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Abstrakt
Návrh zákona o majetkovém narovnání vztahu státu s církvemi je prezentován
především ve smyslu další zátěže pro státní rozpočet ČR. Má práce hodnotí navrhované
vyrovnání z pohledu obou aktérů, do své analýzy tedy zahrnuji kromě státu i církve.
Teoretická část se zaměřuje na postavení církví v ČR a historický vývoj jejich
financování, v jejím závěru shrnuji řešení majetkového narovnání v zemích Visegrádské
čtyřky. Praktická část je rozdělena na dvě kapitoly: první z nich srovnává dopady
jednotlivých možností majetkového narovnání na státní rozpočet, druhá se zaměřuje
na investiční možnosti církví a náboženských společností. Hlavním cílem analytické
části mé práce je výpočet zhodnocení investic na finančních trzích, které by církvím
zajistilo stálý zdroj financování po roce 2043, kdy by měly být ukončeny všechny státní
příspěvky na provoz církví. Z mé analýzy vyplývá, že církve potřebné výnosy
v dlouhodobém horizontu 60 let nemohou získat a musí si tedy zajistit i jiný zdroj
příjmů.
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Abstract
New draft law on Church-state settlement is presented mainly as an additional burden
on the state budget of the Czech Republic. My work evaluates the proposed settlement
from the perspective of both actors, besides the state view also the view of the Church is
considered. The theoretical part focuses on the status of the Church in the Czech
Republic and the historical development of its financing, in its conclusion can be found
a summary of the resolution of a property settlement in the Visegrad Group countries.
The practical part is divided into two chapters: the first one compares the impacts
of the different options of property settlement on the state budget, the second chapter
focuses on the investment opportunities of the Church and religious communities.
The main objective of the analytical part of my thesis is the evaluation of the return
on investments on financial markets that would ensure a permanent source of financing
for the Church and religious communities after 2043, which should be the year when all
state financing of the Church ends. My analysis shows that the Church cannot get
needed revenues in the long run of 60 years so it must find an additional source
of income.
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1 Úvod
Problematika majetkového narovnání vztahu státu s církvemi a náboženskými
společnostmi je jedním z posledních nevyřešených odkazů minulého režimu. Přestože
se na stolech českých politiků pravidelně objevují různé návrhy narovnání křivd, ještě
žádný nebyl schválen. Téma je v letošním roce opět aktuální, neboť během psaní této
bakalářské práce se opakovaně projednává další návrh zákona.
Církve jsou v současné době financovány ze státního rozpočtu a náklady na jejich
provoz se každým rokem zvyšují. Duchovním jsou poskytovány platy v rozmezí
minimální a průměrné mzdy, přesto je tato situace pro stát z dlouhodobého hlediska
neudržitelná. Stát nemůže regulovat počet duchovních, nemá tedy nad výdaji na církve
a náboženské společnosti žádný dohled.
Motivací pro vznik této bakalářské práce se staly otázky, které člověka napadají
při sledování problematiky církevního narovnání v médiích. Z jakého důvodu Česká
republika majetkové narovnání s církvemi stále odsouvá? Nebylo by pro stát
z dlouhodobého hlediska lepší, kdyby církve financovaly svůj provoz z vlastních
zdrojů? A jak se s problémem vyrovnaly země s podobným historickým vývojem,
tedy země Visegrádské čtyřky?
Hlubší proniknutí do tématu mě přivedlo k myšlence podívat se na problém také
z pohledu církví a náboženských společností. Do této chvíle se u nás ještě nikdo
nesnažil analyzovat, jestli církvím navržené finanční prostředky budou stačit k zajištění
dlouhodobých příjmů a zdali je finanční samostatnost církví za daných podmínek vůbec
reálná.
První část mé práce mapuje postavení církví a náboženských společností v České
republice. Historický vývoj jejich financování a obecná definice modelů vztahu státu
a církví umožňuje lépe pochopit problematiku současného majetkového vyrovnání.
Teoretickou část práce uzavírá kapitola věnovaná zemím Visegrádské čtyřky, která
shrnutím vývoje restitucí v těchto zemích poukazuje na nutnost řešení situace i u nás.
Praktická část je rozdělena do dvou kapitol: kapitola 8 se zabývá majetkovým
narovnáním z pohledu státu a poslední kapitola se zaměřuje na současnou situaci církví
a náboženských společností. Cílem kapitoly 8 je zhodnocení současné situace a analýza
možných dopadů dvou vládních návrhů zákonů z let 2008 a 2012 na státní rozpočet.
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Pomocí srovnání obou návrhů s variantou současnou chci poukázat na neudržitelnost
financování církví státem v dnešní podobě.
Kapitola 9 se na danou problematiku dívá z druhého úhlu, tedy z pohledu církví.
V této kapitole nejprve obecně shrnuji církevní investiční možnosti. Pro zvolenou
možnost investice na finančním trhu počítám zhodnocení, které by jednotlivé církve
a náboženské společnosti potřebovaly, aby si udržely stálý, o inflaci rostoucí příjem.
Pro tři vybrané církve počítám potřebné výnosy v případě alternativních scénářů,
kde beru v úvahu vyšší inflaci, navyšování reálných mezd duchovních či nárůst počtu
duchovních. Na závěr porovnávám své výsledky s reálnou situací na finančním trhu,
abych zjistila, zdali církve potřebné výnosy mohou získat.

2 Terminologie
V českém konfesním právu je používán termín „církve a náboženské společnosti“,
který je definován zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností. Česká legislativa však postrádá definici pojmu
církev. Církve jsou vlastně náboženské společnosti a není důvod je vydělovat. Pro účely
této práce budu pro označení církví a náboženských společností (zkráceně CNS)
používat pojem církve, přestože jsem si vědoma jeho nepřesnosti (přesnější by bylo
užití pojmu náboženské společnosti). Tento termín jsem pro označení náboženských
společností zvolila z několika důvodů: je zaběhnutý a umožňuje lepší orientaci v textu.
Pojem majetkové narovnání vztahu státu s církvemi a náboženskými společnostmi
je v textu zkracován a volně zaměňován za pojmy majetkové narovnání vztahu
s církvemi či jenom majetkové narovnání. Místo pojmu majetkové vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnosti jsou používány kratší formy: majetkové vyrovnání
s církvemi nebo majetkové vyrovnání. Používání těchto pojmů v praxi není přesně
definováno a pro účely této práce jsou vnímány jako synonyma.
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3 Postavení církví v České republice
V současné době je v České republice 32 registrovaných církví a náboženských
společností, které jsou evidovány podle zákona č. 3/2002 Sb., o
a náboženských

společnostech.

Jejich

seznam

s datem

registrace

církvích

je

uveden

přílohách 1 a 2. Podle údajů Sčítání lidu, domů a bytů se v roce 2001 k některé státem
uznávané církvi přihlásilo 3,3 milionu občanů, tedy zhruba 32,1 % obyvatel.
Tabulka 1 zachycuje dlouhodobý pokles počtu věřících v České republice. Tento
trend potvrzují i Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, kdy se
k nějaké z církví přihlásilo necelých 14 % obyvatel. Obrovský propad však není
zapříčiněn pouze poklesem počtu věřících. Otázka v dotazníku týkající se náboženské
víry je dobrovolná a možnost neodpovědět využilo bezmála 5 milionu lidí. Důvodem
může být ochrana soukromí, určitý protest proti samotnému sčítání či nesouhlas
s jednáním církví.
Tabulka 1: Obyvatelstvo ČR podle náboženské víry v letech 1991, 2001, 2011
Rok sčítání

Obyvatelstvo
celkem

Věřící, hlásící
se k CNS

Bez víry či
nehlásící
se k žádné CNS

Neuvedeno

1991
2001
2011*

10 302 215
10 230 060
10 562 214

4 523 734
3 288 088
1 467 438

4 112 864
6 039 991
4 320 453

1 665 617
901 981
4 774 323

*pouze předběžné výsledky
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 1991 a 2001, Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011

Jsme jednou z mála zemí, kde počet lidí bez vyznání převyšuje počet věřících.
Podle průzkumu realizovaného Centrem pro výzkum veřejného mínění (březen 2012)
u nás nedůvěra k církvím a náboženským společnostem dosahuje 55 %, což je mnohem
více než v sousedním Polsku či Slovensku.

3.1 Veřejnoprávní role církví1
Přes pokles počtu věřících mají církve v naší společnosti neodmyslitelnou pozici
a kromě vlastní náboženské činnosti se angažují v oblasti veřejně prospěšných činností.
1

Tato podkapitola byla využita v Hodnocení dopadu regulace (RIA) k návrhu zákona o narovnání vztahu

mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, září 2011
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3.1.1 Církevní školství
Církve a náboženské společnosti mohou dle zákona č. 561/2004 Sb. zřizovat školy
a školská zařízení, která kopírují český školský systém. Stejně jako samotné
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) mohou církve provozovat
mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. Teologické fakulty byly zařazeny
do systému veřejných škol zákonem č. 163/1990 Sb. Podle školského zákona je činnost
církevních škol financována ze státních zdrojů prostřednictvím MŠMT a výše finanční
podpory je stejná jako u škol zřizovaných ministerstvem, obcemi či kraji. Výjimkou
jsou prostředky k péči o majetek ve vlastnictví zřizovatele, které si církve musí
zajišťovat z jiných zdrojů, často formou darů či grantů.
V České republice bylo ve školním roce 2010/2011 celkem 120 církevních škol
a školských zařízení, z nichž většinu zřizuje katolická církev.2 Jejich úroveň se
samozřejmě liší, ale o jejich dobré kvalitě vypovídá výsledek státních maturit z roku
2010/2011, kde se 3 církevní gymnázia dostala mezi nejlepších 10 středních škol
v republice.3

3.1.2 Zdravotní a sociální péče
Mezi další aktivity církví patří zdravotní a sociální péče. Církevní nemocnice
a sociální zařízení jsou na tom s financováním o poznání hůře než školy. Církevní
zdravotnická zařízení mají nárok na státní dotace za stejných podmínek jako ostatní
neziskové organizace. Kromě nemocnic zřídily církve po roce 1989 také několik
hospiců a léčeben pro dlouhodobě nemocné.

3.1.3 Charitativní činnost
Charitativní činnost je s církvemi spojena již od jejich vzniku. Největší organizací
tohoto typu je Charita ČR, která svoje aktivity rozděluje mezi Českou republiku
a zahraničí. U nás se zaměřuje na sociální a zdravotní služby, humanitární pomoc,
provoz hospiců či pomoc cizincům v nouzi. Její zahraniční činnost je koordinována
sdružením 165 národních charit Caritas Internationalist a jednotlivé diecézní Charity
pomáhají skrze konkrétní projekty v rozvojových zemích světa.

2

Ověřená informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

3

Tisková zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: TK 23062011
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3.1.4 Duchovní péče ve veřejných institucích
Činnost církví se po roce 1989 začala pomalu rozšiřovat i do dalších veřejných
institucí.
Od roku 1998 je v České republice založena Duchovní služba Armády
České republiky. Tato služba má přesně stanovené principy, jedním z nich je
maximální doba působnosti vojenského kaplana, která je stanovena na 4 roky. Kritérium
výběru duchovních pro službu vojenského kaplana je jednoznačně zakotveno
ve smlouvě mezi armádou a Ekumenickou radou církví a hlavní kaplan je jmenován
ministrem obrany ČR.
Další službou společnosti je vězeňská duchovní péče, která má obrovský potenciál
dostat se brzy na světovou úroveň. Mezi vězeňskými kaplany je několik kněží, kteří byli
vězněni ještě v osmdesátých letech a dobře znají místní podmínky v konkrétních
věznicích. V letech 1994 a 1999 byly uzavřeny Dohody o duchovní službě, které
upravují vztah vězeňské správy a náboženských společností a stanovují pravidla
pro fungování duchovní péče ve věznicích.
Pro úplnost je třeba zmínit ještě duchovní péči v nemocnicích a sociálních
ústavech. Duchovní péče je připuštěna ve všech nemocnicích, přestože dosud nebyly
vydány právní normy, které by tuto službu upravovaly. (Kašný, 2009)
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4 Modely vztahu státu a církví
Vztah státu k církvím a náboženským společnostem je pevně zakotven v právním
řádu každého státu. Státy obecně dělíme podle vztahu k církvím na státy konfesijní
a sekulární (světské). Tretera (2002) zavedl podrobnější dělení jednotlivých skupin,
které znázorňuje Obrázek 1 a které si přiblížíme v následujících dvou podkapitolách.
Obrázek 1: Modely vztahu mezi státem a církvemi

konfesijní

klasický

toleranční

à rebours

netoleranční

sekulární

kooperační

konkordát

odlukový

přátelská
odluka

nepřátelská
odluka

Zdroj: Tretera (2002)

4.1 Konfesijní stát
„Pod pojmem konfesijní stát rozumíme takové uspořádání vztahu církví a státu,
v němž vykonavatelé státní moci upřednostňují jedno náboženství nebo jen jedno
vyznání v rámci určitého náboženství.“ (Tretera, 2002, s. 11)
Toto uspořádání nazýváme konfesijní stát klasický. Jeho typickým znakem
je identifikace státu s jednou z církví a její financování ze státního rozpočtu. Konfesijní
stát charakterizuje existence státní církve. Podle přístupu k ostatním náboženstvím
a stavu bez vyznání rozlišujeme státy toleranční a netoleranční. Systém netolerančních
konfesijních států se v současné době vyskytuje ojediněle, příkladem mohou být
islámské země. Tolerance v prvním z typů konfesijních států je také značně omezená,
jde spíše o její formální charakter nežli o vyjádření tolerance jako životního postoje.
Je důležité uvědomit si zde rozdíl mezi adjektivy „toleranční“ a „tolerantní“.
Druhým typem konfesijního státu je konfesijní stát „à rebours“ (můžeme přeložit
jako konfesijní stát „opačné orientace“). V těchto státech je ideologie ateismu povýšena
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na úroveň státní náboženské ideologie, jejíž rysy se nápadně podobají rysům
religiózním. Typickým příkladem států à rebours mohou být socialistické státy, kde byl
ateismus násilně vnucován celé společnosti. I v těchto státech však docházelo k určité
míře tolerance, potlačeny byly spíše veřejné projevy náboženského smýšlení.
V rámci Evropské unie se k modelu konfesijního státu přibližuje Anglie, Dánsko
či Řecko. Do této kategorie se dříve řadilo také Švédsko, kde luteránská církev byla
oficiálně prohlášena za státní církev. V roce 2000 došlo k jejímu odstátnění, ale nadále
zůstává veřejnoprávní organizací a Švédsko bývá často řazeno do skupiny konfesijních
států. (Robbers, 2002)

4.2 Sekulární stát
V moderních demokratických státech vítězí idea náboženské svobody a neutralita
státu.

Důležitým předpokladem

světských

států

je neidentifikace

s žádným

náboženstvím, náboženskou vírou ani s ateistickou ideologií. Stát přistupuje ke všem
uznaným církvím a náboženským společnostem paritně a registrace nových CNS je
umožněna všem společnostem, které splní zákonem stanovené podmínky.
Sekulární státy můžeme dále rozdělit podle míry spolupráce státu s církvemi
a podle výše podpory, kterou jim stát poskytuje. Rozlišujeme státy odlukové
a kooperační, v současné době však dochází k výraznému sbližování těchto dvou
kategorií.
Kooperační stát mezi moderními liberálními státy převažuje. Stát se s církvemi
neidentifikuje, současně s nimi však spolupracuje v oblastech veřejného prospěchu:
školství, zdravotnictví a jiné. Církve získávají statut veřejnoprávních organizací
a samotná kooperace státu s církvemi je upravena právními předpisy. Mezi světské státy
kooperačního charakteru se v současné době řadí většina zemí Evropské unie.4
V některých

kooperačních

státech

může

být

vztah

spolupráce

potvrzen

konkordátem, tedy mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Svatým stolcem
a suverénním státem. Konkordát upravuje jejich vzájemné vztahy a svobodu
katolického vyznání v daném státě.
Oproti tomu odlukový stát omezuje spolupráci s církvemi na minimum
a nezasahuje do církevních záležitostí. Pojem odluky je velmi nejednoznačný

4

Například Belgie, Itálie, Německo, Portugalsko, Rakousko, Španělsko atd.
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a neexistuje pro něj jednotná definice. V podstatě se tento pojem dá vysvětlit tak, že stát
nezasahuje do fungování církví více než v případě jiných spolků a organizací, zároveň
však církve nemají vliv na záležitosti státu. Provedení odluky církve od státu5 se liší
případ od případu a nejedná se pouze o oddělené hospodaření, ale o odlišnou právní
úpravu než je tomu v případě kooperačních států. Finanční nezávislost církví na státě
nemusí nutně znamenat odluku.
Odlukový sekulární stát můžeme ještě dále rozdělit podle typu odluky na přátelskou
a nepřátelskou. Příkladem přátelské odluky státu od církve jsou Spojené státy americké,
kde dodatek ústavy zakazuje kongresu uzákonit novou církev či náboženskou
společnost, a zároveň ustanovuje svobodné vyznávání víry a zakazuje její legislativní
omezování. Francouzský model odluky je považován za nepřátelský typ, neboť došlo
k znesnadnění církevního vystupování na veřejnosti.

4.3 Systém konfesního práva v ČR
Česká republika v současné době aplikuje principy neidentifikace s církevní
ideologií, neutralitu, paritu a autonomii CNS. V článcích 2, 15 a 16 Listiny základních
práv a svobod je zakotvena svoboda náboženství, právo změnit víru či být bez vyznání
a nezávislost církví a náboženských společností na státu.
Velký důraz je kladen především na neidentifikaci státu s náboženstvím, což je
reakce na pronásledování věřících před rokem 1989, kdy persekuce církví byla jedna
z největších v komunistickém bloku. (Tretera, 2002)
V případě České republiky můžeme mluvit o kooperačním modelu vztahu církví
a státu, kdy stát uznává autonomii církví, ale v některých oblastech s nimi spolupracuje.
K úplné odluce církve od státu u nás nikdy nedošlo, důvodem je nejen financování
církví státem, ale i liberální přístup demokratického státu k církvím a náboženským
společnostem.

5

Pod slovem církev se zde rozumí všechny církve a náboženské společnosti. Odluka církve od státu je

zavedený pojem, proto ho budu používat i dále v textu.
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5 Financování CNS v České republice
Pod pojmem financování církví a náboženských společností rozumíme finanční
zdroje zabezpečující fungování církví a způsoby jejich získávání. Tyto způsoby se
v průběhu let měnily, a to především podle aktuálního postavení CNS ve společnosti.
Chceme-li najít nejvhodnější model pro financování církví v současnosti, je třeba
ohlédnout se do historie a pokusit se navázat tam, kde došlo k násilnému přerušení
přirozeného vývoje. Pro úplné pochopení současné situace je vhodné nastínit si
financování CNS od 19. století.

5.1 Historie financování církví
V historii naší země se objevuje několik momentů, které měly velký dopad
na církve a náboženské společnosti. Situace, ve které se církve nacházejí v současné
době, není zapříčiněna jedním zákonem, ale sledem historických událostí, které vedly
k výraznému omezení samostatnosti církevního financování.
Prvním důležitým omezením byly reformy císaře Josefa II., které výrazně
redukovaly církevní majetek a církve se staly závislé na příjmech z náboženských fondů
a příspěvků od státu. Vznik Československa v roce 1918 přinesl revizi právních
předpisů a pozemkovou reformu v roce 1919, která znamenala další pokles
pozemkového fondu církví. Za další mezníky můžeme považovat roky 1947 a 1948, kdy
došlo k revizím pozemkové reformy, a následně rok 1949, kdy vešel v platnost zákon
č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností
státem. Posledním významným rokem by mohl být rok 1989, zdali tomu tak je,
analyzuji dále.
V podkapitole 5.1 stručně rekapituluji dějinné události významné pro financování
církví a k rozdělení do jednotlivých historických období využívám výše zmíněné
historické momenty.

5.1.1 Financování církví do roku 1918
Financování církví v Habsburské monarchii můžeme označit jako kombinované,
neboť se tradičně skládalo z více zdrojů. Pavla Bendová (2009) tyto zdroje rozděluje
do následujících kategorií:
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1) výnosy náboženských fondů
2) výnosy vlastního majetku
3) kongruové a dotační příspěvky od státu
4) příspěvky a dary členů CNS
Podobného rozdělení se drží i Tretera (2002), který ke čtyřem výše zmíněným
kategoriím přidává ještě náhradu za sekularizovaný církevní majetek.
Zemské náboženské fondy vznikly v roce 1782, po zrušení všech klášterů, které se
nezabývaly charitou, vzděláním či vědeckou činností. Z tohoto zabaveného církevního
majetku císař Josef II. zřídil náboženské fondy, z jejichž výnosů byla financována
náboženská činnost Katolické církve. Příjem duchovních z těchto fondů se nazýval
kongrua.6 Výnosy z fondů v některých zemích monarchie nestačily na pokrytí nákladů,
a proto císař Josef II. uložil náboženským fondům monarchie povinnost vzájemné
výpomoci. V případě přetrvávajících finančních problémů se stát zavázal poskytovat
církvím finanční výpomoc formou zúčtovatelných záloh. (Bradáč, 2007)
Dalším historickým zdrojem financování církví byly výnosy vlastního majetku.
Církevní právnické osoby tento majetek nabyly zákonným způsobem, především dary
či odkazy zámožných členů. Tyto zdroje byly využívány na opravy a provoz církevních
budov či k hmotnému zajištění duchovních. Kromě Katolické církve tento zdroj
využívaly i evangelické církve a náboženské obce Církve československé. Jednotlivé
farní sbory investovaly do činžovních domů a z nájemného částečně hradily své
náklady.
Třetím zdrojem příjmů v době před vznikem samostatného Československa byly
kongruové a dotační příspěvky od státu. Konfesní právo tímto pojmem rozumí
doplatek, který se duchovním poskytuje z veřejných prostředků. Základ systému
kongruových zákonů byl položen už vznikem náboženských fondů za císaře Josefa II.,
přestože samotnou legislativní úpravou se rakouská vláda začala zabývat až na konci
19. století. Propracovaný systém kongruových zákonů umožňoval hmotné zabezpečení
duchovních, a zároveň církvím ponechával vysokou míru náboženské svobody.

6

Pojem kongrua definuje Tretera (2002) následovně: „Kongrua (portio congruae) je kanonicko-právní

pojem, označující výživné, které církev poskytuje duchovním ustanoveným na určité místo v duchovní
správě.“ (s. 32)
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Kongruové příspěvky byly poskytovány katolickým církvím, ostatním církvím byly
vypláceny dotace poměrným způsobem podle počtu členů církve.
Posledním významným zdrojem příjmů byly a jsou příspěvky a dary členů
a příznivců církví. V tomto bodě mají výhodu nekatolické církve, neboť je u nich
patrná tradice větší finanční samostatnosti, na kterou mohou navazovat dnes.

5.1.2 Financování církví v letech 1918 – 1945
Po převratu v roce 1918 v zemi panovala proticírkevní nálada, neboť církve byly
vnímány velmi prohabsbursky. Původní představy o odluce státu a církve se však
ukázaly z mnoha důvodu jako neschůdné. Vznik nového státu s sebou přinesl změnu
určitých předpisů a vznik nových norem. Hlavním cílem bylo zvýšit kongruu
duchovních, k čemuž došlo zákonem č. 122/1926 Sb. z. a n., který upravoval platy
duchovenstva.
Kromě legislativních změn se církví dotýkala především pozemková reforma
prováděná podle záborového zákona č. 215/1919 Sb. z. a n., o zabrání velkého majetku
pozemkového. Cílem reformy bylo zabrání části velkostatků a jejich následné rozdělení
bezzemkům. Církve tím přišly o 36 975 ha půdy, což tehdy znamenalo celých 16 %
církevního pozemkového fondu.
Během nacistické okupace docházelo ke konfiskaci některých církevních
nemovitostí v pohraničí. V roce 1945 tyto zabavené nemovitosti podle dekretu
prezidenta patřily opět původnímu majiteli, tedy církvím. V praxi se však vracení
protahovalo, až k němu v mnoha případech v důsledku února 1948 vůbec nedošlo.
(Kalný, 1995)

5.1.3 Financování církví v letech 1945 – 1989
Obnovená Československá socialistická republika musela již od počátku čelit
silnému náporu komunistické ideologie, což se samozřejmě ve velké míře dotýkalo
církví a náboženských organizací. V první řadě došlo zákonem č. 142/1947 Sb., o revizi
pozemkové reformy k dalšímu poklesu církevního majetku. Současně s tímto zákonem
vešel v platnost zákon č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě, což pro církve
znamenalo ztrátu veškeré zemědělské půdy a lesů.7 Oba zákony stanovily finanční
odškodnění za vyvlastněné pozemky, církve se však nikdy žádné náhrady nedočkaly.
7

Církvím zůstaly v podstatě jen kostely, fary a farní zahrady či pozemky do 1 ha.
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Vzhledem k tomu, že výše zmíněnými zákony byly církve zbaveny veškerého
svého ekonomického zázemí, byl záhy přijat zákon č. 218/1949 Sb. o hospodářském
zabezpečení církví a náboženských společností státem. Stát se tímto zákonem zavázal
financovat veškerý chod církví a duchovní se stali státními zaměstnanci.8 Ustanovení
§ 14 tohoto zákona rušilo všechny předpisy upravující právní poměry církví
a náboženských společností. Ekonomická základna církví a náboženských společností
se tím zúžila pouze na státní příspěvky a sbírky. Komunistický režim zavedl takový
systém hmotného zabezpečení církví, který mu dával možnost ovládat celé církve.
V roce 1950 došlo k vyhnání řeholnických řádů z klášterů, stát se protizákonně
zmocnil 850 klášterních objektů. Na rozdíl od předchozích činů, tento akt nebyl
podložen žádným zákonným předpisem. Církve byly nadále oficiálním vlastníkem
objektů, jejich dispozice s tímto majetkem však byla velmi omezena.

5.1.4 Financování církví po roce 1989
Po pádu komunistického režimu začalo být jasné, že současné ekonomické
zabezpečení církví je v novém státu neudržitelné a bylo nutné začít uvažovat o nových
způsobech zabezpečení CNS v demokratickém státě. Církve se mohly nově veřejně
přihlásit k aktivní činnosti. V roce 1990 byl zrušen § 7 zákona č. 218/1949 Sb. a stát již
nezasahoval do vnitřních záležitostí církví, čímž u nás poprvé došlo k jakési formě
přátelské odluky státu a církve. V rámci obnovení náboženské svobody byly zrušeny
trestní normy zaměřené proti věřícím občanům a duchovním.
Společně s náboženskou svobodou bylo nutné řešit finanční stránku věci. Řeholní
řády postupně obnovovaly svou činnost, a proto vznikl oprávněný požadavek navrácení
církevního majetku. Brzy po revoluci byly přijaty dva zákony, 9 které církvím navrátily
celkem 265 zchátralých církevních objektů na území Československa, z toho
170 objektů na území dnešní České republiky. Tato restituce však nebyla úplná, neboť
nedošlo k navrácení hospodářských pozemků, z jejichž výnosů byly dříve tyto objekty
udržovány. Pokus uzákonit další vracení majetku ztroskotal na odmítavém postoji
levicových stran. (Kalný, 1995)

8

„Stát se zavázal hradit osobní požitky duchovních, jejich cestovní, stěhovací a jiné výlohy, sociální

dávky a věcné náklady církve.“ (Kalný, 1995, s. 18)
9

Zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a zákon

č. 338/1991 Sb., novela zákona o úpravě majetkových vztahů řeholních řádů.
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Zákon č. 218/1949 byl prozatím ponechán, ale byl vydán zákon č. 92/1991 Sb.,
o tzv. velké privatizaci, který stanovil, že majetek nabytý po 25. únoru 1948 není
předmětem privatizace. Článek § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku stanovuje, že „majetek, jehož původním
vlastníkem byly církve, náboženské společnosti, řády a kongregace, nelze převádět
do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákonů o tomto majetku.“ Toto ustanovení,
známé pod pojmem blokační paragraf, obsahuje závazný příslib budoucí zákonné
úpravy a omezení dispozice s majetkem do té doby. Zoulík (2009) poukazuje na
neurčitost tohoto „legitimního očekávání“, a to jak časovou, tak věcnou. Blokačním
paragrafem utrpěly nejen církve, ale i veřejnost a stát. Ze zřejmých důvodů došlo
k pozastavení investic do tohoto majetku, byla omezena dispozice s ním a především
obcím blokace přinesly velké komplikace.10
Nástupnické státy Československé federativní republiky po roce 1993 zaujaly
k otázce majetkového vyrovnání s církvemi odlišný postoj. V obou zemích však dodnes
přetrvává vysoký podíl financování činnosti církví a náboženských společností státem.

10

Obce například nemohou dostat dotaci na opravu obecní budovy, která je postavena na bývalém

církevním pozemku, který je dnes blokovaný.
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6 Restituce církevního majetku
Samotný pojem restituce vznikl z latinského spojení restitutio in integrum, které
překládáme jako navrácení v předešlý stav. Zoulík (2009) definuje pojem restituce
následujícím způsobem: „Restituce jsou právní nástroj k odstranění křivd a bezpráví,
způsobených veřejnou mocí. Tyto křivdy se opírají o právní normy nebo jiné akty, které
po formální stránce jsou platné a účinné, ale jejichž obsah odporuje základním právním
principům.“(s. 18)
Vzhledem k tomu, že od provedení právního aktu uplynula dlouhá doba, není
možné křivdy vyřešit pouhým navrácením majetku původnímu vlastníkovi. Od roku
1949, kdy vešel v platnost zákon č. 218/1949 Sb., došlo v mnohých případech
k převodu vlastnictví zabaveného majetku. V některých konkrétních případech tedy
není možné majetek církvím vydat. Po roce 1989 navíc vznikly nové církve
a náboženské společnosti, které jsou v současné době financovány podle zákona
č. 218/1949 Sb., a pouhé zrušení problematického zákona a navrácení majetku by pro ně
znamenalo velké finanční problémy.
Z těchto důvodů je nutné restituce řešit legislativně pomocí restitučního zákona,
který se snaží zobecnit konkrétní případy a stanovit pravidla jejich řešení. Obecná
pravidla znevýhodňují určité případy, vzhledem k objemu zabaveného majetku však
řešení všech případů jednotlivě není možné.

6.1 Specifikum církevních restitucí
Křivdy, které jsou řešeny restitucemi, se z velké části opírají o formálně platné
právní normy, jejichž obsah je v rozporu s normami současnými. Církve byly
zbavovány svého vlastnictví způsoby, které podle dnešních norem nejsou přijatelné. Stát
je povinen se s církvemi vyrovnat pomocí restitucí na stejném principu, jako tomu bylo
u ostatních subjektů.
Zoulík (2009) ve svém příspěvku na konferenci s názvem „Narovnání vztahu mezi
církvemi a státem: aktuální reflexe“ zdůrazňuje odlišnost církevních restitucí
od ostatních restitucí. Podle Zoulíka v případě církví docházelo ještě k dalšímu
bezpráví. Většina lidí se mylně domnívá, že zákon č. 218/1949 konfiskoval církevní
majetek. Ke konfiskaci či znárodnění církevního majetku však nikdy nedošlo. Stát
ponechal vlastnictví v rukou církví, ale omezil dispozici s ním do takové míry,
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že z vlastního majetku nemohly čerpat žádné výnosy. Výměnou se stát tímto zákonem
zaručil financovat hospodaření církví a náboženských společností.
Specifikum církevních restitucí spočívá právě v „zákonném“ omezení vlastnictví.
Finanční náhrada, která má být vyplacena, církve a náboženské společnosti
nezvýhodňuje oproti jiným restituentům. Tato náhrada má být poskytnuta na základě
jiných křivd a bývá neprávem zaměňována s restitucemi jako takovými.

6.2 Typy restitučních zákonů
Neexistuje jeden správný model církevních restitucí a jednotlivé státy se snaží volit
takový způsob, který by nejvíce vyhovoval církvím, ale zároveň představoval
co nejšetrnější zásah do státní kasy a do vlastnických práv občanů a právních subjektů.
Valeš (2009) identifikoval ve svém příspěvku na konferenci Ministerstva kultury
„Náboženství a veřejná moc v zemích Evropské unie“ šest způsobů, jak jednotlivé státy
řešily otázku církevních restitucí:
Asi nejběžnějším způsobem je obecný restituční zákon. Tento zákon přesně
definuje povinné a oprávněné osoby, kterých se restituce týkají a kritéria, za kterých
majetek nemůže být vydán. Oprávněné osoby samy žádají ve stanovené lhůtě povinné
osoby o navrácení svého někdejšího majetku. Po uplynutí stanovené lhůty veškerý
nárok zaniká. Zákon předpokládá značnou iniciativu oprávněných osob, neboť si
o navrácení bývalého majetku musí požádat samy. V případě rozsáhlejších restitucí,
jako tomu je u těch církevních, je to vzhledem k množství nárokovaných objektů
nejjednodušší forma. Církve se navíc mohou samy rozhodnout, o které nemovitosti mají
zájem a které by pro ně naopak znamenaly spíše přítěž. (Kalný, 1993b)
Druhým obvyklým způsobem řešení restitucí je výčtový restituční zákon.
Předpokladem výčtového zákona je seznam konkrétního majetku, k jehož převodu by
mělo dojít. Tento seznam musí být závazný, objekty mimo zákon se nevrací. Výhodou
výčtových restitučních zákonů je především jejich konkrétnost. Výčtový zákon byl
použit bezprostředně po revoluci v roce 1990 k navrácení objektů, které byly
bezprostředně nutné pro obnovení fungování církví. Proti výčtové metodě mluví
nesnadnost identifikace původního církevního majetku, během let došlo k přečíslování
parcel či k jejich slučování a rozdělování. Bývalý církevní majetek navíc během
uplynulých 40 let prošel faktickými změnami, takže církve nemají zájem o veškerý svůj
někdejší majetek.
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Další variantou by mohla být finanční kompenzace, kdy dochází k výplatě
odškodného za movitý a nemovitý majetek, kterého by se církve a náboženské
společnosti zřekly. Pro církve by tato varianta byla v mnoha případech výhodnější než
naturální restituce, ale úplná finanční náhrada není vzhledem k výši restitucí přípustná
pro rozpočet státu.
Možnostmi, které jsou v praxi využívány spíše okrajově, jsou mezinárodní
smlouva se Svatým stolcem,11 exekutivní rozhodnutí soudu nebo nařízení vlády.
Řešení pomocí výkonné moci je nesystematické a dílčí, neboť lze použít pouze
pro omezený okruh dotčených subjektů. Posledním „řešením“ je úmyslné opomenutí
a odsouvání problematiky církevních restitucí na neurčito.
Na závěr je třeba zmínit, že téměř žádná země nevyužila pouze jednu z těchto
variant, většinou dochází k jejich kombinaci, která je výhodná nejen pro stát, ale
i pro církve a náboženské společnosti. Jen u kombinace více variant je možné
minimalizovat náklady státního rozpočtu a zabránit dlouhým sporům a nespravedlivému
řešení, které by vedlo ke vzniku nových křivd. Oba návrhy zákonů v České republice
(z let 2008 a 2012) počítaly s kombinací finanční náhrady a naturální restituce.

11

Z povahy věci je tato varianta možná pouze u katolických církevních právnických osob.

20

7 Restituce v zemích Visegrádské čtyřky12
Každý ze států někdejšího socialistického tábora si s otázkou vyrovnání
s majetkovými křivdami, které byly spáchány na církvích a náboženských
společnostech, poradil jinak. Není lehké soudit, která ze zemí se s touto situací
vypořádala lépe. Důležité však je, že se k narovnání vztahu státu s církvemi na rozdíl
od České republiky nějak postavily.
Pro srovnání jsem vybrala země Visegrádské skupiny (Polská republika, Maďarská
republika, Slovenská republika a Česká republika), neboť je spojuje velmi podobná
historie a v současné době i spolupráce na cestě k evropské integraci. Následující
kapitola si klade za cíl odpovědět na otázku, jestli se tyto 4 země s řešením historických
křivd vyrovnaly podobně, anebo každá země zvolila vlastní cestu.
Obrázek 2: Mapa zemí Visegrádské čtyřky

Zdroj: Visegrad group countries. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation,
2001- [cit. 2012-05-16]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Visegrad_group_countries.png

Pohledem do historie těchto zemí vidíme, že proces restitucí církevního majetku byl
ve všech zemích kromě ČR velmi složitý a docházelo k častým změnám restitučního
modelu a novelizaci zákonů podle toho, jak se vyvíjela situace státu. Česká republika je
poslední zemí, která se ještě s církvemi nevyrovnala. Máme v tomto směru výhodu,
neboť se můžeme poučit z chyb a nepříjemných situací, které majetkové narovnání
v těchto zemích provázely a pokusit se s církvemi vyrovnat co možná nejlépe.

12

Části této kapitoly byly využity v Hodnocení dopadu regulace (RIA) k návrhu zákona o narovnání

vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, září 2011
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7.1 Slovenská republika
Historickými souvislostmi vztahu církve a stát v bývalém Československu se
zabývají kapitoly 4.1.2 a 4.1.3, proto není třeba je zde více rozebírat. Zaměřím se
až na situaci po roce 1993, kdy došlo k rozdělení země a kdy můžeme pozorovat velmi
odlišný postoj k otázce církevních restitucí.
Vzhledem ke společné historii bychom čekali, že se obě země s církevními nároky
vypořádají podobným způsobem a ve stejném časovém horizontu. Mentalita obou
národů se však liší, jedním z největších rozdílů je religiozita. Slovensko se historicky
přiklání spíše k východní tradici, kde je patrné mnohem větší procento věřících
než v zemích západních, o jejichž tradici se opírá Česká republika. (Nožinová, 2010)

7.1.1 Řešení církevních restitucí
Na Slovensku byl krátce po rozdělení federace vydán zákon č. 282/1993 Z.z.,
o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským
společnostem s účinností k 1. lednu 1994. Jednalo se o obecný restituční zákon,
kde povinné osoby měly v prekluzivní lhůtě jeden rok možnost vyzvat povinné osoby
k vydání movitého a nemovitého majetku formou písemné žádosti. Zákon však nebyl
k církvím příliš velkorysý, neboť o navrácení majetku zabaveného v minulém režimu
mohly požádat pouze církve působící a registrované na území Slovenské republiky,
u nichž se původní vlastnictví daného majetku dalo doložit. V případě restitucí
pozemků, jejichž původními vlastníky byly řeholní řády, docházelo k určitým
problémům, neboť ne vždy byly tyto řády schopny prokázat, že majetek byl v jejich
vlastnictví (majetek byl například označen obecně jako církevní). Finanční ani věcné
náhrady nebyly přípustné. (Olekšák, 2000)
Slovenská republika se tímto zákonem stala první postsocialistickou zemí, která
vyřešila otázku majetkového vyrovnání s církvemi. Zvolila formu restitucí, které byly
pouze částečné. Vzhledem k tomu, že velká část nemovitostí byla církvím vrácena
ve špatném technickém stavu, neznamenal pro ně tento majetek zatím zdroj příjmu.
Proces restitucí církevního majetku se definitivně uzavřel až zákonem č. 161/2005 Z.z.,
o navrácení vlastnictví nemovitostí církvím a náboženským společnostem a převodu
vlastnictví některých nemovitostí.
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7.1.2 Současná situace
Na Slovensku sice došlo k řešení církevních restitucí, ale zákon č. 218/1949 Sb.,
o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem nebyl
na Slovensku po rozdělení federace dále novelizován. Dominantním zdrojem příjmu
pro slovenské církve a náboženské společnosti i dnes zůstává stát, což významně
ovlivňuje vztah státu s církvemi. Stát hradí slovenským duchovním osobní požitky,
náklady spojené s výkonem bohoslužeb a jiné. Samotný plat duchovních závisí
na platové skupině, kam jsou duchovní řazeni podle zákonných tabulek. Stát nemá
možnost kontrolovat počet duchovních, kterým je vyplácen plat ze státního rozpočtu.
V letech 2001 a 2002 se připravoval zákon, podle kterého by finanční pomoc
jednotlivým církvím byla přímo úměrná počtu jejích členů a ne počtu duchovních. Platy
měly podléhat přirozené valorizaci a v případě překročení zákonného počtu duchovních
by církve musely hradit jejich platy z vlastních příjmů. Zákon však nebyl schválen
Parlamentem Slovenské republiky.

7.2 Polská republika
Polská republika se jako první z postkomunistických zemí střední Evropy postavila
k narovnání majetkových křivd, ke kterým došlo v letech 1945 – 1989. Pro pochopení
problematiky se musíme nejprve stručně podívat na historii vztahu církví a státu
v Polské republice a až poté na samotné vyrovnání s církvemi po roce 1989.

7.2.1 Historické souvislosti
Po vzniku II. polské republiky byl vztah církví a státu definován v ústavě z roku
1921 a konkordátu z roku 1925. Listiny zajišťovaly svobodu vyznání, rovnost občanů
všech vyznání. Kontroverzním byl § 114 Ústavy, který definoval, že Katolická církev
má „přednostní postavení mezi rovnoprávnými vyznáními“, především z kulturních
a sociologických důvodů.
V roce 1945 poválečná komunistická vláda zrušila konkordát, došlo k eliminaci
výuky náboženství, zrušení církevních škol, zestátnění církevních nemocnic, likvidaci
církevních spolků a katolického tisku či zásahům do vnitřních záležitostí církví
a náboženských společností. Účelem těchto opatření nebyl útok na Katolickou církev,
ale snaha o postupný přerod v sekulární stát.
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Přestože církevní majetek byl vyjmut z agrární reformy v roce 1945, zákon z března
1950 znamenal konfiskaci veškerého církevního majetku nad 50 hektarů s výjimkou
určitých oblastí, kde byla hranice stanovena na 100 hektarů. (Monticone, 1986)

7.2.2 Řešení církevních restitucí
Polsko začalo řešit majetkovou otázku hned v roce 1989. První zákon byl přijat
17. května 1989, měsíc před konáním prvních svobodných voleb. Tento zákon
upravoval vztah státu a katolické církve, ale byla zde i část věnovaná oprávnění
církevních právnických osob na vrácení jejich jmění. Do roku 1993 byly přijaty ještě
dva zákony: zákon o garanci svobody svědomí a vyznání a zákon o sociálním
zabezpečení duchovních.
Zákon z roku 1989 využíval především kombinaci naturální restituce a finanční
náhrady. Byl zřízen speciální orgán, Majetková komise, který vydával konečná
a u soudu nenapadnutelná rozhodnutí v jednotlivých případech. V několika případech
poškozené povinné osoby uspěly se stížnostmi u Evropského soudu, obecně se však dá
říci, že se tímto způsobem Polsku do dnešního dne podařilo vyřešit velkou část
restitučních nároků. (Piszcz-Czapla, 2009)
Dosud nevyřešeným problémem je v Polsku církevní fond, který byl zřízen v březnu
roku 1950 jako kompenzace za konfiskovaný majetek. Původně do něj měly plynout
výnosy ze zabaveného majetku. Nakonec se však jediným zdrojem příjmu staly
příspěvky ze státního rozpočtu, neboť tyto nemovitosti nebyly nikdy zaneseny
do registru. Církevní fond nemá právní subjektivitu a do roku 1989 nebylo úplně jasné,
kolik peněz bylo na církve prostřednictvím fondu vynakládáno. Po roce 1989
samozřejmě došlo k právním úpravám fondu, ale dodnes nebylo schváleno jeho zrušení.
(Cichosz & Kopeček, 2007)

7.2.3 Současná situace v Polsku
Podle zákona z roku 1989 stát nepodporuje a nedotuje církve a náboženské
společnosti. Církve si tedy zajišťují financování z vlastních zdrojů: z výnosů vráceného
majetku, z dotací na opravu kulturních památek a formou darů od věřících. Jedinou
výjimku tvoří Církevní fond, kontroverzní pozůstatek minulého režimu. O zrušení fondu
se vedou vleklé spory, ale vzhledem k tomu, jak malou část financování církví tvoří,
dá se říci, že otázka církevních restitucí v Polsku je vyřešena odlukou církve a státu.
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7.3 Maďarská republika
V Maďarsku se vyrovnání s církvemi začalo řešit již v roce 1991 a probíhá
v podstatě dodnes. Řešení problematiky bylo trochu složitější než v Polsku, neboť
kombinovalo „metody obecného restitučního zákona s výčtovým restitučním zákonem
a finanční náhrady, jejíž parametry byly definovány především mezinárodní smlouvou
se Svatým stolcem.“ (Valeš, 2009, s. 6)
Majetkové vyrovnání bylo nakonec finančně náročnější, než se očekávalo,
ale 20 let od převratu se otázka restitucí zdá být vyřešena.

7.3.1 Historické souvislosti
Wittenberg (2006) ve své knize uvádí, že v meziválečné době Římskokatolická
církev vlastnila více než 5 % pozemků v Maďarsku. Z výnosů církevních pozemků byla
financována velká část činnosti této církve, především školství, zdravotnictví a charita.
Po nastolení sovětské okupace církví velmi otřásla pozemková reforma
z roku 1945. Římskokatolická církev přišla téměř o 90 % svého tehdejšího nemovitého
majetku. Stát obhajoval vyvlastnění středních a velkých statků bohulibým účelem: mělo
dojít k rozdělení této půdy chudým zemědělcům. Bezzemkům však byla rozdělena
pouze třetina, zbytek byl znárodněn. Během nejhorší diktatury v 50. letech se církve
vzdaly zbytku svého majetku a duchovní se museli spokojit s příspěvkem státu ve výši
minimální mzdy v podobě kongrua. V roce 1950 vláda zrušila souhlas s fungováním
řeholních řádů a jejich nemovitosti byly znárodněny. (Fedor, 2009)

7.3.2 Řešení církevních restitucí
Majetek církví, k jehož znárodnění došlo v letech 1945 – 1951, nebyl navrácen,
neboť legislativní akty jsou považovány za platné, přestože z dnešního hlediska
nespravedlivé. Zákon č. IV/1991 umožnil církvím požádat o navrácení nemovitostí,
které byly k 22. červenci 1991 v majetku obcí nebo státu, které před znárodněním
sloužily náboženskému, kulturnímu či sociálnímu účelu a které církve chtějí využívat
ke stejnému účelu. Zákon o vyrovnání s církvemi měl obnovit fungování církví, neměl
jim však být navrácen majetek, který by mohl generovat zisk (zemědělská půda, bytové
domy atd.). Samotný převod majetku se měl uskutečnit v následujících 10 letech. Stát se
zavázal odškodnit i obce, ale řešení brzy narazilo na limitované finanční prostředky
státu. Bylo potřeba hledat řešení nové.
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V červnu roku 1997 byla uzavřena dohoda mezi Apoštolským stolcem
a Maďarskou republikou, která upravovala financování katolické církve a věnovala se
i majetkovým otázkám. Katolická církev se vzdala nároku na přibližně 1 200
nemovitostí výměnou za příslib roční renty, ze které budou náboženské aktivity
financovány. K tomuto účelu byl vytvořen speciální finanční fond, který se valorizuje
podle inflace maďarské měny. Tento fond Katolické církvi zabezpečuje financování
aktivit v oblasti duchovního života, přičemž roční výše výnosu z tohoto fondu činila
4 % do roku 2001 a po roce 2001 je to 5 %. Katolická církev v souladu se zákonem
nárokovala dalších 818 nemovitostí, které měly být rovnoměrně navráceny v letech
1998 – 2011, lhůta pro vydání majetku byla tedy o deset let prodloužena.
Současně bylo maďarským katolíkům umožněno podílet se na financování církví
prostřednictvím asignace 1 % daně z příjmu a stát se zaručil, že bude do roku 2001 výši
výnosů těchto asignací vyrovnávat na úroveň 1,7 mld. forintů. Nově toto 1 % nemohlo
být připsáno nadacím, ale jen církvím nebo speciálním státním fondům.
Kolář (2000) ve své studii pro Parlamentní institut uvádí, že „všechny tyto zásady
financování Katolické církve vyplývající ze zmíněné dohody byly posléze začleněny
do nového zákona č. CXXIV/1997 o materiálním zajištění činnosti církví v oblasti
duchovního života a veřejných služeb, který již zahrnoval všechny státem uznané církve
a náboženské skupiny.“ (s. 74)

7.3.3 Současná situace v Maďarsku
Maďarská republika považuje problematiku vyrovnání s církvemi za vyřešenou.
Církve dostaly ve většině případů majetek zpět na deklarovaný účel. Finanční
kompenzace nepřipadly církvím, ale především obcím. Tyto prostředky však byly
většinou využity k veřejně prospěšným účelům velká část financí byla vynaložena
na stavební práce, které přímo podporují rozvoj maďarské ekonomiky.
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8 Majetkové narovnání v ČR z pohledu státu
V této kapitole navážu na historický přehled, který byl zmíněn dříve, tentokrát se
ale zaměřím na události v nově vzniklé České republice. Na rozdíl od Slovenské
republiky u nás nedošlo ke schválení obecného restitučního zákona. Prvotní ochota
vyřešit problematiku církevního majetku se postupně změnila v nezájem, který pramenil
nejen z přetrvávajícího negativního vnímání církví a náboženských společností,
ale i ze strachu z jejich rostoucího vlivu. Církevní restituce se staly vleklou politickou
otázkou. Postupem času se v souvislosti s církvemi přestalo mluvit o restitucích. Nyní
se jedná pouze o nápravě některých křivd, které jim byly způsobeny.
Samy církve nebyly na počátku 90. let v jednoduché situaci. Po 40 letech útlaku
čelily vysokému průměrnému věku duchovních a jejich celkovému nedostatku. Dalším
problémem se ukázalo nedostatečné zapojení laiků do života církví. Bylo potřeba
postupně obnovit všechny církevní aktivity, jako je např. církevní školství, charita,
církevní zdravotnictví a zapojení českých CNS do mezinárodních církevních struktur.
Církve se shodly, že pro úplnou obnovu církevních aktivit je navrácení jejich původní
ekonomické základny nezbytné. Postoj církví z této doby dokumentuje stanovisko
Ekumenické rady církví, které zaujala na plenárním zasedání 26. ledna 1993 v Praze:
„1) Církve mají zájem o vrácení veškerého majetku zabaveného po 25. únoru 1948.
Jsou ochotny přijmout v krajním případě výčet nevráceného majetku se zdůvodněním,
k jakému účelu bude použit a komu bude patřit.
2) Církve zásadně směřují k ekonomické nezávislosti na státu v oboru vlastní
duchovenské činnosti v rozmezí do deseti let.
3) V oboru ostatních druhů činnosti (jež je bezprostředně zaměřena pro celou
veřejnost: sociální, školské, zdravotní, kulturní atd.) počítají s podporou státu
rovnocennou té, jež poskytuje v tomto případě ostatním institucím.
4) Církve počítají ve svém zabezpečení především s těmito zdroji k zajištění své
činnosti: dobrovolné dary členů, sponzorské dary, daňové asignace, daňové úlevy,
pomoc ze zahraničí.“(Kalný, 1993a, s. 13)
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8.1 Legislativní změny po vzniku ČR
Po vzniku České republiky nenastaly v konfesním právu žádné podstatné změny.
Úprava majetkových poměrů církví se nadále opírá o zákon č. 218/1949 Sb., který
vychází z totalitní ideologie. Došlo k legislativním úpravám tohoto zákona,13 ale vládní
nařízení pouze mírně zvýšila platy duchovních, podstata zákona zůstala stejná. Církve
stále dostávají finance podle počtu duchovních ve službě, což znevýhodňuje malé
církve.
Vzhledem k tomu, že nebyl schválen žádný obecný restituční zákon, rozhodly se
některé církevní právnické osoby domáhat svého majetku podle obecných zákonů
exekutivní cestou. Komplexnost problému nedovoluje vyřešit tímto způsobem veškeré
restituční nároky, je tedy nutné hledat cesty jiné.
Další pokus o nápravu proběhl po roce 1996, kdy vláda vydala nařízení č. 498,
o bezúplatném převodu vymezeného nemovitého majetku církevním právnickým
osobám. Církve požádaly o převod 5 000 majetkových položek, Ministerstvo kultury
snížilo nároky na necelých 2 000 položek a seznam předložilo vládě. V letech 1997
a 1998 docházelo k bezúplatnému převodu vlastnictví, celkově se jednalo zhruba
o 1 000 položek, z čehož třetinu tvořily nemovitosti. V roce 1998 byly převody
ukončeny poté, co je vláda označila za nezákonné. (Bradáč, 2007)
Postavení církví a náboženských společností bylo podrobněji upraveno zákonem
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů. Tento zákon upravuje náboženskou svobodu,
ke změně financování církví a úpravě majetkových poměrů zde ale opět nedošlo.
Česká republika se k otázce církevních restitucí staví spíše odmítavě. Od roku 1993
byly přijaty pouze dva výčtové zákony. Velkou naději pro církve znamenal vládní návrh
z roku 2008, kterým se otázka církevních restitucí mohla definitivně vyřešit. K jeho
schválení nedošlo, a proto dnes na stole leží nový návrh z roku 2012. Před shrnutím
obsahu těchto dvou návrhů je na místě zrekapitulovat si dnešní finanční situaci církví.
V následující podkapitole se zaměřuji také na předpokládaný dlouhodobý vývoj, který
by měl poukázat na nutnost legislativní úpravy církevní problematiky.

13

Vládní nařízení č. 86/1993 Sb., č. 273/1995 Sb. a č. 322/1998 Sb.
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8.2 Finanční situace a dlouhodobý trend z pohledu státu
Církve jsou dnes financovány především ze státního rozpočtu. Více než 90 %
příspěvku církvím tvoří platy duchovních, zbylé prostředky jsou určeny na pokrytí
provozních nákladů a na opravy církevního majetku. Rozdělení státních příspěvků
mezi jednotlivé církve v roce 2011 je uvedeno v příloze 3.

8.2.1 Vývoj počtu duchovních
Výše příspěvku na mzdy závisí na počtu duchovních, které církve zaměstnávají.
Stát nemůže tento počet regulovat, určují si jej samy církve. Podle nařízení vlády
č. 566/2006 náleží duchovním platy a příplatky podle platových tříd a stupňů. Stupnice
základních platů a výše možných hodnostních příplatků jsou uvedeny v přílohách 4 a 5.
Nemožnost regulace počtu duchovních vede k jejich zvyšování. Církve nenesou
žádnou část nákladů na jejich platy, a proto se jim vyplatí počet duchovních neustále
zvyšovat. Od roku 1994 se počet duchovních v ČR téměř zdvojnásobil, jak ukazuje
graf 1. Z původních 2 578 duchovních jsme se za necelých 20 let dostali na počet 4 892.
V roce 2011 se trend zvyšování počtu duchovních zastavil, neboť stát podepsal
s církvemi deklaraci týkající se zmrazení počtu duchovních a výše jejich mezd
do roku 2014.14 V roce 2015 se dá opět očekávat prudký nárůst, otázkou však zůstává,
jestli bude jejich platy nadále financovat stát, anebo již bude schváleno majetkové
narovnání a církve se o své finance budou starat samy.
Graf 1: Počet duchovních v letech 1994 – 2014
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Zdroj: Ministerstvo kultury ČR

14

Přesný název: Deklarace shody o výkonu hospodářského zabezpečení církví a náboženských

společností státem v letech 2011 - 2014.
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Graf 2 zachycuje možný nárůst počtu duchovních po roce 2015. K výpočtu
průměrného tempa růstu jsem použila indikátor růstu, tedy geometrický průměr
hodnot z let 1994 – 2011.
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jsou jednotlivá tempa růstu (podíl hodnot dvou po sobě jdoucích

období). Průměrné tempo růstu je podle mých výpočtů 3,84 %.
Pro účely odhadu předpokládám v prvním roce po uvolnění zmrazení prudký nárůst
duchovních o 10 %, v každém dalším roce pak o 3,84 % (tmavá varianta). Tento odhad
však není příliš reálný, počet duchovních nemůže dále růst tímto tempem, proto
pro účely této práce dále používám meziroční nárůst ve výši 2 % (světlá varianta).15
V roce 204316 bychom se podle první varianty dostali těsně pod hranici 16 000
duchovních, v případě střízlivějšího odhadu by to mohlo být kolem 9 000 duchovních.
Ve svých výpočtech nezohledňuji jednorázový přírůstek nových duchovních,
ke kterému by mohlo dojít v roce 2015, kdy o financování státem mohou požádat další
církve a náboženské společnosti.17 Rozdíl při započtení nových církví se pohybuje
v řádu několika stovek a je tedy pro další výpočty zanedbatelný.
Graf 2: Předpokládaný nárůst počtu duchovních
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15

Odhady 10% i 2% růstu byly převzaty z RIA k návrhu zákona.

16

Rok, kdy by mělo být ukončeno financování církví, pokud návrh zákona z roku 2012 vejde v platnost.

17

Jedná se o 4 církve, které o financování ještě nepožádaly, přestože splňují zákonné náležitosti. Nově by

o financování mohlo požádat 5 církví registrovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., které v letošním roce
splní podmínku 10 let od registrace.
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Počet věřících se každým rokem snižuje, počet duchovních roste, v nějakém roce se
tyto dva trendy musí střetnout. Pro výpočet roku, kdy se růst počtu duchovních zastaví,
předpokládám 2% meziroční nárůst duchovních a počet věřících z roku 2011. Tabulka 2
ukazuje, že dnes na jednoho duchovního připadá 300 věřících. Jako bod saturace
odhaduji situaci, kdy u nás bude 150 věřících na jednoho duchovního. Tento stav by
nastal v roce 2045, od tohoto roku budu v dalších výpočtech uvažovat konstantní počet
duchovních ve výši 9 747.
Tabulka 2: Vývoj počtu věřících na jednoho duchovního
Rok

Věřící, hlásící se k
CNS

Počet
duchovních

Počet věřících na
jednoho duchovního

1991
2001
2011
2021
2031
2041
2045

4 523 734
3 288 088
1 467 438
1 467 438
1 467 438
1 467 438
1 467 438

2 418
3 480
4 892
6 060
7 387
9 005
9 747

1871
945
300
242
199
163
151

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 1991 a 2001, Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011,
Ministerstvo kultury ČR a vlastní výpočty

8.2.2 Vývoj státních výdajů na provoz CNS
Úměrně k rostoucímu počtu duchovních rostou i náklady na jejich platy a s tím
spojená zátěž pro státní rozpočet. Platy duchovních jsou pravidelně valorizovány, aby se
vyrovnal vliv inflace, a kromě toho dochází k navyšování platových tarifů, stejně jako
u ostatních státních zaměstnanců. V letech 1994 – 2011 platy rostly v průměru o 1,43 %
ročně.18
Graf 3 dokumentuje nárůst státních výdajů na církve od vzniku samostatné České
republiky dodnes. Do roku 2014 jsou náklady na mzdy zmraženy ve výši 1,348 mld. Kč.
Další vývoj je stále nejasný a bude záležet především na tom, zdali dojde ke schválení
současného návrhu zákona o majetkovém narovnání.

18

Geometrický průměr tempa růstu platů duchovních po očištění o inflaci.
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Graf 3: Státní výdaje na činnost církví v letech 1994 – 2014
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Zdroj: Ministerstvo kultury ČR

S využitím odhadu počtu duchovních dle vývoje v minulých letech můžeme
aproximovat i minimální výši nákladů na jejich platy včetně pojistného a provoz CNS
v příštích 30 letech. Pro výpočet předpokládám valorizaci platů o inflaci. Dlouhodobý
inflační cíl, který ČNB vyhlásila v roce 2010, je stanoven ve výši 2 %, takže valorizace
o 2% inflaci je oprávněným předpokladem.19
Vzhledem k tomu, že mě zajímá minimální odhad státních výdajů na provoz CNS
v příštích letech, nepředpokládám navyšování platových tarifů, přestože od roku 1994
do jejich zmražení v roce 2011 se zvyšovaly v průměru o 1,43 % ročně. Navyšování
mezd je však výdaj, který stát může ovlivnit, a právě proto při odhadu minimálních
výdajů s žádným navyšováním platů nepočítám.
Vezmu-li v úvahu dvě možné varianty, kde varianta A počítá s meziročním
nárůstem duchovních o 3,84 % a u varianty B je použit 2% nárůst, tak v nákladnější
první variantě by se výše příspěvku církvím v roce 2043 vyšplhala na 8,2 mld. Kč,
u varianty B by to bylo 4,85 mld. Kč.20
Je patrné, že nějaká forma narovnání je nevyhnutelná, pokud stát nechce církvím
dále přispívat miliardové částky na provoz a platy duchovních. Jak ukazuji dále,
církevní narovnání může znamenat velkou zátěž pro státní rozpočet v nejbližších letech.

19

Cílování inflace v ČR. Česká národní banka [online]. © Česká národní banka, 2012 [cit. 2012-05-16].

Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/cilovani.html
20

V obou variantách jsou započítány i příspěvky státu na provoz CNS, které jsou také valorizovány o 2%

inflaci. Tyto příspěvky na provoz CNS a opravy církevních památek tvoří méně než 10 % výdajů
na církve a náboženské společnosti.

32
Z dlouhodobého hlediska je to však mnohem výhodnější varianta nežli zachování
současná situace.

8.3 Návrh zákona z roku 2008
V roce 2008 vláda schválila legislativní dokument, který mohl definitivně vyřešit
danou problematiku v České republice. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi21 neměl za cíl napravit všechny křivdy,
důležité bylo narovnání vztahu státu a církví a umožnění svobodného fungování CNS
v demokratické zemi.
Talíř (2009) na konferenci týkající se majetkového narovnání řekl, že „ambicí
připravovaného zákona je nastavit mezi církvemi a náboženskými společnostmi v České
republice na jedné straně a státem a státními institucemi na druhé straně takový stav,
který by odpovídal základním principům demokratické společnosti.“ (s. 34)
Vláda návrh schválila v lednu 2008 a předložila ho Poslanecké sněmovně, která
jednání o zákoně 29. dubna 2008 přerušila a odročila. 22 Přestože hned následující den
došlo k doplnění chybějících záležitostí, Poslanecká sněmovna se už návrhem zákona
do konce svého volebního období nezabývala. Přesto je užitečné si návrh zákona z roku
2008 připomenout, protože z něj vychází současný vládní návrh.

8.3.1 Obsah návrhu
Návrh zákona se dá rozdělit na dvě části: první část se zabývala vydáváním majetku
oprávněným osobám, zatímco druhá definovala výši finanční náhrady. V podstatě se
jednalo o obecný restituční zákon a vymezení finanční kompenzace. Zákon také
obsahoval část zrušovací, která měla z právního řádu vyjmout legislativní normy, které
by byly v rozporu s tímto novým zákonem a s Listinou základních práv a svobod.

21

Přesný název: Věcný záměr zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím

a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem
a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů.
22

„Poslanecká sněmovna přerušuje a odročuje projednání tohoto návrhu do doby doplnění zákona

či důvodové zprávy o vymezení rozsahu vydávaného majetku (výčet či definice) a ocenění nevydávaného
majetku, to je stanovení rozsahu finanční náhrady vládou.“ Usnesení Poslanecké sněmovny o přerušení
a odročení projednání vládního návrhu zákona z roku 2008.
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Hodnota původního církevního majetku byla stanovena na 134,9 mld. Kč. Majetek
mohl být vydáván pouze řeholním řádům a kongregacím, kterým z celkové částky
připadalo 56,5 mld. Kč. Skutečná hodnota vydávaného majetku by však byla nižší,23
a proto církve požadovaly navýšení finanční náhrady o 10 mld. Kč. Tato částka byla
nakonec snížena na 4,7 mld. Kč a výše finanční náhrady se tedy ustálila na 83 mld. Kč.
Tabulka 3: Varianta majetkového narovnání z roku 2008
rok 2008

mld. Kč

hodnota původního majetku církví a náboženské společnosti
celkem

134,9

z toho řeholní řády a kongregace

56,6

nebylo možno vydat

6

možno vydat: Pozemkový fond, Lesy ČR a ostatní státní
organizace

50,6

hodnota majetku připadající na církve a náboženské společnosti
(mimo řády a kongregace)

78,3

finanční náhrada

83

Zdroj: RIA k návrhu zákona o narovnání vztahu mezi státem a CNS

8.3.1.1 Vydání některých věcí oprávněným osobám
Pro navrácení majetku bylo určeno rozhodné období od 25. února 1948 do 1. ledna
1990.24 Tato část zákona také definovala povinné a oprávněné osoby. Je důležité zmínit,
že mezi povinnými osobami nebyly obce, přestože velká část bývalého majetku byla
právě v jejich držení. Oprávněné osoby byly dále rozděleny do dvou skupin:
1) Řeholní řády, kongregace, Náboženská matice: měly nárok na vydání veškerého
svého bývalého majetku, který byl v době navrhované účinnosti zákona v držení
povinných osob.
2) Registrované CNS a jiné církevní subjekty: mohly nárokovat pouze majetek, který
nějakým způsobem souvisí s výkonem duchovní, charitativní či vzdělávací činnosti.
8.3.1.2 Finanční náhrada
Výše finanční náhrady byla stanovena na 83 mld. Kč. Kupka (2009) na konferenci
s názvem „Narovnání vztahu mezi církvemi a státem: aktuální reflexe“ analyzoval
23
24

Část majetku byla v držení osob, které nebyly zákonem stanoveny jako osoby povinné majetek vydat.
Majetek zabavený církvi před únorem 1948 se neměl vracet ani za něj nemělo být možné získat

finanční odškodnění.
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makroekonomický dopad navrhovaného řešení na stabilitu české ekonomiky. Naturální
restituce ani platby přechodného období by neznamenaly pro českou ekonomiku riziko,
finanční náhradu je však třeba dobře rozvrhnout v čase. Graf 4 ukazuje zátěž pro státní
rozpočet, kterou by přineslo vyplacení dlužné částky v jednom roce. Tato varianta se
ukazuje jako příliš nákladná a rozložení splátek je tedy žádoucí. Kupka ve své analýze
navrhuje vyplacení náhrady během 20 let.
Graf 4: 83 mld. Kč představovalo v roce 2008 odhadem:
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98%

2,2%
5,1%
7,6%

96%
94%
92%
90%
88%
nominálního HDP

výdajů vládního
sektoru

dluhu vládního
sektoru

Zdroj: KUPKA, Martin. Základní principy navrhované úpravy. Narovnání vztahu mezi církvemi a státem.
Praha: CEVRO Institut, 2009, s. 28.

Vláda schválila variantu, kde k vyplacení finanční náhrady církvím mělo dojít
v průběhu 60 let s úrokovou sazbou 4,85 % p. a. Roční splátky měly podle tohoto
návrhu činit 4,275 mld. Kč a stát by tedy církvím vyplatil nominálně 256,5 mld. Kč.
Splátky byly vypočítány podle standardního vzorce pro anuitu:
=

1 − (1 + )

kde PV je současná hodnota finanční náhrady,

,

je úroková sazba a

je počet let

vyplácení náhrady.
Debaty se vedly o výši finanční náhrady, o délce splatnosti a výši úrokové sazby.
Úrok byl stanoven podle průměrné úrokové sazby, kterou investoři v roce 2008
požadovali po českém státu při emisi padesátiletého státního dluhopisu, jeho výše tedy
byla opodstatněná. Roční splátka 4,275 mld. Kč by v roce 2008 znamenala 0,12 % HDP
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České republiky, což nepředstavuje příliš velkou zátěž pro ekonomiku země.25 Tento
poměr by se navíc s rostoucím HDP každým rokem snižoval.
8.3.1.3 Přechodné ustanovení
Zrušit financování platů duchovních, které dnes upravuje zákon č. 218/1949, ze dne
na den není možné. Proto bylo zákonem stanoveno přechodné období 20 let, během
kterého se měl příspěvek církvím každý rok snižovat o 5 %. Během této doby se církve
měly naučit opatřovat si finance z vlastních zdrojů. Příloha 6 ilustruje platby
přechodného období rozpočítané do jednotlivých let.

8.3.2 Shrnutí a dopady návrhu
Návrh zákona z roku 2008 sice nebyl přijat, ale jeho přínos v otázce majetkového
narovnání státu s církvemi je nezpochybnitelný. Návrh rozvířil debatu, probudil v lidech
zájem o danou problematiku a v neposlední řadě položil základy dnešnímu návrhu
zákona, ve kterém došlo jen k malým změnám.

8.4 Návrh zákona z roku 2012
V roce 2012 došlo k přepracování návrhu zákona o majetkovém narovnání.
Hlavním cílem nového návrhu bylo najít takovou variantu, která by minimalizovala
zatížení státního rozpočtu, ale zároveň byla přijatelná i pro církve a náboženské
společnosti. Nový návrh tento předpoklad splňuje. Asi největší posun představuje
změna poměru naturální restituce a finanční náhrady. Zákon již nerozlišuje dvě skupiny
oprávněných osob, což rozšířilo okruh majetku, který může být vydán. Díky tomu se
finanční náhrada snížila o 24 mld. Kč, o něž se zvýšil celkový objem naturálních
restitucí. Tabulka 4 shrnuje základní rozdíl mezi dvěma vládními návrhy.

25

HDP ČR v roce 2008 bylo 3 689 mld. Kč.
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Tabulka 4: Rozdíly mezi návrhy z let 2008 a 2012
.

2008

2012

Naturální restituce

51 mld. Kč

75 mld. Kč

Oprávněné osoby

2 skupiny s rozdílnými
restitučními nároky

stejné postavení všech

Finanční náhrada

83 mld. Kč

59 mld. Kč

Délka splátek
finanční náhrady

60 let

30 let

Úrok

4,85 % p.a.

Přechodné období
(viz Příloha 6)

20 let, příspěvek snižován
o 5 % ročně

valorizace dle míry inflace
(inflační cíl ČNB: 2 %)
17 let, příspěvek 3 roky konstantní,
poté snižován o 5 % ročně

Zdroj: návrhy zákonů z let 2008 a 2012

Další pozitivní změnou pro státní rozpočet je nahrazení původního úroku
4,85 % p.a. inflační doložkou. Místo úročení nesplacené části pohledávky sazbou, která
by byla investory požadována při nákupu státního dluhopisu s podobnou dobou
splatnosti, by se částka valorizovala dle inflace. Je nepravděpodobné, že by inflace
přesáhla 5 % (inflační cíl ČNB je stanoven ve výši 2 % s tolerančním pásmem 1 %),
pro stát je tedy tato varianta určitě výhodnější.
Tento fakt dokazuje i graf 5, který srovnává roční platby církvím v případě obou
variant. Současný návrh by znamenal nižší roční splátky a k úplnému splacení
pohledávky by navíc došlo již v roce 2043.
Graf 5: Srovnání ročních plateb církvím, varianty dle návrhů 2008 a 2012
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Zdroj: vlastní výpočty

Pro zhodnocení výhodnosti zobrazených variant je na místě podívat se
na kumulativní výdaje, které by Česká republika nesla v případě přijetí jednotlivých
variant. Tabulka 5 shrnuje souhrnné výdaje v případě 3 možných scénářů:
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1) návrh zákona z roku 2008
2) návrh zákona z roku 2012
3) varianta stávající
Ve všech případech jsou náklady počítány od roku 2009, což je rok, ve kterém
mohl vejít v platnost původní zákon.
Finanční náhrada dle návrhu z roku 2008 je spočítána jako součet 60 splátek ve výši
4,275 mld. Kč (viz Finanční náhrada v podkapitole 8.3.1). Náhrada dle varianty z roku
2012 je počítána jako součet splátek rozdělených do 30 let, každoročně valorizovaných
podle inflace, kde opět předpokládám inflaci 2 %.26
Varianta, která by zachovala současný stav financování činnosti církví
a náboženských společností ze státního rozpočtu, vychází ze stejných vstupních
parametrů jako celá kapitola 8 (v prvním roce 10% nárůst duchovních, dále pak 2%
meziroční nárůst, který se zastaví v roce 2045 na počtu 9 747 a valorizace mezd dle 2%
inflace). Výdaje na činnost církví podle stávající varianty jsou pak součtem jednotlivých
ročních plateb.
Tabulka 5: Souhrnné náklady na jednotlivé varianty 2009 – 2073 (v mld. Kč)
.

Varianta 2008

Varianta 2012

Stávající stav

2069

2043

-

Naturální restituce

51

75

-

Finanční náhrada

256,5

79,78*

-

Výdaje na činnost církví a platy
duchovních

15,17

16,98 + (5,72)**

302,95

Souhrnné výdaje

322,67

176,73

302,95

Ukončení financování církví

* Kdyby byla hodnota inflace 3 % (horní mez inflačního rozmezí dle ČNB), tak by výše finanční náhrady
byla 98,34 mld. Kč.
**Náklady na činnost církví v letech 2009 – 2012.
Zdroj: návrhy zákonů z let 2008, 2012 a vlastní výpočty

Z dlouhodobého hlediska je vidět, že současný návrh zákona je pro stát velmi
výhodný, neboť již od roku 2058 by stát šetřil, předpokládáme-li nabytí účinnosti
zákona k 1. lednu 2013. Graf 6 shrnuje varianty popsané v tabulce a je z něj dobře
patrné, že kumulované platby církvím a náboženským společnostem by brzy překročily

26

Splátka v roce 1 je 1,967 mld. Kč. Splátky dalších let jsou počítány podle vzorce:
= 0,02.

=

∗ , kde
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hodnotu církevního majetkového narovnání dle varianty 2012. Původní možnost se
při pohledu na graf může zdát nevýhodná, ale již v roce 2076 by výdaje na platy
a provoz církví překročily výdaje na majetkové narovnání dle návrhu zákona z roku
2008.27 Navíc můj odhad výdajů na platy duchovních nezahrnuje možnost navyšování
platových tarifů a celková suma by mohla být ještě mnohem vyšší.
Graf 6: Srovnání kumulativních výdajů na církve v letech 2013 – 2073
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Zdroj: RIA k návrhu zákona o narovnání vztahu mezi státem a CNS a vlastní výpočty

8.5 Zhodnocení současného návrhu z pohledu státu
Tato kapitola poukázala na nutnost, ale především opodstatněnost majetkového
narovnání vztahu státu s církvemi a náboženskými společnostmi. I kdyby byl můj odhad
růstu počtu duchovních a jejich platů přehnaný, při zachování současných podmínek
financování by reálné výdaje na financování církví hodnotu současné varianty
narovnání do roku 2100 určitě přesáhly. A to zahrnuji pouze finanční aspekt
problematiky, vůbec zde nezmiňuji fakt, že pro demokratickou zemi je vyrovnání se
s křivdami spáchanými na církvích v minulosti nutností.
Církve a náboženské společnosti ze svých původních požadavků v mnoha bodech
ustoupily, majetkové narovnání je z dlouhodobého hlediska výhodné pro státní
rozpočet, proč tedy přijetí zákona stále provázejí vleklé diskuze?
Kromě objektivních důvodů, kterými je ekonomická krize a nevole politiků
zatěžovat státní rozpočet pro příští roky dalšími miliardovými výdaji, je třeba zmínit
názor veřejnosti na danou problematiku. Většina obyvatel České republiky
s navracením církevního majetku či finanční kompenzací nesouhlasí. Podle posledního

27

V grafu 6 využívám předpoklad, že by návrh zákona z roku 2008 nabyl účinnosti k 1. lednu 2009.
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průzkumu veřejného mínění realizovaného společností STEM se pro navrácení majetku
církvím vyjádřilo pouze 31 % respondentů, proti se vyjádřilo 69 %. (Graf 7)
Graf 7: „Měl by se církvím vracet bývalý majetek?“
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Zdroj: STEM - Středisko empirických výzkumů [online]. 28.12.2011 [cit. 2012-05-16].
Dostupné z: http://www.stem.cz/clanek/2306

Tento vývoj má navíc klesající charakter, jak ukazuje graf 8. Ještě v roce 2007 se
pro vracení bývalého církevního majetku vyjádřilo 45 % respondentů. Empirický
výzkum společnosti STEM navíc ukazuje, že názor lidí je určován především tím, zda
považují církve za užitečné instituce. Výzkum potvrdil, že církevní restituce jsou
specifické mezi ostatními restitucemi a názor veřejnosti je spíše negativní.
Graf 8: Vývoj názoru na vracení majetku církvím
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Zdroj: STEM - Středisko empirických výzkumů, 28. 12. 2011

Důvodem může být přetrvávající nevole a nedůvěra k církvím a náboženským
společnostem. Za další důvod považuji negativní mediální obraz, který je
s problematikou majetkového narovnání spjat. Lidem jsou prezentovány náklady
na jednotlivé varianty narovnání, už se k nim ale nedostane studie, která by shrnovala
náklady na současné financování CNS ve stejném časovém horizontu.
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9 Majetkové narovnání v ČR z pohledu církví
Přestože současná finanční situace církví a náboženských společností není dobrá,
financování státem pro ně v dnešní době představuje určitou záruku. Církve mohou
počítat s ročními příjmy od státu a mohou jim přizpůsobit své výdaje. Majetkové
narovnání tuto situaci změní, od roku 2043 budou církve plně závislé na vlastních
zdrojích příjmů a budou muset hledat nové investiční možnosti, které by byly schopny
generovat dostatečný zisk.
Majetkové narovnání se v posledních letech velmi diskutuje, většinou však pouze
z pohledu státu a státního rozpočtu. Náklady, které přijetí zákona přinese státu, byly
v několika odborných studiích vyčísleny, o dopadech narovnání na církve a náboženské
společnosti se však hovoří o poznání méně.
O možnostech financování CNS v budoucnosti se dodnes nevedla žádná diskuze.
Nikdo zatím nevyčíslil, zda jim současná finanční náhrada může zajistit dostatečné
trvalé zdroje příjmů. Právě analýza investičních možností církví je hlavním přínosem
mé práce. V následující kapitole počítám, jaké zhodnocení by církve potřebovaly získat
na finančním trhu, pokud by chtěly svůj provoz financovat pouze z výnosů dosažených
investicemi. V závěru kapitoly své výsledky porovnám s možnostmi trhu a analyzuji,
zdali je tato možnost pro církve reálná.

9.1 Cash flow církví
Cash flow (peněžní tok) představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních
prostředků a peněžních ekvivalentů určitého subjektu.28
Graf 9 zobrazuje peněžní toky církví pro příštích 60 let, tedy do roku 2073.
Pro výpočet již nepředpokládám nárůst počtu duchovních, neboť církve tento trend
mohou v rámci úsporných opatření zastavit. Používám tedy současný počet duchovních
(4 892) a výdaje na jejich platy a provoz církví pouze valorizuji podle míry inflace.
Předpokladem grafu zůstává 2% inflace a parametry varianty majetkového narovnání
z roku 2012. Graf nepředpokládá žádné další příjmy ani zhodnocení financí a nebere
v úvahu naturální restituce. Výpočty pro jednotlivé roky jsou uvedeny v příloze 7.

28

Cash flow. In: Business.center.cz: Slovník pojmů [online]. © 1998 - 2012 [cit. 2012-05-16]. Dostupné

z: http://business.center.cz/business/pojmy/p573-cash-flow.aspx

41
Graf 9: Cash flow církví do roku 2073
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Církve by podle tohoto scénáře zaznamenaly kladný cash flow až do roku 2043,
kdy končí veškeré státní příspěvky. V letech 2013 až 2043 by církve měly nadbytečné
finanční prostředky ve výši 0,8-2 mld. Kč ročně. Cílem této kapitoly je zjistit, jestli lze
tyto přebytečné prostředky investovat na finančním trhu s dostatečnými výnosy tak,
aby z nich mohla být po roce 2043 plně financována činnost církví.

9.2 Možnosti financování provozu CNS
Církve v příštích letech budou mít dva zdroje příjmů: roční splátky finanční
náhrady a příspěvky na platy duchovních v přechodném období. Příloha 6 shrnuje
příjmy od státu v přechodném období, tedy v letech 2013 – 2029. V prvních třech letech
je jejich výše konstantně 1,445 mld. Kč, poté se každý rok snižuje o 5 % této částky.
Již v roce 2016 jim prostředky od státu nebudou stačit a církve musí mít zajištěn jiný
zdroj příjmů, který jim umožní vyrovnávat rozdíl mezi dotacemi od státu a náklady
na provoz.
První možností je vyrovnávání nedostatečných příjmů z plateb finanční
náhrady. Tento model není z dlouhodobého hlediska udržitelný, neboť církve by
negenerovaly zisk a finanční prostředky od státu by jim jednoho dne došly. V roce
2042, kdy by církve dostaly poslední splátku finanční náhrady, by jim zbývala již jen
polovina z původních 79,78 mld. Kč a v roce 2056 by již byly veškeré prostředky
finanční náhrady vyčerpány.
Další variantou může být investice do kapitálových statků, které by generovaly
dostatečný zisk pro financování provozu církví. Církve před rokem 1948 podnikaly
a vlastnily velké množství produktivních statků (bytové domy, zemědělskou půdu, lesy
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atd.), jejichž výnosy společně s dary věřících plně pokryly náklady na provoz.
Římskokatolické církvi bude navrácena velká část tohoto bývalého majetku, ale malé
církve dostanou spíše finanční prostředky, které budou muset dále investovat, aby si
zajistily dostatečné příjmy.
Poslední možností je investice příjmů z náhrady na finančním trhu. Církve by
každý rok investovaly celou výši splátky finanční náhrady a svůj provoz hradily
z výnosů těchto investic. Kapitola 9 se zabývá právě touto možností a výpočty, které
ukážou, jestli je tato možnost reálná nebo není.

9.3 Církve a náboženské společnosti
Do této chvíle jsem církve ve své práci vnímala jako jeden celek. Pro účely této
kapitoly je však nutné podívat se na církve jednotlivě, protože každá z nich je v jiné
finanční situaci.
Stát v současné poskytuje podle § 1 zákona č. 218/1949 Sb. úhradu osobních
požitků duchovním těch církví, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního
práva dle zákona č. 3/2002 Sb. V současné době tímto oprávněním disponuje
17 registrovaných církví. Jsou to církve uvedené v příloze 1 kromě Církve Ježíše Krista
svatých posledních dnů, Křesťanských sborů, Svědků Jehovových a Novoapoštolské
církve.
Církve lze podle nejzákladnějšího dělení rozdělit do dvou skupin: Církev
římskokatolická a ostatní církve. Důvodem je nejen odlišná finanční situace,
ale i naturální restituce, které se týkají téměř výhradně Římskokatolické církve.

9.3.1 Římskokatolická církev
Římskokatolická církev má mezi církvemi v České republice výsadní postavení.
Oproti ostatním ji zvýhodňuje velikost, členská základna, ale i historická tradice. V roce
2012 jí připadlo 65,86 % finančních prostředků od státu, 73,86 % věřících se hlásí právě
k této církvi,29 a v rámci návrhu zákona o majetkovém narovnání z roku 2012 by měla
dostat 80 % finanční náhrady.
Právě v bodě, který se týká výše finanční náhrady, udělala Církev římskokatolická
velmi vstřícný krok směrem k nalezení všeobecného konsensu, když se zřekla části

29

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011.
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svých nároků ve prospěch ostatních 16 církví, kterých se narovnání týká. Příručka
s názvem Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
Základní fakta. (2008) zdůrazňuje, že 98 % bývalého církevního majetku patřilo právě
Římskokatolické církvi a pouze 2 % ostatním církvím. Přesto Církev římskokatolická
souhlasí s 80 % z celkové sumy finanční náhrady, zbytek by měl být rozdělen mezi
ostatní církve v poměru zohledňujícím jejich velikost a dosavadní výši dotací od státu.
Římskokatolická církev je v lepší pozici ještě z jednoho důvodu: připadne jí téměř
celá naturální restituce. Majetek v hodnotě 75 mld. Kč by se měl vracet v prvních letech
po přijetí zákona. Jedná se o produktivní kapitál (pole, lesy, louky, rybníky atd.), který
by dále generoval zisk, nebo alespoň pokryl náklady na svoji údržbu. Na rozdíl
od splátek finanční náhrady, které jsou rozloženy v čase, by naturální restituce mohla
znamenat obrovský jednorázový příjem, který by církev mohla dle svého uvážení dále
investovat nebo využívat jeho výnosů.

9.3.2 Ostatní církve a náboženské společnosti
Kromě Církve římskokatolické se majetkové narovnání se týká dalších 16 církví.
Tyto malé církve jsou však v mnohem horší situaci, neboť se jich téměř netýká naturální
restituce. Dostanou pouze finanční hotovost, kterou teprve budou muset produktivně
investovat.
Pro menší církve není současný návrh zákona příliš výhodný. Oproti návrhu z roku
2008 totiž byla výše finanční náhrady snížena z 83 mld. Kč na 59 mld. Kč. Pro menší
církve znamená zvýšení poměru naturálních restitucí k finanční náhradě velkou ztrátu.
Přesto malé církve mohou být za současný návrh podle mého názoru vděčné, protože
kdyby proběhly pouze naturální restituce, menší CNS by dostaly jen zlomek majetku
a cíl vyrovnání, finanční samostatnost církví a náboženských společností, by byl
ohrožen.
Mezi ostatních 16 církví bude rozděleno 20 % finanční náhrady, to ale zdaleka
neodpovídá 34,14 % z celkové částky 1,445 mld. Kč, která připadla těmto 16 církvím
v roce 2012. Příloha 8 shrnuje příspěvky státu v roce 2012 a porovnává je s finanční
náhradou, kterou by církve mohly dostat již v příštím roce.
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9.4 Analýza potřebných výnosů
Hlavním cílem této podkapitoly je výpočet ročních výnosů, které by jednotlivé
církve potřebovaly, pokud by si chtěly investicí na finančním trhu zajistit stálý, o inflaci
rostoucí příjem. Vypočítané výnosy potom porovnám s možnostmi finančního trhu,
abychom viděli, jestli jednotlivé církve mohou tyto výnosy získat anebo musí hledat
jiný zdroj příjmů.
K porovnání výnosů na trhu využiji bakalářskou práci Lukáše Jeníčka, který
vypočítal zhodnocení jednotlivých penzijních fondů, aby analyzoval výhodnost vstupu
do II. pilíře penzijního systému ČR.30 Důchodové fondy mi připadají jako vhodný
příklad investičních možností pro CNS, neboť jsou odstupňované podle míry rizika.
Samotná pozice církví a náboženských společností v roli investora a návrhy
vhodných investičních strategií je poměrně rozsáhlé téma vhodné pro další výzkum.
Bylo by také zajímavé zahrnout do analýzy etický rozměr, neboť ne všechny investiční
strategie by pro církve byly přijatelné z hlediska věcného obsahu.31

9.4.1 Výpočet minimálních potřebných výnosů
9.4.1.1 Předpoklady výpočtu (Varianta A)
Při oceňování budoucích nákladů na provoz CNS počítám jejich minimální výši,
neboť chci ukázat, zda by potřebné zhodnocení nebylo příliš vysoké i při nejnižších
možných nákladech na provoz, a zdali je možné jej na finančním trhu získat. Používám
variantu, kdy se současné náklady na církve pouze valorizují každý rok o 2 %, neberu
v úvahu možný nárůst počtu duchovních či reálné zvyšování jejich průměrných platů.
Při započtení těchto faktorů by byl potřebný roční výnos ještě vyšší. Ve svých
výpočtech tedy používám následující předpoklady:

30

JENÍČEK, Lukáš. Analýza výhodnosti vstupu do II. pilíře penzijního systému ČR. Praha, 2011.

Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Mgr. Petr Zámečník.
31

Církve s největší pravděpodobností nebudou chtít investovat do akcií tabákového giganta Philip Morris

nebo do akcií firem, které prodávají alkoholické nápoje.

45
P1: dlouhodobá inflace dle ČNB: 2 %
P2: konstantní průměrné reálné platy duchovních
P3: konstantní počet duchovních (4 892)
P4: náklady: částka na provoz církví v roce 2012 a její valorizace o inflaci
v každém roce
P5: příjmy: příspěvky přechodného období a splátky finanční náhrady
9.4.1.2 Výpočet (Varianta A)
Při výpočtu minimálního zhodnocení investic, které jednotlivé církve potřebují,
jsem vycházela z tabulky v příloze 8.
Pro každý rok jsem spočítala příjmy (součet poměrné části příspěvků přechodného
období a finanční náhrady valorizované o inflaci) a náklady (prostředky na provoz CNS
od státu v roce 2012, kde opět používám valorizaci o inflaci). Rozdílem mezi příjmy
a náklady jsem vypočítala cash flow jednotlivých církví v letech 2013 – 2073.
U většiny církví je patrný kladný cash flow do konce přechodného období, tedy
do roku 2028. Mým cílem bylo zjistit, s jakým výnosem by musely přebytečné finanční
prostředky investovat, aby po roce 204332 zaznamenaly po odečtení ročních nákladů
na provoz konstantní 2% růst. Jinými slovy, náklady na provoz od roku 2043 porostou
ročně o inflaci ve výši 2 %, po odečtení nákladů se tedy investiční kapitál musí
zhodnotit alespoň o 2 % za rok.
Z tabulky 6 je vidět, že Římskokatolická církev je na tom opravdu lépe než ostatní
CNS. Kdyby investovala přebytečné finance z náhrady, stačil by jí průměrný výnos
ve výši 4,22 %. Jak uvidíme dále, tento výnos je reálný a Církev římskokatolická by
tedy mohla vyřešit své financování uváženou investicí na finančním trhu.
Ostatní církve a náboženské společnosti jsou na tom o poznání hůře. Průměrný
výnos, potřebný k financování provozu, se pohybuje kolem 7 %. Pokud by církve chtěly
získat zhodnocení v této výši, musely by investovat do fondů s vyšším výnosem,
kde však hrozí větší riziko. Nejhůře je na tom Bratská jednota baptistů, která by
potřebovala výnos v hodnotě 10,07 %. Zhodnocení investice nad 10 % není příliš reálné
a pravděpodobně ani dlouhodobě udržitelné. Pro Bratskou jednotu baptistů investice
na finančních trzích není vhodná, neboť by z výnosů nemohla financovat svůj provoz
a musela by si kromě výnosů hledat ještě jiné zdroje.
32

Rok, kdy bude ukončeno veškeré financování církví státem.
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Tabulka 6: Potřebné zhodnocení investic (Varianta A)
Církev

Zhodnocení

Církev

Zhodnocení

Církev římskokatolická

4,22%

Federace židovských obcí
v České republice

7,47%

Luterská evangelická církev
a. v. v České republice

5,83%

Slezská církev evangelická a. v.

7,61%

Církev československá husitská

6,21%

Apoštolská církev

7,69%

Českobratrská církev
evangelická
Náboženská společnost českých
unitářů
Pravoslavná církev v českých
zemích

6,36%
6,63%

Starokatolická církev
v České republice
Evangelická církev a. v.
v České republice

7,80%
7,85%

6,73%

Jednota bratrská

8,59%

Církev bratrská

7,09%

Církev adventistů sedmého dne

9,72%

Církev řeckokatolická

7,16%

Bratrská jednota baptistů

10,07%

Evangelická církev
metodistická
Zdroj: vlastní výpočty

7,25%

9.4.2 Alternativní scénáře: vybrané CNS
Můj dosavadní výpočet představoval pozitivní scénář pro CNS, neboť
minimalizoval možné náklady na provoz. Pro vybrané církve v této podkapitole počítám
alternativní scénáře, kde každý z nich porušuje jeden z předpokladů P1 – P3. Vybrala
jsem tři církve, podle výše výnosů spočítaných v podkapitole 9.4.1.


Římskokatolická církev: nejnižší potřebné výnosy (4,22 %)



Evangelická církev metodistická: průměrné potřebné výnosy (7,25 %)



Bratská jednota baptistů: nejvyšší potřebné výnosy (10,07 %)

9.4.2.1 Varianta B: inflace 3 %
ČNB stanovila dlouhodobý inflační cíl na 2 %, je zde ale přípustné toleranční
pásmo ± 1 %. Splnění předpokladu 1, konstantní inflace v horizontu 60 let na úrovni
2 %, tedy není vůbec jisté. Pro výpočet varianty B jsem použila inflaci ve výši 3 %
(vyšší inflace se týká splátek finanční náhrady, ale i nákladů na provoz CNS). Ostatní
předpoklady (P2 – P5) jsou pro výpočet varianty B zachovány.
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9.4.2.2 Varianta C: reálný růst platů duchovních
Navyšování platových tarifů státních zaměstnanců je v dnešní době nejisté, mluví
se dokonce o jejich snižování. V letech 1994 – 2011 však reálné platy duchovních rostly
v průměru o 1,43 % ročně a určitý nárůst se dá předpokládat i v příštích letech. Platy
duchovních jsou navíc velmi nízké, takže je pravděpodobné, že se je církve budou
snažit postupně navyšovat, aby zvýšily životní úroveň svých duchovních. Pro výpočet
varianty C předpokládám navyšování platových tarifů duchovních o 1 % ročně. Výdaje
na provoz CNS se tedy nezvyšují pouze o 2% inflaci, ale celkem o 3 % ročně. Na rozdíl
od varianty B příjmy církví z finanční náhrady rostou pouze o 2 % a varianta je tedy
pro CNS nevýhodnější. Všechny čtyři ostatní předpoklady jsou zachovány.
9.4.2.3 Varianta D: nárůst počtu duchovních
Na začátku této kapitoly jsem stanovila předpoklad konstantního počtu duchovních,
neboť církve a náboženské společnosti již nebudou mít zájem na jejich zvyšování, když
jejich platy budou hradit z vlastních zdrojů. Otázkou zůstává, jestli je tento předpoklad
realistický. Varianta D bere v úvahu předpoklady z podkapitoly 8.2.1, tedy 10% nárůst
v roce 2015 a v dalších 2% meziroční nárůst, za bod saturace je považován rok 2045,
ve kterém bychom zaznamenali poměr duchovních ku věřícím 1:150. Ostatní
předpoklady (P1, P2, P4 a P5) jsou zachovány
9.4.2.4 Výpočet (Varianty A, B, C, D)
Tabulka 7 ukazuje, že potřebné zhodnocení u variant B, C, D by bylo mnohem
vyšší než u varianty A. Římskokatolická církev by se u finančně nejnákladnější
varianty D dostala těsně pod hranici 6 % a Bratrská jednota baptistů, která by byla
v nejhorší situaci i podle varianty A, by musela každý rok zhodnotit své investice
o 14,51 %.
Tabulka 7: Potřebné zhodnocení investic (Varianty A, B, C, D)
Církev

Varianta A

Varianta B

Varianta C

Varianta D

Církev římskokatolická

4,22%

5,27%

5,61%

5,96%

Evangelická církev
metodistická

7,25%

8,49%

9,20%

10,65%

Bratrská jednota baptistů

10,07%

11,60%

12,50%

14,51%

Zdroj: vlastní výpočty
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9.4.3 Vybrané typy podílových fondů
Ministerstvo financí v loňském roce určilo čtyři typy podílových fondů, do kterých
bude možné investovat v rámci II. pilíře penzijní reformy. Já tyto typy fondů využiji
pro srovnání teoretických potřebných výnosů s realitou na trhu. Ministerstvo financí
v březnu 2011 vydalo Konzultační materiál: Limity poplatků ve II. pilíři penzijního
systému, kde definuje jednotlivé fondy následovně:
„Důchodové fondy budou odpovídat investiční strategii dle rizikového investičního
profilu. Budou to následující druhy důchodových fondů:
1) fond státních dluhopisů, který bude investovat obhospodařované prostředky
do státních dluhopisů ČR;
2) konzervativní fond, jenž bude investovat do dluhopisů členských států EU,
do nástrojů a fondů peněžního trhu a podobných likvidních aktiv;
3) vyvážený fond, který bude na rozdíl od konzervativního moci navíc investovat
část prostředků také do akcií a cenných papírů kolektivního investování;
4) dynamický fond, jenž bude mít nejširší rozsah povolených aktiv, do kterých bude
moci investovat. Bude odpovídat investičnímu profilu založenému na vyšší ochotě nést
investiční riziko s cílem dosažení vyššího výnosu na delším časovém horizontu než
u ostatních fondů.“ (s. 2 - 3)
Jeníček (2011) vypočítal zhodnocení těchto čtyř fondů, které použiji pro svoji práci.
Detailní popis výpočtů je k nahlédnutí v jeho bakalářské práci. 33 Pro výpočet připsaného
zhodnocení Jeníček bral v úvahu i poplatky za správu fondu a za zhodnocení, proto jeho
výsledky odrážejí zhodnocení, od kterého se již nemusí odečítat žádné poplatky.
Tabulka 8 jeho vypočítaná zhodnocení shrnuje.
Tabulka 8: Zhodnocení investic do podílových fondů
Zhodnocení

Poplatek za
správu

Poplatek za
zhodnocení

Připsané
zhodnocení

Fond státních dluhopisů

3,01%

0,3%

-

2,71%

Konzervativní fond

2,15%

0,4%

0,16%

1,59%

Vyvážený fond

5,9%

0,5%

0,49%

4,91%

Dynamický fond

8,27%

0,6%

0,69%

6,98%

Podílové fondy

Zdroj: Jeníček (2011), s. 17
33

Bakalářská práce Lukáše Jeníčka i s veřejně přístupnými soubory s výpočty, je dostupná

z: http://www.vse.cz/vskp/29246_analyza_vyhodnosti_vstupu_do_2_pilire_penzijniho_systemu
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9.5 Potřebné výnosy vs. realita na trhu
Římskokatolická církev by v případě varianty A (2% inflace) mohla volit mezi
vyváženým a dynamickým fondem. V případě horších variant B, C, D by musela
investovat do dynamického fondu, kde je předpokládaný výnos téměř 7 % a musela by
nést vyšší riziko.
Další dvě vybrané církve, Evangelická církev metodistická a Bratrská jednota
baptistů, by za těchto podmínek investicí do žádného z výše zmíněných fondů
nezískaly dostatečný výnos.
Výnos nejrizikovějšího dynamického fondu Jeníček (2011) spočítal na 6,98 %.
Graf 10 shrnuje potřebné zhodnocení v případě všech variant pro tři vybrané církve.
Když si představíme hranici výnosů ve výši 7 %, tak vidíme, že pouze Římskokatolická
církev se pohybuje pod ní.
Graf 10: Potřebné zhodnocení investic (Varianty A, B, C, D)
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Zdroj: vlastní výpočty

9.6 Zhodnocení investičních možností CNS
V případě přijetí návrhu zákona budou církve a náboženské společnosti postaveny
před nelehké rozhodnutí, jak by přebytečné finance měly investovat. Pro církve toto
rozhodnutí bude klíčové, neboť od určitého roku na něm bude záviset jejich existence.
Na základě mé analýzy je patrné, že církve a náboženské společnosti dlouhodobě
nemohou na finančním trhu získat takové zhodnocení investic, které by jim pokrylo
náklady na provoz. Investice s vyšším zhodnocením, ale zároveň s vyšší mírou rizika
pro církve nejsou příliš vhodné právě proto, že na výnosech z těchto investic bude
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záviset existence jednotlivých církví. CNS mají několik možností, všechny však mají
svá pro a proti.
První možností je výše zmíněná investice do podílových fondů. Zisk potřebných
výnosů je však velmi nepravděpodobný, a proto tato možnost není nevhodná.
Další možností by mohla být hromadná investice finančních prostředků více
církví. V tomto případě je potřeba zvážit dvě varianty: dohoda s Římskokatolickou
anebo bez ní. Kdyby se spojilo 16 menších církví a investovaly by svých 20 % finanční
náhrady společně, stále by potřebovaly výnos ve výši 7,1 %.34 Zajímavou variantu
představuje spojení všech 17 církví a investice celých 100 % finanční náhrady
(po odečtení nákladů na provoz v každém roce). V tomto případě by církvím
a náboženským společnostem stačil výnos ve výši 4,75 %. Pokud by se tedy
Římskokatolická církev vzdala 0,5 procentního bodu svých výnosů,35 vyřešilo by se
financování všech církví.
Římskokatolická církev už při tvorbě návrhu zákona vyšla v mnoha ohledech vstříc
ostatním CNS. Nedá se předpokládat, že by pro ni varianta společné investice byla
přijatelná. Římskokatolická církev by každý rok v podstatě dotovala jiné církve
a náboženské společnosti, které často vyznávají jiné přesvědčení.
Přestože se tato varianta nejeví příliš reálná, výpočet možných scénářů v případě
společného investování by byl zajímavým námětem další práce.

34

Varianta A s 2% inflací, tedy splněny předpoklady P1 – P5.

35

V případě varianty A by Církev římskokatolická potřebovala zhodnocení 4,22 %.
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10 Závěr
Téma majetkového narovnání se v posledních letech stává předmětem mnoha
diskuzí a vleklých sporů. Jejich hlavním bodem je výše finanční náhrady a objem
naturálních restitucí. Veřejnost se překvapivě staví proti navracení bývalého církevního
majetku. Více než polovina obyvatel České republiky by církvím majetek nevracela,
přestože s restitucemi fyzickým osobám v 90. letech souhlasili. Většina těchto občanů si
přeje, aby církve a náboženské společnosti již nebyly financovány ze státního rozpočtu.
Tohoto cíle nemůže být dosaženo bez majetkového narovnání, neboť církve
a náboženské společnosti v současné době nedisponují téměř žádným majetkem,
ze kterého by mohly financovat svůj provoz.
Z provedené analýzy je patrné, že majetkové vyrovnání by se státu v dlouhodobém
horizontu vyplatilo. V případě přijetí současného návrhu zákona by financování církví
státem mohlo být ukončeno již v roce 2043 a souhrnné náklady obou variant by se
vyrovnaly již v roce 2058. Stát by přijetím zákona přenesl na církve veškerá rizika
a dále by se na církevních financích podílel pouze dotacemi na opravy kulturních
památek. Porovnání návrhů zákonů z let 2008 a 2012 navíc ukázalo, že současný návrh
je pro stát mnohem výhodnější. Důvodem je nejen vyšší poměr naturální restituce,
ale i valorizace splátek finanční náhrady místo úročení sazbou 4,85 %.
Hlavní přínos této práce spatřuji v poslední kapitole, která návrh zákona hodnotí
z pohledu církví a náboženských společností. Církve budou v prvních letech po přijetí
zákona dostávat téměř dvojnásobnou částku, než dostávají dnes. Na první pohled se zdá,
že si CNS finančně polepší, ale částka bude každým rokem klesat a již na konci
přechodného období v roce 2029 si některé církve budou muset hradit část svých výdajů
z vlastních zdrojů.
Moje analýza se zaměřila na výpočet výnosů, které by jednotlivé církve
potřebovaly získat na finančním trhu, kdyby zde investovaly veškeré své přebytečné
finanční prostředky a připsané zhodnocení by se po roce 2043 stalo jejich jediným
zdrojem příjmů. Římskokatolická církev by potřebovala zhodnocení kolem 5 %, což by
na finančním trhu mohla získat. Na rozdíl od ostatních CNS by měla ještě příjmy
z výnosu majetku, který jí bude navrácen v podobě naturální restituce a nebyla by tedy
na výnosech z investic plně závislá.
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V horší situaci by se v případě schválení zákona ocitlo menších 16 církví
a náboženských společností, pro něž by zisk potřebného výnosu kolem 7 % nebyl
z dlouhodobého hlediska příliš jistý. Vzhledem k tomu, že se jich naturální restituce
téměř netýká, musely by své prostředky investovat ještě jinam.
V úplném závěru 9. kapitoly se věnuji možnosti spojení státních příspěvků církví
a náboženských společností a následné investici této částky dohromady. Tato možnost
je

samozřejmě

problematická

z důvodů

odlišného

náboženského

přesvědčení

jednotlivých CNS, ale v případě zapojení všech 17 církví by snížila potřebný výnos
pod 5 %. Znamenalo by to však další velké ústupky ze strany Římskokatolické církve,
která by v podstatě dotovala provoz svých „konkurentů“.
Možností pro menší církve a náboženské společnosti by mohla být kombinace
investice na finančních trzích a nákupu produktivních statků v podobě bytových domů,
továren, zemědělské půdy atd. Zhodnocení investičních možností církví mimo finanční
trh je nad rámec této práce, ale mohlo by být zajímavým předmětem dalšího zkoumání.
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11 Summary
Church-State property settlement has recently become the subject of many
discussions in the Czech Republic. The main topic is the ratio of financial compensation
to the restitution in kind. Surprisingly, most of the public is against the return of former
church property.
The analysis shows that the property settlement would be favourable for the state
in the long run. The state would have transferred all the risks to the Church. Comparison
of the draft laws from the years 2008 and 2012 also showed that the current proposal is
much more advantageous for the state than the proposal from 2012. The reason is not
only a higher proportion of restitution in kind, but also indexation of compensation
payments instead of 4.85 % interest rate.
The main contribution of this work is the last chapter, which evaluates the draft law
in terms of the Church and religious societies. My analysis focused on the calculation
of earnings from investement on financial markets that would be needed to provide
church financing after 2043 when the state ceases to provide funds for operation
of the Church. The Roman Catholic Church would need to earn about 5 %, which is
possible to get on financial markets. Unlike other religious communities the Roman
Catholic Church would obtain 98 % of restitution in kind, so it would not be fully
dependent on the revenue from the investmens on the financial markets.
16 other small religious societies would be in a worse situation, because they would
need to gain the payoff of around 7 %, which is unlikely in the long run. Given that they
would not be covered by restitution in kind, they would need to invest their funds
elsewhere.
An interesting option for smaller religious communities could be a combination
of investments on financial markets and purchase of productive assets in the form
of apartment houses, factories, agricultural land, etc. The evaluation of investment
opportunities of the Church outside the financial market is beyond the scope of my
thesis, but it could be an interesting subject of further analysis.
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14 Přílohy
Příloha 1: CNS registrované podle zákona č. 308/1991 Sb.
č.

Název církve, náboženské společnosti

Datum registrace či recepce (1991)

1.

Apoštolská církev

2.
3.

Bratrská jednota baptistů
Církev adventistů sedmého dne

1989
1951
1951 (1952-56 odňato)

4.
5.

Církev bratrská
Církev československá husitská

1951
1920

6.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

7.

Církev řeckokatolická

recepce z Rakouska-Uherska

8.

Církev římskokatolická

recepce z Rakouska-Uherska

9.
10.

Českobratrská církev evangelická
Evangelická církev a. v. v ČR

recepce z Rakouska-Uherska
recepce z Rakouska-Uherska

11.
12.

Evangelická církev metodistická
Federace židovských obcí v ČR

1951
recepce z Rakouska-Uherska

13.

Jednota bratrská

recepce z Rakouska-Uherska

14.

Křesťanské sbory

1956

15.
16.

Luterská evangelická církev a. v. v ČR
Náboženská společnost českých unitářů

19.1.1995
1930

17.

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

1.9.1993

18.
19.

Novoapoštolská církev
Pravoslavná církev v českých zemích

1956
recepce z Rakouska-Uherska

20.

Slezská církev evangelická a. v.

recepce z Rakouska-Uherska

21.

Starokatolická církev v ČR

recepce z Rakouska-Uherska

1.1.1930

Zdroj: Ministerstvo kultury ČR

Příloha 2: CNS registrované podle zákona č. 3/2002 Sb. (tabulka)
č.
22.
23.
24.

Název církve, náboženské společnosti
Církev Křesťanská společenství
Obec křesťanů v České republice
Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí
Hare Krišna

Datum registrace
20.6.2002
4.9.2002
21.11.2002

25.
26.

Česká hinduistická náboženská společnost
Ústředí muslimských obcí

25.11.2002
17.9.2004

27.

Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy
moskevského a celé Rusi v České republice

26.5.2007

28.

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

8.6.2007

29.

Višva Nirmala Dharma

14.7.2007

30.
31.

Církev živého Boha
Církev Nová naděje

15.12.2007
2009

32. Církev Slovo života
Zdroj: Ministerstvo kultury ČR

2010
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Příloha 3: Přehled finančních prostředků poskytnutých v roce 2011 jednotlivým
církvím a náboženským společnostem (v tis. Kč)
Platy
duchovních
včetně
pojistného
45 562
13 328
29 037
30 622
107 036
11 817
883 738
78 597

Název
Apoštolská církev
Bratrská jednota baptistů
Církev adventistů sedmého dne
Církev bratrská
Církev československá husitská
Církev řeckokatolická
Církev římskokatolická celkem
Českobratrská církev evangelická
Evangelická církev augsburského
vyznání v České republice
Evangelická církev metodistická
Federace židovských obcí v České
republice
Jednota bratrská
Luterská evangelická církev a.v. v
České republice
Náboženská společnost českých
unitářů
Pravoslavná církev v českých zemích
Slezská církev evangelická
augsburského vyznání
Starokatolická církev v ČR
CELKEM

Provozní
náklady
CNS
2 286
596
1 509
1 317
5 740
622
52 322
3 363

Prostředky
na opravy
CELKEM
církevního
majetku
681
48 529
157
14 081
454
31 000
396
32 335
1 696
114 472
202
12 641
15 406
951 466
997
82 957

5 334

192

48

5 574

14 828

734

198

15 760

11 293

615

185

12 093

29 938

1 058

320

31 316

3 464

228

33

3 725

1 344

50

0

1 394

42 048

2 272

676

44 996

28 011

1 259

406

29 676

12 003
1 348 000

582
74 745

153
22 008

12 738
1 444 753

Zdroj: Ministerstvo kultury ČR

Příloha 4: Stupnice základních platů duchovních (v Kč měsíčně)
Počet let
Platový
započitatel
stupeň
né praxe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

do 1 roku
do 2 let
do 4 let
do 6 let
do 9 let
do 12 let
do 15 let
do 19 let
do 23 let
do 27 let
do 32 let
nad 32 let

Platová třída
1

2

3

4

5

6

9 341
9 708
10 104
10 491
10 916
11 341
11 785
12 249
12 732
13 234
13 756
14 306

10 269
10 674
11 099
11 534
11 988
12 461
12 954
13 466
13 988
14 538
15 108
15 707

11 293
11 737
12 201
12 674
13 186
13 688
14 229
14 789
15 369
15 978
16 606
17 262

12 413
12 896
13 408
13 920
14 480
15 041
15 640
16 248
16 895
17 562
18 238
18 972

13 640
14 171
14 741
15 301
15 910
16 528
17 195
17 861
18 557
19 301
20 045
20 837

14 992
15 572
16 200
16 808
17 485
18 557
18 895
19 629
20 392
21 213
22 025
22 904

Zdroj: vládní nařízení č. 566/2006
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Příloha 5: Hodnostní přídavek
Platová třída

Rozpětí hodnostního přídavku v Kč

2
3
4
5
6
Zdroj: vládní nařízení č. 566/2006

700 - 2 300
1 200 - 3 700
2 300 - 6 600
4 000 - 8 000
6 000 - 10 000

Příloha 6: Přechodná období dle variant z let 2008 a 2012
varianta z roku 2008

varianta z roku 2012

postupné rovnoměrné
snižování
výchozí částky o 5 %

zachování výchozí částky po
dobu 3 let, poté postupné
stejnoměrné snižování 5 %

Rok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
celkem

částka
1,445
1,373
1,300
1,228
1,156
1,084
1,011
0,939
0,867
0,795
0,722
0,650
0,578
0,506
0,433
0,361
0,289
0,217
0,144
0,072

15,170

%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%

Rok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

částka
1,445
1,445
1,445
1,373
1,301
1,228
1,156
1,084
1,012
0,939
0,867
0,795
0,723
0,650
0,578
0,506
0,434

celkem

16,979

%

-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%

Zdroj: RIA k návrhu zákona o narovnání vztahu mezi státem a CNS

Příloha 7: Cash flow církví v letech 2013 – 2073 (v mld. Kč)
Sloupec1

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Výdaje na provoz
CNS

1,45

1,45

1,45

1,47

1,50

1,53

1,56

1,60

1,63

1,66

1,69

1,73

1,76

1,80

1,83

1,87

1,91

1,94

1,98

2,02

Příspěvek státu na
provoz CNS

1,45

1,45

1,45

1,37

1,30

1,23

1,16

1,08

1,01

0,94

0,87

0,79

0,72

0,65

0,58

0,51

0,43

-

-

-

Rozdíl mezi výdaji
a příjmy

-

-

-

-0,10

-0,20

-0,31

-0,41

-0,51

-0,62

-0,72

-0,83

-0,93

-1,04

-1,15

-1,25

-1,36

-1,47

-1,94

-1,98

-2,02

Roční finanční
náhrada

1,97

2,01

2,05

2,09

2,13

2,17

2,21

2,26

2,30

2,35

2,40

2,45

2,49

2,54

2,59

2,65

2,70

2,75

2,81

2,87

Cash flow církví

1,97

2,01

2,05

1,99

1,93

1,87

1,80

1,75

1,69

1,63

1,57

1,51

1,46

1,40

1,34

1,28

1,23

0,81

0,83

0,84

Zdroj: vlastní výpočty
Sloupec1

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

Výdaje na provoz
CNS

2,06

2,11

2,15

2,19

2,23

2,28

2,32

2,37

2,42

2,47

2,52

2,57

2,62

2,67

2,72

2,78

2,83

2,89

2,95

3,01

Příspěvek státu na
provoz CNS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozdíl mezi výdaji
a příjmy

-2,06

-2,11

-2,15

-2,19

-2,23

-2,28

-2,32

-2,37

-2,42

-2,47

-2,52

-2,57

-2,62

-2,67

-2,72

-2,78

-2,83

-2,89

-2,95

-3,01

Roční finanční
náhrada

2,92

2,98

3,04

3,10

3,16

3,23

3,29

3,36

3,42

3,49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cash flow církví

0,84

0,87

0,89

0,91

0,93

0,95

0,97

0,99

1,01

1,03

-2,52

-2,57

-2,62

-2,67

-2,72

-2,78

-2,83

-2,89

-2,95

-3,01

Zdroj: vlastní výpočty
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Příloha 7 pokračování: Cash flow církví v letech 2013 – 2073 (v mld. Kč)
Sloupec1

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

Výdaje na
provoz CNS

3,07

3,13

3,19

3,25

3,32

3,39

3,45

3,52

3,59

3,67

3,74

3,81

3,89

3,97

4,05

4,13

4,21

4,29

4,38

4,47

4,56

Příspěvek státu
na provoz CNS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozdíl mezi
výdaji a příjmy

-3,07

-3,13

-3,19

-3,25

-3,32

-3,39

-3,45

-3,52

-3,59

-3,67

-3,74

-3,81

-3,89

-3,97

-4,05

-4,13

-4,21

-4,29

-4,38

-4,47

-4,56

Roční finanční
náhrada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cash flow církví

-3,07

-3,13

-3,19

-3,25

-3,32

-3,39

-3,45

-3,52

-3,59

-3,67

-3,74

-3,81

-3,89

-3,97

-4,05

-4,13

-4,21

-4,29

-4,38

-4,47

-4,56

Zdroj: vlastní výpočty
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Příloha 8: Rozdělení finanční náhrady mezi CNS (v mil. Kč)
Církev

Apoštolská církev
Bratrská jednota baptistů
Církev adventistů sedmého
dne
Církev bratrská
Církev československá
husitská
Církev řeckokatolická
Církev římskokatolická
Českobratrská církev
evangelická
Evangelická církev
augsburského vyznání
v České republice
Evangelická církev
metodistická
Federace židovských obcí
v České republice
Jednota bratrská

Finance
od státu
v roce 2012

Procento
z celkových
výdajů na CNS
v roce 2012

Finanční
náhrada
v roce 2013

48,53
14,08

3,36%
0,97%

35,21
7,60

Procento
z celkové
finanční
náhrady v roce
2013
1,79%
0,39%

31,00

2,15%

17,36

0,88%

32,34

2,24%

25,37

1,29%

114,47

7,92%

102,84

5,23%

12,64

0,87%

9,96

0,51%

951,47

65,86%

1 573,33

80%

82,96

5,74%

75,55

3,84%

5,57

0,39%

3,95

0,20%

15,76

1,09%

12,25

0,62%

12,09

0,84%

9,07

0,46%

31,32

2,17%

20,06

1,02%

Luterská evangelická církev
3,73
0,26%
3,79
0,19%
a. v. v České republice
Náboženská společnost
1,39
0,10%
1,20
0,06%
českých unitářů
Pravoslavná církev v českých
45,00
3,11%
38,22
1,94%
zemích
Slezská církev evangelická
29,68
2,05%
21,80
1,11%
augsburského vyznání
Starokatolická církev v České
12,74
0,88%
9,09
0,46%
republice
Celkem
1 444,75
100%
1 966,67
100%
Zdroj: Ministerstvo kultury ČR, návrh zákona o majetkovém narovnání s církvemi z roku 2012

