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Otevřený dopis Řídícího výboru ERC
veřejnosti,
členům české vlády a poslancům Parlamentu České republiky
církvím
Vážení občané, vážení členové vlády, vážení poslanci a poslankyně, senátorky a senátoři, bratři a sestry!
Obracíme se na vás tímto otevřeným dopisem, v němž bychom vám rádi přiblížili postoj Ekumenické rady církví, sdružující více než desítku denominací působících v České republice k otázce nápravy majetkových křivd a dalšího financování. Považujeme za důležité informovat Vás o současném
stavu. I proto jsme již před několika lety zřídili za podpory Ministerstva kultury ČR webové stránky
www.cirkevnimajetek.cz, kde lze najít informace k celé problematice.
Na úvod dopisu podotýkáme, že netoužíme ani po privilegiích, ani po majetku. Církvím jde o
možnost samostatného fungování a dořešení věcí z minulosti. Domníváme se také, že práce církví a
církevních zařízení má v sociálně struktuře českého státu své nezastupitelné místo, která by při zachování
současného vztahu stát-církve zůstala ztížená.
Pro další jednání stejně jako pro informaci české veřejnosti považujeme za důležité seznámit vás v
krátkosti s několika fakty vyplývajícími z důsledků neřešeného stavu mezi státem a církvemi:
a) Duchovní není možné pokládat za státní zaměstnance. To, že jsou stále ještě vypláceni ze státního rozpočtu, není jejich volbou, nýbrž důsledkem dlouhodobé liknavosti ze strany státu, což ve
svém nálezu z 1. července 2010 konstatuje i Ústavní soud: „dlouhodobá nečinnost Parlamentu
České republiky spočívající v nepřijetí zvláštního právního předpisu, který by vypořádal historický
majetek církví a náboženských společností, je protiústavní a porušuje čl. 1 Ústavy České republiky“.
b) Platy duchovních je nutné pokládat (ve smyslu platného zákona č.218/1949 Sb.) za jistou
míru kompenzace za výnos ze zabaveného majetku církví. Podle odhadu renomovaných institucí
jsou dotace ČR poskytované církvím nejvýše 1/3 výnosu ze zabaveného církevního majetku. Církve
tak fakticky poskytují ČR dotaci ve výši minimálně dvojnásobku vynakládaných prostředků ČR na
církve, nebo jinak řečeno, není to stát, kdo dotuje církve, nýbrž církve, které dotují stát. Zápis z 5.
schůze Dočasné komise pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými
společnostmi ze dne 27. listopadu 2008 mj. uvádí: …výdaje státu za uplynulých šedesát let ve
prospěch církví a náboženských společností činily 60,6 mld. Kč. Nerealizované výnosy ze zestátněného majetku církví činily 141 mld. Kč a ušlé patronáty představují částku 87,8 mld. Kč. Celkové
kladné saldo z pohledu státu činí 168,6 mld. Kč.
c) Dosud platný zákon č.218/1949 Sb. je nejvíce problematický tím, že byl přijat za komunistického režimu jako jeden z nástrojů kontroly a represe. Přesto ani dnes není ze strany státu

dlouhodobě plněn, - zejména jeho ustanovení § 4 Náhrada cestovních, stěhovacích a jiných výloh a
§ 8 věcné náklady, atd..
d) Platy duchovních neodpovídají svou výší ani strukturou (počet tříd) platům zaměstnanců státu
s ekvivalentním vzděláním (např. středoškolským učitelům apod.). V průměru jsou platy vysokoškolsky vzdělaných duchovních pouze cca 70 % celostátního průměru.
e) Na rozdíl od zaměstnanců státu nedocházelo u duchovních v minulosti k pravidelnému navyšování platů ve stejné ani obdobné míře, a to jak v četnosti, tak v objemu. Průměrný plat
duchovních se dnes pohybuje kolem 16 tis. Kč (nástupní plat mladých vysokoškolsky vzdělaných
duchovních je dnes 11 tisíc Kč). Církve sdružené v Ekumenické radě církví jsou připraveny účastnit
se všech jednání, která budou seriózně řešit tuto problematiku a za tímto účelem se také účastní
prostřednictvím svých zástupců práce expertních komisí a řady dalších jednání se zástupci státu,
obcí a měst, politických stran a ostatních zainteresovaných skupin.
Členské církve ERC deklarují svou připravenost zohledňovat možnosti našeho státu. Připomínají
však, že komunistickým režimem zabavený majetek nebyl v církvích shromážděn za účelem budování
moci. Pocházel z vůle členů církví zabezpečit existenci církví a jejich působení, které především spočívá
v duchovenské službě občanům naší společnosti a ve službě potřebným. Proto církve očekávají, že
jednání o majetkovém narovnání a budoucí podobě financování jejich života bude tvořit jeden celek.
Církve věří, že současná příležitost postoupit v této věci je veliká. Proto se obracíme na českou veřejnost s žádostí o střízlivé posuzování celé problematiky a na politiky (koalice i opozice) se žádostí o odpovědné a moudré rozhodování.
Na členy církví ERC se obracíme s naléhavou prosbou o modlitební podporu v budoucích
jednáních. Kéž nás společně určuje taková věrnost Kristu, která bude umět rozlišovat věci a argumenty
podstatné od nedůležitých a podle toho určí z naší strany přístup k jednání i jeho případným závěrům.
S poděkováním za čas, který jste věnovali tomuto dopisu a s přáním požehnaného adventního času,
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