
PROHLÁŠENÍ  

České biskupské konference, Ekumenické rady církví v ČR a Federace židovských obcí v ČR 

ke zdanění církevních restitucí 
 

                                                                  

Tento týden si s velkou úctou připomínáme 70 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným 

shromážděním OSN. V Článku 17 se zde výslovně praví, že každý má právo vlastnit majetek a nikdo nesmí 

být svévolně svého majetku zbaven. Oba totalitní režimy, jak nacistický, tak komunistický, tento základní 

postulát flagrantně a brutálně porušovaly. Je proto nehorázné, že návrh na zdanění „církevních restitucí“ - 

částečného navrácení církevního majetku a částečného odškodnění, tedy návrh na změnu zákona, který se 

pokusil o napravení historických křivd, komunisté předložili. A je s podivem, že jejich návrh je vůbec 

Parlamentem České republiky projednáván. 

 

Ti, kteří poukazují na protiústavnost tohoto návrhu, spoléhají na to, že Ústavní soud navrhovanou změnu 

zákona zruší, pokud by byl zákon přijat. Z právního hlediska je to velice pravděpodobné. Z úst mnoha 

politiků toto zaznívá a je s podivem, že to nejsou jen ti, kteří takovémuto postupu oponují. Spoléhat na to, že 

další bezpráví zastaví až Ústavní soud, je politicky cynické, nezodpovědné a z morálního hlediska 

nepřijatelné. Je to svým způsobem podvod na voličích, kterým se pak řekne, že byla snaha, ale nějak to 

nevyšlo. 

 

Díky politickým diskusím nad otázkami, které souvisejí s navrácením majetku, původně ukradeného církvím 

a náboženským společnostem, se však rozpoutá další kolo veřejné nenávisti vůči institucím, které po léta 

bojují s hluboce zakotvenými předsudky a stereotypy.  

 

Jak ukazuje několik nedávných průzkumů veřejného mínění, Evropa dnes čelí další silné vlně antisemitismu 

a protikřesťanských výpadů spolu s pronásledováním věřících občanů. Česká společnost se vždy 

vyznačovala kritickým myšlením a vůči mnoha předsudkům byla spíše zdrženlivá. Mělo by tomu tak být  

i nadále, nicméně diskuse o částečném navrácení církevního majetku a částečném odškodnění a jejich 

zdanění je ve vztahu k těmto našim historickým hodnotám v naprostém rozporu.  

 

Vyzýváme proto všechny, kteří chtějí i nadále být slušnými spravedlivými lidmi, aby tento návrh razantně 

odmítli. 

 

 

V Praze dne 12. prosince 2018 
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