
DEKLARACE SHODY 
o výkonu hospodářského zabezpečení církví a náboženských 

společností státem v letech 2011 – 2014 
 
  

Vědomi si mimořádného významu svobodného a nezávislého působení církví 
a náboženských společností, 

pamětlivi závazku státu podílet se na hospodářském zabezpečení církví 
a náboženských společností, jak je určen zákonem č. 218/1949 Sb., 

o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění 
pozdějších předpisů, 

směřujíc ke konsensuálnímu vypořádání historického majetku církví 
a náboženských společností, 

 
dospěli níže podepsaní k následující shodě o výkonu hospodářského 
zabezpečení      církví      a     náboženských     společností     státem         
v  letech 2011 – 2014: 

1. Na úhradu osobních požitků duchovních bude registrovaným 
církvím a náboženským společnostem, kterým svědčí zvláštní 
právo podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 3/2002 Sb., poskytnuta 
částka odpovídající výši základních platů a souhrnu minimálních 
hodnostních přídavků podle nařízení vlády č. 566/2006 Sb., ve 
znění účinném k tomuto dni, a příslušného zákonného pojištění 
podle skutečného přepočteného počtu duchovních v období leden 
až říjen roku 2010 a jejich zařazení do jednotlivých platových tříd a 
platových stupňů. 

2. Prostředky určené státním rozpočtem na platy duchovních včetně 
pojistného přesahující částku vypočtenou předcházejícím 
způsobem budou rozděleny podle skutečného přepočteného počtu 
duchovních v období leden až říjen roku 2010, aniž by se přihlíželo 
k zařazení do platových tříd a platových stupňů. 

3. V případě valorizace platů nebo navýšení objemu platových 
prostředků ve veřejné sféře bude stát obdobným způsobem 
postupovat i vůči církvím a náboženským společnostem. 

4. Prostředky na provozní náklady církví a náboženských společností 
a opravy církevního majetku budou rozděleny mezi Církev 
římskokatolickou a ostatní církve a náboženské společnosti 
v poměru 70 : 30. Poměr rozdělení mezi jednotlivá příspěvková 
místa bude určen způsobem uplatňovaným Ministerstvem kultury 
před podepsáním této deklarace. 



5. Touto deklarací nejsou dotčena práva církví a náboženských 
společností vyplývající ze zákona č. 218/1949 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 

V Praze dne 12. ledna 2011 
 
 
 

MUDr. Jiří Besser 
ministr kultury 

 
 
 

Mons. Dominik Duka OP 
předseda České biskupské konference 

jednající jménem Církve římskokatolické a zastupující Církev řeckokatolickou 
 
 
 

Mgr. Joel Ruml 
předseda Ekumenické rady církví 

zastupující Apoštolskou církev, Bratrskou jednotu baptistů, Církev adventistů 
sedmého dne, Církev bratrskou, Církev československou husitskou, Českobratrskou 
církev evangelickou, Evangelickou církev augsburského vyznání v České republice, 

Evangelickou církev metodistickou, Jednotu bratrskou, Pravoslavnou církev 
v Českých zemích, Slezskou církev evangelickou augsburského vyznání a 

Starokatolickou církev v České republice 
 
 
 

Jiří Daníček 
předseda Federace židovských obcí 

 
 
 

Mgr. Jan Niedoba 
biskup Luterské evangelické církve a.v. v České republice 

 
 
 

Ing. Jiří Gabriel 
předseda správního sboru Náboženské společnosti českých unitářů 


