Přehled příloh zprávy předsedy Dočasné komise Poslanecké sněmovny pro řešení otázek
církevních restitucí (sněmovní tisk 858/0, část č. 1/12)
 Příloha č. 1 (t08580a):
Analýza Masarykovy univerzity v Brně „K problematice vlastnictví katolické církve a restitucí
církevního majetku
- historický exkurz do problematiky vztahu státu a církví v oblasti vlastnictví, ústavněprávní analýza:
a) Protiprávnost komunistického režimu a náhrada křivd ve světle principu demokratického
právního státu
b) Církve a jejich postavení z pohledu českého ústavního pořádku,
c) Blokační paragraf zákona o půdě, týkající se církevního majetku,
d) Legitimní očekávání církví a jejich právnických osob na navrácení majetku,
e) Panta rei
 Příloha č. 2 (t08580b):
Právně historická expertiza Univerzity Karlovy v Praze právního postavení tzv. katolického
církevního majetku v druhé polovině 19. a ve 20. století na území dnešní ČR
-premisy, část Veřejnoprávní omezení vlastnického práva Církve římskokatolické na území České
republiky (nástin): a) obd. do r. 1918, b) obd. mezi 1918 a 1. listopadu 1949, c) obd. od 1. listopadu
1949 do r. 1990, d) obd. po r. 1990, shrnutí
 Příloha č. 3 (t08580c):
Posouzení otázky církevního vlastnictví z toho úhlu pohledu, zda církve svůj majetek vlastnily,
nebo šlo pouze o jeho správu
-dopis s posudkem z právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni; adresováno ředitelce odboru
církví Ministerstva kultury ČR
 Příloha č. 4 (t08580d):
Odborný posudek, Ústav státu a práva Akademie věd České republiky
-historický exkurz a odpověď na otázku, jestli katolická církev historický majetek vlastnila či pouze
spravovala; jednalo se o vlastnictví omezené?; jaké subjekty v minulosti podléhaly veřejnoprávní
ochraně a dozoru?; problematika dřívějších převodů do vlastnictví církevních subjektů, …
 Příloha č. 5 (t08580e):
Odpověď na dotaz: Srovnání závěrů posudků týkajících se církevního majetku, Parlamentní
institut
-srovnání posudků Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Západočeské univerzity a Ústavu státu
a práva; posuzováno autorství jednotlivých posudků a formálních náležitostí, věcné porovnání
obsahu posudků - dle otázek autorky tohoto srovnání (právní situace v ČSR ke dni 25. 2. 1948, týkají
se majetku církevních osob ŘK církve); odpověď na 6 z osmi otázek je shodná
 Příloha č. 6 (t08580f):
Zpráva předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro řešení majetkových otázek mezi
státem a církvemi a náboženskými společnostmi o činnosti komise v době od 13. června 2008 do
31. března 2009; Příloha č. 2; Podkladový materiál zpracovaný Ministerstvem kultury; Výdaje na
církve a náboženské společnosti od roku 1948
-tabulka různých výdajů státu a církve a NS mezi lety 48-55, a potom po roce 1990 do r. 2007;
k tabulce je patřičný komentář; mj. uvedeno, že získané údaje nejsou srovnatelné a lze z nich
vytvořit jen hypotetický odhad, pravidelné sledování výdajů státu v této oblasti bylo zavedeno až
v roce 1990

Zpráva o hospodaření rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury České republiky za rok 1990
Státní závěrečný účet Republiky Československé za rok 1950
Vládní nařízení ze dne 25. října 1949 o působnosti a organizaci Státní úřadu pro věci církevní
Zákon ze dne 14. října 1949, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní
 Příloha č. 7 (t08580g)
Kvalitativní komentář algoritmu užitého ze strany církví a náboženských společností pro odhad
hodnoty zabaveného církevního majetku, 8. října 2008, Ernst & Young
-kvalitativní komentář k předpokladům a vstupním datům použitým v ocenění zabaveného
církevního majetku: pro a proti z ekonomického a oceňovatelského hlediska; komentář k použitému
algoritmu; odhad rozsahu prací a finančních nákladů pro položkové přecenění všech jednotlivých
částí oceňovaného majetku; dokument neobsahuje alternativní algoritmus ocenění ani nezávislý
propočet hodnoty majetku; užitý statistický algoritmus využívající průměrné ceny je, vzhledem ke
stavu podkladů a vymezenému času, označen za racionální)
 Příloha č. 8 (t08580h)
Odpovědi na otázky Dočasné komise PSP ČR pro řešení majetkových otázek mezi státem a
církvemi, v Praze 27. 11. 2008, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze
-PowerPointová prezentace, zdůvodnění a popis metodiky tvorby odhadů cen majetků z roku 2007,
odhad výdaje státu na církve v letech 1948-1989, kvalifikovaný odhad výnosu z majetku, který byl
státem odejmut církvím a NS v roce 1948, za období 1948-2007; kvalifikovaný odhad hodnoty
soukromých i veřejných patronátů nad kostely, obročími a jinými církevními ústavy, které přešly na
stát zákonem 218/49, a to za období 1949 – 2008; souhrnná bilance z pohledu státu)
 Příloha č. 9 (t08580i)
Asistence v oblasti ocenění nevydávaného majetku, jímž se zabývá Dočasná komise pro řešení
majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi: NÁVRH OCEŇOVACÍHO
ALGORITMU, 11. února 2009
navazuje na přílohu č. 7; alternativní návrh algoritmu k ocenění z dílny Ernst & Young; draft
k diskusi; zabaveného nemovitého majetku („Majetek“), který je definován a označen církevní
komisí v zastoupení České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí
(„Církevní komise“) v materiálu Ocenění původního církevního majetku ze září 2007 („Materiál“)
 Příloha č. 10 (t08580j)
Příloha Průběžné zprávy, Shrnutí návrhu algoritmu
-(autor: Ernst & Young; definice, předpoklady užití algoritmu, návrh oceňovacího algoritmu; navazuje
na přílohu 9
 Příloha č. 11 (t08580k)
Ústavní konformita účelového určení finančních náhrad církvím
-Parlamentní institut, leden 2009, srovnávací studie; nastavuje parametry, které v zákoně o
narovnání nesmí být, vzhledem k ústavnímu pořádku ČR, porušeny; zásady judikatury ÚS o
církevním majetku, zákaz omezení práv církví z jiných důvodů než je stanoví listina,
mezinárodněprávní judikatura v oblasti restitucí majetku, celkový závěr

