Řekli o návrhu zákona

Oceňuji zejména velkorysost katolické církve vzhledem k ostatním, menším církvím nekatolickým
— největší církev si z toho, co se nabízelo, nevzala
všechno, co teoreticky mohla požadovat. S něčím
takovým se v našich dějinách setkávám poprvé. Tím
spíše by to byl těžký politický hřích nevyužít tolikeré
dobré vůle, ostatně na všech stranách, a proces narovnání státu a církví v obou komorách Parlamentu
nedokončit. Udělám všechno pro to, aby svoboda
náboženského vyznání byla tímto narovnáním zaručena opravdu definitivně a aby se církve postupně
začaly stavět na vlastní nohy. (Doc. JUDr. Petr Pithart,

místopředseda Senátu Parlamentu ČR)

Zdá se mi, že je to dobrý krok na cestě k úplnému
odloučení státu a církve, po kterém volal už Masaryk.
Je to proces, který je nejlepší situací pro nastolení
opravdového konstitucionalismu a vlády práva.

(Prof. Vojtěch Cepl, Universita Karlova)

Z hlediska historického vývoje českých vztahů mezi
církví a národem i oltářem a trůnem, tedy mezi vírou
a nevírou, je tento způsob vyrovnání mezi církvemi
a státem nejrozumnější. A vzájemná rozluka a nezávislost může oběma stranám jen prospět.

(PhDr. Slavomil Hubálek, psycholog a soudníznalec)

Vláda nyní předložila věcný záměr zákona a Svaz
obcí a měst České republiky je rád, že konečně
existuje šance na konečné řešení, protože se všechny
zúčast-něné strany dohodly, tedy přede-vším stát
a ostatní církve. Svaz to vnímá jako rychlé přijatelné
řešení a doufá, že se již nepřihodí nic, co by této
historické možnosti mohlo zabránit. (Jaromír Jech,

výkonný místopředseda Svazu měst a obcíČR)
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Splácet šedesát let! A nebude
to daňové poplatníky stát příliš?

Nebude. Tomu každý porozumí: Za 83 miliard si
dnes koupíme jenom tolik piv, kolik bychom si jich
— při dobré víře v korunu — mohli koupit za 60 let
za 270 miliard. To jsou stejné peníze. (Ing. Karel

Štícha, ekonom pražského arcibiskupství.)
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Kdo, co a komu?
Komunikační kampaň k návrhu zákona
o nápravě některých majetkových křivd
způsobených církvím a náboženským
společnostem v době nesvobody
a o narovnání vztahu mezi státem
a církvemi a náboženskými společnostmi.

Co dá stát
Stát na sebe svévolně přejal veškerou péči o církve
a náboženské společnosti zákonem č. 218/1949 a zavázal se pečovat o majetek i platy duchovních. Toto
břemeno je mu dnes neúnosné. Protože jedná jako
solidní partner, nabízí možnosti majetkového vyrovnání, při němž napraví některé křivdy.
Řeholním společenstvím navrátí majetek, na kterém
budou moci hospodařit, aby se jejich kláštery uživily
a mohly vykonávat cennou službu pro kraj i společnost. Církvím a náboženským společnostem pak
nabízí rentu, kterou majetek ve skutečnosti odkoupí.
Šedesát let bude splácet cenu tohoto majetku, to je
83 miliard. Navýšení během let je podle úroku, který
používá Česká národní banka pro svoje dluhopisy.
Inflace v této částce není zohledněna. 17ti církvím,
kterým dosud přispíval stát podle onoho zákona
z roku 1949, dá na přechodnou dobu 20ti let stejný
příspěvek jako v roce 2007, ovšem každý rok o 5%
nižší.

A co stát
bude dělat pak

Stát už nebude jiným způsobem přispívat na činnost
církví a náboženských společností. Bude se samozřejmě podílet na údržbě památkově chráněných objektů.

Co dají církve
a náboženské
společnosti
Dojde k odblokování veškerého církevního majetku
a stát s ním bude okamžitě volně nakládat, tj. prodávat,
převádět na obce a města. Církve nebudou uplatňovat
žádné další požadavky na vyrovnání.

A co církve
a náboženské
společnosti budou
dělat pak

Řeholníci a řeholnice začnou hospodařit a církve a náboženské společnosti budou investovat. Potřebují
věnovat pozornost výchově a školení svých zaměstnanců v duchovní správě i hospodářských funkcích.
Vzdělání a formaci nových duchovních bude věnována
zvláštní pozornost. A pak je třeba vytvořit fond, ze kterého budou církve a náboženské společnosti žít další
léta samostatně. Musí tedy investovat za účelem zisku,
využijí služeb bank a fondů.

Co budou dělat spolu
a jak si budou pomáhat

Církve a náboženské společnosti dovedou spolupracovat už dlouho v duchovní službě v armádě ČR, ve
věznicích. Školy všech stupňů, provozované církvemi,
jsou součástí vzdělávacího systému České republiky.
Stejně tak zdravotnická a sociální zařízení patří do
služeb občanům této republiky bez rozdílu vyznání.
Církve a náboženské společnosti se budou s novou
silou věnovat prevenci krizových jevů ve společnosti,
a to daleko dříve, než nastanou. Kostely budou mít
šanci na nové služebníky, rychle vyrůstající komunity
obyvatel ve městech a obcích získají dokonce nové
kostely jako dominanty, ale především jako komunitní
centra.
Církve a náboženské společnosti získají nový dech pro
upevnění západní kultury v tradičním evropském prostředí a budou se věnovat celoživotnímu vzdělávání
obyvatelstva České republiky. Pravidelností a vlídnou
službou přispějí k zakořenění rodinných hodnot a výchovy k odpovědnosti za společnost.
Církve a náboženské společnosti budou místem
otevřeného dialogu a smíření. Tak budou bez vazby
na politickou vůli či nevůli zprostředkovávat dohodu
i morální vliv na moderní českou společnost.

