
Majetkové vyrovnání mezi 
státem a církví 

zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání  
s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen ZMV) 



do 31. 12. 2013 – podávání výzev k vydání majetku; 

průb žn  uzavírány dohody o vydání majetku, podány 
návrhy na vydání majetku ve správním ízení; 

pokra uje vydávání majetku, dosud 3 300 ha; možnost 
uplatnit žaloby na p ípady porušení bloka ního paragrafu 

Kroky v restitu ním procesu 

2013 

2014 

2015 

2016 možnost žalob o majetek nevydaný dle ZMV 



Vydává se: 

Státní pozemkový ú ad 

Lesy eské republiky, s. p. 

Ú ad pro zastupování státu  
ve v cech majetkových  
a další… 

všechny zem d lské pozemky 

všechny lesní pozemky aj. 

další podmínky 

funk ní souvislost 

ú elová ur enost 



Nevydává se: 

zastav né pozemky 

vojenské újezdy 

církevní matriky 

nemovitosti užívané bezpe nostními sbory 

h išt , sportovišt  

ve ejn  prosp šné stavby (ÚP) 

národní park,  
národní p írodní rezervace 



Nabytí 3 způsoby: 

dohoda mezi povinnou a oprávn nou osobou + schválení KPÚ 

rozhodnutí o schválení dohody – vklad do KN 

dohoda mezi povinnou a oprávn nou osobou – jiné než zem d lské 

dohoda – vklad do KN 

p ímé rozhodnutí správního orgánu o vydání majetku 

rozhodnutí o vydání – vklad do KN 



Žaloby dle ust. § 10 odst. 4 ZMV 

ve lhůt  3 let a 6 m síců od podání výzvy, tj. do kv tna ě0Ě7 

nezem d lské nemovitosti  

Žaloby dle ust. § 18 odst. 1 ZMV: 
z. . ěě9/Ě99Ě Sb. – bloka ní paragraf 

p evody na t etí osoby 

možnost podat do 3Ě. Ěě. ě0Ě5 žalobu o ur ení  
    vlastnického práva 



Žaloby dle ust. § 18 odst. 1 ZMV - průb h 

3. osoba 

VÝZVA 

1. 

2. 

3. 



Statistika 

O ekáváme, že v restitucích bude vráceno: 

d. blanenské 

d. boskovické 

d. tišnovské 

d. velkomezi í ské 

d. žďárské 

26,5 ha 

153 ha 

151 ha 

113 ha 

184 ha 



Statistika 

O ekáváme, že v restitucích bude vráceno: 

d. mikulovské  

d. moravskokrumlovské  

d. rosické  

d. vranovské  

d. znojemské  

131 ha 

266 ha 

115 ha 

79 ha 

341 ha 

Kapitula-Mikulov 208 ha 



Statistika 

O ekáváme, že v restitucích bude vráceno: 

d. b eclavské 

d. hodonínské  

d. hustope ské  

d. mod ické  

d. slavkovské  

130 ha 

111 ha 

129 ha 

88 ha 

187 ha 



Statistika 

O ekáváme, že v restitucích bude vráceno: 

d. jihlavské 

d. moravskobud jovické  

d. tel ské  

d. t ebí ské  

174 ha 

480 ha 

463 ha 

257 ha 



Statistika 

O ekáváme, že v restitucích bude vráceno: 

d. brn nské 2 ha + 1 objekt + 2 pozemky pod budovami 

Bystrc  

Ob any 

e kovice 

Staré Brno 

sv. Janů 

0,3 ha 

0,6 ha 

1,2 ha 

0,08 ha + 1 objekt 

2 pozemky pod budovami 



Co p ineslo majetkové vyrovnání? 

finan ní náhrady 

vrácený majetek – velmi málo 

SVOBODA 

ZODPOV DNOST 



Správa nemovitého 
majetku farnosti 



nezten ovat kmenové jm ní farnosti 

spravovat majetek s pe livostí ádného hospodá e 

vhodn  investovat 

Co znamená správa majetku? 

„Katolické církvi není vlastní zcizovat nemovitý majetek“ 



Nezten ovat kmenové jm ní farnosti 

žádosti o prodej nemovitostí 

1. stanovisko statutárního zástupce farnosti 
2. stanovisko ekonomické rady farnosti 
3. stanovisko p íslušného o. d kana 

zemědělské pozemky – neprodáváme 
- alternativní ešení = sm na pozemků 

 
stavební pozemky – lze prodat s podmínkou investice 
získaných prost edků do nákupu jiných nemovitostí 
    - lze směnit za zem d lské pozemky 
      v cen  pozemků stavebních 



Vhodn  investovat 

3 000 000 Kč 
koupit nap . byt v řrn  
nebo jiné pozemky 

p íjem 

x 



hospodá ský 
(nájem, pacht) 

církevní 

Účel 

Spravovat majetek s pe livostí ádného 
hospodá e 

kostel, prostranství, fara, farní zahrada… 

zem d lské a lesní pozemky, jiné 
prostory, neobsazené fary… 

žádný minimum položek až žádné 



Schvalovací doložky řiskupství brn nského 

Partikulární zákon 5.ě, O správ  diecézního majetku 

souhlas ordiná e k právním úkonům v rámci mimo ádné správy 

administrativu zajišťuje správa majetku 

Stanovisko ekonomické rady farnosti – kdy? 

dispozice s nemovitým majetkem 

nájmy, pachty, výpůj ky nemovitých v cí 



hledisko asu 

hledisko ceny/hodnoty 

nájem, pacht a výpůj ka 
nemovité v ci na dobu delší Ě roku 

nájem a 
výpůj ka 
movité v ci 

nad ě0 000 K  

památkov  chrán no 

Nájem, pacht a výpůj ka – schvalovací doložka 



Další smlouvy a dohody 

- darování, prodej, koup , sm na 
- „v cná b emena“ 

 
 
 
 

- vznik závazku (zápůj ka, úv r) 
- p ijetí daru, dotace, grantu 
 
- smlouvy o dílo 

u nemovitostí - VŽDY 

u movitých v cí – nad ě00 000 K  

nad ě00 000 K  



Pachtovní smlouvy 1/2 

1. Pachtovní smlouvy k „restitučním“ pozemkům 
- dojednává správa majetku (SM), pokud ne KF; 

 
- kontakt – statutární zástupce (možnost „topovat“ zájemce); 
- navržení výše pachtovného; vyjednávání; 
- dle vlastního vzoru pachtovních smluv – výhodný pro KF; 
- SM zú aduje podpisy obou stran a zajistí schvalovací doložku  

 
2. Pachtovní smlouvy k pozemkům dlouhodobě ve vlastnictví ŘKF 
- novace smluv – adekvátní pachtovné; 
- po dohod  se statutárním zástupcem KF a z jeho podn tu 
    může vyjednat SM (nebo ERF?) 



Pachtovní smlouvy 2/2 

výhodné pachtovné – smlouvy na 5 let s automatickým prodlužováním +Ě rok 

nevýhodné pachtovné – smlouvy na dobu neur itou s výpov dní dobou Ě rok 

DOBA 

PACHTOVNÉ 

dle lokace 
dle celkové vým ry pozemků 
dle ucelenosti i rozptýlenosti pozemků 
dle bonity 

pachtovné + ástka k úhrad  dan  (refundace) 



  

Kontaktní osoba: 

Bc. Jana Pokorná 

vedoucí správy majetku 

 

Děkuji za pozornost. 

pokorna@biskupstvi.cz 

        Tel.: 533 033 111 

www.biskupstvi.cz 
www.biskupstvi.cz/jak-dale 

mailto:zelenka@biskupstvi.cz
http://www.biskupstvi.cz/
http://www.biskupstvi.cz/jak-dale
http://www.biskupstvi.cz/jak-dale
http://www.biskupstvi.cz/jak-dale

