Zdanění finančních náhrad církvím
boří právní jistoty v ČR
Prohlášení Klubu na obranu demokracie
V prosinci roku 2012 přijal Parlament České republiky zákon č. 428/2012 „O majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi“. V červnu následujícího roku pak Ústavní soud ČR zamítl návrh
skupiny poslanců a senátorů PČR na zrušení zákona.
O pět let později předložila skupina komunistických poslanců návrh novely tohoto zákona. Návrh stanoví,
že ta část finanční náhrady, která dosud nebyla proplacena, bude zdaněna. Tím se zároveň mění celková
výše finanční náhrady, uvedená v § 15 původního zákona, a zásahem státu se de facto mění obsah smluv,
které byly podle § 16 mezi státem a dotčenými církvemi následně uzavřeny.
Pokud novela projde, půjde o zásah legislativy do platné zákonné úpravy v záležitosti, která má zásadní
politický význam (odluka církví od státu). Děje se tak poté, co se důkladně změnila politická situace v zemi
(složení zákonodárných sborů, vláda, prezident). Navrhovaná zákonná úprava má revoluční charakter:
porušuje ústavní principy a relativizuje legálně uzavřené smlouvy. Je podstatnou součástí zásadních
politických proměn, odstartovaných v naší zemi v roce 2013.
Proměny probíhají formálně demokratickou cestou (v důsledku voleb) a plíživě, takže si lidé hned
neuvědomují, co vlastně znamenají. Zjevně i proto je nyní podporuje většina společnosti.
V takové situaci má menšina nejen právo, ale i povinnost na povahu těchto změn upozorňovat a snažit se
ostatní přesvědčit. Znamenají víc než jen „střet zájmů“ nebo „korupci“: totiž hroucení právních jistot,
na nichž stojí svobodná demokratická společnost. Toto právo jednotlivců a skupin patří k základům
demokracie.
Rádi bychom v této věci oslovili „občanskou společnost“, a to především politiky, kteří dali v posledních
letech najevo, že jim na české demokracii záleží, a kteří budou ve věci ještě rozhodovat.
Naše stanovisko dáváme na vědomí i představitelům hlavních církví a náboženských společností v ČR.
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