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Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím  

Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 26. února 2023 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto:  

(Žádá) o poskytnutí informace, jakým způsobem byla provedena za posledních pět let 
valorizovaná restituce církevních majetků. Stačí tabulka analytického přehledu za 
posledních 5 let, tak aby bylo přehledně vidět valorizaci za rok od 2019 do 2022. Možnost 
porovnat nárůst s inflací a její kompenzace Ministerstvem financí. 

 
K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 
 
Poskytování finanční náhrady církvím a náboženským společnostem je upraveno 
zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi a o změně některých zákonů. Dle ustanovení § 15 odst. 4 uvedeného 
zákona se po vyplacení první roční splátky (v roce 2013) výše nesplacené částky 
finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým 
statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku 
výplaty konkrétní roční splátky. 
 
Dle uvedeného zákona se jedná o mandatorní výdaj. Na daný rok je finanční náhrada 
v zákonem stanovené výši (vyjma  Bratrské jednoty baptistů, která se nároku vzdala) 
součástí rozpočtu Ministerstva kultury, které je pro tuto oblast kompetentním 
ústředním orgánem státní správy. Částka je vždy uvedena v zákoně o státním 
rozpočtu na příslušný rok (viz Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury). 
 
V následující tabulce jsou uvedeny požadované údaje za období od roku 2018 do roku 
2023:  

 

rok 

splátka finanční 

náhrady  

v Kč 

pro propočet 

použita míra 

inflace za rok  

míra 

inflace            

v % 

meziroční 

nárůst 

v Kč 

2018        2 080 906 790  2016 0,7      14 465 092 

2019        2 132 929 460  2017 2,5      52 022 670  
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2020        2 177 720 979  2018 2,1      44 791 519  

2021        2 238 697 166  2019 2,8      60 976 187  

2022        2 310 335 475  2020 3,2      71 638 309  

2023        2 398 128 223  2021 3,8      87 792 748  

 

S pozdravem 
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