
Praha dne 10. cervence 2013

C. j.: arc/326/13

Vážený pane predsedo,
vážená paní místopredsedkyne hnutí Obcané mestu, mesto obcanum,

dekuji za zaslání návrhu, který by podle Vašeho mínení mohl "utlumit prevážne negativní reakce na celý
proces majetkového vyrovnání našeho státu s církvemi". Z duvodu zneužití tématu pro politické
souperení politických stran se mezi verejností rozšírila rada mýtu, které úplne neodpovídají skutecnosti.

Z majetku, který církvím náležel a který obhospodarovaly pred rokem 1948, získají tyto nazpet asi jednu
tretinu; dalšího majetku v hodnote asi jedné tretiny se církve zrekly ve prospech státu, obcí
a sportovních zarízení. Poslední tretinu majetkového narovnání mezi státem a církvemi predstavují
financní kompenzace za zabavený a nevrácený majetek, které v prípade katolické církve ciní zhruba 47
miliard, rozložených do triceti splátek v hodnote asi 1,5 miliardy rocne, navýšených o inflaci, pricemž
první splátku bychom meli obdržet na zacátku roku 2014. Mediálne vytvorený obraz - že církve nyní
disponují 134 miliardami - je tedy mimorádne falešný.

Katolická církev v Ceské republice rozhodne nepatrí mezi bohaté organizace a ani nedrží vysokou
hotovost na úctech. Místo shromaždování penez se soustredíme na drobnou a dlouhodobou práci.
Katolická Charita CR pusobila v postižených oblastech pred povodnemi, pri povodních a zustane i po
povodních, protože ocekáváme, že odstranování následku povodní se protáhne až do Vánoc. Naší filozofií
je pomoci tam, kde je to skutecne zapotrebí, zejména pak seniorum, neúplným rodinám, sociálne
slabším, bez ohledu na jejich náboženské, politické ci národnostní složení tak, aby se na nás lidé mohli
obrátit i za pul roku, nebo za rok, címž se naše Charita jednoznacne odlišuje od jiných neziskových
organizací. Zasíláme materiály, ze kterých se o konkrétní pomoci Charity CR dozvíte více .

.
Návrh hnutí Obcané mestu, mesto obcanum ale neodmítáme a dáváme mu príležitost. V soucasnosti
jednáme s príslušnými úrady vlády, že namísto vetší cásti penez, rozpoctovaných na financní kompenzaci
pro katolickou církev, prijmeme státní dluhopisy. Dáváme vláde možnost, aby s penezi, které by nám
jinak vyplatila, naložila podle svého uvážení, treba i na likvidaci následku povodní, a aby nám je vyplatila
až v dobách pro státní rozpocet príhodnejších. Veríme, že takový mechanizmus akcentuje práve
"pragmaticnost", namísto "pouhého moralizování", jak stojí ve Vašem dopise.

Zároven Vás mužeme ujistit, že z obdržených financních kompenzací za zabavený majetek budeme
každorocne poskytovat peníze na službu Charity CR, aby mohla pri podobných událostech maximálne
rozvinout svuj potenciál. Veríme, že za dobu trvání majetkového narovnávání se bude jednat o cástku
nekolikanásobne vyšší, než Vámi navrhovaná miliarda; navíc smysluplne rozložena mezi skutecne
potrebné a pri skutecne krizových situacích.
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