Pro

íci Ne darování majetku a pen z církvím!

V zá ijovém Zpravodaji MS Brno-st ed byl uve ejn n lánek „Pro jsou d ležité církevní restituce“.
Pro objektivní informovanost je pot eba za ít od nadpisu: již samotný název „restituce“ je nesprávný.
Ono se totiž o žádné „církevní restituce“ nejedná, ve skute nosti se jedná o p evod majetku a
darování pen z církvím a dalším zájmovým sdružením.
Zákon p ipravený vládnoucí koalicí totiž p edpokládá p em nu vlastnictví k nemovitostem, které
církve 300 let užívaly jako „vlastnictví neúplné“, tj. bez práva prodeje, na takovou formu vlastnictví,
která má církvím umožnit s nemovitostmi bez omezení obchodovat. A aby to bylo jednodušší a
hlavn levn jší, má být církvím odpušt na i da z prodeje darovaného majetku.
Zákon obsahuje další podivná ustanovení porušující základní principy Ústavy eské republiky ve
smyslu rovnosti všech ob an , nap íklad k vydání zem lské nemovitosti má posta it jakákoliv
listina nebo prosté uvedení d vod , p emž opak musí prokázat povinná osoba!
Stát má i nadále vyplácet církvím p ísp vek na innost. Nap . Církev ímskokatolická, která
dostávala dosud ro
„jen“ 1,5 mld. K p evážn na platy duchovních, má te podle Zákona
dostávat ro
2 mld. K !
A tak zatímco ob ané tohoto státu budou z d vodu dalších úsporných „balí “ zat žováni dalšími
dan mi, církvím mají být z výt žku t chto daní vypláceny miliardy sebrané rodinám s d tmi,
mládeži, pracujícím, senior m.
Ano, nikdo slušný nem že pochybovat o správnosti zásady „Co bylo ukradeno, musí být vráceno“.
Ale je ale pot eba za ít sahat tam, kam se pod l majetek státu nezadluženého až do p evratu 1989 a
kam se pod ly následné a zbyte né p ky, ne do kapes ob an . Dosavadní vlády totiž do dnešního
dne zadlužily stát dluhem tém 180.000 K na hlavu a te se chystají p idat dalších 12.755 K za
ipravované darování ve ejného majetku a pen z církvím. A to všechno bez odpov dnosti a proti
li v tšiny ob an .
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