
Podíl věřících v krajích

Jihomoravský kraj 23,8–29,2%
Jihočeský kraj 16,5–23,7 %

Kraj Vysočina 23,8–29,2 %

Zlínský kraj 29,3–36,8 %

Pardubický kraj 16,5–23,7 %

Královéhradecký kraj 12,9–16,4 %

Olomoucký kraj 16,5–23,7 %

Moravskoslezský 23,8–29,2 %

Plzeňský kraj 12,9–16,4 %

Středočeský kraj 12,9–16,4 %

Praha 16,5–2,7 %

Ústecký kraj 10–12,8 %

Karlovarský kraj 10–12,8 %

Liberecký kraj 10–12,8 %

Sčítání lidu 
 Návrh vlády P. Nečase  
(ODS + TOP 09 + VV)
Vracený majetek řeholním řádům a církvím 
–  hodnota 75 miliard korun. 
Finanční náhrada – 59 miliard (s inflační 
doložkou až 96 miliard), splátky rozložené 
na 30 let, k  odluce od státu dojde za  
17 let. První tři roky (2013–15) bude stát  
na platy duchovních a církevní adminis-
trativy dál vydávat 1,4 miliardy ročně. 
Od čtvrtého roku se bude tento příspěvek 
každoročně snižovat o pět procent.
VLÁDA ROZHODNE DNES

 Původní představa VV
Vrátit církvím zabavené nemovitosti, posílat 
státní příspěvky na údržbu kulturních pa-
mátek a zavést daňové asignace (příspěvky 
věřících na život vlastní církve, které si lze 
odepsat z daní).

 Doporučení ČSSD
Vznik speciálního veřejnoprávního fondu, 
do kterého by byl vracený církevní majetek 
převeden. Z výnosů fondu by bylo posíleno 
financování církví, hlavně jejich veřejně 
prospěšné aktivity a údržba památek.

Rozloha ČR 
78 867 km2

ZDROJ: ČSÚ

CÍRKEVNÍ RESTITUCE

INFOGRAFIKA DENÍK/JINDŘICH ČECH

Měly by o majetkovém vyrovnání 
s církvemi  rozhodnout 

občané v referendu?

ne 14,2 %

spíše ne 14,2 %

spíše ano 26,4 %

spíše ne 7,7 %nevím 7,9 %

ano 43,8 %

Souhlasíte s majetkovým 
vyrovnáním s církvemi?

spíše ano 8,4 %

ne 47,3 %

ano 14,1 %

nevím 8,1 %

ZDROJ: SANEP

 Návrh vlády  
M. Topolánka 

(ODS + KDU-ČSL + 
zelení) Vracený majetek 

řeholním řádům a církvím 
–  hodnota 51 miliard korun, 

finanční náhrada – 83 miliard. 
Splátky rozložené na  60 let, i s úroky by se 
konečná částka vyšplhala na 270 miliard.
ZAMÍTNUTO 2008

Na otázku o víře 
neodpovědělo

Příslušnost  
k římskokatolické  

církvi

Příslušnost  
k Českobratrské  

církvi evangelické        
Příslušnost 

k Československé 
církvi husitské       

900 000 
(10,3 %)                          

4,8 milionu 
lidí  (45 %)                                      

2,74 milionu    
(26,8 %)

1,08 milionu 
(10,26 %)                              
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Věří, ale nehlásí se k žádné církvi
707 600 (7 %)                                                

Blokovaný majetek: 
484,12 km2… tj. 0,6 %

484,12 km2 = cca rozloha 
Prahy (496 km2)


