
Smlouva o vypořádání 
mezi Českou republikou a Apoštolskou církví 

 
Česká republika 
za níž jedná vláda zastoupená RNDr. Petrem Nečasem, předsedou vlády 
 
na straně jedné 
 
a 
 
Apoštolská církev 
za níž jedná: Martin Moldan, biskup 
 
na straně druhé 
 
uzavírají na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a 
náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), tuto  
 

smlouvu o vypořádání : 
 
 

Článek 1  
Úvodní ustanovení 

 
 

Biskup Martin Moldan prohlašuje, že je statutární orgán Apoštolské církve, který 
je oprávněn jednat jejím jménem.   
 

 
Článek 2  

Vypořádání nároků  
 

 
1. Apoštolská církev se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této 

smlouvy jsou veškeré nároky Apoštolské církve za původní majetek 
Apoštolské církve, právnických osob zřízených nebo založených jako součást 
Apoštolské církve a právnických osob zřízených nebo založených za účelem 
podpory činnosti Apoštolské církve k duchovním, pastoračním, charitativním, 
zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, 
jenž se stal  v  období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 předmětem 
majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5 zákona o 
majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se 
podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření 
této smlouvy nejsou známy. 

 
2. Vydávání věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a 

náboženskými společnostmi není ujednáním v odstavci 1 dotčeno. 
 



Článek 3  
Finanční náhrada 

 
1. Česká republika, aby byl fakticky proveden její závazek stanovený zákonem o 

majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se zavazuje, 
že vyplatí Apoštolské církvi zákonem stanovenou paušální finanční náhradu 
(dále jen „finanční náhrada“) v celkové výši 1 056 336 374,- Kč (slovy:  
jednamiliardapadesátšestmilionůtřistatřicetšesttisíctřistasedmdesátčtyři korun 
českých). 

 
2. Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících 

ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky 
finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek. 

 
3. Česká republika a Apoštolská církev se mohou dohodnout, že roční splátka 

finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu 
státních dluhopisů. 

 
4. Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 

31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. 
Pro vypořádání prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán 
termín dřívější. 

 
5. Po vyplacení první roční splátky se 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. 

 
6. Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran 

zaniknout jinak než splněním. 
 
 

Článek 4  
Příspěvek na podporu činnosti  

 
1. Česká republika se dále zavazuje, že Apoštolské církvi po dobu 17 let ode dne 

nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi (dále jen „přechodné období“) bude vyplácet příspěvek na 
podporu její činnosti (dále jen „příspěvek“). 
 

2. V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce 
poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 
218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských 
společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011. 
 

3. Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje 
o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného 
období. 
 



 
4. Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna 

kalendářního roku, na který je určen. 
 
 

Článek 5 
Společná ustanovení  

 
1. Česká republika a Apoštolská církev se zavazují tuto smlouvu dodržovat a 

nemařit její účel. 
 

2. Účel této smlouvy se řídí zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a 
náboženskými společnostmi ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy. 

 
3. Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, 

s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, 
ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní 
nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení 
věřitele, zejména ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o výpovědi 
a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má 
Česká republika postavení dlužníka a  Apoštolská církev postavení věřitele. 
Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není 
přípustné započtení, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce. 

 
 

Článek 6  
Závěrečná ustanovení  

 
 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 22. února 2013 
 

2. Tato smlouva bude vyhlášena ve Sbírce zákonů formou sdělení Ministerstva 
kultury do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.   

 
 

Dáno v Praze dne 22. února 2013  
 
 

za Českou republiku     za Apoštolskou církev  
 
 

………………………………...   …..………………………………............ 
RNDr. Petr Nečas v.r.    Martin Moldan v.r.  
předseda vlády České republiky   biskup 

 



 


