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Tabulka výměr dle krajů 
Kraj výměra (ha) 
Hlavní město Praha 1 669 
Jihočeský kraj 20 972 
Jihomoravský kraj 10 594 
Karlovarský kraj 6 911 
Královéhradecký kraj 5 916 
Liberecký kraj 2 639 
Moravskoslezský kraj 37 600 
Olomoucký kraj 42 374 
Pardubický kraj 7 735 
Plzeňský kraj 9 192 
Středočeský kraj 29 926 
Ústecký kraj 10 142 
Vysočina 12 248 
Zlínský kraj 14 970 
CELKEM 212 888 

Zdroj: www.euportal.parlamentnilisty.cz 

Výsledná suma (212.888 ha) se liší od údaje 216 355 ha z důvodu 
nepřesností v dostupných podkladech. 



Metodika zpracování - celková výše nároku  

• 261 957 ha 
Číslo obsažené ve vládním návrhu zákona (v důvodové zprávě), toto číslo 
zatím nebylo nijak zdůvodněno a vysvětleno 

•216 355 ha 
Dosud vyčíslené nároky církví uvedené v příloze článku Parlamentních 
listů, publikovaného 14.6.2012 (www.euportal.parlamentnilisty.cz), číslo 
zahrnuje lokalizovaný i nelokalizovaný majetek 

•159 814 ha 
Údaj použitý v grafickém zobrazení, je částí dosud vyčíslených nároků 
církví uvedených v příloze článku Parlamentních listů, číslo zahrnuje pouze 
lokalizovatelný majetek 

 

http://www.euportal.parlamentnilisty.cz/


ZÁVĚR 

Z dosud zveřejněných seznamů vyplývá, že: 

 

• Majetkové restituční nároky církve přesto, že budou mít 
zásadní majetkový dopad, zatím nebyly dostatečně 
specifikovány a vyčísleny. 

• Podklady byly zpracovány beneficientem (církvemi), a to s 
odlišnou mírou odborné způsobilosti a s různou mírou 
chybovosti. 

• Nároky vůči státu by měly vycházet z objektivně sestavených a 
ověřených seznamů majetku, který má být vydán, 
předkladatel by měl postupovat s péčí dobrého hospodáře. 

      
      Jan Mládek, stínový ministr financí ČSSD 


