
 
 
 
 
 

 
Společné prohlášení prezidenta České republiky a arcibiskupa pražského, metropolity  a 

primase českého, ohledně podpory dalšího postupu řešení restitučních nároků Církve 
římskokatolické k některým nemovitostem v areálu Pražského hradu  

 
 
 

Církev římskokatolická, resp. Metropolitní kapitula u Sv. Víta v Praze / Kolegiátní 
kapitula Všech svatých na Hradě Pražském a dále též Náboženská matice, nárokují v areálu 
Pražského hradu v rámci restitučního procesu dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, vydání celkem jedenácti objektů.  
 

Od léta roku 2013 proběhla mezi Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského 
hradu a zástupci výše uvedených oprávněných osob řada jednání, jejichž cílem mělo být 
navržení racionální, pro obě strany přijatelné a saturující dohody. Ve snaze předejít možnému 
soudnímu řešení, jakož i ve snaze dosáhnout takového budoucího uspořádání vlastnických a 
užívacích práv, které i při výrazném omezení restitučních nároků založí zmíněná práva ve 
prospěch oprávněných osob v rozsahu potřebném pro jejich činnost liturgickou, jakož i pro další 
aktivity z oblasti kulturní, společenské a vzdělávací, je činěno toto společné prohlášení, kterým 
je deklarován záměr podpory dalšího společného postupu v dané věci. 

 
Oba účastníci tohoto společného prohlášení deklarují podporu společného postupu 

Kanceláře prezidenta republiky, Správy Pražského hradu a Církve římskokatolické, jež by 
směřovala k tomu, aby nejpozději do 31. 1. 2016 bylo dosaženo dále popsaného stavu 
uspořádání vlastnických a užívacích práv:   

 
a. Církvi římskokatolické (resp. Metropolitní kapitule u sv. Víta v Praze) bude 

vydán objekt tzv. Nového proboštství, nacházející se na náměstí U Svatého Jiří. 
Objekt je v současné době prázdný, Správa Pražského hradu ho dlouhodobě 
neužívá, jeho stav je z velké části neutěšený. Metropolitní kapitula bude objekt 
tzv. Nového probošství užívat zejména jako své sídlo pro oficiální účely, a to 
pro výkon liturgicko-obřadnický, pro kulturní, společenské a vzdělávací akce. 
Za tím účelem je konstatován závazek opravit uvedený objekt na vlastní náklady 
do 5 let od nabytí vlastnického práva k objektu Metropolitní kapitulou. V rámci 
řádného užívání se zachová přístup pověřeným osobám Správy Pražského hradu 
k technickému zázemí objektu v rozsahu nezbytném pro zajištění provozu 
celého areálu. 
 

b. Stávající budovu tzv. Starého proboštství na III. nádvoří Pražského hradu bude 
Metropolitní kapitula u sv. Víta užívat do skončení oprav objektu Nového 
proboštství (viz výše ad a). Po přestěhování sídla kapituly a zahájení užívání 
Nového proboštství bude přistoupeno k jednání o řešení dalšího užívání objektu 
Starého proboštství církví, resp. kapitulou.  
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c. Areál kláštera sv. Jiří bude vydán Náboženské matici. Tato se zaváže objekt, 
jehož stav vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci, rekonstruovat na vlastní náklady do 
plně provozuschopného stavu a užívat zejména pro kulturní a vzdělávací účely, 
a to se závazkem dokončení zmíněné rekonstrukce do 5 let od nabytí 
vlastnického práva k uvedenému objektu Náboženskou maticí. 

 
d. Bazilika sv. Jiří bude užívána Církví římskokatolickou pro liturgické účely a 

bude při ní působit ustanovený farní úřad. Objekt baziliky však nebude v rámci 
restitučního procesu vydán a zůstane nadále v majetku státu s právem 
hospodaření Správy Pražského hradu. 

 
e. Kostel všech svatých bude užíván a spravován Církví římskokatolickou                  

(resp. Kolegiátní kapitulou Všech svatých na Hradě Pražském). Církev bude 
užívat kostel a jeho inventář pro liturgické účely. I v tomto případě zůstane 
objekt kostela v majetku státu s právem hospodaření Správy Pražského hradu. 

 
f. Objekt tzv. Mladotova domu ve Vikářské ulici bude nadále užíván Metropolitní 

kapitulou u Sv. Víta v Praze v rámci výpůjčky, která bude v návaznosti na 
dosavadní smlouvu o výpůjčce konstituována na dobu určitou do roku 2109 (tj. 
99 let počítaných od roku 2010) s opčním právem Církve římskokatolické 
(Metropolitní kapituly u Sv. Víta v Praze) na prodloužení výpůjčky o dalších 99 
let. Stávající smlouva o výpůjčce by tedy byla nahrazena novou smlouvou o 
výpůjčce, která by již reflektovala právní režim nového občanského zákoníku 
s tím, že k jejímu uzavření Správa Pražského hradu požádá o příslušnou výjimku 
Ministerstva financí potřebnou k uzavření smlouvy o výpůjčce s výše uvedeným 
obsahem. 

  
g.   Církev římskokatolická a Náboženská matice se kromě výše uvedených objektů 

uvedených výše ad a, ad c vzdají restitučních nároků k ostatním objektům, 
k nimž mají historicky vlastnické  nároky, resp. které představují tzv. původní 
majetek církví a náboženských společností. 

  
Toto společné prohlášení je deklarací podpory popsaného vypořádání restitučních 

nároků, avšak samo o sobě nezakládá, nemění a ani neruší jakákoliv práva či povinnosti výše 
zmiňovaných subjektů.   

 
 
 
V Praze dne 16. července 2015  V Praze dne 16. července 2015 
 
 
 
 
 
……………………………………  …………………………………… 
Ing. Miloš Zeman    ThLic. Dominik kardinál Duka OP 
prezident České republiky    arcibiskup pražský 

metropolita a primas český 


