Pozměňovací návrh poslance Karla Fiedlera ke sněmovnímu tisku č. 144, návrhu poslanců
Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se
mění zákon 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), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.
177/2013 Sb.

1. V Čl. I se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
„3. V Hlavě II v § 12 se doplňují odst. 4 a odst. 5, který zní:
„(4) Zjistí-li povinná osoba ve lhůtě 3 let v případě movitých věcí a ve lhůtě 10 let v
případě nemovitých od vydání majetku oprávněné osobě skutečnost, že vydala oprávněné
osobě majetek, který nenáležel do původního majetku registrovaných církví a náboženských
společností, není-li tímto zákonem stanoveno jinak, a tudíž nebyl majetkové křivdy, kterou
utrpěla oprávněná osoba nebo její právní předchůdce v rozhodném období v důsledku
některých skutečností uvedených § 5, vyzve oprávněnou osobu, aby majetek ve lhůtě 30 dnů
vrátila ve stejném právním stavu, v jakém jej nabyla, nebo ji prokázala opak. Neoznámí-li ve
lhůtě 60 dnů od doručení výzvy oprávněné osobě, že považuje nárok na základě důkazů
předložených povinnou osobou za prokázaný, je povinna oprávněná osoba podat žalobu ve
lhůtě 90 dnů od doručení výzvy oprávněné osobě na určení oprávněnosti své dřívější výzvy.
Neprokáže-li oprávněná osoba svůj nárok dle předchozí věty či neunese důkazní břemeno v
soudním řízení, je povinna vrátit vydaný majetek povinné osobě zpět, a vyrovnat případné
znehodnocení ve výši určené znaleckým posudkem ve lhůtě dalších 30 dnů. Nebude-li toto
možné, je povinna v téže lhůtě uhradit oprávněná osoba do státního rozpočtu částku
rovnající se dvojnásobku obvyklé ceny neoprávněného vydaného majetku v době vydání
povinnou osobou.
(5) Neprokáže-li se způsobem stanoveným v předchozím odstavci, že nárok oprávněné
osoby byl oprávněný a vázne-li na vydané věci zástavní právo, okamžikem prokázáním tohoto
nároku oprávněnou osobou toto právo zaniká. Oprávněná osoba závazek zajištěný zástavním
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