
ZÁKON 

ze dne ………………………………… 2016, 

kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví 

a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a 

náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Změna zákona o církvích a náboženských společnostech 

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 

společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve 

znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona 

č. 495/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., 

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2012 

Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 192/2016 Sb., se mění takto: 

1. V Části první, Hl. II., § 6 odstavec 2 zní: 

„(2) Duchovní, kazatelé a propagátoři církví a náboženských společností ze zahraničí 

jsou povinni před kazatelskou činností, misijní činností i před jinými formami veřejného 

vystupování a propagace svých myšlenek v ČR, absolvovat poučení o právním, kulturním a 

zvykovém prostředí ČR, přičemž ohlašovací povinnost na jejich působení v ČR, na 

Ministerstvo kultury ČR, má organizátor uvedených činností. Po poučení jsou duchovní, 

kazatelé a propagátoři církví a náboženských společností ze zahraničí povinni podepsat čestné 

prohlášení, že nebudou vyvíjet na území ČR činnost v rozporu s těmito normami. Poučení, 

včetně čestného prohlášení, absolvují na Ministerstvu kultury ČR.“. 

2. V Části první, Hl. III., § 14 se doplňuje nový odstavec 8, který zní: 

„(8) Ministerstvo kultury provádí poučení duchovních, kazatelů a propagátorů církví a 

náboženských společností ze zahraničí, které chtějí v modlitebnách i jiných prostorách 

veřejně vystupovat. Poučení zahrnuje seznámení s právním, kulturním a zvykovém prostředí 

ČR. Součástí poučení je čestné prohlášení jeho absolventa. Povinnost absolvovat poučení a 

podepsat čestné prohlášení se netýká duchovních, kazatelů a propagátorů církví a 

náboženských společností, které získaly oprávnění ke zvláštním právům podle § 7 odst. 1 

zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 

společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=116445)



 - 2 - 

3. V Části první, Hl. VI., § 22 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Ministerstvo kultury zahájí správní řízení o zrušení registrace církvi anebo 

náboženské společnosti, která umožní kazatelskou, misijní, anebo jinou veřejnou činnost 

osobě ze zahraničí, která neabsolvuje na Ministerstvu kultury ČR poučení o právním, 

kulturním a zvykovém prostředí v ČR a nepodepsala příslušné čestné prohlášení.“. 

4. V Části první,  Hl. VII., § 27 se odst. 8 zrušuje. 

Dosavadní odst. 9 se označuje jako odst. 8.  

 

Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni 

jeho vyhlášení. 
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