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III. 
 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
I. Obecná část 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 

Dnem 1. ledna 2017 nabude účinnosti novela 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, 
provedená zákonem č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Z toho důvodu se navrhuje 
vydání vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., kterou se 
provádí 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 vyhlášky č. 547/2006 Sb. a vyhlášky č.  412/2013 Sb. 
 

Hlavní principy navrhované právní úpravy vycházejí ze skutečnosti, že opatrovníkem, 
likvidátorem a insolvenčním správcem právnických osob zapsaných v Rejstříku 
registrovaných církví a náboženských společností, Rejstříku svazů církví a náboženských 
společností a Rejstříku evidovaných právnických osob (dále jen „rejstříky“) může být jak 
fyzická, tak i právnická osoba. S ohledem na to dochází od 1. ledna 2017 v § 3 písm. c) 
zákona o církvích a náboženských společnostech k nahrazení spojení „osobní údaje“ spojením 
„identifikační údaje“, neboť užívání pojmu „osobní údaje“ je zažité pro označení těchto údajů 
pouze u fyzických osob. Na tuto terminologickou změnu reaguje formou legislativně 
technických změn předložený návrh vyhlášky.  
 

Nově se doplňuje také možnost zápisu opatrovníka právnické osoby do rejstříků  
a aktualizuje se i terminologie v oblasti insolvenčního řízení. 
 

V návaznosti na navrhované změny obsahuje návrh i doplněné vzory výpisů  
z rejstříků, které se pro přehlednost navrhují v celém znění. 
 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem o církvích a náboženských společnostech 
ve znění účinném od 1. ledna 2017. 
 

Navrhovaná právní úprava se vydává na základě § 29 zákona o církvích  
a náboženských společnostech. Ministerstvo kultury podle uvedeného ustanovení vyhláškou 
stanoví podrobnosti a podmínky pro vedení rejstříků dle uvedeného zákona.  
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 

Problematika regulovaná navrhovanou právní úpravou není upravena právními 
předpisy Evropské unie. Ustanovení navrhované právní úpravy proto nezakládají rozpor  
s právem Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie ani obecnými právními 
zásadami práva Evropské unie. 
 
 
4.  Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí 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 vyhlášek č. 547/2006 Sb. 
a č. 412/2013 Sb., upravuje vedení rejstříků Ministerstvem kultury.  
 

Současná podoba prováděcí vyhlášky nebude od 1. ledna 2017 odpovídat znění 
zákona, k jehož provedení byla vydána. S ohledem na terminologické změny v zákoně  
a doplnění možnosti zápisu opatrovníka právnických osob do rejstříků by bez provedení 
změny této vyhlášky nebylo možno od 1. ledna 2017 vést rejstříky nadále tak, aby to 
odpovídalo zákonu o církvích a náboženských společnostech. Proto je nezbytné stávající 
znění vyhlášky upravit.  
 
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí ČR, sociální 
dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí 
 

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojeny žádné nároky na státní rozpočet či jiné 
veřejné rozpočty. Zavedení možnosti zápisu opatrovníka, změny ve výpisech  
a terminologické změny budou vyžadovat jen drobné úpravy, které budou hrazeny z rozpočtu 
Ministerstva kultury v rámci běžné pravidelné údržby informačního systému církví  
a náboženských společností. Není požadováno navýšení finančních prostředků.  
 

Návrh nemá žádný dopad na podnikatelské prostředí České republiky a neočekávají se 
žádné sociální dopady, včetně dopadů na rodiny, na specifické skupiny obyvatel, ať se jedná  
o dopady na osoby sociálně slabé a na osoby se zdravotním postižením nebo dopad 
na národnostní menšiny. Návrh nemá žádný dopad na životní prostředí.   
 
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Současná právní úprava obsažená ve vyhlášce č. 232/2002 Sb., ani navrhovaná změna 
této vyhlášky, se nevztahují k zákazu diskriminace a nijak se nedotýkají problematiky 
rovnosti mužů a žen. 
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7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
 

Navrhovaná úprava zachovává současnou úroveň ochrany soukromí a práva 
na ochranu osobních údajů. V tomto směru není navrhována žádná změna oproti právní 
úpravě účinné do 31. prosince 2016. Zákonem stanovené osobní údaje osob zapsaných 
v rejstřících, zejména jako členové statutárních orgánů registrovaných církví a náboženských 
společností, svazů církví a náboženských společností a evidovaných právnických osob (tj. 
rodná čísla, informace o adrese místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo bydliště, 
v případě cizinců také údaje o jejich státním občanství), zůstávají nadále neveřejnými. 
Zveřejňována jsou pouze jména, příjmení a data narození fyzických osob.  
 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
 

Vzhledem k obsahu právní úpravy nebyla shledána žádná rizika korupčního jednání. 
Jedná se pouze o technickou novelu, která s účinností od 1. ledna 2017 promítá do textu 
vyhlášky změny již obsažené v zákoně o církvích a náboženských společnostech. 
 
  
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
 

Na základě rozhodnutí předsedy Legislativní rady vlády ze dne 8. 7. 2016 
č. j. 12809/2016-OHR není k návrhu nutné zpracovávat hodnocení dopadů regulace 
podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA).  
 
 
II. Zvláštní část 
K čl. I 
 
K bodům 1, 8 a 11 

 
Zavedení možnosti zápisu opatrovníka do rejstříků vychází z ustanovení § 18 odst. 1 

písm. c), § 19 odst. 1 písm. d) a § 20 odst. 1 písm. d) zákona o církvích a náboženských 
společnostech, dle kterých s účinností od 1. ledna 2017 bude možné do rejstříků v případě 
ustanovení opatrovníka právnické osobě soudem ve smyslu § 486 a násl. občanského 
zákoníku zapsat jeho identifikační údaje a den vzniku a zániku jeho funkce. 
 
K bodům 2, 9 a 12 
 

K rozhodnutím orgánů veřejné moci, jejichž čísla a data vydání se zapisují do veřejné 
části rejstříků, je nově zařazeno rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka. V oblasti 
rozhodování o likvidaci a úpadku dochází k úpravě terminologie, resp. zápis o vstupu do 
likvidace je přesunut do následujících ustanovení vyhlášky (viz body 3, 10 a 13). 
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K bodům 3, 10 a 13 
 

Do rejstříků je zapisována informace o vstupu právnické osoby do likvidace. 
Likvidátorem právnických osob zapsaných v rejstřících se nově může stát jak fyzická, tak i 
právnická osoba, proto je k dosavadní možnosti zápisu jména, příjmení a data narození 
likvidátora doplněna také možnost zápisu názvu a sídla likvidátora. 
 
K bodu 4  
 

Protože k údajům uváděným ve veřejné části rejstříků patří u fyzických osob vedle 
jejich jmen a příjmení také datum narození, je doplněno rovněž u insolvenčních správců, kteří 
jsou fyzickými osobami.  

U insolvenčních správců, kteří jsou právnickými osobami, je označení „obchodní 
firma insolvenčního správce“ nahrazeno obecným označením „název insolvenčního správce“. 
 
K bodu 5 
 

V návaznosti na zapisování názvu a sídla opatrovníka, likvidátora a insolvenčního 
správce se rovněž u právního nástupce zrušené právnické osoby zavádí dvojice zapisovaných 
údajů „název a sídlo“. Právním nástupcem právnických osob zapsaných v rejstřících může být 
dle zákona o církvích a náboženských společnostech vždy jen právnická, nikoli fyzická osoba. 
 
K bodu 6 
 

V ustanovení § 2 odst. 1 části B písm. g) vyhlášky chybí část ustáleného sousloví 
„církev  
a náboženská společnost“, proto je nyní navrženo její doplnění. 
 
K bodům 7 a 15 
 

Spojení „osobní údaje“, které je užívané pouze pro fyzické osoby, je nahrazeno 
spojením „identifikační údaje“, vhodným jako pro fyzické, tak i právnické osoby.  

Poznámka pod čarou odkazuje na příslušné ustanovení zákona o církvích a 
náboženských společnostech, které tuto terminologickou změnu s účinností od 1. ledna 2017 
zavádí. Poznámku pod čarou je možné označit číslovkou 1, protože původní poznámka pod 
čarou č. 1 byla zrušena vyhláškou č. 412/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb. 
 
K bodu 14 
 

Podle nového ustanovení § 15 odst. 6 zákona o církvích a náboženských společnostech 
bude Ministerstvo kultury s účinností od 1. ledna 2017 za určitých okolností vydávat výpisy  
z rejstříků i bez podání žádosti. Prováděcí úprava, původně určená jen pro vydávání výpisů, 
opisů a potvrzení na žádost, je proto zobecněna, čímž je umožněno vydávání výpisů 
i bez předchozího podání žádosti. 
 
K bodu 16 
 

S ohledem na změny zákona o církvích a náboženských společnostech a na ně 
navazující změny v prováděcí vyhlášce obsahuje návrh i úpravu vzorů výpisů z rejstříků. Do 
výpisů je přidána část umožňující zapsat údaje o opatrovníkovi a je aktualizována 
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terminologie týkající se insolvenčního řízení. Pro přehlednost se navrhuje nové celé znění 
každé přílohy. 
 
 
K čl. II 
 

Navrhuje se účinnost vyhlášky k 1. lednu 2017, tj. ke stejnému dni, kdy nabývá 
účinnosti změna zákona o církvích a náboženských společnostech, provedená zákonem č. 
192/2016 Sb. 
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