
ZÁKON 

ze dne ………………………………… 2015, 

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

1. V § 11 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno 

e), které zní: 

„e) nevzbuzuje důvodnou obavu, že ohrožuje zahraničně politický zájem České republiky, ani 

nezakládá důvodné podezření, že ohrožuje veřejný pořádek nebo národní bezpečnost.“ 
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2. V § 14 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova „, včetně zvláštního postupu podle 

§ 14a“. 

3. V § 14 se na konci odstavce 3 se doplňuje věta „Jsou-li některé z důvodů vydání 

rozhodnutí utajovanými informacemi, uvede se v odůvodnění pouze odkaz na podklady 

pro vydání rozhodnutí, jejich stupeň utajení a to, že k zamítnutí žádosti došlo na základě 

§ 11 odst. 1 písm. e).“ 

4. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 14a 

Zvláštní postup 

(1) V řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv ministerstvo požádá 

o vyjádření Úřad pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační službu, 

Vojenské zpravodajství a Policii České republiky. 

(2) Dotčený orgán podle odstavce 1 se vyjádří do 30 dnů ode dne doručení žádosti 

ministerstva. Vyjádření obsahující souhlas nebo nesouhlas s přiznáním oprávnění k výkonu 

zvláštních práv se odůvodní, zejména ve vztahu k § 11 odst. 1 písm. e). Nevyjádří-li se 

dotčený orgán do 30 dnů ode dne doručení žádosti ministerstva, má se za to, že s přiznáním 

oprávnění k výkonu zvláštních práv souhlasí. 

(3) Vyjádření dotčených orgánů obsahující utajované informace se uchovávají odděleně 

mimo spis.“ 

Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. 
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