
Úplné znění 

§ 11 

Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv  

(1) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv může podat registrovaná 

církev a náboženská společnost, která  

a) je registrována podle tohoto zákona nepřetržitě ke dni podání návrhu nejméně 10 let,  

b) zveřejňovala každoročně 10 let před podáním tohoto návrhu výroční zprávy o činnosti za 

kalendářní rok,  

c) plní řádně závazky vůči státu
12)

 a třetím osobám, 

d) je bezúhonná. a 

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

republiky, ani nezakládá důvodné podezření, že ohrožuje veřejný pořádek nebo 

národní bezpečnost. 

(2) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv podává statutární orgán 

registrované církve a náboženské společnosti. 

(3)  Návrh na přiznání zvláštních práv může být podán buď pro výkon všech zvláštních 

práv podle § 7 odst. 1 anebo pouze pro výkon zvláštních práv podle § 7 odst. 1 písm. a) až d).  

(4)  Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv podle § 7 odst. 1 písm. a) až 

d) musí obsahovat  

a) v originále podpisy tolika zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým 

pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti, kolik činí 

nejméně 1 promile obyvatel České republiky podle posledního sčítání lidu,
13)

 s uvedením 

jejich osobních údajů podle tohoto zákona a s uvedením totožného textu na každém 

podpisovém archu, který uvádí plný název církve a náboženské společnosti, která sbírá 

podpisy pro účel její registrace, a z něhož je patrné, že podpisový arch je podepisován 

pouze osobou hlásící se k této církvi a náboženské společnosti,
11)

  

                                                        
12)  Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

13)  Zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. 

11)  Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 
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b) prohlášení, že její dosavadní činnost jako právnické osoby podle tohoto zákona 

neodporuje podmínkám stanoveným tímto zákonem a že vyhovuje podmínkám podle 

odstavce 1 písm. c),  

c) texty výročních zpráv podle odstavce 1 písm. b) a účetních závěrek
14)

 za dobu 10 let 

předcházející podání tohoto návrhu.  

(5) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu všech zvláštních práv podle § 7 odst. 1 musí 

obsahovat náležitosti podle odstavce 4 a navíc dokument potvrzující, že povinnost 

mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti 

s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství je tradiční součástí učení církve a 

náboženské společnosti nejméně 50 let.  

(6) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje registrovaná církev a 

náboženská společnost, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin související 

s výkonem zvláštních práv anebo pro zločin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla 

odsouzena.  

(7) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si 

vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu
20)

. Žádost 

o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají 

v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

§ 14 

Postup ministerstva  

(1) Ministerstvo při řízení o registraci církve a náboženské společnosti, svazu církví a 

náboženských společností nebo při řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv 

registrovaných církví a náboženských společností podle § 11 odst. 3 (dále jen „návrh na 

registraci“) přezkoumá 

a) zda návrh na registraci podává osoba splňující podmínky stanovené tímto zákonem,  

b) zda návrh na registraci obsahuje všechny náležitosti stanovené tímto zákonem,  

c) v případě řízení o registraci církve a náboženské společnosti a řízení o přiznání oprávnění 

k výkonu zvláštních práv, zda činnost církve a náboženské společnosti není v rozporu 

                                                        
14)  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

20)  Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=114042)



 - 3 - 

s jejím základním dokumentem a s podmínkami stanovenými tímto zákonem, včetně 

zvláštního postupu podle § 14a. 

(2) Odpovídají-li údaje v návrhu na registraci podle odstavce 1 skutečnému stavu věci a 

jsou-li splněny podmínky podle odstavce 1, rozhodne ministerstvo o tom, že se církev a 

náboženská společnost registruje nebo že se registruje svaz církví a náboženských společností 

nebo že se přiznává oprávnění k výkonu zvláštních práv.  

(3) Neodpovídají-li údaje v návrhu na registraci podle odstavce 1 skutečnému stavu věci 

anebo nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1, rozhodne ministerstvo, že se registrace 

církve a náboženské společnosti nebo registrace jejich svazu nebo přiznání oprávnění 

k výkonu zvláštních práv podle § 11 odst. 3 zamítá. 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) Registraci církve a náboženské společnosti a přiznání oprávnění k výkonu zvláštních 

práv ministerstvo zapíše do Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností ke 

dni, kdy rozhodnutí o registraci nabylo právní moci.  

(5) Registraci svazu církví a náboženských společností zapíše ministerstvo do Rejstříku 

svazů církví a náboženských společností ke dni, kdy rozhodnutí o registraci nabylo právní 

moci.  

(6) Rozhodnutí o  

a) registraci církve a náboženské společnosti a o registraci svazu církví a náboženských 

společností se doručuje do vlastních rukou zmocněnce přípravného výboru nebo 

přípravného výboru svazu,  

b) přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv se doručuje statutárnímu orgánu 

registrované církve a náboženské společnosti.  

(7) Ministerstvo je povinno vydat rozhodnutí podle odstavce 2 nebo 3 nebo rozhodnout 

o zastavení řízení podle § 13 odst. 3 ve lhůtě stanovené obecnými předpisy o správním řízení. 

Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit 

ministr. Ministerstvo je povinno s uvedením důvodů uvědomit o prodloužení lhůty 

zmocněnce přípravného výboru v případě řízení o registraci církve a náboženské společnosti 

nebo zmocněnce přípravného výboru svazu v případě řízení o registraci svazu církví 
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a náboženských společností nebo statutární orgán registrované církve a náboženské 

společnosti v případě řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv. 

§ 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. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=114042)


