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428/2012 Sb.  

ZÁKON 

ze dne 8. listopadu 2012  

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých 

zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)  
 

 

HLAVA III  

 

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MEZI STÁTEM A CÍRKVEMI A NÁBOŽENSKÝMI 

SPOLEČNOSTMI  

 

§ 15  

Finanční náhrada  

 (1) Registrovaná církev a náboženská společnost uvedená v odstavci 2 (dále jen 

„dotčená církev a náboženská společnost“), která neodmítne uzavřít se státem smlouvu 

o vypořádání podle § 16, obdrží paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“).  

  

 (2) Výše finanční náhrady pro jednotlivou dotčenou církev a náboženskou společnost 

činí:  

a) Apoštolská církev 1 056 336 374 Kč,  

b) Bratrská jednota baptistů 227 862 069 Kč,  

c) Církev adventistů sedmého dne 520 827 586 Kč,  

d) Církev bratrská 761 051 303 Kč,  

e) Církev československá husitská 3 085 312 000 Kč,  

f) Církev řeckokatolická 298 933 257 Kč,  

g) Církev římskokatolická 47 200 000 000 Kč,  

h) Českobratrská církev evangelická 2 266 593 186 Kč,  

i) Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 118 506 407 Kč,  

j) Evangelická církev metodistická 367 634 208 Kč,  

k) Federace židovských obcí v České republice 272 064 153 Kč,  

l) Jednota bratrská 601 707 065 Kč,  

m) Luterská evangelická církev a. v. v České republice 113 828 334 Kč,  

n) Náboženská společnost českých unitářů 35 999 847 Kč,  

o) Pravoslavná církev v českých zemích 1 146 511 242 Kč,  

p) Slezská církev evangelická augsburského vyznání 654 093 059 Kč,  

r) Starokatolická církev v České republice 272 739 910 Kč.  

  

 (3) Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních 

splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady 

a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.  
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 (4) Roční splátku finanční náhrady vyplácí Ministerstvo kultury vždy nejpozději do 

31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013.  

  

 (5) Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady 

každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro 

kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky. 

Novou výši nesplacené částky finanční náhrady oznámí Ministerstvo kultury dotčené církvi 

a náboženské společnosti.  

  

(6) Finanční náhrada není předmětem daně, poplatku ani jiného obdobného peněžitého plnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

586/1992 Sb.  

ZÁKON 

České národní rady  

ze dne 20. listopadu 1992  

o daních z příjmů  
 

 

§ 18a  

Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků  

 (1) U veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně  

a) příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle 

     tohoto zákona v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší,  

b) dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů,  

c) podpora od Vinařského fondu,  

d) výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, které plynou obci nebo 

    kraji,  

e) úplata, která je příjmem státního rozpočtu za  

    1. převod nebo užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a státními 

        organizacemi,  

    2. nájem a prodej státního majetku,  

f) příjmy z bezúplatného nabytí věci s výjimkou finanční náhrady podle zákona 

   o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.  

 

 (2) U veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy příjem  

a) z reklamy,  

b) z členského příspěvku,  

c) v podobě úroku,  

d) z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku.  
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 (3) U veřejně prospěšného poplatníka se splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. 

a) posuzuje za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činností. Pokud jednotlivá 

činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna jak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší 

nebo rovny než související výdaje (náklady) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a 

udržení, tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než související výdaje (náklady) 

vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně příjmy z těch 

jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související výdaje. 

  

 (4) Veřejně prospěšný poplatník je povinen vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni 

účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které 

předmětem daně nejsou, nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Obdobně 

to platí i pro vedení výdajů (nákladů). Pokud tato povinnost nemůže být splněna organizační 

složkou státu nebo obcí u jejich jednorázových rozpočtových příjmů, učiní se tak mimoúčetně 

v daňovém přiznání.  

  

 (5) S výjimkou příjmů z investičních dotací jsou předmětem daně všechny příjmy u 

veřejně prospěšného poplatníka, který je  

a) veřejnou vysokou školou,  

b) veřejnou výzkumnou institucí,  

c) poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

    podle zákona upravujícího zdravotní služby,  

d) obecně prospěšnou společností,  

e) ústavem.  
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