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303/2013 Sb.  
 

ZÁKON 
 

ze dne 12. září 2013,  
 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva  
 
Změna: 115/2015 Sb.  
  
 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  
 
 

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ  
 

Změna zákona o církvích a náboženských společnostech  
 

Čl. LVI  
 
 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. a zákona č. 428/2012 Sb., se mění 
takto:  
 
 1. V § 3 písm. a) se slova „a duchovní služby“ nahrazují slovy „ , duchovní služby a případně obecně prospěšné 
činnosti“.  
 
 2. V § 3 písmeno c) zní:  
 
„c) osobními údaji jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa místa pobytu na území České 
republiky, kde má fyzická osoba hlášen trvalý, popřípadě přechodný pobyt, nebo bydliště, nemá-li trvalý ani přechodný pobyt, v 
případě cizinců i údaj o jejich státním občanství,“.  
  
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.  
  
 3. § 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:  
 

„§ 5  
 

Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností  
 
 Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž učení nebo činnost sleduje porušení práva 
nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména pokud  
  
a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické 
nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení,  
  
b) rozněcuje nenávist a nesnášenlivost,  
  
c) podporuje násilí nebo porušování právních předpisů,  
  
d) závažně narušuje veřejnou mravnost, veřejný pořádek nebo veřejné zdraví,  
  
e) omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický nebo fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k 
fyzickému, psychickému nebo ekonomickému poškozování těchto osob nebo jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich 
sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých nebo omezování jejich práva na vzdělání

4)
, nebo zabraňuje 

nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo  
  
f) je její učení utajováno vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační struktura církve a náboženské společnosti a 
vazby na zahraniční složky, je-li částí církve nebo náboženské společnosti působící mimo území České republiky.  
 4) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.“.  
 

 4. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Svaz církví a náboženských společností vzniká jako právnická osoba 
registrací podle tohoto zákona.“.  
 
 5. V § 10 odst. 1 se slova „mají způsobilost k právním úkonům“ nahrazují slovy „jsou svéprávné“.  
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 6. V § 10 odst. 3 písmeno a) zní:  
 
„a) název církve a náboženské společnosti; název církve a náboženské společnosti nemusí obsahovat označení její právní 
formy,“.  
  
 7. V § 10 odst. 3 písm. d) se slova „orgánu církve a náboženské společnosti, který jedná jejím jménem s orgány 
veřejné správy a třetími osobami na území České republiky jako statutární orgán“ nahrazují slovy „statutárního orgánu církve a 
náboženské společnosti“.  
 
 8. V § 10 odst. 3 písm. e) se slova „orgánu podle písmene d)“ nahrazují slovy „statutárního orgánu“.  
 
 9. V § 10 odst. 3 písm. f) se za slovo „a společnosti, včetně“ vkládají slova „kontrolního orgánu nebo orgánů, jejich 
složení a působnost, jsou-li zřízeny, a“.  
 
 10. V § 10 odst. 4 a 5 se slova „orgánu podle odstavce 3 písm. d)“ nahrazují slovy „statutárního orgánu“.  
 
 11. V § 11 odst. 2, § 14 odst. 7, § 15 odst. 4 a § 22 odst. 1 písm. d) se slova „orgán registrované církve a náboženské 
společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d)“ nahrazují slovy „statutární orgán registrované církve a náboženské společnosti“.  
 
 12. V § 12 odst. 1 písmeno a) zní:  
 
„a) název svazu církví a náboženských společností; název svazu církví a náboženských společností nemusí obsahovat 
označení jeho právní formy,“.  
  
 13. V § 13 odst. 2 písm. b) a § 14 odst. 6 písm. b) se slova „orgánu registrované církve a náboženské společnosti 
podle § 10 odst. 3 písm. d)“ nahrazují slovy „statutárnímu orgánu registrované církve a náboženské společnosti“.  
 
 14. V § 15 odst. 3 se slova „orgánu registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d)“ 
nahrazují slovy „statutárního orgánu registrované církve a náboženské společnosti“ a slova „jejich orgánu a“ se zrušují.  
 
 15. V § 15 odst. 5 se slova „orgán církve, náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d)“ nahrazují slovy 
„statutární orgán registrované církve a náboženské společnosti“.  
 
 16. V § 15a se doplňuje odstavec 5, který zní:  
 
„(5) Nabytím statusu veřejné prospěšnosti pro registrovanou církev a náboženskou společnost nabývají tento status i právnické 
osoby evidované podle odstavce 1.“.  
  
 17. V § 16 odst. 2 písmeno c) zní:  
 
„c) její název; název evidované právnické osoby nemusí obsahovat označení její právní formy,“.  
  
 18. V § 16a odst. 1 se slova „ , jednajícími jako statutární orgán jménem církve a náboženské společnosti“ zrušují.  
 
 19. V § 16a odst. 4 písm. c) se slovo „úkony“ nahrazuje slovem „jednání“.  
 
 20. V § 16a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:  
 
„e) označení, složení a působnost kontrolního orgánu, je-li zřízen.“.  
  
 21. V § 16a odst. 5 písm. c) se slova „do jejichž majetku byl vložen majetek státu nebo obce nebo která používají 
majetek státu nebo obce nebo jsou příjemci dotací z veřejných rozpočtů“ nahrazují slovy „u kterých výše čistého obratu překročí 
10 miliónů Kč“.  
 
 22. V § 17 odst. 2 se slova „trvalého pobytu fyzických osob a jejich rodných číslech anebo o státním občanství a čísle 
průkazu o povolení k pobytu cizinců“ nahrazují slovy „pobytu nebo bydliště, o rodném čísle a o státním občanství cizinců“.  
 
 23. V § 17 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:  
 
 „(6) Status veřejné prospěšnosti zapíše ministerstvo nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podání návrhu a 
doložení pravomocného rozhodnutí soudu o povolení zápisu statusu do rejstříku. Nebude-li zápis statusu veřejné prospěšnosti 
proveden ve lhůtě podle věty první, považuje se navrhovaný zápis za provedený dnem následujícím po uplynutí této lhůty. 
Zápis se promítne do rejstříku do 2 dnů ode dne, kdy se takový zápis považuje za provedený.“.  
  
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.  
  
 24. V § 18 odst. 1 písm. b) se slova „a sídlo orgánu registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 
písm. d)“ nahrazují slovy „statutárního orgánu registrované církve a náboženské společnosti“.  
 
 25. V § 18 odst. 1 písmeno c) zní:  
 
„c) osobní údaje členů statutárního orgánu registrované církve a náboženské společnosti, den vzniku a zániku jejich funkce,“.  
  
 26. V § 18 odst. 1 písm. g) se za slova „zrušení registrace církve a náboženské společnosti“ vkládají slova „s 
uvedením právního důvodu“.  
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 27. V § 18 odst. 1 písm. i) se slova „orgánu registrované církve a náboženské společnosti, podle § 10 odst. 3 písm. 
d)“ nahrazují slovy „statutárního orgánu registrované církve a náboženské společnosti“.  
 
 28. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:  
 
„j) údaj o tom, že registrovaná církev a náboženská společnost má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy jí byl přiznán, údaj 
o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán a důvod jeho odnětí.“.  
  
 29. V § 18 odst. 2 se slova „a rozhodnutí ministerstva“ nahrazují slovy „ , rozhodnutí ministerstva a další dokumenty, o 
kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.“.  
 
 30. V § 19 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , den vzniku a zániku jejich funkce“.  
 
 31. V § 19 odst. 1 písmeno g) zní:  
 
„g) zrušení registrace svazu církví a náboženských společností s uvedením právního důvodu, vstup do likvidace a osobní údaje 
likvidátora, rozhodnutí o úpadku, zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a jméno, příjmení (obchodní firma) 
a sídlo insolvenčního správce s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech, zánik svazu církví a náboženských 
společností,“.  
  
 32. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:  
 
„j) údaj o tom, že svaz církví a náboženských společností má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy mu byl přiznán, údaj o 
tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán a důvod jeho odnětí.“.  
  
 33. V § 19 odst. 2 se slova „a rozhodnutí ministerstva“ nahrazují slovy „ , rozhodnutí ministerstva a další dokumenty, o 
kterých tak stanoví zvláštní právní předpis“.  
 
 34. V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a den vzniku a zániku jejich funkce“.  
 
 35. V § 20 odst. 1 písm. g) se za slovo „evidence“ vkládají slova „s uvedením právního důvodu“.  
 
 36. V § 20 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:  
 
„k) údaj o tom, že má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy jí byl přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí 
statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán a důvod jeho odnětí.“.  
  
 37. V § 20 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a další dokumenty, o kterých tak stanoví zvláštní právní 
předpis“.  
 
 38. V § 22 odst. 1 písm. c) se slova „právním řádem“ nahrazují slovy „§ 3 písm. a), § 5 nebo § 27 odst. 5“.  
 
 39. V § 22 odst. 1 písm. d) se slova „orgánům a“ zrušují.  
 
 40. V § 26 odst. 1 písm. b) se slova „jedná v rozporu s vymezením její působnosti v návrhu na evidenci podle § 16 
odst. 2 nebo § 16a odst. 3 a 4 nebo v rozporu s právními předpisy“ nahrazují slovy „vyvíjí činnost v rozporu s § 3 písm. a), § 5 
nebo § 15a odst. 4“.  
 
 41. V § 27a odst. 1 až 3 úvodní části ustanovení se slova „orgánu církve nebo“ nahrazují slovy „statutárního orgánu 
církve a“.  
 
 42. V § 27a odst. 2 písm. g) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy 
„omezení svéprávnosti“.  
 
 43. V § 27a odst. 3 písmeno f) zní:  
 
„f) omezení svéprávnosti.  
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