§ 17

Svoboda náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností

HLAVA V
REJSTŘÍKY REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ
A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, SVAZŮ
CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ
A EVIDOVANÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB
§ 17
Společná ustanovení o rejstřících registrovaných církví
a náboženských společností, svazů církví a náboženských
společností a evidovaných právnických osob
(1) Ministerstvo vede Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností, Rejstřík svazů církví a náboženských společností a Rejstřík evidovaných právnických osob, do kterých se zapisují právnické osoby registrované
nebo evidované podle tohoto zákona a tímto zákonem stanovené údaje a jejichž součástí je sbírka listin předkládaných církvemi a náboženskými společnostmi a svazy církví a náboženských společností podle tohoto zákona.
(2) Rejstříky podle odstavce 1 jsou veřejnými seznamy s výjimkou údajů
o adrese místa pobytu nebo bydliště, o rodném čísle a o státním občanství cizinců a s výjimkou listin podle § 10 odst. 2 písm. c) a podle § 11 odst. 4 písm. a).
(3) Do rejstříků podle odstavce 1 v části, ve které jsou veřejným seznamem,
má právo nahlížet každý a pořizovat si z něj výpisy či opisy. Na písemnou žádost lze z veřejné části rejstříků vydat úřední opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu anebo o tom, že v nich určitý zápis není. Z neveřejné části rejstříků
lze takový doklad vydat jen tehdy, osvědčí-li žadatel právní zájem.
(4) Skutečnosti zapsané v rejstřících podle odstavce 1 jsou účinné vůči každému ode dne jejich zápisu. Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do rejstříků, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti.
(5) Zápis do rejstříků podle odstavce 1 o skutečnostech, ke kterým vydává
ministerstvo rozhodnutí, provede ministerstvo dnem, kdy rozhodnutí nabylo
právní moci. Zápisy a jejich změny, ke kterým nevydává ministerstvo rozhodnutí, provede ministerstvo ke dni určenému tímto zákonem.
(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.
(7) Ministerstvo přidělí registrované církvi a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a evidovaným právnickým osobám při
zápisu těchto právnických osob do rejstříků podle odstavce 1 identifikační

192

Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví …

§ 17

číslo; identifikační číslo poskytne ministerstvu správce základního registru
osob15).
(8) Ministerstvo uveřejní části rejstříků podle odstavce 1, které jsou veřejným seznamem, způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(9) Zápis předmětu činnosti do rejstříků podle odstavce 1 nenahrazuje
oprávnění k jeho výkonu. Toto oprávnění vzniká až na základě splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů15a).
15)
15a)

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
Například živnostenský zákon, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

K § 17
1. Zákonem stanovené údaje o registrovaných církvích a náboženských společnostech, svazech církví a náboženských společností a evidovaných právnických
osobách se zapisují do rejstříků vedených Ministerstvem kultury. Hlavním důvodem pro existenci rejstříků je zajištění právní jistoty a ochrana práv třetích osob.
Většina údajů vedených v rejstřících je proto veřejně přístupná, a to i dálkově na
webových stránkách Ministerstva kultury.
2. Všechny tři rejstříky vedené Ministerstvem kultury jsou veřejnými rejstříky
podle § 120–121 obč. zák. Ne vždy je ale se zápisem do rejstříku spojen vznik
právnické osoby. Registrované církve a náboženské společnosti a též svazy církví
a náboženských společností vznikají ex actu, tedy dnem, kdy rozhodnutí o registraci nabývá právní moci. Zápis do rejstříku má pak již informační význam. Naopak
u evidovaných právnických osob je jejich vznik spojen se zápisem do rejstříku.
3. Předchůdcem dnešních tří rejstříků byla evidence vedená Ministerstvem
kultury podle zák. č. 308/1991 Sb. Úprava této evidence byla ve srovnání s církevním zákonem minimální, jednalo se prakticky o jedno ustanovení § 19 odst. 1
zák. č. 308/1991 Sb., které stanovilo, že Ministerstvo kultury vede evidenci všech
právnických osob podle tohoto zákona, včetně těch, které odvozují svou právní subjektivitu od církví a náboženských společností, pokud nepodléhají jiné evidenci či
registraci. Ministr kultury zřídil rejstřík právnických osob podle zák. č. 308/1991
Sb. svým příkazem č. 8/1993 ke dni 1. ledna 1994. Podle přechodného ustanovení
§ 28 odst. 3 církevního zákona se církevní právnické osoby, které se v tomto seznamu nacházely, staly evidovanými právnickými osobami podle církevního zákona.
K odst. 1
4. Pro každý druh právnických osob upravených v církevním zákoně existuje
samostatný rejstřík. Tedy pro registrované církve a náboženské společnosti Rejstřík
registrovaných církví a náboženských společností, pro svazy církví a náboženských
společností Rejstřík svazů církví a náboženských společností a pro evidované právnické osoby Rejstřík evidovaných právnických osob. Početně jsou rejstříky značně
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rozdílné, zatímco Rejstřík evidovaných právnických osob obsahuje cca 4 000 právnických osob, Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností 38 právnických osob a Rejstřík svazů církví a náboženských společností pouze 2 právnické
osoby.
5. Rejstříky jsou vedeny Ministerstvem kultury, které je podle § 8 zák. č. 2/1969
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ústředním orgánem státní správy pro věci církví a náboženských společností.
6. Každý rejstřík tvoří soubor stanovených údajů, které se vážou k zapsaným
právnickým osobám. Tyto údaje jsou stanoveny pro jednotlivé rejstříky v § 18–20
církevního zákona a dále ve vyhlášce č. 232/2002 Sb. V rejstřících jsou vedeny
i údaje o právnických osobách, které byly již zrušeny a zanikly [srov. § 8 odst. 1
písm. a) vyhl. č. 232/2002 Sb.]. Součástí každého rejstříku je dále sbírka listin,
které se předkládají k návrhům na registraci nebo evidenci. Specifikace dokumentů
zakládaných do sbírky listin je obsažena ve vyhl. č. 232/2002 Sb. Dokumenty, které
jsou součástí sbírek listin, jsou fyzicky uchovávány na odboru církví Ministerstva
kultury, a to odděleně na veřejnou část a neveřejnou část.
7. Plnohodnotnou součástí rejstříků jsou podle § 8 odst. 1 vyhl. č. 232/2002
Sb. i údaje a dokumenty o právnických osobách, jejichž registrace nebo evidence
byla zrušena, návrhy na registraci církví a náboženských společností, svazů církví
a náboženských společností a na evidenci právnických osob, které se nestaly právnickými osobami podle církevního zákona, včetně rozhodnutí Ministerstva kultury
o zamítnutí návrhů a o zastavení řízení, a evidence právnických osob, která byla
vedena podle předcházející právní úpravy.
K odst. 2
8. Komentované ustanovení spolu s následujícím ustanovením § 17 odst. 3 a 8
církevního zákona zakotvuje ve vztahu k rejstříkům princip formální publicity. Platí
obecná zásada, že údaje i dokumenty vedené v rejstřících jsou veřejné, tedy veřejnost k nim musí mít zajištěn přístup (formu přístupu specifikují právě § 17 odst. 3
a 8 církevního zákona). Tato zásada je v některých případech prolomena z důvodu
ochrany soukromí fyzických osob. Neveřejné jsou proto o údaje o adrese místa pobytu nebo bydliště, o rodném čísle a o státním občanství cizinců. Co se týče rodného
čísla, od účinnosti novelizace provedené zák. č. 303/2013 Sb. již není rodné číslo
vyžadováno, postačuje poskytnutí data narození. Údaj o datu narození je již veřejný
a je uváděn na výpisech z rejstříků, a to i u těch osob, které poskytly rodná čísla (důvodem pro tuto změnu byla především snaha o lepší identifikaci členů statutárních
orgánů, u kterých se do té doby uveřejňovala pouze jména a příjmení).
9. Neveřejné jsou dále podpisové archy podle § 10 odst. 2 písm. c) a podle § 11
odst. 4 písm. a) církevního zákona, které obsahují z pohledu zákona o ochraně
osobních údajů citlivé údaje vypovídající o náboženské orientaci jednotlivých fyzických osob [srov. § 4 písm. b) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů]. Ostatní dokumenty zakládané do sbírky listin jsou
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veřejně přístupné, pokud však obsahují nějaký neveřejný údaj, Ministerstvo kultury dokument upraví tak, aby neveřejný údaj nebyl čitelný (srov. § 5 odst. 1 vyhl.
č. 232/2002 Sb.).
10. Podle vyhl. č. 232/2002 Sb., která mimo jiné upravuje podrobnosti a podmínky pro vedení rejstříků, se rejstříky dělí na veřejnou a neveřejnou část. Neveřejnou část tvoří pouze část sbírky listin, ve které jsou dokumenty obsahující neveřejné
údaje. Stejnopisy, případně kopie těchto dokumentů jsou založené i ve veřejné části,
avšak upraveny tak, že neveřejné údaje jsou nečitelné (zakryté). Výjimkou jsou
podpisové archy podle § 10 odst. 2 písm. c) a podle § 11 odst. 4 písm. a), které jsou
pouze v neveřejné části.
K odst. 3
11. Toto ustanovení upravuje formy, jakými jsou rejstříky veřejnosti zpřístupňovány. Do veřejné části rejstříku je možné nahlížet, což znamená osobně se dostavit
do budovy, kde sídlí odbor církví Ministerstva kultury, a dokumenty si přímo prohlédnout. Nahlížení je podrobně upraveno v § 5 vyhl. č. 232/2002 Sb. O nahlédnutí
se musí písemně požádat, v žádosti musí být kromě obecných náležitostí podání,
jako je identifikace žadatele, uvedeno i to, do jakých složek rejstříků chce žadatel
nahlédnout. Každá složka představuje jednu právnickou osobu. Nahlédnutí probíhá v přítomnosti pracovníka Ministerstva kultury a je o něm vyhotoven záznam.
V rámci nahlédnutí je možné si pořizovat výpisy či opisy dokumentů, například
prostřednictvím fotoaparátu. Zhotovení kopie listiny pracovníky Ministerstva kultury může být zpoplatněno.
12. Další formou zpřístupňování je vydávání úředních výpisů, opisů a potvrzení
o určitém zápisu v rejstříku či potvrzení o tom, že v něm určitý zápis není. Tyto
dokumenty vydává Ministerstvo kultury a mají charakter veřejné listiny. Veřejná
listina podle § 53 odst. 3 spr. řádu potvrzuje, že jde o prohlášení orgánu, který listinu
vydal, a není-li dokázán opak, potvrzuje i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno
nebo potvrzeno. Podle § 6 vyhl. č. 232/2002 Sb. Ministerstvo kultury vydává následující listiny:
– výpis z veřejných částí rejstříků, který obsahuje údaje platné v době pořízení
výpisu nebo ke stanovenému dni,
– úplný výpis z veřejných částí rejstříků, který obsahuje všechny údaje a jejich
změny,
– opis jako text, který je doslovným opisem části nebo celého dokumentu uloženého ve veřejných částech rejstříků,
– potvrzení ministerstva o určitém zápisu v rejstřících, anebo o tom, že v rejstřících takový zápis není,
– prvopis výpisu ke dni zařazení právnické osoby do rejstříku a ke dni zápisu změny údajů do rejstříku.
13. Listiny se vydávají na základě písemné žádosti, ke které je přiložen kolek v hodnotě stanovené zákonem o správních poplatcích (v současnosti 50 Kč za
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každou započatou stranu). Výjimkou je pouze prvopis výpisu, o který se samostatně
nežádá, ale zasílá se jako forma vyrozumění, že došlo k provedení navrhovaného
zápisu do rejstříku. Vydání prvopisu rovněž není zpoplatněno. V žádosti se uvede
jméno, popř. jména a příjmení žadatele a adresa místa jeho pobytu na území České
republiky, je-li žadatel nebo žadatelé fyzickou osobou, nebo název právnické osoby,
její sídlo a identifikační číslo a předmět žádosti, včetně specifikace listiny, kterou
žadatel vyžaduje. Pro získání výpisů z rejstříků nelze využít kontaktní místa Czech
POINT.
14. Vydané listiny jsou opatřeny datem vyhotovení listiny, datem, ke kterému
jsou vydány, údajem o počtu jejich stran, kolkem o úhradě správního poplatku nebo
doložkou o osvobození od správního poplatku, otiskem razítka ministerstva se státním znakem, jménem a příjmením zaměstnance, který je vyhotovil, a jeho podpisem. Listiny se vydávají podle stavu zápisu v příslušném rejstříku ke dni jejich
vyhotovení nebo k jinému stanovenému dni. Vydaný opis a potvrzení o určitém
zápisu v rejstřících anebo o tom, že v rejstřících takový zápis není, navíc obsahují
i údaj o tom, kdo o vyhotovení požádal.
15. Zpřístupňování údajů a dokumentů z neveřejné části je podstatně omezenější. Možnost nahlédnout do neveřejných dokumentů je vyloučena. V případě, kdy
to umožňuje zvláštní právní předpis a žadatel osvědčí právní zájem, je však možno
podle § 6 odst. 7 vyhl. č. 232/2002 Sb. vydat z neveřejné části opis či potvrzení
o určitém zápisu v rejstřících anebo o tom, že v rejstřících takový zápis není.
16. Kromě postupu podle církevního zákona je možné získat informace vztahující se k údajům a dokumentům vedeným v rejstřících i alternativními způsoby.
Konkrétně se jedná o nahlížení do spisu podle § 38 spr. řádu a o postup podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
17. Právo nahlížet do spisu v prvé řadě svědčí účastníkům správního řízení. Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem
nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob, anebo veřejný zájem. S právem nahlížet do spisu
je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu
nebo jeho části. Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná
povinnost mlčenlivosti. K této možnosti je však nutno poznamenat, že spis se vede
pouze, pokud probíhá správní řízení, ale nikoli pokud se postupuje podle části čtvrté
správního řádu. Nahlížení do spisu tak může mít smysl především ve věcech registrací církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností.
Správní spisy týkající se těchto řízení obsahují více dokumentů než sbírky listin příslušných rejstříků. Na druhé straně se na správní spisy aplikují ustanovení o archivaci, tudíž některé starší registrační spisy se již mohu nalézat v Národním archivu.
18. Ze zákona o svobodném přístupu k informacím vyplývá povinnost Ministerstva kultury poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím datové sítě nebo
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služby elektronických komunikací. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému
subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto
zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická
osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování,
liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
V žádosti musí být specifikováno, jaké informace jsou požadovány.
19. Zákon o svobodném přístupu k informacím stanoví lhůty, ve kterých má být
informace poskytnuta. Zároveň stanoví i výluky z povinnosti informaci poskytnout.
Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby
a osobní údaje mohou být poskytnuty jen v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. To se může dotýkat řady údajů právě v oblasti církví a náboženských
společností, neboť ty údaje, které vypovídají o náboženství dané osoby, mají podle
§ 4 písm. b) zák. o ochraně os. údajů charakter citlivých údajů, a jejich poskytování
je tak fakticky vyloučeno (to konkrétně znamená znečitelnění osobních údajů na
poskytovaných dokumentech).
K odst. 4
20. Toto ustanovení zakotvuje pro skutečnosti zapsané v rejstřících princip materiální publicity, nazývaný též principem dobré víry (veřejné důvěry) v zapsané
skutečnosti. Princip materiální publicity zapsaných skutečností má stránku pozitivní a stránku negativní. Pozitivní stránka materiální publicity spočívá v tom, že skutečnosti zapsané v rejstříku jsou účinné vůči třetím osobám ode dne jejich zapsání.
Má se za to, že zapsané údaje jsou veřejně známé. Zde je rozdíl od zákona o veřejných rejstřících, který materiální publicitu neváže na zapsání, nýbrž na zveřejnění.
Důvodem tohoto rozdílu je zřejmě to, že veřejné rejstříky jsou vedeny v elektronické podobě, zatímco rejstříky podle církevního zákona jsou vedeny v listinné podobě. Elektronická verze církevních rejstříků není závazná a má jen informativní
charakter.
21. Princip negativní publicity pak spočívá v tom, že nebyla-li určitá skutečnost
do rejstříku zapsána, ačkoliv tam zapsána být měla, nemůže se ten, koho se zápis
týká (sám zapsaný subjekt nebo člen jejího statutárního orgánu), proti tomu, kdo
jednal v důvěře v zapsaný stav v této evidenci, dovolávat toho, že stav zápisu ve
veřejném rejstříku neodpovídá skutečnosti (srov. blíže Hampel a Walder, 2014).
22. Materiální publicita se týká pouze zapsaných údajů, ale již nikoli dokumentů
založených ve Sbírce listin. V praxi tak mohou nastat situace, kdy bude existovat
rozpor mezi zapsanými údaji v rejstříku a založenými listinami. V těchto případech
se není možné dovolávat znění listiny, rozhodující je údaj zapsaný v rejstříku.
23. Ochrana důvěry v údaje vedené v rejstřících se týká i těch skutečností, které
se pouze evidují. Samotná existence těchto skutečností sice nastává bez ohledu na
to, zda byly zapsány do rejstříku, ale prakticky by prokazování existence těchto
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skutečností třetím osobám přinášelo značné obtíže. V případě sporu by zapsaná osoba musela prokázat (tedy ona nese důkazní břemeno), že třetí osobě byla existence
určité skutečnosti známa, ačkoliv nebyla v rejstříku evidována.
K odst. 5
24. Provádění zápisů do rejstříků se liší v závislosti na tom, zda zápis navazuje
na správní rozhodnutí, nebo nikoli. V prvém případě se vydává rozhodnutí o registraci nebo rozhodnutí o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv. Skutečnost
registrace nebo přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv nastává dnem právní
moci rozhodnutí. Navazující zápis se pak provádí právě k tomu dni s tím, že má již
jen informační úlohu. Provedením zápisu se však zároveň aktivuje materiální publicita zapsaného údaje podle § 17 odst. 4 církevního zákona, tedy je chráněna důvěra
v údaje uvedené v rejstříku.
25. V situacích, kdy se správní rozhodnutí nevydává, se zápis provádí ke dni
stanovenému v církevním zákoně. Tento den je však stanoven jen u zápisu evidence
právnické osoby podle § 15a odst. 1 písm. a) církevního zákona – viz § 16 odst. 3
a 4 církevního zákona. V ostatních případech zákon stanoví pouze v jaké lhůtě má
Ministerstvo kultury zápis provést, ale již nestanoví, k jakému dni se zápis provádí.
Tyto mezery je tudíž nutné zaplnit interpretací, která vychází z povahy zapisovaných skutečností. Tak je změna ve složení statutárních orgánů zapisována zpětně ke
dni, kdy k této změně došlo, ale za předpokladu, že je návrh na její evidenci zaslán
ve stanovené lhůtě. Není-li lhůta pro podání návrhu dodržena, změna se zapisuje ke
dni doručení návrhu Ministerstvu kultury. Zrušení evidence evidované právnické
osoby se v rejstříku zapisuje ke dni doručení návrhu. U evidence účelových zařízení
se zápis provádí ke dni doručení bezvadného návrhu, resp. ke dni doručení doplnění
návrhu. Navrhuje-li se provedení evidence na určitý den v budoucnu, Ministerstvo
kultury návrh akceptuje a zápis se provádí k navrhovanému dni.
K odst. 6
26. Komentované ustanovení bylo do zákona vloženo zák. č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva.
Ustanovení mělo reflektovat tehdy připravovaný zákon o statusu veřejné prospěšnosti. Ten konkretizoval ustanovení občanského zákoníku týkající ze získání statusu veřejné prospěšnosti. Rovněž stanovil postup pro provedení zápisu statusu do
veřejného rejstříku, který povoloval soud. Tento postup byl pak implantován i do
církevního zákona. Jelikož navrhovaný zákon o statusu veřejné prospěšnosti nebyl
nakonec Parlamentem ČR přijat, není v současné době komentované ustanovení
aplikovatelné.
K odst. 7
27. Identifikačním číslem osoby je podle § 24 písm. c) zák. o zákl. registrech
unikátní číselný kód označovaný zkratkou „IČO“, který slouží k jednoznačné iden-
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tifikaci subjektu. IČO se přiděluje právnické osobě, organizační složce právnické
osoby, organizační složce státu, podnikající fyzické osobě, zahraniční osobě a organizační složce zahraniční osoby a organizaci s mezinárodním prvkem.
28. IČO podle § 28 odst. 2 zák. o zákl. registrech přiděluje editor, jímž je v případě právnických osob podle církevního zákona Ministerstvo kultury. Ministerstvo
kultury IČO přiděluje v rámci informačního systému církví a náboženských společností, který je propojen s informačním systémem základních registrů. Prostřednictvím tohoto propojení jsou IČO získávána od správce základního registru osob, jímž
je Český statistický úřad.
29. Identifikační čísla přidělená ekonomickým subjektům před zahájením provozu základních registrů zůstávají i nadále v platnosti jako identifikační čísla osoby
(srov. § 65 odst. 1 zák. o zákl. registrech).
K odst. 8
30. Komentované ustanovení zakotvuje povinnost Ministerstva kultury uveřejnit prostřednictvím internetu veřejnou část rejstříků. Jelikož součástí každého rejstříku je i sbírka listin, vztahuje se tato povinnost i na ty listiny, které spadají mezi ty
veřejně přístupné (srov. ale Kříž, 2011).
31. Veřejná část rejstříků je uveřejněna na webových stránkách http://www3.
mkcr.cz/cns_internet/. Odkaz na tyto stránky je dostupný na webové prezentaci Ministerstva kultury.
K odst. 9
32. Předmět činnosti je obligatorně zapisovaným údajem u účelových zařízení
a svazů církví a náboženských společností. U ostatních evidovaných právnických
osob a registrovaných církví a náboženských společností se do rejstříku zapisuje
pouze předmět případné doplňkové činnosti, což může být podnikání, jiná výdělečná činnost nebo obecně prospěšná činnost.
33. Při zápisu předmětu činnosti Ministerstvo kultury není oprávněno zkoumat,
zda právnická osoba disponuje oprávněním takový předmět činnosti vykonávat (má
živnostenský list na dotčený předmět podnikání, je zapsaná ve školském rejstříku
apod.). Samotný zápis do rejstříku však také oprávnění nemůže nahradit. Právnická
osoba se při výkonu dané činnosti nemůže dovolávat zápisu v rejstříku, ale musí
disponovat příslušným oprávněním, je-li pro takovou činnost vyžadováno.
Judikatura:
■ [s]tát je povinen též „chránit práva a svobody jiných – a v rámci této ochrany je povinen
garantovat, aby jakýkoli subjekt, který vstupuje do soukromoprávního vztahu, jehož předmětem je vlastnické právo či právo od tohoto práva odvozené, se subjektem jiným, věděl, nebo
mohl bez nesnází přinejmenším vědět, na základě čeho a jak právnická osoba vznikla, jakou
má způsobilost nabývat práva a povinnosti a od kdy má tuto způsobilost, jaký je její s nikým
nezaměnitelný název, kde má své sídlo a kdo je oprávněn za tuto právnickou osobu jednat …
(nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 2/06)
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§ 18
Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností
(1) Do Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností se zapisují tyto údaje a jejich změny:
a) název a sídlo registrované církve a náboženské společnosti s uvedením dne
a čísla registrace,
b) název statutárního orgánu registrované církve a náboženské společnosti,
c) osobní údaje členů statutárního orgánu registrované církve a náboženské
společnosti, den vzniku a zániku jejich funkce,
d) předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, jsou-li
provozovány,
e) identifikační číslo registrované církve a náboženské společnosti,
f) přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv s uvedením dne a čísla registrace s vyznačením, zda registrované církvi a náboženské společnosti byla
přiznána všechna zvláštní práva podle § 7 odst. 1 nebo zvláštní práva podle
§ 7 odst. 1 písm. a) až d),
g) zrušení registrace církve a náboženské společnosti s uvedením právního
důvodu, vstup do likvidace a osobní údaje likvidátora, rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek nebude postačovat
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 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 registrované církve a náboženské společnosti,
h) identifikační údaje o právním nástupci církve a náboženské společnosti, dojde-li k jejich zrušení s právním nástupcem,
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i) způsob jednání statutárního orgánu registrované církve a náboženské společnosti,
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.
(2) Součástí rejstříku podle odstavce 1 je sbírka listin obsahující dokumenty
předkládané v návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, v návrhu
na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv, v návrzích na registraci změn
těchto dokumentů, rozhodnutí ministerstva a další dokumenty, o kterých tak
stanoví zvláštní právní předpis.
K § 18
1. V Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností se vedou údaje
o církvích a náboženských společnostech registrovaných podle církevního zákona.
Dále jsou v něm vedeny i údaje o církvích a náboženských společnostech, které vyvíjely svou činnost jako registrované před nabytím účinnosti církevního zákona. Jejich seznam je uveden v příloze k církevnímu zákonu. V rejstříku jsou rovněž vedeny údaje o církvích a náboženských společností, jejichž registrace byly zrušeny (ke
zrušení registrace církve a náboženské společnosti však doposud nedošlo). Součástí
Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností je sbírka listin, do které
jsou zakládány dokumenty, které se vztahují k církvím a náboženským společnostem vedeným v rejstříku. Rejstřík vede Ministerstvo kultury a jeho veřejná část je
dostupná na webových stránkách http://www3.mkcr.cz/cns_internet/. Podrobnosti
a podmínky pro vedení Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
jsou stanoveny ve vyhl. č. 232/2002 Sb. Bohužel v řadě věcí není znění vyhlášky
zcela v souladu s církevním zákonem.
K odst. 1
2. Prvotní zápis registrované církve a náboženské společnosti provádí Ministerstvo kultury ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o registraci. Jelikož návrh na registraci neobsahuje samotný návrh textu jednotlivých položek tak, jak mají být zapsány
do rejstříku, je Ministerstvo kultury nuceno je preparovat ze základního dokumentu.
To nečiní problémy u položek typu název, sídlo či osobní údaje členů statutárního orgánu. U způsobu jednání statutárního orgánu či předmětu obecně prospěšné,
podnikatelské a jiné výdělečné činnosti to však již určité potíže působit může, což
vyvolává nutnost další komunikace s představiteli církve a náboženské společnosti.
3. Dojde-li k registraci změny základního dokumentu, která vyvolává změnu
údaje vedeného v rejstříku, provede zápis změny Ministerstvo kultury opět ke dni
nabytí právní moci rozhodnutí o registraci změny. K datu nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstvo kultury zapisuje do rejstříku i oprávnění k výkonu zvláštních
práv. U evidencí změn ve složení statutárního orgánu postupuje Ministerstvo kultury
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