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STANOVISKO EXPERTNÍ KOMISE CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ 
k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon o církvích 

a  náboženských společnostech 

SHRNUTÍ 

V úterý 26. srpna 2014 zaslala 1. místopředsedkyně Senátu PaedDr. Alena Gajdůšková 
představitelům expertní komise církví návrh senátního návrhu zákona (dále jen „návrh“), 
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.  Návrh má podle slov senátorky Gajdůškové 
odrážet dohodu učiněnou při jednání mezi představiteli politických stran a církví a 
náboženských společností. 
Návrh byl připraven bez projednání se zástupci církví a náboženských společností. Byl 
předložen 26. srpna 2014 senátory Františkem Bublanem, Alenou Gajdůškovou a 23 dalšími 
k projednání Senátu a Senát jej projednává jako senátní tisk č. 330. 
Lze shrnout, že návrh je v praxi téměř neaplikovatelný a neuskutečnitelný a nereflektuje dohodu 
učiněnou mezi zástupci politických stran a experty církví. 
K podrobnějšímu odůvodnění uvádíme: 

1. OBECNÉ  VÝHRADY  

Návrh se vydal cestou vložení nového ustanovení (§ 7a) do zákona o církvích 
a náboženských společnostech. Toto nové ustanovení má uložit registrovaným církvím 
a náboženským společnostem, kterým byla vyplacena splátka paušální finanční náhrady 
podle zákona č. 428/2012 Sb., povinnost sestavit a uveřejnit výroční zprávu 
o hospodaření, jejíž obsah návrh podrobněji určuje. 
K tomu lze mít následující výhrady: 

1.1.  Odlišnost evidované právnické osoby a registrované církve a náboženské 
společnosti 

Návrh nereflektuje, že registrovaná církev a náboženská společnost je právnickou osobou 
odlišnou od tzv. evidovaných právnických osob podle § 15a a násl. zákona č. 3/2002 Sb. 
Práva a povinnosti evidovaných právnických osob nejsou právy a povinnosti registrované 
církve a náboženské společnosti. To samé platí o příjmech, výdajích, činnostech apod. 
Například Církev římskokatolická (jakožto individuálně určená právnická osoba – 
registrovaná církev) prakticky žádnou činnost nevykonává, stejně tak zpravidla 
nevstupuje do práv a povinností. Vlastní činnost katolické církve latinského obřadu je 
vykonávána prostřednictvím mnoha stovek evidovaných právnických osob (farností, 
biskupství, klášterů, provincií, opatství, charit, České biskupské konference atd. atd.).   
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Obdobně tomu tak je také v jiných registrovaných církvích a náboženských společnostech. 
Například účetní závěrku sestavuje samostatně registrovaná církev a náboženská 
společnost a samostatně každá její evidovaná právnická osoba. Účetní závěrka církve 
neobsahuje údaje týkající se evidované právnické osoby a naopak. 
Z návrhu nevyplývá, zda výroční zpráva o hospodaření se má týkat pouze registrované 
církve a náboženské společnosti či zda se má jednat o jakousi konsolidovanou, společnou 
výroční zprávu o hospodaření za církev a náboženskou společnost a všechny jí založené 
evidované právnické osoby. 
V prvním případě by výroční zpráva o hospodaření obsahovala údaje problematické 
vypovídající hodnoty (v závislosti na tom, jaká míra hospodářských aktivit je u dané církve 
realizována prostřednictvím evidovaných právnických osob). Ve druhém případě je 
sestavení takové výroční zprávy prakticky nemožné. Muselo by se jednat o 
konsolidovanou výroční zprávu zahrnující údaje velkého množství subjektů (v případě 
Církve římskokatolického více než dvou tisíc subjektů). 

1.2. Nerovnost přístupu k církvím a náboženským společnostem 

Navrhovaná povinnost předkládat výroční zprávu o hospodaření se má týkat pouze církví 
a náboženských společností, kterým „byla vyplacena splátka paušální finanční náhrady“ 
podle zákona č. 428/2012 Sb.“. Důvodová zpráva nijak neargumentuje, proč má tato 
povinnost stíhat pouze příjemce finanční náhrady a nikoliv registrované církve a 
náboženské společnosti obecně.  
Z hlediska právního postavení lze rozlišovat pouze dvě kategorie registrovaných církví 
a náboženských společností: (i) ty, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních 
práv, a (ii) všechny ostatní. V prvním případě existuje nepochybně vyšší míra zájmu na 
nějaké formě transparentnosti činnosti církve nebo náboženské společnosti, což se již 
dnes promítá do požadavku vytvořit výroční zprávu o výkonu zvláštních práv. 
Kritérium spočívající ve finanční náhradě je však arbitrární. Finanční náhrada není 
veřejnou podporou, ale pouze jednou z forem odškodnění za majetkové křivdy z období 
komunistického totalitního režimu. Sama o sobě tak neodůvodňuje potřebu vyšší míry 
veřejné kontroly. 
Z hlediska komparativního je třeba upozornit, že ostatním adresátům jiných právních 
předpisů restituční povahy nebyla uložena povinnost zveřejňovat jakékoliv výroční 
zprávy. Stejně tak nebyla uložena ani v případě privatizace, kde stát prakticky rozdával 
(nikoliv vracel) velké majetkové hodnoty. 
Pro úplnost je třeba také dodat, že není pravdivé tvrzení důvodové zprávy, že ostatní 
neziskové subjekty mají uloženou povinnost zveřejňovat obdobné výroční zprávy. 
Například spolky, které jsou svoji právní povahou církvím a náboženským společnostem 
nejpodobnější, žádnou takovou povinnost nemají. Naopak tzv. účelová zařízení církví a 
náboženských společností tuto povinnost mají (srov. § 16a odst. 5 zákona o církvích a 
náboženských společnostech).  

1.3. Navýšení administrativní zátěže 

Mají-li předkladatelé u výroční zprávu o hospodaření na mysli variantu konsolidované 
zprávy, jednalo by se pro církve a náboženské společnosti o dramatické navýšení 
administrativní zátěže. 
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Sestavení takové výroční zprávy je mimořádně obtížné, či spíše prakticky nemožné. Při 
extenzivním výkladu některých požadavků na obsah by výroční zpráva u větších církví 
čítala stovky či tisíce stran. 
Je také objektivně nemožné zprávu sestavit v termínu, se kterým návrh počítá (do konce 
šestého měsíce od uplynutí předcházejícího účetního období). V tomto termínu se 
schvalují účetní závěrky jednotlivých evidovaných právnických osob. Teprve následně je 
možné sestavovat konsolidovanou podobu výroční zprávy. 
Upozorňujeme také, že všude tam, kde jsou církve a náboženské společnosti a jejich 
evidované právnické osoby příjemci příspěvků z veřejných rozpočtů, mají povinnost tyto 
příspěvky vyúčtovat a podléhají stejně přísné kontrole orgánů veřejné moci jako 
kterýkoliv jiný příjemce veřejných prostředků. 

1.4. Nerespektování dohody vzniklé na půdě expertní komise 

Předložený návrh nevychází z dohody učiněné mezi experty církví a náboženských 
společností a politických stran, byť se na ní důvodová zpráva odvolává. 
Na společném jednání nabídli zástupci církví a náboženských společností zástupcům 
politických stran možnost: 
a) zveřejňování výročních zpráv, které se již nyní vyhotovují podle zákona o církvích 

a náboženských společnostech, 
b) rozšíření povinnosti sestavit výroční zprávu na evidované právnické osoby od určitého 

ročního obratu, 
c) uložení povinnosti některým evidovaným právnickým osobám (určeným v závislosti 

na výši ročního obratu) nechat svoji výroční zprávu ověřit auditorem. 
Návrh předložený skupinou senátorů vychází ze zcela odlišných zásad. 
Návrh také nerespektuje zásady, ze kterých vychází samotné majetkové vyrovnání podle 
zákona č. 428/2012 Sb. Jeho účelem byla hospodářská odluka církví a náboženských 
společností od státu. Navrhovaná ustanovení směřují k opětovné reglementaci a celkové 
kontrole státu nad církvemi a náboženskými společnostmi, což je nejen nekoncepční, ale 
také zcela nepřijatelné. 

1.5. Nekoordinovanost s přípravou zákona o statusu veřejné prospěšnosti 

V současné době připravuje vláda České republiky (a navrhovatelé jsou členy vládní 
politické strany) návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Ten mimo jiné počítá, že 
právnické osoby, kterým bude přiznán status veřejné prospěšnosti, budou povinny 
vypracovávat podrobné výroční zprávy. Jejich obsah bude zaměřen na transparentní 
informování veřejnosti o veřejně prospěšných aktivitách právnické osoby a o jejích 
finančních záležitostech. Současně bude řešit vztah mezi výročními zprávami evidovaných 
právnických osoba a registrované církve a náboženské společnosti. 
Církve a náboženské společnosti a také evidované právnické osoby budou právnickými 
osobami, které mohou žádat o přiznání statusu veřejné prospěšnosti. Již nyní je zřejmé, že 
o přiznání statusu budu v praxi usilovat. 
V tomto kontextu se návrh senátorů jeví do určité míry jako zbytečný. Hrozí také zbytečné 
zdvojení povinnosti vytvářet o týchž údajích výroční zprávy. 
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2. VÝHRADY  K  JEDNOTLIVÝM  NÁLEŽITOSTEM  VÝROČNÍ  ZPRÁVY  O  
HOSPODAŘENÍ  

Požadavky na obsah výroční zprávy o hospodaření jsou v některých případech nejasné a 
neurčité. 

2.1. Přehled veškeré činnosti 

Podle § 7a odst. 2 písm. a) obsahuje výroční zpráva o hospodaření „přehled veškeré 
činnosti vykonávané v rámci poskytování obecně prospěšných služeb a doplňkové 
činnosti podle tohoto zákona, a to včetně zhodnocení a uvedení předpokládaného vývoje“. 
Pojem činnosti je v kontextu návrhu neurčitý. Není zřejmé, co se jí přesně rozumí. Je to 
například samotné provozování hospice? Anebo jednotlivé úkony, které pracovníci 
hospice v daném roce provedli? 
Adjektivum veškeré může umožnit šikanózní výklad. 
Dále by výroční zpráva měla obsahovat „zhodnocení a uvedení předpokládaného vývoje“ 
činností vykonávaných v rámci obecně prospěšných služeb. Odhlédne-li se od skutečnosti, 
že nejsou jasná kritéria takového hodnocení, lze podobný požadavek považovat za zásah 
do autonomie církví a náboženských společností. Pokud jde o aktivity církví a 
náboženských společností financované z jejich vlastních finančních prostředků, neexistuje 
žádný důvod, aby ve vztahu ke státu církve své činnosti hodnotily. 
Požadavek na uvedení předpokládaného vývoje je pak zcela nezvyklý. Účelem výročních 
zpráv nemůže být predikce věcí budoucích. 

2.2. Úplný přehled výdajů (nákladů) 

Úplný přehled výdajů (nákladů) na určitou činnost pravděpodobně znamená zveřejnění 
každé jednotlivé výdajové (nákladové) položky. Jinými slovy se tento požadavek dá vyložit 
tak, že výroční zpráva o hospodaření má obsahovat údaje z účetnictví o všech výdajích 
(nákladech) vynaložených na obecně prospěšné činnosti. 
Takový požadavek je absurdní a diskriminační. Ve výročních zprávách lze uvádět 
souhrnné údaje. Jejich účelem nemůže být praktické přinucení ke zveřejnění prakticky 
celého účetnictví. 

2.3. Přehled o příjmech a výdajích 

Také v tomto případě není zřejmé, jak se má povinnost uvádět „přehled o příjmech a 
výdajích“ splnit. Mají být příjmy a výdaje uváděny souhrnně v určitých kategoriích (pak ale 
jakých?), má být zveřejněno pouze souhrnné číslo (příjmy celkově, výdaje celkově), anebo 
mají být položkově rozepsány? 

3. ZÁVĚR  

Návrh senátního návrhu zákona není naplněním nabídky na větší transparentnost, kterou 
experti církví a náboženských společností učinili zástupcům politických stran. 
Návrh je problematický. Předně není zřejmé, zda má výroční zpráva o hospodaření 
zachytit pouze hospodaření registrované církve a náboženské společnosti, anebo zda do ní 
mají být promítnuty také údaje týkající se jednotlivých evidovaných právnických osob.  
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Současně není jasné, jaké údaje by měla výroční zpráva o hospodaření obsahovat. Návrh 
obsahuje řadu neurčitých pojmů, které mohou být vykládány v neprospěch církví a 
náboženských společností, a to až tak, že mohou být zasažena na ústavní rovině 
garantovaná práva a svobody církví a náboženských společností. 
Návrh také vznikl bez konzultace se zástupci církví a náboženských společností, což 
kontrastuje s tvrzením důvodové zprávy o naplňování dohody mezi zástupci politických 
stran (nikoliv státu, jak mylně uvádí důvodová zpráva) a církví a náboženských 
společností. 
 

V Praze dne 5. září 2014 
 
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. 
Expertní komise církví a náboženských společností 
 


