Text částí měněných zákonů v platném znění
s vyznačením navrhovaných změn

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
§3
(1) Předmětem tohoto zákona není majetek, který má být vrácen právnickým osobám
zvláštními předpisy. 1) Předmětem tohoto zákona rovněž není majetek, který na stát přešel po
25. únoru 1948 z vlastnictví církví, řádů a kongregací a náboženských společností.
(2) Majetku, na jehož vydání může vzniknout nárok fyzické osobě podle zvláštních
předpisů, 2) může být použito podle tohoto zákona pouze v případě, že tyto nároky nebyly
uplatněny ve stanovené lhůtě nebo byly zamítnuty.
____________________
1) Např. zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a
arcibiskupství olomouckého.

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku
§ 29
Majetek církví
Majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongregace,
nelze převádět do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákonů o tomto majetku.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
§ 18
Předmět daně
(1) Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým
majetkem (dále jen "příjmy"), není-li dále stanoveno jinak.
(2) Předmětem daně nejsou
a) příjmy získané nabytím akcií podle zvláštního zákona,1) zděděním nebo darováním
nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů,
b) u poplatníků, kteří mají postavení oprávněné osoby na základě zvláštního
zákona,15b) příjmy získané s vydáním pohledávky, a to do výše náhrad podle zvláštních
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zákonů,2) do výše nároků na vydání základního podílu,13) a dále příjmy z vydání dalšího
podílu13) v nepeněžní formě,
c) příjmy z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů19e) s výjimkou příjmů
podléhajících zvláštní sazbě daně vybírané srážkou podle § 36 tohoto zákona,
d) příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským
soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu
smírného urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se
Česká republika zavázala uhradit.1c)
(3) U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání,17) jsou
předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného s
výjimkou uvedenou v odstavci 4 písm. d).
(4) U poplatníků uvedených v odstavci 3 nejsou předmětem daně příjmy
a) z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje)
vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší;
činnosti, které jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny zvláštními předpisy,17a)
statutem, stanovami, zřizovacími a zakladatelskými listinami,
b) z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a
rozpočtu obce poskytnutých podle zvláštních právních předpisů,17b) z prostředků
poskytnutých státními fondy, z podpory poskytnuté regionální radou regionu soudržnosti
podle zvláštního právního předpisu124), z podpory od Vinařského fondu, z prostředků
poskytnutých z rozpočtu Evropské unie nebo veřejných rozpočtů cizích států, a dále příjmy
krajů a obcí plynoucí z výnosu daní nebo podílu na nich, výnosu poplatků a peněžních
odvodů, které jsou podle zvláštních zákonů příjmem kraje a obce,
c) z úroků z vkladů na běžném účtu,
d) z úplatných převodů a úplatného užívání státního majetku mezi organizačními
složkami státu a státními organizacemi30b) a z pronájmů a prodeje státního majetku, které jsou
podle zvláštního právního předpisu17b) příjmem státního rozpočtu,
e) z bezúplatného nabytí nemovitosti a movité věci podle zákona o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a z jejich prvního prodeje.
(5) U poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou
institucí, jsou předmětem daně všechny příjmy s výjimkou příjmů:
a) z investičních transferů,
b) z úroků z vkladů na běžném účtu.
(6) U poplatníků uvedených v odstavci 3 se splnění podmínky uvedené v odstavci 4
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 náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajištění
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a udržení, tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než související náklady (výdaje)
vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně pouze příjmy z těch
jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související
výdaje.
(7) Poplatníci uvedení v odstavci 3 jsou povinni 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 vykazování nákladů (výdajů). Pokud tato povinnost nebude splněna nebo nemůže
být splněna organizačními složkami státu,30b) obcemi u jednorázových příjmů, které v souladu
se zvláštními předpisy17b) jsou součástí rozpočtových příjmů, učiní se tak mimoúčetně v
daňovém přiznání.
(8) Za poplatníky podle odstavce 3 se považují zejména zájmová sdružení právnických
osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu17c) a nejsou zřízena za účelem výdělečné
činnosti, občanská sdružení včetně odborových organizací, politické strany a politická hnutí,
registrované církve a náboženské společnosti, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné
společnosti, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby podle
zvláštního právního předpisu,17d*) obce, organizační složky státu,30b) kraje,17d) příspěvkové
organizace, státní fondy a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. Za tyto poplatníky se
nepovažují obchodní společnosti a družstva, i když nebyly založeny za účelem podnikání.
Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.17n)
(9) U veřejné obchodní společnosti jsou předmětem daně pouze příjmy, z nichž je daň
vybírána zvláštní sazbou (§ 36). Při stanovení základu daně společníka veřejné obchodní
společnosti se k předchozí větě nepřihlíží.
(10) U Pozemkového fondu České republiky jsou předmětem daně pouze příjmy
uvedené ve zvláštním předpise.18b)
(11) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je předmětem
daně také část základu daně veřejné obchodní společnosti stanoveného podle § 23 až 33;
přitom tato část základu daně se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk podle
společenské smlouvy, jinak rovným dílem.9b)
(12) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je předmětem
daně také část základu daně komanditní společnosti určená ve stejném poměru, jako je
rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti na tohoto komplementáře podle
zvláštního právního předpisu.9c)
(13) U zdravotních pojišťoven zřízených zvláštním právním předpisem nebo podle
zvláštního právního předpisu17e) nejsou předmětem daně příjmy plynoucí
a) z pojistného na veřejné zdravotní pojištění podle zvláštního právního předpisu,17f)
b) z pokut uložených za neplnění povinností pojištěnců a plátců pojistného,17g)
c) z penále od plátců pojistného,17h)
d) z přirážek k pojistnému vyměřených zaměstnavatelům,17ch)
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e) z náhrad škod,17i)
f) od zaměstnavatelů na úhradu plateb za výkony závodní preventivní péče a
specifické zdravotní péče,17j)
g) z kauce,17k)
h) z návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu,17l)
ch) z účelové dotace ze státního rozpočtu.17m)
(14) U poplatníků zřízených zvláštním právním předpisem k poskytování veřejné
služby v televizním nebo rozhlasovém vysílání17o) jsou předmětem daně všechny příjmy s
výjimkou příjmů
a) z investičních dotací,
b) z úroků z vkladů na běžném účtu.
(15) U poplatníků uvedených v odstavci 3, kteří provozují zdravotnické zařízení podle
zvláštního právního předpisu,17p) jsou předmětem daně všechny příjmy s výjimkou příjmů
a) z investičních transferů a dotací na pořízení a technické zhodnocení majetku,
b) z úroků z vkladů na běžném účtu.
Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
§7
Zvláštní práva registrovaných církví a náboženských společností
(1) Registrovaná církev a náboženská společnost může za podmínek stanovených
tímto zákonem k plnění svého poslání získat oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv:
a) vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního právního předpisu,4)
b) pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v
ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody,
zabezpečovací detence, ochranné léčení a ochranná výchova,
c) být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví
a náboženských společností,6)
c) konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního
předpisu,7)
d) zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu,4)
e) zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního
tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství, je-li tato povinnost
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tradiční součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 let; tím není dotčena
povinnost překazit trestný čin uložená zvláštním zákonem.8)
(2) Výkon zvláštních práv podle odstavce 1 písm. a) až e)d) upravují zvláštní právní
předpisy.9)
(3) Registrovaná církev a náboženská společnost s oprávněním k výkonu zvláštních
práv každoročně zveřejňuje výroční zprávu o výkonu práv podle odstavce 1 písm. a) až e)d).
____________________
6) Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění
pozdějších předpisů.

§ 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 státu12) a třetím osobám.
(2) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv podává orgán registrované
církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d).
(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
e)d).
(4) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv podle § 7 odst. 1 písm. a) až
e)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)
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 závěrek14) za dobu 10 let
předcházející podání tohoto návrhu.
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(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.
§ 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 a sídlo orgánu registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst.
3 písm. d),
c) osobní údaje členů orgánu podle § 10 odst. 3 písm. d),
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 e)d),
g) zrušení registrace církve a náboženské společnosti, 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,
i) způsob jednání orgánu registrované církve a náboženské společnosti, podle § 10
odst. 3 písm. d).
(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 a
rozhodnutí ministerstva.
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Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského
zákona
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
Čl.I
V zákoně č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských
společností státem, ve znění zákona č. 88/1950 Sb., zákona č. 16/1990 Sb., zákona č.
165/1992 Sb., zákona č. 522/1992 Sb. a zákona č. 3/2002 Sb., se § 5 zrušuje.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Položka 3
a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie,
fotokopie nebo výpisu z úředních
spisů, ze soukromých spisů v úřední
úschově, z rejstříků, z registrů,
z knih, ze záznamů, z evidencí,
z listin nebo z dalšího písemného
a obrazového materiálu, popřípadě
sdělení o negativním nálezu
Kč
50
za každou i započatou stránku
Kč
40
na technickém nosiči dat
Kč
15
za každou i započatou stránku,
je-li pořizována na kopírovacím
stroji nebo na tiskárně
počítače
b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího
nebo úmrtního listu nebo dokladu
o registrovaném partnerství2b),
Kč
100
anebo osvědčení o rodném čísle
c) Vydání kopie zpřístupněného
dokumentu bývalé Státní
bezpečnosti nebo jeho části3)
Kč
5
za každou i započatou stránku
d) Vydání ověřeného výstupu z informačního
systému veřejné správy
Kč
100
za první stránku
Kč
50
za každou další i započatou stránku
e) Podání žádosti o zprostředkování kontaktu2c)
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za každou kontaktovanou osobu
Kč
500
f) Přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele v případě,
že u něho utajovaná informace2d)
- nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup
zaměstnanci podnikatele
nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a
to v souvislosti
s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na
základě smlouvy
Kč
5 000
- vzniká, nebo je mu poskytnuta
Kč
10 000
Osvobození
1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené
těmito církvemi do 31. prosince 1949.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační
fondy, občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti, 6)
založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí,
ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi,
zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu,
vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s
činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od
poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.
4)

3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k
provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o
některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb.,
k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení zákona č.
262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované
církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti
registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo
založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti
k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo
administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č.
… /2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o
změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi).
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního
systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.
Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu
a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího
správu daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které
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poplatník - daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního
úřadu.
2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o
registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného
záznamu o matriční skutečnosti6a), jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.
3. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí
Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a
náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob.7)
4. Určení kódu bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) pro určitou plochu dané
výměry.
5. Přijetí nové žádosti o vydání osvědčení podnikatele, má-li mít podnikatel přístup k
utajované informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení
podnikatele, pokud je žádost podána před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení
podnikatele ve lhůtách podle jiného právního předpisu2d).
Poznámky
1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis
z registru vozidel týká.
2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka
formátu A4 a menší.
Položka 4
a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie,
fotokopie nebo výpisu z úředních spisů,
ze soukromých spisů v úřední úschově,
z rejstříků, z registrů, z knih,
ze záznamů, z evidencí, z listin
nebo z dalšího písemného a obrazového
materiálu
Kč
30
za každou i započatou stránku
b) Provedení autorizované konverze dokumentů
do elektronické podoby za každou i započatou
stránku konvertované listiny
Kč
30
c) Provedení autorizované konverze dokumentů
do listinné podoby za každou i započatou
stránku konvertované listiny
Kč
30
d) Opětovné vydání přístupových údajů k datové
schránce
Kč
200
Osvobození
1. Od poplatku této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení
zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých
jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k
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provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení zákona č. 262/2011
Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy,4)
občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti, 6) založené k
poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany
mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi,
zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu,
vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s
činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a
náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti
registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo
založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti
k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo
administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č.
… /2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o
změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi).
Předmětem poplatku není
Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z
daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a
poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil nebo již jednou
obdržel od správního úřadu.
Položka 16
Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo
obdobné listiny náhradou za doklad,
průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu,
jsou-li poškozené, zničené, ztracené,
odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad,
průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu
obsahující neoprávněně provedené zápisy
(vydání duplikátu)
Kč
100
Osvobození
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a
náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti
registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo
založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti
k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo
administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č.
… /2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o
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změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi).
Poznámky
1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro
účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.
2. Podle této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat
doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo
je vydávána nově obdobná listina.
Položka 119
a) Vydání výpisu nebo opisu z katastru
nemovitostí, z dřívějších pozemkových
evidencí, z pozemkových či železničních
knih nebo zemských desek za každých i jen
započatých 20 měrných jednotek v rámci
jednoho katastrálního území
Kč
100
b) Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy
z dřívějších pozemkových evidencí, kopie
z pozemkových či železničních knih nebo
zemských desek za každou i jen započatou
stránku formátu A4
Kč
50
c) Vydání identifikace parcely nebo skupiny
souvisejících parcel posledního dochovaného
stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo
stavu před obnovou katastrálního operátu
s parcelou nebo skupinou parcel vedených
v katastru nemovitostí za každých i jen
započatých 20 parcel z těchto písemných
operátů v každém katastrálním území
Kč
100
d) Přijetí žádosti o potvrzení souladu
očíslování parcel geometrického plánu
s údaji katastru nemovitostí za každých
i jen započatých 20 parcel uvedených
v novém stavu geometrického plánu
v každém katastrálním území
Kč
100
e) Přijetí žádosti o potvrzení souladu
očíslování parcel geometrického plánu
vyznačující pouze věcné břemeno s údaji
katastru nemovitostí
Kč
100
f) Vydání prvé a další kopie listiny pořízené
při vydání originálu listin uvedených
v písmenech a) až c), za každou i jen
započatou stránku formátu A4
Kč
30
g) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin
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ze sbírky listin katastru nemovitostí
a sbírky listin pozemkové knihy za každou
i jen započatou stránku formátu A4
Kč
Osvobození

50

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené
výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové
péče podle zvláštního právního předpisu.68) Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany
přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu 69) je od poplatků podle této položky
osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu
kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68) je od poplatků
podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské
společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a
náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory
činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním,
charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská
matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5) a Pozemkový fond České republiky,
jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky, a Lesy
České republiky, s. p., souvisí-li úkon s prováděním zákona č. … /2012 Sb., o
majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých
zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s
převodem bytu a nebytového prostoru a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku
souvisejícího s bytem a nebytovým prostorem, jejichž převod je bezplatný podle zvláštního
právního předpisu upravujícího vlastnictví bytů.70)
4. Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v
souvislosti s privatizací nemovitého zemědělského majetku státu, jehož správcem je
Pozemkový fond ČR.
Zmocnění
Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce může zvýšit správní úřad
poplatek podle této položky na dvojnásobek.
Poznámky
1. Měrnou jednotkou podle písmene a) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí
parcela, budova včetně rozestavěné, byt a nebytový prostor včetně rozestavěných, jsou-li
evidované v katastru nemovitostí.
2. Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle
zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.
Položka 120
a) Přijetí návrhu na zahájení řízení
o povolení vkladu do katastru nemovitostí
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Kč

500

b) Přijetí návrhů na zahájení řízení
o povolení vkladu do katastru nemovitostí
na základě listin, které souvisejí
s výstavbou veřejně prospěšné stavby
(smluv uzavřených za účelem realizace
veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování
odpadu, zásobování vodou, odvádění
odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou
dopravu, veřejné školství, veřejnou správu
a obdobné veřejné účely
Kč
500
za každý návrh
nejvýše v úhrnu Kč
5 000
Osvobození
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené
výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové
péče podle zvláštního právního předpisu.68) Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany
přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu 69), je od poplatků podle této položky
osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu
kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68), je od poplatků
podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.
2. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské
společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a
náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory
činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním,
charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská
matice, dále občanská sdružení a odborové organizace,5) jde-li o úkony spojené s převodem
nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení
řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu a
nebytového prostoru, jejichž převod je podle zvláštních právních předpisů bezplatný,70) a
přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě
smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s
uvedenými byty a nebytovými prostory.
4. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení
řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se
zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu
podle zvláštního právního předpisu.71)
5. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení
řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s převodem majetku státu podle
zvláštního právního předpisu.29)
Poznámka
Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle
zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.
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