
MARIA 
/f MKCRXÜGUJSNYE 

C Ministerstvo kultury 

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 

118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 

E-mail: epodatelna@mkcr.cz 
  

Bříza &Trubaé, s.r.o. 

Advokátní kancelář 

Klimentská 1216/46 

Praha 1 

ISDS: kspvdyt 

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 26.10.2022 

MK 61407/2022 SOCNS — 

Vážení, 

samostatné oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury obdrželo 

Vaši žádost ze dne 24. října 2022 o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, a to k otázkám, týkajícím se statistiky soudních řízení, 
vedených dle $ 18 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi (dále jen „zákon“). 

Vaší žádosti bohužel nemohu vyhovět, neboť Ministerstvo kultury nevede žádné 

statistiky či databáze, ve kterých bychom mohli vyhledat kvalifikovanou odpověď na Vaše 

dotazy. 

Dovolte, abych Vás informoval, že usnesením vlády č. 610 ze dne 26. září 2018 bylo 
ministru kultury uloženo, aby každoročně k 30. červnu předložil za uplynulý kalendářní rok 

vládě pro informaci Zprávu o dopadech zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi (dále jen „Zpráva“). 

Pro sestavení Zprávy byly každoročně využity aktualizované podklady od Státního 
pozemkového úřadu, Lesů ČR, s.p., Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Ministerstva financí, Ministerstva kultury, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva 

zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, Ministerstva Životního prostředí, Ministerstva 

průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy, Ministerstva obrany, Svazu 

měst a obcí, Asociace krajů a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.



Zpráva představuje přehled informací o probíhajících soudních řízeních mezi 

povinnými a oprávněnými osobami podle zákona tak, jak byly tyto informace Ministerstvu 
kultury poskytnuty shora uvedenými subjekty. Jediné členění informací o soudních řízeních 

a jejich subjektech je to, které je obsaženo ve Zprávě. Uvedená čísla je třeba považovat pouze 
za orientační. V některých případech mohou být soudní spory evidovány duplicitně (žalovaní 

jsou například jak Lesy ČR, s.p., tak Státní pozemkový úřad, případně Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových), či nejsou další účastníci jednotlivých řízení vždy označení. 

Ministerstvo kultury nenese odpovědnost za správnost dat, která mu byla poskytnuta výše 

uvedenými subjekty. 

Současně si Vás dovoluji informovat, že vláda České republiky na svém zasedání dne 
19. října 2022 rozhodla usnesením č. 874, že ruší úkol pro ministra kultury, týkající se 

předkládání Zprávy. Poslední Zprávu, kterou mám k dispozici, Vám zasílám v příloze. 

S pozdravem 

církví a náboženských společností
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