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USNESENÍ
Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) jako ústední orgán státní správy pro vci církví
a náboženských spoleností, urený zákonem . 3/2002 Sb., o svobod náboženského vyznání
a postavení církví a náboženských spoleností a o zmn nkterých zákon (zákon o církvích
a náboženských spolenostech), ve znní pozdjších pedpis, za registrující orgán v ízení
o návrhu na registraci Knžského bratrstva svatého Pia X., podaném dne 2. 11. 2016
pípravným výborem ve složení Tomáš Stritzko, nar. 6. 3. 1970, bytem Petrohradská 809/19,
110 00 Praha 10, Aleš Hakl, nar. 11. 3. 1973, bytem Záhebská 2494/15, 616 00 Brno,
a Ludk ekavý, nar. 14. 6. 1978, bytem Bezruova 4249, 430 01 Chomutov, všichni
zastoupeni na základ plné moci ze dne 28. 10. 2016 advokátem JUDr. Michaelem Mannem,
IO 76177807, se sídlem Hlinky 165/68, 603 00 Brno (dále jen „pípravný výbor“), rozhodlo
takto:
K ízení o návrhu pípravného výboru Knžského bratrstva svatého Pia X. podle ustanovení
§ 27 odst. 2 písm. ve spojení s § 76 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších
pedpis,
pistupuje úastník Církev ímskokatolická,
I 73632848, se sídlem Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

Odvodnní:
Úastníky ízení jsou taktéž další dotené osoby, pokud mohou být rozhodnutím pímo
doteny ve svých právech nebo povinnostech. Církev ímskokatolická je dotena ve svých
právech možnou registrací Knžského bratrstva svatého Pia X. jakožto církve a náboženské
spolenosti registrované podle zákona o církvích a náboženských spolenostech, akoliv
z vrouného hlediska je možno na Knžské bratrstvo svatého Pia X. pohlížet rovnž jako na
souást Církve ímskokatolické.

Pouení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad podle ustanovení § 152 zákona . 500/2004 Sb.,
správní ád, ve znní pozdjších pedpis, ve lht 15 dn ode dne oznámení rozhodnutí.
Rozklad se podává k Ministerstvu kultury R, Maltézské námstí 1, 118 11 Praha 1
a rozhoduje o nm ministr kultury. Podání rozkladu nemá odkladný úinek.
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