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v letech 17091781 a jejich vliv na uspoøádání
toleranèní církve v Rakousku (2. díl)
Mgr. Daniel Spratek

Sta je pokraèováním 1. dílu diplomové práce otitìné v Revue è. 211/2002.

4. Tìínská konzistoø a cesta k toleranènímu patentu
a) Dopad válek o dìdictví rakouské na státní a církevní správu ve Slezsku
Smrt císaøe Karla VI. a nástup jeho dcery Marie Terezie na èeský trùn (1740)
znamenaly poèátek válek o dìdictví rakouské, v jejich dùsledku roku 1742 pøela
vìtina Slezska (kromì Tìínska, Opavska, Krnovska a èásti Nisska) a Kladsko
pod nadvládu Pruska. Dalí váleèné události ani sedmiletá válka (17561763) na
tomto stavu nic nezmìnily.
Ztráta Pruského Slezska vyvolala potøebu novì upravit státní i církevní správu
v Èeském Slezsku (pozdìji nazývaném Rakouským Slezskem), které zùstalo pod
habsburskou vládou.
Zemìpanská správa, vykonávaná døíve vratislavským vrchním úøadem, pøela
roku 1742 na opavský královský úøad (zvaný té gubernium), promìnìný roku
1749 na královskou reprezentaci a komoru, která byla posléze (1763) zpìtnì pøejmenována na královský úøad; zmìn doznaly i dalí správní úøady.1
Marie Terezie a Josef II. se také snaili vytvoøit pro katolickou církev v Èeském
Slezsku biskupství v Opavì. Jejich snahy vak narazily na nepøekonatelné obtíe.
Nakonec bylo roku 1795 pouze sjednáno, e ty èásti Èeského Slezska, které náleejí do vratislavské diecéze, bude spravovat zástupce vratislavského biskupa 
generální vikáø v Tìínì, jemu budou podøízeny nisský a tìínský konzistoriát.
Naproti tomu arciknìství Opavsko-Krnovské zùstalo nadále pøi arcidiecézi olomoucké.2
1
2

KAPRAS, Jan: Z dìjin èeského Slezska. Nákladem Matice opavské v Opavì 1922, s. 92.
Ibid.: 96. [K problematice viz té nejnovìji napø.: GRULICH, Rudolf: Das Bistum OstrauTroppau. Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, 1999 (XV.), s. 157
170.]
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Pøi reorganizaci správy evangelické církve ádné podobné potíe jako u katolické církve nenastaly, nebo zde mìl panovník pøi regulaci církevnì-právních pomìrù naprosto volnou ruku.
b) Machalova ordinace a rozhodnutí o vzniku tìínské konzistoøe
V dùsledku váleèných událostí byl tìínský kostel milosti odøíznut od evangelické konzistoøe v Bøehu, která byla mimoto po pøechodu pod pruské panství
zruena. Takøka okamitì to vyvolalo v Tìínì problémy. Po smrti pastora Hentschela (30. 5. 1740) toti církevní pøedstavenstvo povolalo na kazatelské místo
Ondøeje Machala, který zesnulému døíve vypomáhal jako osobní vikáø. Machal
stihl obdret z Bøehu osvìdèení o pravovìrnosti, byl následnì potvrzen císaøem,
nicménì, aby mohl být uveden do úøadu, potøeboval být ordinován  bøeská
konzistoø vak ordinaci ji nemohla udìlit. Církevní pøedstavenstvo se proto obrátilo na Marii Terezii se ádostí, aby mohl být Machal ordinován v Tìínì místními
duchovními (von dem hiesigen Teschnischen Ministerio). Královna ádosti vyhovìla a ve své odpovìdi z Bratislavy 31. èervence 1741 uvedla, e v tomto zvlátním pøípadì (in hoc casu specifico), zavinìném váleènými nepokoji, mùe být
Machal ordinován tìínskými duchovními za pøedsednictví (Presidio) zemského
hejtmana. A tak v záøí 1741 probìhla v Tìínì první ordinace evangelického duchovního.3
Po odstoupení pøeváné èásti Slezska Prusku se stalo zøejmým, e rozhodnutí ve
výe uvedeném zvlátním pøípadì pro dalí vývoj tìínského kostela nepostaèí,
ale e je tøeba výkon konzistorních funkcí novì a obecnì regulovat. Typické pro
danou dobu je, e vláda neuznala za vhodné tuto regulaci projednat s církevním
pøedstavenstvem, nýbr zøízení a zpùsob fungování nového nadøízeného úøadu
pro evangelický kostel a kolu bez dalího oktrojovala.
Na návrh královského úøadu v Opavì vydala 19. prosince 1743 Marie Terezie
rezoluci (královský úøad ji od panovnice pøijal 16. bøezna 1744). Královna povolala
touto rezolucí znovu k ivotu náboenskou komisi, ustavenou reskriptem z 22.
listopadu 1737 (viz kap. 4, h.), a dále povìøila právì tuto rekatolizaèní komisi vyøizováním evangelických tìínských konzistorních pøípadù (die Teschenischen
Consistorialia), jimi volnì disponovala. Komisi bylo uloeno pøi vyøizování konzistorních pøípadù z kníectví tìínského a k nìmu pøilehlých svobodných stavovských panství pøizvat jednoho pastora milostivého kostela a rozhodovat
tyto pøípady podle norem pro døívìjí konzistoøe v Bøehu, Lehnici a Volovì, a to
v první instanci s moností odvolání ke královnì (in prima instantia salva appelatione an Unß).4
3
4

SKALSKÝ, Gustav Adolf: Zur Geschichte der Evangelischen Kirchenverfassung in Oesterreich. (Bis zum Toleranzpatent.). Wien, Julius Klinkhardt & Co. 1898, s. 134135.
Ibid.: 136-139.
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c) Instrukce pro konzistoø a uvedení konzistoøe v ivot
Královský úøad sdìlil obsah královniny rezoluce dne 11. èervence 1744 a pøipojil
instrukci5 pro náboenskou komisi jakoto evangelickou konzistoø augsburského
vyznání o devíti èláncích.
Do pravomoci konzistoøe náleely následující záleitosti (èl. 1):
 vechny pøípady týkající se úøadu, sluby, uèení, ivota a ivotního stylu (Wandel) faráøù a sluebníkù kostela a koly (Pfarren, Kirchen- und Schuldiener),
zvlátì pak zkouky, ordinace a uvedení v úøad (Examina, Ordinationes und
Investiturae) povolaných pastorù, dozor nad jejich mravy a ivotem (Censur
super mores et vitam) a také otázky suspenze, odstoupení a odvolání z úøadu
(Suspensiones, Dimissiones und Remotiones);
 dohled nad úèty kostela (Inspection über die Reyttungen der Kirchen) a sbírkami
(s pøedchozím vìdomím královského úøadu).
Dále bylo konzistoøi uloeno pouívat tuté peèe jako náboenská komise (èl.
4)6 a dbát biskupských práv (Jura episcopalia) Jeho Velièenstva (èl. 6).7
Naproti tomu politickému fóru (dem Foro politico) vyhradila instrukce
tzv. smíené pøípady (napø. desátky, patronátní právo)  které vyøizoval královský úøad (èl. 7)  a sám panovník vydával rozhodnutí (Landesfürstlichen Decision und Resolution) ve vìcech dispenzí od pøekáek uzavøení manelství a nìkterých
dalích dùleitých, obtíných nebo nejasných záleitotech (èl. 8); panovník si té
rezervoval právo nejvyího dozoru nad kolou a právo povolávat uèitele (èl. 9).8
Uvedení konzistoøe v ivot pozdrely dalí události válek o dìdictví rakouské
a patrnì i nechu náboenské komise k tomu, aby fungovala jako evangelická
konzistoø. Vláda proto svým reskriptem z 26. prosince 1747 urgovala aktivaci konzistoøe; ádala zejména, aby komise navrhla evangelického duchovního jako èlena
konzistoøe a aby vypracovala návrh sazebníku konzistorních poplatkù (Consistorial-Tax-Ordnung). Jako konzistorní asesor byl navren pastor Christian Wilhelm
Henrici (12. ledna 1748); královským úøadem v Opavì byl potvrzen 19. ledna a úøední
pøísahu sloil na plenárním zasedání náboenské komise dne 13. února. Vyadovalo to vak dalí urgence, ne náboenská komise svolala první zasedání konzistoøe. (Mezitím byla konzistoø reskriptem z 25. èervna 1749 vyòata z pùsobnosti
5

6

7
8

Úplný název instrukce zní: Instruction für die auf allergnädigsten königlichen Befehl zu
Teschen reasumirte Religionscommission, nach welcher Sie bis auf weitere allerhöchste Anordnung zugleich die vorfallende Consistorialia Aug. Confess. zu tractiren haben wird.
RADDA (1881/82), op. cit., s. 18, uvádí, e 23. listopadu 1754 obdrela náboenská komise
peèe s vyobrazením slezské orlice a opisem Sigillum Commissionis Religionis et Consistorii
Augustanae Confessionis.
SKALSKÝ, Gustav Adolf: Zur Geschichte der Evangelischen Kirchenverfassung in Oesterreich. (Bis zum Toleranzpatent.). Wien, Julius Klinkhardt & Co. 1898, s. 141142.
Ibid.: 142.
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královského úøadu a podøízena Directoriu in politicis et cameralibus ve Vídni.9)
První zasedání evangelické konzistoøe (zvané také církevní úøad) se odehrálo 28.
listopadu 1749. Na zasedání bylo pozváno církevní pøedstavenstvo a duchovní
Jeíova kostela.10
d) Stavovská suplika a dovrení organizace konzistoøe (1750)
Na prvním zasedání evangelické konzistoøe se její pøedseda otázal církevního
pøedstavenstva, proè po smrti církevních pøedstavených Bludovského, Rýmultovského a Logaua povolaly stavy bez dalího na jejich místo nové pøedstavené,
nerespektujíce ustanovení reskriptu z 2. kvìtna 1732 (viz kap. 4, g), a proè církevní
pøedstavenstvo pøikroèilo k povolání rektora Hennickeho a uvedlo jej v úøad, ani
by o tom nejprve konzistoø uvìdomilo.
Církevní pøedstavenstvo svolalo na 27. prosince 1749 kongres evangelických
stavù, na nìm by vypracovali odpovìï na pøedchozí interpelaci. Na kongresu
padlo rozhodnutí pøipojit k této odpovìdi protest proti zpùsobu, jakým byla zøízena evangelická konzistoø. V tomto smyslu byla vypracována dne 23. ledna 1750
suplika ke královnì. Stavy v suplice:
1. brání své patronátní právo, které je narueno èl. 9 instrukce pro konzistoø, kde je
omezeno jejich patronátní právo nad kolou,
2. vysvìtlují, e noví církevní pøedstavení nebyli zvoleni, ale byli pouze povìøeni
pomocí pøi vyøizování kostelních a kolních záleitostí; tento postup byl zapøíèinìn váleènými nepokoji; v budoucnu se stavy budou øídit reskriptem z roku
1732,
3. odùvodòují povolání rektora svým patronátním právem, které jim vyplývá z § 8
altranstädtské smlouvy,
4. ádají, aby tìínská evangelická konzistoø byla zøízena na zpùsob døívìjích konzistoøí v Bøehu, Lehnici a Volovì  tj. z katolického pøedstaveného, evangelických duchovních a svìtských asesorù a evangelického sekretáøe.
Stavovská suplika byla posléze spolu s dobrozdáním královské reprezentace
v Opavì ze dne 4. dubna odeslána do Vídnì.
Odpovìï na supliku pøila v rezoluci ze dne 9. kvìtna 1750. Královna v ní popøela domnìlé patronátní právo stavù, tvrdíc, e je nemohou nárokovat (praetendiren) ani z altranstädtské smlouvy ani z exekuèního recesu ani z vestfálského míru;
z omezeného práva prezentace (restringirte Praesentation) nelze vyvodit, e by
stavùm pøísluelo patronátní právo! Dále Marie Terezie pøijala omluvu za volbu
nových církevních pøestavených, do budoucna pøikázala zachovávat ustanovení
9
10

RADDA, Karl: Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Protestantismus im Herzogtum
Teschen. Programm der k. k. Staatsrealschule in Teschen, 1881/82 (IX), s. 18.
SKALSKÝ, Gustav Adolf: Zur Geschichte der Evangelischen Kirchenverfassung in Oesterreich. (Bis zum Toleranzpatent.). Wien, Julius Klinkhardt & Co. 1898, s. 143145.
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reskriptu z roku 1732. Prosby o zmìnu èl. 9 konzistorní instrukce královna rozhodnì odmítla; co se týèe proseb o reorganizaci konzistoøe, pouze svoluje, e
k vyøizování konzistorních pøípadù (Consistorial-Vorfallenheiten) mùe byl pøibrán (beygezogen) jeden zástupce zemských stavù.
Rezoluce z 9. kvìtna tak dovrila organizaci evangelické konzistoøe. Tato se
nyní skládala ze èlenù náboenské komise (vèetnì sekretáøe) a jednoho duchovního a jednoho svìtského evangelického asesora. Evangeliètí asesoøi byli jmenováni doivotnì.11
Navzdory pøítomnosti evangelických asesorù zùstala tìínská konzistoø více
nástrojem protireformaèních útiskù ne správním úøadem evangelické církve a. v.
Pøes tuto skuteènost je její zøízení významným mezníkem církevnìprávních dìjin
nejen Tìínska, ale vech èesko-rakouských zemí. Rakouská právní historièka
Gamplová vidí ve zøízení konzistoøe jako kníecího úøadu a v pozdìjím toleranèním zákonodárství pøedchùdce toho, co známe z pozdìjí doby jako zákonné uznání
církví a náboenských spoleèností v technickém slova smyslu.12
e) Nová omezování pravomocí církevního pøedstavenstva
Prvním omezením pravomocí církevního pøedstavenstva za Marie Terezie bylo
ustanovení èl. 9 instrukce pro konzistoø, jím se stavùm odnímalo právo povolávat
uèitele koly. Protest stavù z roku 1750  jak uvedeno výe  královna odmítla
a sama jmenovala do úøadu rektora Jana Ch. Scholtze. Tento èlovìk s kriminální
minulostí vak z Tìína záhy zbìhl a posléze se úøadu vzdal. Evangeliètí stavové
vyuili této aféry a znovu si vymohli právo prezentovat kandidáta na uèitelský,
resp. rektorský úøad (1751).13
Instrukce pro konzistoø také povìøila konzistoø dohledem nad kostelními úèty
(èl. 1); avak teprve roku 1777 bylo církevní pøedstavenstvo vyzváno, aby úèty
pøedloilo. Po dalích prùtazích, zpùsobených neochotnými stavy, byla první revize provedena a roku 1779.14
Zmìn a omezení doznaly volba církevních pøedstavených a jejich uvedení v úøad:
Reskriptem z 29. srpna 1750 bylo stanoveno, e volitelným je jedinì ten lechtic,
který je usedlý (ansässig), tzn. má v drbì zemskou nemovitost, nebo lechtic,
který zaplatí kauci ve výi 3000 zlatých. Reskriptem ze 14. listopadu 1750 pak
11
12
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královna sdìlila, e pokládá poèet ètyø pøedstavených za dostateèný a odmítla
potvrdit kandidáta na pátého církevního pøedstaveného. Dalí ádost o volbu
pátého církevního pøedstaveného byla dekretem dvorské kanceláøe ze dne 15.
øíjna 1779 takté zamítnuta. Z roku 1752 pochází zpráva, e volbì církevního pøedstaveného pøedsedal katolický zemský starí. Zvolený kandidát musel následnì
obdret potvrzení od vlády, pøièem ádost o toto potvrzení musela jít od konzistoøe ke královskému úøadu a od královského úøadu ke dvoru, pøièem vude musely
stavy platit nemalé úøední poplatky. Koneènì po obdrení potvrzení byl nový
církevní pøedstavený konzistoøí a stavy uveden do úøadu.15
f) Zmìny v procesu povolávání evangelického duchovenstva
a zavedení nových licenèních lístkù
Pøechodem vìtí èásti Slezska pod pruskou nadvládu ztratil Jeíùv kostel mnoho evangelíkù, kteøí do nìj døíve chodili, a proto byl øádný poèet duchovních pøi
tomto kostele redukován z pìti na ètyøi. Ztrátou vìtiny Slezska také dolo
k faktickému omezení okruhu osob, které byly volitelné na kazatelské místo v Jeíovì kostele. Potenciální pastoøi, kteøí se museli prokázat slezským pùvodem,
mohli být nyní povoláváni jen z té èásti Slezska, která zùstala pod habsburskou
nadvládou. Marie Terezie navíc stanovila, e kandidát nesmìl být ordinován
v Pruském Slezsku a nesmìl tam za války pobývat (1760). Jeliko za tìchto podmínek bylo prakticky takøka nemoné povolat jakéhokoli pastora, pøimìly stavy královnu k tomu, e jim 10. dubna 1762 povolila, e mohou kandidáty na kazatelská
místa povolávat ze vech habsburských zemí (zejména Uher) a také ze zemí, které
s Marií Terezií neválèily.16
Kromì toho proces povolávání pastorù rùznì ztìovala evangelická konzistoø.
Napøíklad ve zprávì z 28. listopadu 1759 uvedla, e církevní pøedstavenstvo nevyuilo lhùtu 6 týdnù, kterou pro prezentaci duchovního stanoví patent vrchního
úøadu z 25. února 1665, ani lhùtu 3-4 mìsícù, kterou stanoví kanonické právo.
A proto konzistoø navrhovala, aby po marném uplynutí tìchto lhùt prezentaèní
právo stavù prekludovalo a pøelo na královnu, jakoto souèást jejích biskupských práv (jurium episcopalium).17
Pastorùm bylo za Marie Terezie také ztíeno poskytování duchovních úkonù:
Roku 1751 ádalo est tìínských katolických faráøù náboenskou komisi, aby byl
15
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kromì dosavadních licenèních lístkù pøedepsán i zpovìdní licenèní lístek, tzn. e
by bylo nutno získat svolení od katolického faráøe k první úèasti na Veèeøi Pánì
v luterském kostele. Náboenská komise postoupila ádost královské reprezentaci
do Opavy, která ádosti v plném rozsahu vyhovìla. Po rekurzu evangelíkù ke
dvoru byl 25. bøezna 1752 vydán dekret, jím bylo stanoveno, e licenèní lístky mají
evangeliètí pastoøi ádat jen od tìch komunikantù, kteøí jsou vedeni v seznamech
náboenské komise jako tzv. patnì vychovaní. (Edikt pùsobil mnohé potíe,
protoe pastoøi osobnì neznali drtivou vìtinu tìchto patnì vychovaných,
a proto nemohli vìdìt, od koho mají licenèní lístek ádat.) Mimoto 17. bøezna 1753
naøídila královská reprezentace, e k návtìvì evangelického pastora u nemocných a k podání Veèeøe Pánì nestaèí jen uvìdomit katolického faráøe, ale je tøeba
získat od nìho licenèní lístek. Ediktem královského úøadu z 28. èervna 1771 bylo
dále naøízeno, e stejnì se má postupovat v pøípadì osob postiených a starých,
které ji nejsou schopny dojít do Jeíova kostela.18
g) Situace evangelických nelechticù a valaské poutì do Tìína
Jak ji bylo výe naznaèeno, znamenala ztráta té èásti Slezska, kterou ovládlo
Prusko, pro tamní evangelíky nabytí náboenské svobody a monost vystavìt si
své kostely. Je proto pøirozené, e pøestali chodit do Jeíova kostela v Tìínì;
zatímco pøed rozdìlením Slezska  roku 1741  se Veèeøe Pánì v Jeíovì kostele
zúèastnilo 54 598 osob, roku 1745 klesl poèet komunikantù na 43 361.19 Do Pruska
vak také zaèali docházet i evangelíci z pøíhranièních oblastí Èeského Slezska.
Týkalo se to zejména Bílska, odkud chodili evangelíci více do kostela v Ptinì ne
do Jeíova kostela. Zdejí hrabì Sulkovský proto roku 1752 ádal o svolení zøídit
v Bílsku luterský kostel, aby tak rakoutí poddaní nechodili do Pruska. Z tìchto
dùvodù ádost podpoøilo i Directorium in politicis et cameralibus. Ale Marie Terezie Sulkovského ádost rozhodnì odmítla.20 (Tìínským pastorùm vak bylo
v bøeznu 1753 povoleno docházet do Bílska a konat tam nìkteré duchovní úkony.21)
Nástup Marie Terezie na trùn nemìl vìtího vlivu na prùbìh rekatolizace. Pronásledování odpadlíkù (apostatù) a tzv. patnì vychovaných pokraèovalo. Na
18
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základì reskriptu z 21. øíjna 1746 vak odpadlíci nebyli trestáni vìzením, ale vyhnáním ze zemì (pøi recidivì pak vypovìzením do Sedmihrad).22 Pøedstavu o intenzitì
pronásledování získáme z informace, e roku 1751 bylo z Tìínska vyhnáno 642
osob kvùli svému odpadlictví nebo patné výchovì.23 Zmìna pomìrù pomalu
nastávala a poté, co se Josef II. stal spoluvladaøem své matky (1765). Roku 1766
vypuklo na Tìínsku povstání, zapøíèinìné nejen sociálním, ale i náboenským
útiskem. Josef II., který na Tìínsko pøijel v èervenci 1766, si odsud odnesl 41
stíností.24 Zmìnu politického kurzu v náboenských záleitostech bylo mono na
Tìínsku pociovat zejména od roku 1771, kdy bylo náboenské komisi uloeno
dvorským dekretem ze 4. kvìtna postupovat v náboenských záleitostech
skromnì. Pomalu pak docházelo ke zmíròování výkonu náboenských pøedpisù.25 To vedlo evangelíky k odvánìjím vystoupením: Roku 1779 ádalo 3000
evangelických poddaných z panství gotschdorfského o povolení evangelického uèitele a kazatele. Marie Terezie vak tuto ádost odmítla; stejnì naloila
s opìtovnou prosbou bílských mìanù o povolení evangelické koly a kostela
(31. øíjna 1780).26
Koncem 70. let 18. stol. se stal Tìín svìdkem jednìch z nejmasovìjích protestù proti náboenské nesvobodì v habsburských zemích. Po náboenských bouøích na Valasku roku 1777 vyuili Valai skuteènosti, e kvùli válce o dìdictví
bavorské (17771779) bylo z jejich vesnic odvoláno vojsko a po stech putovali do
Tìína. Vláda se obávala proti Valachùm ostøeji zakroèit, aby neposílila jejich propruské sympatie; proto pouze uloila tìínským pastorùm, aby návtìvníky
z Moravy ignorovali, jako by jich nebylo. Po zahájení mírových jednání v Tìínì
stouply nadìje Valachù, kteøí se domnívali, e mírový kongres projednává náboenské otázky. Usnesli se proto vyslat zvlátní deputaci k ruskému vyslanci kníeti Repinovi. Úøady se vak o tomto kroku vèas dozvìdìly a deputaci zatkly. Nicménì
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aktivity Valachù ukázaly, e dosavadní náboenská politika v èesko-rakouských
zemích je neudritelná.27
h) Memoriál církevního pøedstavenstva z roku 1781
Nástup Josefa II. na trùn (1780) vzbudil mezi evangelíky nové nadìje. Dne
26. bøezna 1781 se seli ètyøi církevní pøedstavení na konferenci, na ni pøizvali
svìtského asesora tìínské konzistoøe, Maxmiliána z Kalie. Na této konferenci
padlo rozhodnutí vyhotovit pro císaøe prosbu (supplicat) a vyslat s ní do Vídnì
dva zástupce církevního pøedstavenstva. Tìmito zástupci byli zvoleni církevní
pøedstavení Bedøich z Kalie a Johann von Seeger, který následnì zplnomocnil
konzistorního asesora Maxmiliána z Kalie, aby jel do Vídnì místo nìho. Bratøi
z Kalie pøedloili memoriál obsahující prosby církevního pøedstavenstva pøi audienci u císaøe, která se konala 4. kvìtna 1781.28
Memoriál se skládal ze dvou èástí. První èást obsahovala úvod a devìt proseb,
resp. stíností, ve druhé èásti byla obsaena vysvìtlení k tìmto prosbám. Církevní
pøedstavenstvo ádalo:
1. aby mohlo povolávat tolik církevních pøedstavených, kazatelù a uèitelù, kolik
si jich vyádá potøeba sboru (Nothdurft der Gemeinde);
2. aby tìm, kdo nemohou posílat své dìti do Jeíovy koly v Tìínì, bylo
povoleno nechat své dìti vyuèovat uèitelem, který bude ustanoven v místì jejich
bydlitì;
3. aby pastoøi mohli navtìvovat evangelické nemocné bez licenèních lístkù;
4. aby tìínská konzistoø byla reorganizována po vzoru (auf den nehmlichen
Fuß) døívìjích konzistoøí v Lehnici, Bøehu a Volovì, kde katolíkem byl pouze pøedseda; naproti tomu církevní pøedstavenstvo pøedkládá císaøi k uváení, zda náboenská komise v tìchto osvícenìjích èasech (in denen mehr aufgeklärten
Zeiten) pùsobí v souladu nebo v rozporu se zájmem státu, poukazujíc (v druhé
èásti) na to, e vinou postupu této komise proti evangelickým poddaným mnoho
z nich opustilo kníectví, k jeho velké hospodáøské kodì;
5. aby byli evangelíci pøijímáni do státních slueb a úøadù, podobnì jako jsou ji
nyní pøijímáni do vojska;
6. aby byly publikovány právní pøedpisy (Ausmeßungen), které se týkají náboenských záleitostí (Materia Religionis);
7. aby byl vydán obecný pøedpis o smíených manelstvích, e dìti z tìchto
manelství mají být vychovávány ve víøe podle pohlaví rodièù a rodièe nemají být
nuceni k zapisování dìtí do katolické církve;
27
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8. aby bylo evangelíkùm dovoleno zakupovat domy a pozemky jak ve mìstech,
tak na vesnici;
9. aby bylo katolickým faráøùm zakázáno povolávat evangelické snoubence na
pøedmanelské zkouky.29
Pøedloený memoriál byl následnì zaslán zemskému úøadu do Opavy k vydání
dobrozdání. Opavské dobrozdání vyznìlo pro církevní pøedstavenstvo dosti nepøíznivì. Následnì byl memoriál pøedloen èesko-rakouské dvorské kanceláøi ve
Vídni, je k nìmu zaujala stanovisko dne 30. ledna 1782 a vyjádøila mu podporu
(jistì pod vlivem mezitím vylých toleranèních patentù).30

5. Vliv Tìínska na právní pomìry toleranèní církve
a) Toleranèní patent a pøihlaování se do tolerovaných církví
Smrt Marie Terezie a nástup Josefa II. (1780) znamenaly konec období protireformace a poèátek doby tolerance. Období tolerance zahájily toleranèní patenty
Josefa II.  pro zemì rakouské, vydaný 13. øíjna 1781, a pro zemì uherské, vydaný
25. øíjna 1781.
Vyhláení patentu ve Slezsku bylo pozdreno tím, e bylo tøeba vyøeit vztah
mezi ustanoveními toleranèního patentu a právy, která slezským evangelíkùm ji
pøísluela, èi kterých se domáhali, jak byla vyjádøena zejména v memoriálu církevního pøedstavenstva z roku 1781 (viz kap. 6, h). Prosby obsaené v memoriálu byly
vyøízeny intimací èesko-rakouské dvorské kanceláøe ze dne 20. února 1782, je
byla sdìlena pøípisem konzistoøe 26. bøezna. Podle této intimace vechna práva,
která byla slezským evangelíkùm pøiznána smlouvami a zákony (durch Verträge
und Gesetze), jim zùstávají zachována; následnì jsou probrány jednotlivé prosby;
odpovìdi na prosby pøedznamenávají znìní slezského toleranèního cirkuláøe, který je namnoze s textem intimace shodný slovo od slova.31
Tento slezský toleranèní cirkuláø byl vydán v Opavì dne 30. bøezna 1782; byl
vydán nìmecky a byl adresován akatolickým stavùm a poddaným. Obsahoval
sedm èlánkù, pøièem právní kontinuita byla zajitìna zohlednìním dosavadních
práv evangelíkù v èláncích 1, 3, 5 a 6.
 Èl. 1 povolil akatolíkùm, pokud jich na urèitém místì bydlí 100 rodin nebo 500
osob, vystavìt si modlitebnu a kolu; ostatním akatolíkùm se povolovalo navtì29
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vovat nejblií vnitrozemskou modlitebnu, akatoliètí duchovní je také mohli navtìvovat a slouit jim; dále bylo zabránìno pøekáet návtìvì doádaného katolického duchovního u evangelických nemocných: to vak neplatilo v tìínském
kraji a na gotschdorfském panství, kde akatoliètí nemocní nebyli katolickými knìími navtìvováni.
 Èl. 2 povolil akatolíkùm povolávat si uèitele, které bude sbor vydrovat a kteøí
budou podøízeni kolnímu øeditelství.
 Èl. 3 povolil akatolickým obyvatelùm volit si pastora, pokud jej budou vydrovat;
pokud by pastora vydrovala vrchnost, bude jí pøísluet prezentaèní právo. Potvrzování pastorù si vyhradil císaø; potvrzení udìloval prostøednictvím tìínské
konzistoøe.32
 Èl. 4 vyhradil tolová práva (jura stolae) faráøi místa podle dosavadního sazebníku.33
 Èl. 5 stanovil základní normy pro sloení a pùsobnost tìínské konzistoøe.34
 Èl. 6 právnì reguloval smíená manelství (viz kap. 8, a).
 Èl. 7 zaloil monost pøipustit akatolíky ke koupi domù a statkù, k mìanskému
a mistrovskému právu, k akademickým hodnostem a civilním slubám; jejich pøísaha má být v souladu s jejich náboenskými zásadami a nemají být nuceni úèastnit se procesí èi funkcí panující církve.35
Døívìjí práva, plynoucí slezským evangelíkùm zejména z altranstädtské konvence a exekuèního recesu, tak zùstala zachována.36
Co se týèe pøestupu do tolerovaných církví, bylo 25. ledna 1782 stanoveno, e
pøestupující je povinen osobnì nahlásit svùj pøestup na krajském úøadì. Kdy se
koncem øíjna 1782 pøihlásilo v rakouských zemích ji 73 722 osob, bylo dvorským
32

33
34

35
36

Toleranèní cirkuláøe v ostatních rakouských zemích naproti tomu stanovily, e potvrzování
se dìje prostøednictvím protestantských konzistoøí; tam, kde jich není, mají se kandidáti na
pastory obrátit na konzistoø v Tìínì nebo na konzistoøe v Uhrách. (Srv. MELMUKOVÁ,
Eva: Patent zvaný toleranèní. Praha, Mladá fronta 1999, s. 34.)
Toleranèní cirkuláøe v ostatních rakouských zemích se výslovnì odvolávají na tuto úpravu,
jakoto recipovanou ze Slezska. (Srv. MELMUKOVÁ, op. cit., s. 34.)
Toleranèní cirkuláøe v ostatních rakouských zemích naproti tomu stanovily, e soudnictví
v záleitostech náboenství akatolíkù náleí politickému zemskému úøadu s pøibráním jednoho èi dvou akatolických duchovních nebo teologù. (Srv. MELMUKOVÁ, op. cit., s. 34.)
BIERMANN, Gottlieb: Geschichte des Protestantismus in Österreichisch-Schlesien. Prag, I.
G. Calvesche k. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhandlung (Josef Koch) 1897, s. 133135.
Rakouská vláda se cítila být altranstädtskou konvencí vázána jetì roku 1877 (po 170
letech!), kdy zkoumala, zda není v rozporu se smlouvou slouèení tìínského evangelického
gymnázia s katolickým gymnáziem v interkonfesní ústav. Srv. WAGNER, Oskar: Die evangelische Kirche in Schlesien, Mähren, Galizien und der Bukowina in der Toleranzzeit, sowie
deren Superintendenten. IN: Im Zeichen der Toleranz. (StT II/8) Wien, Institut für protestantische Kirchengeschichte 1981, s. 290.
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dekretem z 15. prosince 1782 naøízeno, e lhùta pro pøestup skonèí 1. ledna 1783;
kdo by chtìl po tomto datu opustit katolickou církev, bude pokládán za odpadlíka.
Jeliko provádìní tohoto dekretu by pøineslo problémy s apostaty a patnì vychovanými, které suovaly v minulých desetiletích Slezsko, bylo následnì dvorským dekretem z 21. února 1783 naøízeno, e od 1. ledna 1783 je mono se pøihlaovat
do tolerovaných církví, avak pøedtím je tøeba absolvovat estitýdenní vyuèování37 u katolického faráøe.38
b) Reorganizace a pøesídlení tìínské konzistoøe
Podnìt k reorganizaci tìínské konzistoøe dalo císaøi církevní pøedstavenstvo
tìínského kostela milosti ve svém memoriálu z roku 1781. V odpovìdi na memoriál sdìlila 20. února 1782 èesko-rakouská dvorská kanceláø, e namísto dosavadní náboenské komise bude v Tìínì zøízena øádná a zvlátní konzistoø
(ein förmliches und eigentliches Consistorium); dále bylo vymezeno sloení a pùsobnost konzistoøe.39 Text této èásti intimace byl posléze témìø doslova pøetitìn
v èl. 5 slezského toleranèního cirkuláøe, v nìm stálo, e vlastní consistorialia,
toti examina, ordinationes a investiturae duchovních k úøadu kazatelskému
a pastýøskému povolaných a od nejvyího zemìpána potvrzených; tých censurae morum; matrimonialia primae instantiae; záleitosti týkající se osob církevních a kolních, a prohlíení i dohlíení na církevní a almuenské peníze, pak
jich vynaloení mají v Tìínì od øádné a zvlátní ze samých protestantù z polovice duchovního a z polovice svìtského stavu se skládající a pod katolickým pøedsedou stojící konzistoøe  s vyhraením odvolání se k politické zemské správì
a s vyhraením i ádosti revise k Jeho Velièenstvu  podle zásad jejich náboenství a církevního práva projednávána býti.40
Podle tìchto zásad byla v Tìínì dne 22. èervence 1784 zøízena luterská konzistoø. Tého dne byl vydán dvorský dekret obsahující instrukci pro konzistoø; tato
instrukce se zèásti opírala o návrh41 vypracovaný 27. èervence 1781 církevním
37
38
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tj. stejnì dlouhé vyuèování jako to, které bylo døíve uloeno apostatùm ve Slezsku (viz kap. 4, e).
MICHEJDA, Karol: Dzieje Kocio³a ewangelickiego w Ksiêstwie Cieszyñskim. 2. vyd. IN:
Z historii Kocio³a ewangelickiego na l¹sku Cieszyñskim. Katowice, Didache 1992, s. 135
136; BIERMANN, Gottlieb: Geschichte des Protestantismus in Österreichisch-Schlesien.
Prag, I. G. Calvesche k. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhandlung (Josef Koch) 1897, s. 135.
SKALSKÝ, Gustav Adolf: Zur Geschichte der Evangelischen Kirchenverfassung in Oesterreich. (Bis zum Toleranzpatent.). Wien, Julius Klinkhardt & Co. 1898, s. 168169.
Èeský pøeklad nìmeckého textu podle: FRANK, Gustav: Toleranèní patent císaøe Jozefa II.
Vídeò, nákladem c. k. evang. vrchní rady 1881, s. 83.
Návrh nese název Ohnmaßgeblichen Allerunterthänigsten Entwurf zu einer vom Allerhöchsten Orte von den Vorstehern der A. C. Verwandten mit Rücksichtnehmung auf die landesfürstlichen Verordnungen abzufassenden Instruction für das Allerhöchst resolvirte und im
Herzogthum Schlesien zu Teschen anzustellende förmliche und eigentliche K. u. K. Consistorium Aug. Confessionis.
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pøedstavenstvem. Text instrukce byl konzistoøi zaslán moravsko-slezským guberniem v Brnì (jemu byla konzistoø bezprostøednì podøízena) dne 2. srpna 1784.42
Konzistoø sídlila v Tìínì velmi krátkou dobu; dvorským dekretem z 22. záøí
1784 bylo sdìleno, e Jeho Velièenstvo shledalo, e z dùvodu pøíliné vzdálenosti tìínské konzistoøe augsburského vyznání od jiných rakouských provincií
má tato býti pøemístìna do Vídnì, jako e má býti ve Vídni zaloena stejná
konzistoø pro reformované, kteøí se nacházejí v nìmeckých a èeských zemích.43
Stavy kníectví tìínského a bílského zaslaly dne 20. ledna 1785 císaøi prosbu,
v ní (poukazujíce na altranstädtskou smlouvu) ádaly, aby konzistoø nebo alepoò
dolní konzistoø (Unterconsistorium) byla ponechána v Tìínì. Tato prosba byla
dvorským dekretem ze dne 31. ledna 1785 zamítnuta. V kvìtnu 1785 pak konzistoø
pøesídlila do Vídnì.44
Po spojení s konzistoøí pro evangelíky helvétského vyznání (1785) fungovala
konzistoø bez vìtích zmìn po celou toleranèní dobu a do roku 1861, kdy byla
promìnìna na c. k. vrchní církevní radu; jedinou významnou zmìnou, která se
v tomto období udála, bylo podøízení konzistoøe evangelickému pøedsedovi namísto dosavadnímu katolickému, a to na základì císaøova rozhodnutí z 1. záøí 1859.45
Institut katolického pøedsedy v èele evangelické konzistoøe, zavedený exekuèním
recesem (1709), tak zùstal souèástí rakouského práva po 150 let.
c) Správa toleranèní církve a snahy o kodifikaci evangelického
církevního práva
Toleranèní církev v Rakousku byla (podobnì jako ji døíve evangelická církev ve
Slezsku) spravována podle tzv. teritoriálního systému (vyvinuvího se ze systému summepiskopálního). Podle tohoto systému náleela správa církve do tzv.
teritoriálních práv absolutistického monarchy; ve svém dùsledku to znamenalo, e
42
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BIERMANN, Gottlieb: Geschichte des Protestantismus in Österreichisch-Schlesien. Prag, I.
G. Calvesche k. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhandlung (Josef Koch) 1897, s. 136137;
FRANK, Gustav: Consistorial-Instruction vom Jahre 1784. JGPÖ, 1886 (roè. 7), s. 132133.
Seine Majestät haben bei dem Umstande, das teschner Consistorium augsburger Confession von den übrigen österreichischen Provinzen allzuweit entfernt ist, zu resolviren befunden,
dass dasselbe nach Wien übersetzt, wie auch für die zu den deutschen und böhmischen
Erblanden befindlichen Reformirten ein gleiches Consistorium in Wien hergestellt werden
solle. (pøel. D. S.) KUZMÁNY, Karl: Urkundenbuch zum Oesterreichisch-Evangelischen
Kirchenrecht. Wien, Wilhelm Braumüller 1856, s. 182.
WAGNER, Oskar: Die evangelische Kirche in Schlesien, Mähren, Galizien und der Bukowina
in der Toleranzzeit, sowie deren Superintendenten. IN: Im Zeichen der Toleranz. (StT II/8)
Wien, Institut für protestantische Kirchengeschichte 1981, s. 288.
GAMPL, Inge: Vorgeschichte und Gründung des evangelischen Konsistoriums in Teschen.
Eine frühe Form gesetzlicher Anerkennung? IN: Speculum iuris et ecclesiarum. Festschrift für
Willibald M. Plöchl zum 60. Geburtstag. Wien, Verlag Herder 1967, s. 102.
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katolický monarcha øídil evangelickou církev jako její summus episcopus (nejvyí
biskup).46 Císaø vykonával iura circa sacra (= urèoval pravidla vztahu státu
a církve) a iura in sacra (= reguloval vnitøní ivot církve). Správa evangelické
církve byla vykonávána po dvou liniích:
1. státní, tzn. prostøednictvím dvorských a zemských politických úøadù;
2. církevní, tzn. prostøednictvím konzistoøe, superintendentù a seniorù.47
V èele církevní správy stála konzistoø (její geneze je popsána výe); fakticky se
jednalo o dvojkonzistoø  dva orgány, jeden pro evangelíky a. v. a jeden pro
evangelíky h. v., které spojoval spoleèný katolický pøedseda. Vechny èleny konzistoøe jmenoval císaø. Pùsobnost konzistoøe byla vymezena zejména instrukcí pro
konzistoø z 22. èervence 1784, zvlátì èl. 4, a dvorským dekretem z 29. dubna 178548.49
Obì protestantské církve byly rozdìleny do správních obvodù, které se nazývaly superintendence. V Rakousku bylo zøízeno pìt superintendencí a. v. (1. dolno- a vnitrorakouská; 2. hornorakouská a salcburská; 3. èeská; 4. moravsko-slezská;
5. halièská) a tøi, resp. ètyøi superintendence h. v. (1. dolnorakouská; 2. èeská;
3. moravská; 4. halièská). V èele superintendencí stáli duchovní s titulem superintendent (pouze v èele halièské superintendence h. v. stál senior, který byl bezprostøednì podøízen konzistoøi). Superintendenty jmenoval císaø. Jejich pùsobnost
vymezovala zejména instrukce pro superintendenty a. v. (1785)50, kterou se mutatis mutandis øídili i superintendenti h. v.51
Ku pomoci superintendentùm stáli duchovní s titulem senior (výjimku tvoøil
pouze zmínìny halièský senior h. v.). Dvorským dekretem ze 6. listopadu 1784 bylo
stanoveno, e kadých deset sborù musí mít svého seniora (srv. té èl. 4, §1 instrukce pro superintendenty). Procedura ustanovování seniorù byla následující:
Seznam kandidátù na seniory postupoval superintendent konzistoøi, která ze se46

47
48
49

50
51

Srv. HELFERT, Joseph: Die Rechte und Verfassung der Akatholiken in dem Oesterreichischen
Kaiserstaate. 2. vyd. Wien, J. G. Ritter v. Mösle sel. Witwe 1827, s. 44; GAMPL, Inge:
Vorgeschichte und Gründung des evangelischen Konsistoriums in Teschen. Eine frühe Form
gesetzlicher Anerkennung? IN: Speculum iuris et ecclesiarum. Festschrift für Willibald M.
Plöchl zum 60. Geburtstag. Wien, Verlag Herder 1967, s. 92.
Srv. LOESCHE, Georg: Von der Duldung zur Gleichberechtigung. JGPÖ, 1911 (roè. 32 a 33),
s. 225.
Text otiskuje: KUZMÁNY, Karl: Urkundenbuch zum Oesterreichisch-Evangelischen Kirchenrecht. Wien, Wilhelm Braumüller 1856, s. 182 (poloka listináøe è. CXXVI).
HELFERT, Joseph: Die Rechte und Verfassung der Akatholiken in dem Oesterreichischen
Kaiserstaate. 2. vyd. Wien, J. G. Ritter v. Mösle sel. Witwe 1827, s. 4749; FRANK, Gustav:
Consistorial-Instruction vom Jahre 1784. JGPÖ, 1886 (roè. 7), s. 139141.
Text otiskuje: FRANK, Gustav: Superintendential-Instruction vom Jahre 1785. JGPÖ, 1885
(roè. 6), s. 1432.
HELFERT, Joseph: Die Rechte und Verfassung der Akatholiken in dem Oesterreichischen
Kaiserstaate. 2. vyd. Wien, J. G. Ritter v. Mösle sel. Witwe 1827, s. 4953.
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znamu zvolila seniora a postoupila svou volbu zemskému politickému úøadu
k potvrzení. Zemský politický úøad pak sdìlil své potvrzení dvoru.52
Tìínsko náleelo do moravsko-slezsko-halièské (posléze moravsko-slezské)
superintendence a. v., zøízené dvorským dekretem z 27. února 1784, a do slezského
seniorátu, vytvoøeného na základì dvorského dekretu ze 14. prosince 1807.53
Z celého popsaného systému správy evangelické církve tvoøil výjimku aský
inspektorát, jen byl podøízen vlastní konzistoøi, zøízené na základì tzv. temperaments-punktù ze dne 10. bøezna 1775.54
K lepímu zabezpeèení správy evangelické církve usiloval císaø Josef II.
o kodifikaci evangelického církevního práva. Císaø se snail inspirovat evangelickým právem platným v Polsku a v Litvì. V èervnu 1782 bylo uloeno reformované konzistoøi v Sedmihradsku a luterské konzistoøi v Tìínì vypracovat návrh
kodexu evangelického církevního práva. Obì konzistoøe vak mnoho nevykonaly
(tìínská konzistoø pouze zamítla polskou pøedlohu církevního práva jako nevhodnou). Proto byla roku 1785 vybídnuta vídeòská konzistoø a. v. a roku 1786 té
vídeòská konzistoø h. v., aby vypracovaly návrh kodexu evangelického církevního práva. Konzistoøe pøedloily svùj spoleèný návrh, vypracovaný konzistorním
radou luterské konzistoøe J. A. v. Wielandtem, dne 13. èervna 1787. V únoru 1789
byl návrh konzistoøím vrácen k pøepracování; se smrtí Josefa II. (1790) práce na
kodexu ustaly. Pøepracovaný Wielandtùv návrh z roku 1793 se nesetkal s vìtím
ohlasem.55 Právní normy pro evangelickou církev v Rakousku tak zùstaly rozptýleny v øadì právních pøedpisù - patentech, instrukcích, dvorských dekretech ap.
d) Evangelické sbory a pastoøi
Evangelické sbory nebyly správní jednotkou toleranèních církví. Na jejich úrovni byl výkon nìkterých správních funkcí ponechán katolickým farnostem: a do
roku 1848 vedli pouze katoliètí faráøi veøejné matriky a tìmto faráøùm byli akatolíci
povinni platit tolové poplatky.56 Z tohoto pojetí se odvíjelo i postavení evange-
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WAGNER, Oskar: Die evangelische Kirche in Schlesien, Mähren, Galizien und der Bukowina
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Wien, Institut für protestantische Kirchengeschichte 1981, s. 287.
Srv. KUZMÁNY, Karl: Lehrbuch des Allgemeinen und Österreichischen evangelisch-protestantischen Kirchenrechtes. Wien, Wilhelm Braumüller 1856, s. 339. Text temperaments-punktù otiskuje KUZMÁNY, Karl: Urkundenbuch zum Oesterreichisch-Evangelischen
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FRANK, Gustav: Toleranèní patent císaøe Jozefa II. Vídeò, nákladem c. k. evang. vrchní rady
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lických pastorù, jim byl odepøen titul faráøe a kteøí byli pokládáni pouze za nekatolické kaplany urèité katolické farnosti.57
Urèité zárodky církevní správy vak poskytovalo na úrovní farností patronátní
právo, jeho subjektem byli zpravidla vichni èlenové daného sboru, se vemi
právy a závazky (srv. èl. 3 toleranèního patentu).58 Výjimek z tohoto pravidla bylo
málo: Jednoho patrona mìl v Èechách pouze nìmecký vojenský sbor v Praze (kde
byl patronem generál hrabì Dagobert Siegmund z Wurmseru), na Moravì jen sbor
v Brnì (kde byl patronem prùmyslník Johann Leopold Köffiler, øímský katolík!)59
a ve Slezsku sbory v Drahomyli (kde byl patronem baron Bedøich z Kalie, který
si roku 1792 vymohl pro svou modlitebnu právo vystavìt vì se zvonem)60, v Dolních Bludovicích (kde byl patronem Johann Tobias, svobodný pán von Seeger)61
a v Javoøí (kde byl patronem Jiøí Ludvík von Laovský)62.
Zvlátní patronátní vztah k tìínskému kostelu milosti nebyl sice toleranèním
zákonodárstvím dotèen, podlehl vak v toleranèní dobì zmìnám. Poèet evangelických stavù na Tìínsku se toti dramaticky sníil (roku 1803 sestávaly evangelické stavy ze esti rodin, pøièem dvì z nich byly reprezentovány ovdovìlými
osobami63), a tyto stavy pøestávaly být schopny vykonávat povinnosti z patronátního vztahu. Navíc se proti stavùm zaèali prosazovat evangelíci ze 34 venkovských obcí, které ke kostelu patøily. Roku 1797 si vymohli pøi volbì pastorù právo
veta (votum negativum). Na základì smlouvy mezi stavy a venkovskými evangelíky ze 6. bøezna 1803 byla èást práv a závazkù z patronátního vztahu pøenesena na
evangelické venkovské obce; rovnì bylo smluveno, e v pøípadì vymøení nebo
vysídlení evangelické lechty pøejde výkon patronátních práv a závazkù v plné
míøe na 34 evangelických obcí, naproti tomu, jestlie by se v budoucnu poèet
evangelických stavù zvýil, má pøejít výkon práv a závazkù z patronátního vztahu
v plné míøe zpátky na nì.64 Druhá varianta ve smlouvì vak byla znaènì nepravdìpodobná: krize evangelických stavù postupovala (v letech 18011813 sestávalo
církevní pøedstavenstvo jen z jedné osoby, Erdmanna Klette von Klettenhof),
57
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a proto moravsko-slezské gubernium stavùm roku 1812 uloilo, aby zvolily na
místo církevních pøedstavených osoby z mìanského stavu, nemají-li vhodné
kandidáty mezi pány a rytíøi. A tak roku 1816 zvolily evangelické stavy poprvé na
místo církevních pøedstavených nelechtice  a sice dva tìínské mìany. Poslední lechtic zastávající úøad církevního pøedstaveného pak abdikoval roku 1820.65
Zvlátní pozornosti si zaslouí té evangelický sbor v Bílsku. V Bílsku byla nositelem patronátního práva celá evangelická obec, která se témìø kryla s obcí mìsta. Záhy po vydání toleranèního patentu zdejí evangelíci zmocnili est starích èi
presbyterù (Älteste), kteøí je mìli ve výkonù práv a povinností z patronátního
vztahu zastupovat. Dne 29. listopadu 1781 se bílská evangelická obec sela na
radnici a ze støedu esti starích zvolila pøedsedu starovstva (Oberälteste) a dále
zvolila 24èlenný výbor (Ausschuss). Pro tyto zastupitelské orgány byla 14. prosince 1782 vyhotovena Generální instrukce a plná moc (General-Instruction und
Vollmacht), upravující v pìti kapitolách práva a povinnosti tìchto orgánù. Generální instrukce byla novelizována 7. srpna 1784, kdy pøibyl dalí zastupitelský
orgán, a to 48èlenný velký výbor sboru (der grosse Gemeinde-Ausschuss). Bílská
Generální instrukce pøedstavuje patrnì o nejstarí ústavu evangelického toleranèního sboru v Rakousku.66 Na pøíkladu Bílska je patrné, e kolektivní patronát
umoòoval pronikání prvkù zastupitelské demokracie do teritoriálního systému
církevní správy. (Tyto principy se ji koneckoncù uplatòovaly i pøi volbì církevního pøedstavenstva Jeíova kostela v Tìínì; tamní systém aristokratické zastupitelské demokracie byl bílským mìanùm znám a nepochybnì je inspiroval pøi
organizaci jejich sboru.)
Nejdùleitìjím právem, které vyplývalo z patronátního vztahu, bylo právo prezentace pastora. Podobnì jako døíve ve Slezsku, platila i v toleranèní dobì urèitá
omezení ohlednì pùvodu kandidáta na kazatelské místo. Rezolucí z 23. øíjna 1781
bylo stanoveno, e pastory se mohou stát pouze poddaní z dìdièných zemí
(erbländische Untertanen); dvorským dekretem ze 13. bøezna 1782 bylo pak umonìno povolávat pastory z celé Øíe, kromì kurfiøtského Saska a Pruska. Mimoto
nebylo dovoleno povolávat za pastory osoby z ochranovské Jednoty bratrské
(Herrnhutern).67 Roku 1805 bylo pøiputìní cizincù omezeno jen na pøípady krajní
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nouze; roku 1812 byl ale zruen zákaz pro Sasko a pruské Slezsko, souèasnì vak
byla zdùraznìna pøednost domácích kandidátù (Inländer).68
Kandidáti na pastory byli patrony prezentováni k císaøskému potvrzení. Od roku
1786 vystavovalo pøísluné dekrety zemské gubernium.69

7. Manelskoprávní ustanovení, právní regulace kolství,
liturgické pøedpisy
a) Manelskoprávní ustanovení
Manelskoprávní pøedpisy, které byly vydávany v prùbìhu 18. století, se týkaly
pøedevím smíených sòatkù a interkonfesních vztahù vùbec; v ostatních pøípadech se evangelíci zpravidla øídili recipovanými normami kanonického práva (srv.
èl. 1, § 7 altranstädtské smlouvy).
Altranstädtská smlouva zakotvila v èl. 1, § 5 zákaz ustanovovat evangelickým
poruèencùm a sirotkùm zákonné zástupce jiného náboenství (diversae religionis), posílat do kláterù (in monasteria), èi vychovávat v zásadách jiného náboenství; matky si pak mohly samy vyádat evangelické poruèníky pro své dìti,
nebylo-li poruèníkù zákonných nebo testamentárních. Exekuèní reces stanovil
v §6, e výchova dìtí ze smíených manelství záleí na dohodì rodièù70.71
Problematika interkonfesních manelství se posléze stala pøedmìtem øady právních pøedpisù. Tyto pøedpisy, správní instrukce a faktický postup státu èi katolického duchovenstava jsou znaènì rozmanité, ba èasto protichùdné; nezøídka jsou
v oèividném rozporu s ustanoveními altranstädtské smlouvy a exekuèního recesu.
Dne 27. èervence 1716 vydal císaø dekret, jím subsidiárnì stanovil, e pokud
neexistují pøedmanelské dohody (pacta antenuptalia) ohlednì výchovy dìtí,
mají být dìti ze smíených manelství vychovávány podle pohlaví  synové ve
víøe otce a dcery ve víøe matky. Dìti, které podle tohoto dekretu nebo pøedmanelských dohod mìly být vychovávány v katolické víøe, ale byly vychovávány ve
víøe evangelické, byly oznaèovány jako tzv. patnì vychovaní (male educati).
68
69
70

71

LOESCHE, Georg: Von der Duldung zur Gleichberechtigung. JGPÖ, 1911 (roè. 32 a 33),
s. 236.
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Ohlednì nich vrchní úøad naøídil 12. èervna 1720, aby chlapci ve vìku 14-16 let,
kteøí kladli odpor pøijetí katolické víry, byli posláni k vojsku jako bubeníci a aby
starí chlapci byli posíláni na vojnu jako rekruti anebo vyhnáni ze zemì. Jejich
rodièe mìli být pro výstrahu uvìznìni nebo potrestáni veøejnými pracemi.72 Dne
13. èervna 1724 bylo rezolucí vrchního úøadu naøízeno, aby dìti ze smíených
manelství, které jsou starí 20 let a nejsou podezøelé z hereze a odpadlictví, byly
ponechány na pokoji, jiné, které mají 15-17 let, byly pøinuceny k pøijetí katolické
víry podle pohlaví; aby odpadlíci, jejich rodièe jsou katolíci, byli bez ohledu na
vìk a pohlaví vyhnáni ze zemì a katoliètí rodièe, kteøí dopustili, e jejich dìti odpadly, byli exemplárnì potrestáni veøejnými pracemi nebo penìitými tresty, urèenými na zboné úèely.73 Ve druhé polovinì 20. let 18. století pøestal tìínský dìkan
Schwider sezdávat smíené páry, dokonce i v pøípadech, kdy nupturienti byli ochotni se zavázat, e budou vychovávat vechny dìti v katolické víøe. Proti tomuto
jednání zakroèil vratislavský vrchní úøad, který dìkanovi pohrozil zadrením temporalií (30. 8. 1728) a posléze i odvoláním z úøadu (15. 11. 1728), jestlie nebude
smíené páry oddávat. Dìkan ustoupil, nicménì administrativa vratislavského
biskupa katolickým faráøùm uloila (15. 7. 1729), aby sezdávali smíené páry jen
tehdy, pokud pøislíbí vychovávat vechny dìti v katolické víøe; vrchní úøad dále
naøídil (24. 11. 1729), e smíené manelství je mono uzavøít, nelze-li protestantskou stranu po dobrém (bono modo) pøimìt k pøestupu ke katolické víøe; mimoto bylo naøízeno, aby vrchnost nechala vychovat chudé luterské osiøelé dìti
v katolické víøe.74 Dne 8. kvìtna 1737 vydal Karel VI. reskript, v nìm (ve smyslu
naøízení z 13. 6. 1724) rozkázal, e dìti ze smíených manelství vychované v luterské
víøe (lutherisch erzogenen Kinder), pokud jsou starí 20 let, nemají být nuceny ke
zmìnì vyznání, ale katolické duchovenstvo se má pokusit pouze je pøesvìdèit
uèeností (docilität); pokud setrvají ve svém bludu (Irrthum), nemá jim být bránìno v uzavøení smíeného manelství, i kdyby chtìli své dìti náboensky vychovávat podle pohlaví (secundum sexum).75 V tajné instrukci pro náboenskou komisi
(1737) bylo naøízeno, aby dìti vychovávané od dìtství v luterské víøe byly bez
ohledu na vìk podrobeny náboenskému vyuèování; nepøinese-li vyuèování výsledek, má být dbáno na to, aby alespoò jejich dìti byly vychovány v katolické
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víøe; mimoto bylo naøízeno, e nupturienti jsou povinni podepsat pøedmanelskou
smlouvu do církevních matrik; také bylo naøízeno, aby v pøípadì smrti evangelického manela byl ustanoven jeho dìtem katolický opatrovník, pokud ovem je to
moné uèinit bez rozruchu (wenn es ohne riclamo thunlich sei).76 Dne 6. prosince
1740 sdìlil vrchní úøad náboenské komisi dalí tajnou instrukci, podle ní mìla
komise rozliovat ve svém postupu 3 skupiny: 1. ty, kteøí jetì nedosáhli vìku 20
let (ostrý postup), 2. ty, kteøí jsou starí 20 let (mírnìjí postup), a 3. ty, kteøí chtìjí
uzavøít manelství (snaha o pøíslib výchovy dìtí v katolickém náboenství; jinak
povinnost zaplatit trojnásobný tolový poplatek).77 Koneènì výnosem ze 3. øíjna
1740 si císaø vyhradil právo urèit náboenství dìtí bez ohledu na pøedmanelské
dohody.78 Za Marie Terezie (1743) bylo znovu stanoveno, e není-li mono získat
od nekatolické strany pøíslib výchovy dìtí v katolické víøe (stipulatio de educandis prolibus in fide Catholica), mají být dìti vychovávány secundum sexum.79
Intimace z 8. ledna 1780 stanovila, e k uzavøení smíeného manelství je zapotøebí
vyádat si panovníkùv souhlas (landesfürstliche Consens).80 Co se týèe nemanelských dìtí, ty náleely bez ohledu na víru svých rodièù do katolické církve.81
V souvislosti se patnì vychovanými je tøeba zmínit tzv. sirotèinec (orphanotrophium), který byl asi roku 1735 zaloen v Lipovci. Více ne charitativní ústav to
byl spíe jistý druh polepovny, který byl urèen k rekatolizaci patnì vychovaných dìtí. Tento sirotèinec byl zaloen jezuity a správcem komorních statkù na
Tìínsku. Dìti do nìj byly zpravidla umisovány násilím, co mìlo za následek
èasté útìky, za nì byl tvrdì ztrestán nejen uprchlík, ale i ti, kdo se ho ujali. Podle
reskriptu z 9. záøí 1749 byl sirotèinec vydrován mj. z majetku konfiskovaného
apostatùm. V dùsledku rozhodnutí Marie Terezie z 24. øíjna 1750 byl ústav pøemístìn do Ustronì, kde byl po zruení jezutského øádu roku 1773 pøemìnìn na státní
zaøízení. Zruen byl roku 1787.82
Snaha nìkterých párù vyhnout se komplikacím sòatkem v cizinì (zejména
v Pruském Slezsku) byla zmaøena reskriptem královské reprezentace a komory
z 18. srpna 1750, který stanovil, e manelství uzavøená v cizinì se pokládají za
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tajná (klandestinní) a tudí neexistující; domnìlí manelé mají být trestání za souití v konkubinátu a jejich dìti mají být pokládány za nemanelské.83
Co se týèe pøekáek manelství evangelíkù, je zajímavá korespondence mezi
Jiøím Bedøichem Bludovským a Waltsgottem z Javoru a profesorem Krantzem
z Vratislavi: Bludovský se jich mj. tázal, jak je tomu v kostelech míru se sòatkem
osob ve tøetím stupni rovné linie.84 V archivu evangelické farnosti v Tìínì je
zachováno pojednání na dané téma, které je pravdìpodobnì jednou z odpovìdí
na Bludovského otázku: Uvádí, e osoby spøíznìné ve tøetím stupni rovné linie
(cognati in tertio gradu lineae aequalis) mohou být sezdány jen v pøípadì nutnosti (Necessitate), pokud jim faráø místa vydá tzv. povolení (Erlaubniß).85
K dané problematice se posléze vyjadøuje naøízení Marie Terezie ze dne 29. listopadu 1746. Je v nìm stanoveno, e sòatkùm mezi evangelíky spøíznìnými ve 4. stupni
nemá být pøekáeno a jejich manelství nemají být pokládána (jako dosud) za krvesmilná souití (incestuosae cohabitationes); v pøípadì, e u tìchto osob dolo
k úøednímu rozlouèení, mají být znovu sezdáni (recopulieren). Dokonce je umonìn sòatek i pøíbuzným v bliím stupni, jestlie na základì bezprostøední ádosti
obdrí panovníkovu dispenz.86
Císaøská dispenz byla rovnì vyadována v pøípadì sòatku evangelického duchovního a lechtièny; tuto skuteènost uvádí Sargánek ve svém dopise Fuhrmannovi ze dne 15. listopadu 1728.87
Èl. 8 instrukce pro tìínskou konzistoø (1744) výslovnì vyhradil vechny manelskoprávní dispenze (die Dispensationes in Ehesachen) panovníkovi.88
Toleranèní patent v èl. 6 stanovil, e pøípadì smíených manelství pøi katolickém otci vechny dítky, jak muského tak enského rodu, mají být vychovány
beze veho dotazování v katolickém náboenství, co se za pøednost katolické83
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ho náboenství pokládá, kdeto naproti tomu pøi protestantském otci a katolické matce dítky pohlaví následovati mají89. Toto ustanovení bylo kogentní 
snoubenci ho nemohli smluvnì vylouèit, a to ani ve prospìch katolického náboenství (to bylo umonìno a roku 1843).90 Slezský toleranèní cirkuláø (30. bøezna
1782) naproti tomu stanovil, e v kníectvích tìínském a bílském a na panství
gotschdorfském mají být dìti ze smíených manelství vychovávány podle dosavadního obyèeje v náboenství svých rodièù podle pohlaví, ledae by pøíslibem
nebo pøedmanelskou dohodou bylo dáno pøednostní právo katolické církvi91; pøi
vytváøení dohody o náboenské výchovì dìtí zaruèoval cirkuláø kontrahentùm
svobodu tvorby vùle.92 Ustanovení slezského toleranèního cirkuláøe o smíených
manelstvích bylo znovu publikováno v naøízení z 20. února 1792.93 (Vedle Slezska
bylo v rámci èesko-rakouských zemí dalím územím s odliným reimem pro smíená manelství Asko, kde se pøi náboenské výchovì dìtí ze smíených manelství uplatòoval saský obyèej, podle nìj byly vechny dìti vychovávány ve
vyznání otce.94)
Kromì problematiky smíených sòatkù se Josef II. rozhodl uzákonit problematiku pøekáek manelství a dispenzací akatolíkù. Ve své rezoluci z roku 1782 císaø
pøijal právní názor berlínské konzistoøe a rozhodl, e manelství má být pokládáno
za obèanskou smlouvu (contractus civilis), a proto jsou zakázána jen manelství
podle 3. knihy Mojíovy (Leviticu), kap. 18 a 20; mohou vak být v nìkterých
pøípadech bezprostøednì dispenzována, pøièem se má pro vechny èeské a nìmecké dìdièné zemì pouít slezského sazebníku. Význam této rezoluce byl nepatrný, nebo efemérní dobu její platnosti ukonèil manelský patent z roku 1783.95
b) Právní regulace kolství
Reformace pøinesla rozkvìt kolství: bylo-li Písmo jediným pramenem víry, bylo
ádoucí, aby si ho co nejvíce vìøících umìlo pøeèíst. Gramotnost byla v tìínském
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evangelickém prostøedí spjata nejen s praktickými potøebami, ale také
s náboenskými a prestiními (stydìli se pøiznat svým souvìrcùm, e neumí èíst
a psát)96. Význam pøikládaný vzdìlávání si vyádal i jeho právní úpravu: Na Tìínsku pamatoval na kolské záleitosti èl. XIV kolského a církevního zøízení Kateøiny Sidonie (1584), nazvaný Visitation der Schuele (Vizitace koly).97
Ve 2. pol. 17. stol. pøevzala farní koly katolická církev. Byly sice touto církví
udrovány, avak pouze ivoøily; katolická církev o nií kolství nedbala a ani
dozor nad venkovskými kolami nebrala vánì98. 99 Není proto divu, e evangelíci
za této situace vyhledávali pokoutní uèitele.100 Ke cti katolické církve je vak tøeba
pøipomenout, e roku 1674 otevøeli v Tìínì svou kolej jezuité. Zpoèátku mìla jen
pøípravnou tøídu a tøi tøídy gramatické; roku 1702 pøibyla ètvrtá tøída a roku 1728 se
stalo gymnázium estitøídním ústavem.101
Zásadním zlomem ve vývoji evangelického kolství na Tìínsku byla altranstädtská smlouva (1707) a exekuèní reces (1709). § 3 smlouvy zaruèil evangelíkùm
svobodu posílat své dìti do evangelických kol nebo povolávat pro nì domácí
uèitele; dùleitìjí vak bylo ustanovení § 16 exekuèního recesu, kterým se v Tìínì povolovala evangelická kola na zpùsob kol pøi kostelích míru.102 Znamenalo to, e evangelíci mohli v Tìínì poskytovat nejen základní, ale i vyí vzdìlání
(co bylo vùèi protestantùm mimoøádným ústupkem, srovnáme-li jejich situaci
napø. s Uhrami, kde evangelíci mohli na pøedmìstích zøizovat pouze koly triviální
(schola minor), kde mohli dìti uèit jen ètení, psaní a poèítání103).
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POLOCZKOWA, Barbara: Mravnostní normy na Tìínském Slezsku v XVI.XVIII. století.
Tìínsko, 1992 (roè. 35), è. 4., s. 1.
97 SKALSKÝ, Gustav Adolf: Die evangelischen Kirchenordnungen Oesterreichs. Die evangelische Kirchenordnung für Teschen vom Jahre 1584. JGPÖ, 1901 (roè. 22), s. 1516.
98 GROBELNÝ, Andìlín: Venkovské koly na panství tìínské a bílské komory v 17. století.
Slezský sborník, 1956 (roè. 54), s. 379.
99 Tragický stav kolství po 30leté válce mùeme dokumentovat na pøíkladu koly v enovì.
Zdejí kola byla evangelíkùm zabrána roku 1654. Podle vizitaèní zprávy z roku 1679 její
budova hrozila zøícením, nikdo ji nechtìl opravit a uèitel mìl zapsaného jen jednoho (!)
áka. Srv. POLÁEK, Jaromír: Výstava pøipomíná historii kolství i zapomenuté tìlesné
tresty. Frýdecko-Místecko (Region), 1999 (roè. 5), è. 35., s. 21.
100 Srv. stínost Václava Otíka z 9. záøí 1660, kde vyjmenovává 10 pokoutních kazatelù a uèitelù.
Text otiskuje RADDA, Karl: Beiträge zur Geschichte der Stadt Teschen. Programm der k. k.
Staatsrealschule in Teschen, 1877/78 (V), s. 20.
101 KOLEJKA, Josef: Z dìjin gymnaziálního vzdìlávání na Moravì a ve Slezsku v 16.18.
století (Období øádových gymnázií). Èasopis Matice moravské, 1994 (roè. 113), è. 1, s. 122.
102 Srv. KUZMÁNY, Karl: Urkundenbuch zum Oesterreichisch-Evangelischen Kirchenrecht.
Wien, Wilhelm Braumüller 1856, s. 67, 72.
103 PIESZ, Anton: Rekatolizácia na Slovensku v mestách v rokoch 16811781. Historický
èasopis, 1991 (roè. 39), è. 6, s. 593, 601602.
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Výuka byla vedle tìínského milostivého kostela zahájena ji roku 1709
v latinské chlapecké kole. (Dívky vak byly pøíleitostnì také vyuèovány; jejich
výuku vak vedl nìkdy pouze kostelník.104)
Patronát nad kolou pøísluel evangelickým stavùm kníectví tìínského, které
zastupovalo kolegium církevních pøedstavených, je jejich jménem vykonávalo
práva a povinnosti patronátního vztahu: zejména povolávalo uèitele, sjednávalo
jejich plat a vydávalo pro kolu právní pøedpisy (instrukce).105 Co do vnitøních
pøedpisù, je upravovaly chod koly, je z nich patrno, e v této oblasti náleela
evangelíkùm maximální právní autonomie.
První instrukci pro kolu schválili církevní pøedstavení 22. listopadu 1714. Jeliko roku 1716 vznikl vedle koly konvikt (alumnát), kde byli ubytováni chudí
a pøespolní studenti, zpracoval rektor Kogler domovní øád pro tento ústav, jen
byl pøipojen k revidované kolské instrukci (1717): alumni byli povinni shromaïovat se v 6 hodin ráno a v 9 hodin veèer k modlitbám; bylo jim také uloeno
zpívat pøi bohoslubách a na pohøbech. Konvikt se zavíral v zimì v 7 hodin a v létì
v 9 hodin veèer.106
Nejvìtího rozkvìtu dosáhla tìínská evangelická kola ve 20. letech, kdy pøevzal novì vytvoøený úøad kolního inspektora pastor J. A. Steinmetz107. Pod jeho
vedením získala kola dùstojnou budovu, která byla slavnostnì otevøena 5. listopadu 1725108 a zaèala se nazývat Jeíovou kolou (Jesusschule); do staré kolní budovy byl pøesunut konvikt, vedený podle hallského vzoru109.
Z roku 1728 pochází dalí kolská instrukce. Není to práce nikterak zvlá originální  je opøena na saském vzoru, nicménì nese zøetelnou peèe osobnosti pastora Steinmetze. Její název zní: Leges Schlasticae vor die Evang. Schüle vor

104

(N.N.): Z okazji dwusetnej rocznicy powiêcenia dawnej ewang. Szko³y Jezusowej na Wy¿szej
Bramie w Cieszynie kilka uwag i wspomnieñ. Pose³ ewangelicki, 7. 11. 1925 (roè. 16), è.
45., s. 3.
105 BIERMANN, Gottlieb: Geschichte des k. k. evangelischen Gymnasiums. Fest-Programm des
k. k. evangelischen Gymnasiums zu Teschen, 1859, s. 5.
106 (N.N.): Alumneum Cieszyñskie  dzieje i wspomnienia. Kalendarz ewangelicki, 1950 (roè.
63), s. 7980; MICHEJDA, Karol: Dzieje Kocio³a ewangelickiego w Ksiêstwie Cieszyñskim.
2. vyd. IN: Z historii Kocio³a ewangelickiego na l¹sku Cieszyñskim. Katowice, Didache
1992, s. 75, 77.
107 Jeho èinností se zabývá MAKULA, Tadeusz: Dzia³alnoæ rektora Ks. Jana Adama Steinmetza. Cz. 2. Ewangelik Pszczyñski, 1997, è. 34 (4445), s. 2021.
108 Podrobnosti viz v èlánku: HAASE, Theodor: Inaugurations-Programm der lateinischen Jesusschule in Teschen. JGPÖ, 1902 (roè. 23), s. 6885.
109 WAGNER, Oskar: Mutterkirche vieler Länder. Geschichte der Evangelischen Kirche im
Herzogtum Teschen 15451918/20. (= StT I/4[12]) Wien  Köln  Graz, Verlag Hermann
Böhlaus Nachf. 1978, s. 75.
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Teschen (kolské zákony pro evangelickou kolu pøed Tìínem).110 Tato instrukce je rozdìlena do tøí èástí.
I. První èást pojednává o veobecných povinnostech uèitelù a ákù.
 Nejprve jsou vymezeny povinnosti inspektora. Mìl kadý týden alespoò
jednou navtívit kolu (nejlépe vak kadý den), být pøítomen na hodinách
a dbát tam na kvalitu výuky; zjitìné nedostatky na stranì uèitele se mìl
pokusit vyøeit nejprve mezi ètyøma oèima (nicht in facie aliorum, multo
minus discipulorum), nevedla-li rozmluva k cíli, mìl se obrátit na kolegium
církevních pøedstavených. Jednou týdnì byl inspektor povinen se sejít
s uèiteli na konferenci, kde prodiskutovávali kolské záleitosti a svá usnesení zapisovali do konferenèní knihy111; inspektor také dbal na øádné konání
zkouek, zabezpeèoval výuku v dobì pøechodné neschopnosti uèitelù (nemoci apod.). Sám uèil náboenství v nejvyí tøídì (Lectiones sacras theologicas et biblicas in Classe prima).
 Povinnosti uèitelù (Pflichten derer Praeceptorum) jsou tyto: mají vést øádný køesanský a poddanský ivot, vést áky ke zbonosti, vzdìlanosti
a obratnosti. kole je nadøízen rektor, jen ji spolu s inspektorem øídí, zastupuje ho pøi vizitaci tøíd, imatrikuluje áky atd. Vedle rektora se uèitelský sbor
skládal z konrektora, kolegù (Collegas) a kantora.
 áci jsou povinni se øádnì chovat vùèi Bohu, pøedstaveným, uèitelùm,
sobì navzájem i ostatním lidem. Za zmínku stojí naøízení, kterým se evangelickým a katolickým chlapcùm zakazuje vzájemnì se pøít (disputiren), nadávat si a rvát se.112
II. Druhá èást instrukce pojednává o metodách a rozvrhu výuky a o kolní disciplínì. Rozpadá se do dvou oddílù.
 První oddíl pojednává nejprve obecnì o vyuèovacích metodách, kde na
pvním místì je doporuèena sókratovská metoda (vyuèování formou otázek
a odpovìdí). Pak následuje výèet jednotlivých vyuèovacích pøedmìtù
a specifických vyuèovacích metod ke kadému z nich. Jedná se o: náboenství, zemské jazyky (gewöhnlichen Land-Sprachen; tj. zejména nìmèinu
a poltinu, ale i èetinu), latinu, øeètinu a hebrejtinu (v nich Bùh nechal
110

AEF, sign. 76 Gn II T 1. Instrukce èítá 141 stran. (BIERMANN (1859), op. cit., s. 18,
naproti tomu uvádí název instrukce jako Schul-Leges vor die Docentes und Discentes.)
111 Konferenèní knihy z let 17231729 jsou významným pramenem k dìjinám koly. Vyplývá
z nich, e konference se konávaly kadé úterý v 17 hodin. Srv. KRZYWON, Bruno: Die
evangelische Jesusschule in Teschen. Zum 200-jährigen Gedächtnis. I. Neue Evangelische
Kirchen-Zeitung, 15. 2. 1926 (roè. 2. [42]), è. 2, s. 14.
112 BIERMANN, Gottlieb: Geschichte des k. k. evangelischen Gymnasiums. Fest-Programm des
k. k. evangelischen Gymnasiums zu Teschen, 1859, s. 1012.
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zapsat své zjevené Slovo), filosofii, matematiku, dìjepis (jeho annexa
und subsidia jsou zemìpis, genealogie a heraldika), øeènictví, poezii a hudbu.
 Druhý oddíl pojednává o disciplínì. Øádné tresty jsou následující: napomenutí, ostrá dùtka (nikdy vak potupná jména a jízlivé øeèi), bití (s výhradami);
kleèení na drobotinì se zakazuje, zatímco kolní vìznìní (incarzeriren) se
pøipoutí jen s velkou obezøetností. Mimoøádné tresty, zvlátì pak vylouèení ze koly, nemohou být uloeny bez pøedchozího vìdomí kolního inspektora.113
III. Poslední èást (Pars specialissima) pøedstavuje sbìrný ko nejrùznìjích ustanovení, je se týkají kolních modliteb, sv. pøijímání (k nìmu chodili áci 4× do
roka), zkouek, pøevádìní ákù do vyích roèníkù, jejich pøijetí a proputìní
a koneènì kolného.114
Vysoká presti, kterou si Jeíova kola získala ve 20. letech, s vyhnáním pietistù (inspektora Steinmetze a uèitelù Jerichovia a Sargánka) upadla.
V prùbìhu pietistického procesu byla vznesena obvinìní, e v konviktu bylo
poskytováno pøístøeí i sirotkùm, e se tady konaly konventikly a e ke spoleèným
modlitbám se shromaïovala nejen mláde, ale i starí osoby. Proto bylo císaøským
dekretem (1730) naøízeno, aby byl ústav do 40 dnù rozputìn (viz té kap. 5, f).115
V následujících desetiletích po pietistickém procesu procházela kola obdobím
meních vzestupù a poklesù: ne vdy byli k dispozici uèitelé vech pøedmìtù;
rozvrh výuky se èasto mìnil podle okolností a schopností ákù; celkovì vak je
mono øíci, e pøi výuce byl zachovávan rozvrh inspektora Steinmetze.116 Je to
patrno napø. jetì i z programu výuky na rok 1791117 èi z dodatku (Nachtrag) ke
kolským pøedpisùm, který vydalo církevní pøedstavenstvo dne 12. bøezna 1799118.
Ve 40. letech 18. stol. si Marie Terezie pøechodnì vyhradila právo povolávat
uèitele koly. Od roku 1751 opìt jen potvrzovala kandidáty církevního pøedstavenstva.119
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V prùbìhu této doby  a do vydání toleranèního patentu  byly snahy otevøít
kromì ivoøící Jeíovy koly jetì dalí evangelické vzdìlávací ústavy. Vechny
tyto snahy vak skonèily neúspìchem. Navíc bylo jakékoli pokoutní vyuèování
tvrdì pronásledováno. Tak napø. úsilí bílských mìanù o evangelickou kolu se
roku 1738 setkalo s rozhodným odporem vratislavského vrchního úøadu120, stejnì
se zachoval dvùr roku 1752, kdy navíc stanovil za udrování pokoutní koly pokutu ve výi 100 zlatých121; nakonec byly ádosti bílských mìanù o milostivý
kostel a kolu s právem povolávat a prezentovat pastory a uèitele intimací královského úøadu z 24. bøezna 1767 jednou provdy (ein vor allemahl) odmítnuty122;
v èervenci 1765 byl ve Starém Bílsku sesazen obecní písaø Jakob Antonik za udrování pokoutní koly123; 20. záøí 1773 zakázaly úøady pokoutní výuku, kterou vedl
v Komorní Lhotce a ve Smilovicích uèitel Kotschy124. Jetì dekret z 31. prosince
1779 zakazoval trpìt kromì Jeíovy koly jakoukoli jinou evangelickou kolu, a
veøejnou èi pokoutní (weder eine öffentliche noch Winckel-Schule)125; ji zmínìné
(kap. 6, g) ádosti evangelíkù z panství gotschdorfského o povolení evangelického uèitele (1779) a prosbu bílských mìanù o povolení evangelické koly (1780)
Marie Terezie zamítla.126
Monost zakládat dalí evangelické koly (a sice tzv. koly normální) pøinesl a
toleranèní patent (èl. 2). Pro Jeíovu kolu vak byly zpoèátku dùsledky toleranèního patentu nepøíznivé: opustila ji vìtina uèitelù, kteøí odeli do nových sborù
na kazatelská místa.127 Dne 1. èervna 1796 odòalo církevní pøedstavenstvo inspektorát superintendentovi Bartelmovi a pøedalo jej rektoru Pieschovi. Ale dvorským
dekretem z 19. záøí 1797 bylo naøízeno, aby byl inspektorát Bartelmovi vrácen
a výnosem krajského úøadu bylo pro budoucnost stanoveno, e inspektorem se
120

CHLEBOWCZYK, J.: Cieszyñskie szkice historyczne II. Katowice, l¹ski instytut naukowy
1984, s. 61.
121 MICHEJDA, Karol: Dzieje Kocio³a ewangelickiego w Ksiêstwie Cieszyñskim. 2. vyd. IN:
Z historii Kocio³a ewangelickiego na l¹sku Cieszyñskim. Katowice, Didache 1992, s. 120.
122 FRITSCHE, Richard: Extract derer in Materia Religionis ergangenen sowohl Kaiser- und
Königlichen  als Königlich Ober-Amtlichen  dann Königlichen Amts-  wie auch Königlichen Repraesentations- und Cammer-Rescripten ab Anno 1692. JGPÖ, 1888 (roè. 9), s. 50.
123 SCHMIDT, Arthur: Reformation und Gegenreformation in Bielitz und Umgebung. JGPÖ,
1907 (roè. 28), s. 211.
124 MICHEJDA, Karol: Dzieje Kocio³a ewangelickiego w Ksiêstwie Cieszyñskim. 2. vyd. IN:
Z historii Kocio³a ewangelickiego na l¹sku Cieszyñskim. Katowice, Didache 1992, s. 116.
125 RADDA, Karl: Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Protestantismus im Herzogtum
Teschen. Programm der k. k. Staatsrealschule in Teschen, 1881/82 (IX), s. 34.
126 WAGNER, Oskar: Die evangelische Kirche in Schlesien, Mähren, Galizien und der Bukowina
in der Toleranzzeit, sowie deren Superintendenten. IN: Im Zeichen der Toleranz. (StT II/8)
Wien, Institut für protestantische Kirchengeschichte 1981, s. 283.
127 MICHEJDA, Karol: Dzieje Kocio³a ewangelickiego w Ksiêstwie Cieszyñskim. 2. vyd. IN: Z historii Kocio³a ewangelickiego na l¹sku Cieszyñskim. Katowice, Didache 1992, s. 134, 152.
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mùe stát jedinì superintendent nebo kazatel kostela milosti. Nedlouho poté
bylo Bartelmovi uloeno vypracovat instrukci pro inspektory Jeíovy koly. Návrh jeho instrukce, nazvaný Instructions-Entwurf für den jeweiligen Inspector
der Schule und respective Gymnasiums A. C. bey der Gnaden-Kirche zu Teschen,
byl 29. èervence 1800 bez dalího potvrzen.128
Okruh pùsobnosti kolního inspektora byl vak zpochybnìn dvorským dekretem ze 14. srpna 1805. Ten naøizoval, e aèkoli je pastor bezprostøednì nadøízen
akatolickým kolám, je povinen obracet se s výhradami proti uèitelùm na obvodního kolského dohlíitele (Schuldistrictsaufseher), toti na katolického dìkana.
Mimoto jsou evangeliètí uèitelé povinni se  s výjimkou výuky náboenství 
podøídit stávajícím kolským pøedpisùm a poddat se vedení a dohledu dìkana,
který bude evangelické koly vizitovat a posílat zprávy katolické konzistoøi do
Vratislavi. Pøestoe se dekret zjevnì týkal pouze kol normálních, tìínský krajský
úøad jej aplikoval i na latinskou Jeíovu kolu. Dvùr vak s tímto postupem nesouhlasil a svým dekretem ukonèil vliv katolického dozoru a podøídil Jeíovu
kolu pøímo c. k. krajskému úøadu.129
V tée dobì (od roku 1804) vznikaly plány na pøemìnu tìínské koly na úplné
gymnázium pro protestanty z èesko-rakouských zemí.130 Po nìkolikaletých prùtazích vydal císaø Frantiek I. dne 9. listopadu 1810 dvorský dekret, jím se Jeíova
kola pøemìòovala na teologické gymnázium. Zvlátní komise vypracovala plán,
podle nìj mìlo mít gymnázium est tøíd; dohlíet na nìho mìl eforát, v nìm by
byli dva pastoøi a zástupci sboru. Po dalích prùtazích (zpùsobených napoleonskými válkami) bylo gymnázium otevøeno 1. listopadu 1813; mìlo tøi dvouroèníkové tøídy a tøídu pøípravnou. Vedle gymnázia vznikl i alumnát.131 Význam gymnázia
stoupl po zøízení teologického ústavu (budoucí bohoslovecké fakulty) ve Vídni
r. 1821. Èeský nebo rakouský kazatel tak mohl nabýt celého pøípravného vzdìlání
na kolách v èesko-rakouské èásti monarchie. Zpoèátku vak bylo tøeba estileté
studium doplnit dvouletým tzv. filozofickým kurzem, který tìíntí studenti absolvovali pøevánì na Slovensku; teprve kolním rokem 1846/47 byl tento filozofický
kurz zøízen i v tìínském gymnáziu.132 Díky tomuto gymnáziu si Tìín uchoval své
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výjimeèné postavení v rakouské evangelické církvi i po pøesídlení konzistoøe do
Vídnì, a to nejen po celou toleranèní dobu, ale i v poèátcích doby rovnoprávnosti.
c) Liturgické pøedpisy
Základními pøedpisy pro liturgický ivot tìínských evangelíkù do odebrání
kostelù v roce 1654 byl Øád církevní (1568) kníete Václava Adama a posléze
Schuel und Kirchenordnung (1584) knìny Kateøiny Sidonie. Jako liturgické øeèi
byly zavedeny èetina a nìmèina (spolu se zbytky latiny).133
Po obnovení veøejného kultu nebyla liturgie v kostele milosti právními pøedpisy státu nikterak regulována. Je moné, e zde byly snahy navázat na døívìjí
liturgii  napovídal by tomu opis církevního zøízení Kateøiny Sidonie, poøízený
2. prosince 1707134. Jako liturgický jazyk se novì prosadila poltina, zatímco èetina ustoupila do pozadí. Víme, e roku 1709 kázal v Tìínì èesky faráø Daniel Stránský135, rovnì Voigt ve svém dopise Franckemu z 8. srpna 1709 se zmiòuje o èeském
kazateli (der böhmische Prediger)136. Zdá se vak, e po nuceném odchodu pastorù, kteøí nebyli rodilými Slezany (1710), bylo v evangelickém kostele kázáno jen
nìmecky nebo polsky; èetina se ovem udrela v církevním zpìvu: i pøi polských
bohoslubách byl pouíván èeský zpìvník Cithara sanctorum (1636) tìínského
rodáka Jiøího Tøanovského  a to a do druhé poloviny 19. století; ve sboru ve
Visle a do roku 1922!137
Pøi nìmeckých a polských bohoslubách uívali tìíntí pastoøi agendu kníectví olenického, vytvoøenou podle saského vzoru.138 Polský exempláø, uívaný
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WANTUAA, Andrzej: Pocz¹tki ewangelickiej organizacji kocielnej na l¹sku Cieszyñskim.
IN: UdziaB ewangelików l¹skich w polskim ¿yciu kulturalnym. Warszawa, Zwiastun 1974,
s. 89; SKALSKÝ, Gustav Adolf: Die evangelischen Kirchenordnungen Oesterreichs. Die
evangelische Kirchenordnung für Teschen vom Jahre 1584. JGPÖ, 1901 (roè. 22), s. 117.
[Cenným pramenem k dìjinám evangelické liturgie na Tìínsku v 17. století je také rkp.
Enchiridion formularum Jana Pragena Polskoostravského (1665), který je uloen
v Tschammerovì knihovnì, sign. 19907.]
Srv. SKALSKÝ, Gustav Adolf: Die evangelischen Kirchenordnungen Oesterreichs. Die evangelische Kirchenordnung für Teschen vom Jahre 1584. JGPÖ, 1901 (roè. 22), s. 17.
SKALSKÝ, Gustav Adolf: Z dìjin èeské emigrace osmnáctého století. I. díl. Chotìboø,
nákladem Ev. Matice a. v. 1911, s. 47.
BENRATH, Gustav Adolf a kol.: Quellenbuch zur Geschichte der evangelischen Kirche in
Schlesien. München  Oldenbourg, Bundesinstitut für Ostdeutsche Kultur und Geschichte
1992, s. 172.
BOHÁÈ, Antonín: Organisace evangelických církví v èeských zemích. Praha, Synodní rada
ÈCE 1946, s. 13. [Viz té: OCZKOWSKI, Maciej: Kancjona³ ks. Jerzego Trzanowskiego w
Wile. IN: Ks. Jerzy Trzanowski. ¯ycie, twórczoæ i znaczenie. Czeski Cieszyn, Towarzystwo Ewangelickie w CSRF 1992, s. 3640.]
PATZELT, Herbert: Anfänge der Toleranzzeit in Österreichisch-Schlesien. IN: Im Lichte der
Toleranz. (StT II/9) Wien, Institut für protestantische Kirchengeschichte 1981, s. 296.
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v kostele milosti, se zachoval ve fondu Ksi¹¿nicy Cieszyñskiej.139 Pozoruhodné
je, e k tisku je pøivázán rukopis obsahující liturgické texty, které pouívali tìíntí
pastoøi pøi bohoslubách vedle této agendy140. Jazyk textù zohledòuje tìínský
dialekt.
Po vydání toleranèního patentu nezasáhli tìíntí evangelíci pouze do organizaèní výstavby toleranèní církve, nýbr ovlivnili i její liturgický vývoj: Dvorským
dekretem ze dne 30. bøezna 1782 byl v rakouských toleranèních sborech a. v. zaveden slezský bohosluebný poøádek. Podle slezského poøádku se konaly evangelicko-luterské nedìlní ranní bohosluby takto:
1. Zpìv písnì ranní
2. Kazatel zapoène pøed oltáøem píseò Sláva Bohu na výsostech
4. Zpìv písnì: Samému Bohu sláva, èest
6. Kazatel pøedstoupí opìt pøed oltáø a zapoène Poehnej nás Bùh, kùr odpovídá a bojte se jeho vechny konèiny zemì; kazatel odzpívá modlitbu, kùr pak
zpívá Amen
9. Ètení epitoly
10.Zpìv hlavní písnì
11.Kazatel opìt pøedstoupí pøed oltáø a zapoène zpìv Hospodin budi s vámi, kùr
odpovídá a s jeho (kazatelovým) duchem
13.Ètení evangelia
14.Zpìv písní Vìøíme vickni a Milý Jezu
15.Kazatel vstoupí na kazatelnu, pøednese pøístup ke kázání; zpívá se nìkolik verù, Otèená, (opìtné) ètení evangelia, kázání
18.Po ukonèení kázání mluví duchovní kleèe zpovìï a modlitbu církevní
21. Zpìv sboru, vzdechnutí a poehnání, je kazatel u oltáøe zpívá
22. Zpìv posledního vere Nu Bohu dìkujme
23. Pøijímání, pøi kterém nejménì dvì voskové svíèky hoøeti musejí.141
Souèasnì byly èinìny pokusy o vypracování nové jednotné liturgie pro vechny dìdièné zemì. Nástin, který pøipravila konzistoø v Tìínì, byl schválen dvorským dekretem z 9. záøí 1783 a jeho vypracování bylo svìøeno jednak konzistoøi
v Tìínì, jednak církevnímu konventu v Modré. R. 1785 byl povìøen superintendent Bartelmus, aby vypracoval nový návrh; ten byl dokonèen a po pøesídlení
139

Ajendá ábo Porz¹dek, Koæio³ow Ewánjelickich Kiêstwá Oleñickiego, y innych do niego
nale¹cych Powiátow. (...) Roku 1664 podána. (...) Signatura agendy je SZ E IV 52.
140 Na tyto texty upozoròuje SOSNA, W³adys³aw: Kartki z dziejów Kocio³a Jezusowego i polskich
ewangelików w Cieszynie. Cieszyn, Polskie Towarzystwo Ewangelickie 1999, s. 114115.
141 FRANK, Gustav: Toleranèní patent císaøe Jozefa II. Vídeò, nákladem c. k. evang. vrchní rady
1881, s. 7475.
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konzistoøe do Vídnì. Tam byl poslán nejen nový Bartelmusùv návrh, ale i moderská liturgie se vzájemným dobrozdáním. Vedení nad koneènou redakcí pøevzal
vídeòský konzistorní rada Jan Jiøí Fock ( 1835). Jeho návrh, pøedloený vládì
18. listopadu 1786, byl uznán za velmi dobrý a vhodný, a tak liturgie vyla roku
1788 ve Vídni pod názvem Ordnung der Handlungen und Gebete bei dem öffentlichen Gottesdienste der Kirchengemeinden A. C. in den k. k. Erbländern.142
Tého roku byl vydán pøeklad této liturgie do poltiny, poøízený tìínským pastorem Christianem Gottliebem Fröhlichem ( 1795), pùvodem z Bílska. Ve sborech vak
nenalezl ohlas, take kadý pastor si buïto musel udìlat vlastní pøeklad, anebo
v pøípadì nouze pouíval dosavadní olenickou agendu. Do èetiny pøeloil agendu z pøíkazu konzistoøe pastor Ondøej Lehotský ( 1794).143 Rukopis jeho pøekladu
o 344 stranách se nacházel v erníkovì knihovnì v Tìínì (sign. DD VII 34)144.
Název zní: Porzadek Prac a Modliteb pri Zgewnych Sluzbach Bozjech Cyrkwj
Ewangelickych Augspurskeho Wyznánj w Cysarsko-Kralowskych Zemjch.145 Ani
tento pøeklad nenael svou cestu do sborù a tak navzdory vem snahám Slované
v c. k. dìdièných zemích autorizovanou agendu nezískali.146
Závìrem je tøeba zmínit se o zajímavém jednání ve vìci liturgického jazyka na
Tìínsku: Roku 1806 se dvorská kanceláø pøimlouvala za alternativní zavedení
èeského jazyka z dùvodù obèanských a politických; zdejí obyvatelé toti mìli
hodnì kontaktù s Moravou a Èechami, a tudí by jim byla znalost této øeèi na
prospìch. Superintendent Bartelmus se vyjádøil souhlasnì, nicménì upozornil na
to, e poltina je na Tìínsku mateøským jazykem prostých lidí a v nìkterých mìstech i mìanù. Ponìvad Tìínsko hranièí s Moravou, Uhrami a Halièí, vznikla
zde smíenina èeských, polských a slovenských dialektù, které se pouívá jen
v osobním styku, nepouívá se vak v písemné podobì nebo pro kázání; vichni
kazatelé v kostele milosti byli buïto Nìmci, kteøí se nauèili polsky, nebo poltí
Slezané, kteøí ovládli nìmèinu. Aèkoli se Bartelmus o èetinu zajímal, netroufal si
142
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FRANK, Gustav: Toleranèní patent císaøe Jozefa II. Vídeò, nákladem c. k. evang. vrchní rady
1881, s. 8990; WAGNER, Oskar: Die evangelische Kirche in Schlesien, Mähren, Galizien
und der Bukowina in der Toleranzzeit, sowie deren Superintendenten. IN: Im Zeichen der
Toleranz. (StT II/8) Wien, Institut für protestantische Kirchengeschichte 1981, s. 287.
PATZELT, Herbert: Anfänge der Toleranzzeit in Österreichisch-Schlesien. IN: Im Lichte der
Toleranz. (StT II/9) Wien, Institut für protestantische Kirchengeschichte 1981, s. 297.
V Repertoriu rukopisù c. k. tìínské erníkovy knihovny je evidována ztráta tohoto rkp. od
roku 1935.
Rukopis zmiòuje KUDÌLKA, Milan: Leopold Jan erník (17471814). ivot a dílo. Krajské nakladatelství v Ostravì 1957, s. 189. Na s. 136 autor uvádí, e do erníkovy knihovny
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Srv. KUZMÁNY, Karl: Lehrbuch des Allgemeinen und Österreichischen evangelisch-protestantischen Kirchenrechtes. Wien, Wilhelm Braumüller 1856, s. 625.
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v èetinì kázat. A tak zùstalo tak jen u úvah o znovuzavedení èetiny do kázání
v kostele milosti.147

Resumé
Vestfálský mír (1648) neznamenal pro Slezsko právní likvidaci nekatolických církví
jako tomu bylo v Èechách a na Moravì. Èl. 5 osnabrücké mírové smlouvy poloil základ
ke trojímu právnímu reimu ve slezských kníectvích: první platil v omilostnìných kníectvích, druhý platil v kníectvích, kde stály kostely míru, a tøetí v kníectvích bez
práva veøejné bohosluby.
Jistou úlevu pøinesly slezským evangelíkùm altranstädtská smlouva (1707) a exekuèní
reces (1709), které na císaøi vymohl védský král Karel XII. Oba mezinárodnìprávní
dokumenty odstranily následky døívìjího poruování vestfálského míru a zajistily slezským evangelíkùm nìkterá dalí práva. Zvlátní význam mìlo ustanovení, jím se v Tìínì povolovala výstavba jednoho ze esti kostelù milosti. Tento kostel se stal v letech
1709-1730 významným centrem pietismu. Patrony kostela milosti (a také koly, která
pøi nìm vznikla) se staly evangelické stavy tìínského kníectví; jejich patronátní právo
vak bylo ze strany státu rùznì omezováno, ba i popíráno. Tìíntí evangelíci netvoøili
farnost, nýbr náleeli do katolických farností, a to vèetnì evangelického duchovenstva
a lechty.
Po ztrátì vìtí èásti Slezska ve prospìch Pruska se stal tìínský kostel jediným evangelickým kostelem v èesko-rakouských zemích habsburské monarchie (odhlédneme-li od
specifické situace na Asku). Královna Marie Terezie, která byla podle tzv. teritoriálního
systému nejvyím biskupem slezských evangelíkù, zøídila pro tyto evangelíky konzistoø a. v. (1749), fungující jako rozíøená rekatolizaèní náboenská komise. A tak podobnì jako panovnice usilovala jedinì o blaho panující církve, tak i konzistoø byla více
nástrojem protireformaèních útiskù ne skuteèným správním úøadem evangelické církve
ve Slezsku.
Po nástupu Josefa II. umonilo ojedinìlé postavení tìínského evangelického sboru
stát se v prvních letech toleranèní doby centrem evangelické církve a jeho zøízení poslouilo namnoze jako vzor pro regulaci právních pomìrù akatolíkù v èeských a nìmeckých
dìdièných zemích monarchie. Za zmínku v této souvislosti stojí tìínská konzistoø a. v.,
která bezprostøednì pøedcházela pozdìjí evangelické konzistoøi ve Vídni. Takté pomìr
evangelíkù ke katolickým farnostem byl upraven podle slezského vzoru; ve vìci tolových
poplatkù byla výslovnì recipována slezská právní úprava (èl. 4 toleranèního patentu);
pominout nelze ani pøevzetí slezské liturgie luterskými sbory. Na druhé stranì si sleztí
evangelíci zachovali nìkterá práva, kterých evangelíci v jiných zemích nepoívali: jednalo
se napø. o právní postavení milostivého kostela èi o úpravu smíených manelství.
147
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Dùleitou skuteèností bylo pøevzetí celkové koncepce církevní správy ve Slezsku,
kterou pøedstavoval tzv. teritoriální systém. Nelze proto øíci, e by tolerance znamenala
uvolnìní církve ze sevøení státní moci, spíe tomu bylo naopak (patrné je to zejména
v liturgických pøedpisech). Tolerance vak znamenala zmìnu cílù tohoto církev svírajícího státu: zatímco døíve jeho politika smìøovala jednoznaènì ke sjednocení vech poddaných v katolické víøe, nyní jeho politika smìøovala k zajitìní toho, aby vechny církve
pøispívaly k ekonomickému a mocenskému rozvoji monarchie.
Pøestoe význam tìínského sboru pro evangelické církve v Rakousku z právního
hlediska po roce 1785 poklesl, z hlediska sociologického trval v neztenèené míøe dále. Na
Tìínsku ila asi estina vech evangelíkù Rakouska, a tak není divu, e Tìín a Bílsko
zùstávaly a do 1. svìtové války centry duchovnícho ivota rakouských evangelických
církví a. v. a h. v.

Summary
Legal Relations in the Protestant Church at the Tìín Territory in the Years 1709
1781 and Their Influence on the Structure of the Tolerance Church in Austria
The theme of the article is legal position and development of the Silesian Protestant
Churches in 1709–1781 according to international documents (the Westphalian Peace
1648, the Altranstädt Treaty 1707, or the Execution Recess 1709) and concrete acts of
the Austrian Sovereigns, Maria Theresia and Joseph II. Special attention is drawn to the
development of the Protestant Congregation at the “Church of Mercy” in Cieszyn,
pattern for the Protestant Churches of the Augsburgian Confession in the whole monarchy.

Zusammenfassung
Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche in Teschener Gegend in den Jahren
17091781 und deren Einfluss auf die Organisation der Toleranzkirche in Österreich (2. Teil)
Artikel befasst sich mit der Stellung und der Entwicklung der evangelischen Kirchen in
Schlesien in den Jahren 17091781 so, wie sich diese aus den völkerrechtlichen Dokumenten (der Westfälische Frieden 1648, Altranstädter Konvention 17 07, Finalresolution
1709) als auch den jeweiligen Maßnahmen der österreichischen Herrscher Maria Teresia
oder Josef II. ergaben. Besondere Aufmerksamkeit wird der Entwicklung Teschener evangelischen Gemeinde gewidmet, die sich herum der Teschener Gnadenkirche entwickelte
und die zu einer Musterlösung der rechtlichen Regelung evangelischer Kirchen A.B. oder
H.B. in ganzem Österreich wurde.
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Riassunto
Le condizioni di diritto nella Chiesa evangelica nella regione di Tìín fra gli anni
17091781 e la sua influenza sul ordinamento della chiesa di tolleranza nell´Austria
(2a parte)
L’articolo si occupa della posizione e dello sviluppo di Chiese evangeliche silesiane fra
gli anni 1709-1781 risultante dagli documenti del diritto internazionale (l’accordo di pace
– 1648, il trattato di Altranstadt – 1707 o il cosidetto „recesso d´esecuzione“ – 1709) e
dai concreti provvedimenti degli sovrani austriaci Maria Theresia e Giuseppe II.
Un´attenzione particolare é dedicata allo sviluppo della comunita evangelica di Tìín
formatasi presso la „chiesa della misericordia“ di Tìín, che é diventata un esempio per la
regolazione giuridica delle Chiese evangeliche di entrambe orientazioni (elvetica e lutherana) in tutto l’Impero.
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Vývoj patronátního práva v èeských zemích od doby
osvícenského absolutismu do roku 1949
Mgr. Stanislav Penièka
Výrazem patronátní právo (lat. ius patronatus, nìm. Patronatsrecht) se v této
práci rozumí souhrn urèitých oprávnìní a povinností, která vznikají zakladatelùm
kostelù (lat. ecclesia, nìm. Kirche), kaplí (lat. capella, nìm. Kapelle), obroèí (lat.
beneficium ecclesiasticum, nìm. geistliches Lehen nebo Kirchlehen; té prebenda, nìm. Pfründe).
Pro zpracování tématu lze vedle oficiálních právních sbírek svìtského práva
pouít i soukromé práce pramenného charakteru, napøíklad Pavla Josefa Rieggera
(1770), Petra Jaksche (18281830), Frantika Riedera (1848-1859), Burckharda (1895),
Vratislava Buka (a kolektivu, 1931) nebo Frantika Bednáøe (1928).
Pro kanonické právo lze pouít Friedbergovu edici Corpus iuris canonici (1928),
vydání Codex Iuris Canonici s pøedmluvou a oznaèením pramenù z pera kardinála
Petra Gasparriho (1934), resp. tým autorem zapoèatou a kardinálem Iustinianem
Serédim dokonèenou devítisvazkovou práci Codicis Iuris Canonici Fontes (1923
1939). Opomenout nelze ani edici dekretù Tridentského koncilu Emila Richtera
a a Fridricha Schulteho (1853).
Pasáe o patronátním právu obsahují obecné pøíruèky církevního práva, které
ve starí dobì slouí zároveò jako pøíruèky práva konfesního, chápaného tehdy
jako partikulární právo církevní. Tak se mùeme o patronátním právu pouèit z dìl
Josefa Helferta (souhrnná práce z 1845), Johanna F. Schulteho (1856), Edwarda
Rittnera (1887, 1889), Johanna B. Haringa (1916), Kamila Hennera (1927), Josefa
Pejky (1937), Antonína Hobzy (1929) a dalích. Lze doporuèit zejména spolehlivou a vyváenou práci Edwarda Rittnera.
Speciálních prací k patronátnímu právu je relativnì málo, je tøeba zmínit zejména
dùkladnou monografii Ludwiga Wahrmunda (18941896), z ní èerpali i pozdìjí
autoøi jako Johann Schlenz (1928) a Josef Doubrava (Èasopis katolického duchovenstva, 1900-1902). Drobnìjí èasopisecké pøíspìvky k tématu pocházejí od Moøice
Píchy (Èasopis katolického duchovenstva, 1923) a Ludvíka Svatoe (Právník, 1927).
Pouèení nám mohou poskytnout i praktické pøíruèky pro správní úøedníky, èi
pro duchovní správce. Do této øady bychom mohli zahrnout známou pøíruèku
Ernst Mayerhofers Handbuch, jejím editorem byl A. Pace (pro nae potøeby IV.
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svazek, 1898), práci Johanna L. Bartha-Barthenheima (1841), Schockherr-Müllera
(1912) Svatoovu (1935), Helfertovu (1856), Borového (1879) èi Paulyho (1902).

Právní prameny
Patronátní právo bylo vytvoøeno jako institut kanonického práva, bylo tvoøeno
jeho normami a rozhodování o nìm pøísluelo podle kanonického práva církevním
soudùm.1
Patronátní vztahy byly upraveny v samostatných titulech jednotlivých sbírek
Corpus Iuris Canonici2 (Liber Extra3, Liber Sextus4 a Clementinae5) a v dekretech
Tridentského koncilu (15451563).
V staletích následujících po Tridentském koncilu nabyla urèitého významu také
rozhodnutí øímské kongregace povìøené autentickou interpretací tridentských
usnesení  Kongregace svatého koncilu (Congregatio sancti Concilii).
Roku 1917 byl vyhláen Kodex kanonického práva (Codex Iuris Canonici  dále
citujeme také jako CIC/1917). Patronátnímu právu je v nìm vìnována ètvrtá hlava
dvacátého pátého titulu O církevních obroèích v tøetí knize O vìcech.
Kánon 1450 CIC/1917 zakazoval do budoucna vznik patronátních práv. Následující kánon 1451 stanovil, e místní ordináøi6 mají s patrony jednat o výmìnì
patronátního práva, nebo alespoò práva prezentaèního, za duchovní pøímluvy.
Spory, jejich pøedmìtem byla patronátní práva, byly v habsburské monarchii ji
v polovinì 17. století svìøeny do kompetence svìtských soudù, konkrétnì soudù
zemských.7
1

2
3
4
5
6

7

Cf c.3, X, II, 1. Také podle c.16, X, III, 38 je patronátní právo spirituali annexum, tj.
spojené s právy duchovními. Cf napø. RITTNER, E.: Církevní právo katolické. Pøel. Emanuel
Zítek, Nákladem Právnické jednoty v Praze, I, Praha 1887, s. 286.
Úøední vydání roku 1582. Cf BUEK, V.: Uèebnice dìjin práva církevního. I. Vehrd. Praha
1946, s. 92.
Vyhláena roku 1234. Cf BUEK, V.: Uèebnice dìjin práva církevního. I. Vehrd. Praha 1946,
s. 88.
Vyhláena roku 1298. Cf BUEK, V.: Uèebnice dìjin práva církevního. I. Vehrd. Praha 1946,
s. 89.
Vyhláena roku 1314, resp. 1317. Cf BUEK, V.: Uèebnice dìjin práva církevního. I. Vehrd.
Praha 1946, s. 90.
Místní ordináø  pøedstavený (resp. jeho zástupce) místní partikulární místní církve, tj.
diecéze nebo jiné místní partikulární církve, napø. diecézní biskup. Cf TRETERA, J.R.:
Církevní právo. Jan Krigl. Praha 1993, s. 96.
Právními pøedpisy z let 1651 a 1669. Cf WAHRMUND, L.: Das Kirchenpatronatrecht und
seine Entwicklung in Österreich. II. Die staatliche Rechtsentwicklung. Alfred Hölder. Wien
1896, s.19. Cf JAKSCH, P.K.: Gesetzlexikon im Geistlichen, Religions- und Toleranzsache,
wie auch in Güter-Stiftungs-Studien- und Zensurensachen für das Königreich Böhmen. IX.
Vlastním nákladem Prag 18281830 (dále jen JAKSCH), IV, s. 325.
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Ty se ve svém rozhodování øídily normami obsaenými v èásti De patronatus
jure, anebo duchovní léna,8 právního pøedpisu vydaného císaøem Leopoldem I.
roku 1679 pod názvem Tractatus de juribus incorporalibus (dále citujeme také
pod zkratkou TIC).9
Ludwig Wahrmund soudí, e postavení patronù podle výe uvedeného traktátu
bylo pøíznivìjí ne v právu kanonickém.10 Tento názor je opakován i v pozdìjí
literatuøe,11 ale srovnáním obsahu traktátu s kanonickými normami dospìjeme
k závìru, e detaily, jimi se traktát odlioval od kanonickoprávní úpravy, nebyly
vdy ve prospìch patronù.
V dobì osvícenského absolutismu bylo ze strany státní moci vydáno velké
mnoství naøízení upravujících patronátní pomìry zejména v tom smyslu, e se
patronùm ukládá øada nových povinností.12
Pro kanonické právo bylo a je charakteristické relativnì iroké uplatnìní právního obyèeje. Také normy svìtského práva odkazovaly pøi øeení nìkterých otázek
na místní obyèeje.
Osvícenská úprava patronátního práva v principu pøetrvala i zásadní spoleèenské zmìny, k nim dolo v habsburské monarchii mezi lety 18481867.
V roce 1848, kdy bylo zrueno poddanství, uvaovalo se o zásadních zmìnách,
i pokud jde o právo patronátní.13 K nim vak nedolo, zemskými snìmy nìkterých
zemí habsburské monarchie byly pøijaty pouze tzv. konkurenèní zákony (na poèátku 60. let).
V letech 18551874 platil v habsburské monarchii, resp. po roce 1867 v její
pøedlitavské èásti, konkordát se Svatým stolcem, vyhláený jako císaøský pa8

Citace podle èeského pøekladu in BUEK, V. et alii: Èeskoslovenské církevní zákony, I, Èeskoslovenský Kompas, Praha 1931 (dále jen BUEK), s. 257261.
9
Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 22.
10 Ibidem, s.24.
11 Cf HENNER, K.: Základy práva kanonického. II. Právo platné. Seit první a druhý. Vehrd.
Praha 1927, s. 170; DOUBRAVA, Josef: Otázka patronátní v Èechách. In Èasopis katolického duchovenstva 66/1900, s. 206; Cf HOBZA, A.: Úvod do církevního práva. Za spolupráce
Dra. Josefa Tureèka. Nákladem vlastním. Praha 1929, s. 210. Naproti tomu Josef Pejka
charakterizuje právní úpravu traktátu celkem v mezích práva kanonického. Cf PEJKA, J.:
Církevní právo se zøetelem k partikulárnímu právu èeskoslovenskému. II. Hierarchický øád
církevní. Theologický ústav CSsR v Oboøiti u Dobøíe. Oboøitì u Dobøíe 1937, s. 89.
12
Pouívám výrazu naøízení pro oznaèení právních pøedpisù vydávaných panovníkem èi
jeho úøady.
13 Cf výnos ministerstva vnitra vydaný ve srozumìní s ministerstvem spravedlnosti z 10.
èervna 1849. Cf RIEDER, F.: Handbuch der k. k. Gesetze und Verordnungen über geistliche
Angelegenheiten für alle Kronländer des österreichischen Kaiserstaates. IIII. Mayer &
Compagnie, Franz Ignaz Ebenhöch, Wien 1848, 1855, Linz 1859 (dále citujeme jako RIEDER), II, s. 2021.
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tent è. 195/1855 ø.z. Patronátního práva se dotkl pøedevím ve svém èl. 12, podle
nìho o patronátním právu bude rozhodovati církevní soud; Svatá Stolice,
vak svoluje, e  jedná-li se o svìtské patronátní právo  mohou svìtské soudy
nalézati o posloupnosti v nìm 14 Nejen pro patronátní právo mìl jistý význam
té èl. 34, podle nìho ve ostatní, co dotýká se církevních osob a vìcí, a o èem
nebyla zmínka uèinìna v tìchto èláncích, bude se øíditi a spravovati podle uèení církve a podle jejích zásad, schválených Svatou stolicí,15 a zejména èl. 35,
podle nìho vechny, jakýmkoli zpùsobem a v jakékoli formì vydané zákony,
naøízení a opatøení v císaøství Rakouském a v jednotlivých zemích, z kterých
pozùstává, jest povaovati za zruené touto slavnostní formou, pokud této smlouvì
odporují 16
V roce 1867 byl pøijat, jako souèást tzv. prosincové ústavy, zákon è. 142/1867
ø.z. Jeho èlánek 15 zaruèoval, e kadá zákonnì uznaná církev a náboenská
spoleènost má právo na spoleèný veøejný výkon náboenství, øídí a spravuje
svoje vnitøní záleitosti samostatnì, zùstává v uívání a drbì svých pro kultus,
vyuèování a dobroèinné úèely urèených ústavù, nadací a fondù, je vak, jako
kadá spoleènost, podøízena veobecným státním zákonùm.17
K provedení tohoto zákona byl pøijat zákon è. 50/1874 ø.z., jímto se vydávají
ustanovení, kterými se upravují zevnitøní [vnìjí] právní pomìry církve katolické.18
Tento zákon ve svém § 32 stanovil, e pomìry patronátní uspoøádají se zvlátním zákonem. A do té doby zachovají v pøíèinì tìchto pomìrù platnost naøízení
dosavadní. Pøedpokládaný zvlátní zákon vak nikdy nebyl pøijat.
V § 33 zákon è. 50/1874 ø.z. stanovil, e vzela-li by rozepøe o to, jestli nìkterý
kostel nebo nìkterá prebenda postavena pod patronátem, aneb má-li biskup
právo, sám prebendu obsazovati, má v pøíèinì toho øádným postupem instancí
rozhodnouti státní správa záleitostí duchovních, slyevi prvé úøady církevní.
Jde-li vak jen o to, komu pøísluí patronát kostela nebo prebendy, rozhodne
o tom soud.
14
15

16
17
18

Citace konkordátu podle pøekladu in BUEK, s.´131.
Ibidem, s. 136. Ve znìní uveøejnìném v øíském zákoníku: Cetera ad personas et res ecclesiasticas pertinentia, quorum nulla in his articulis mentio facta est, dirigentur omnia et
administrabuntur juxta Ecclesiae doctrinam et ejus vigentem disciplinam a Sancta Sede
adprobatam./Das übrige die kirchlichen Personen und Sachen Betreffende, wovon in diesen
Artikeln keine Meldung gemacht ist, wird sämmtlich nach der Lehre und ihrer in Kraft
stehenden, von dem heiligen Stuhle gut geheißenen Disciplin geleitet und verwaltet werden.
Ibidem, s. 136.
Cf BUEK, s. 2930. Èl. 15 zákona è.142/1867 ø.z. byl obsahovì totoný s § 2 císaøského
patentu è. 151/1849 ø.z. Cf BUEK, s. 2324.
Text zákona také in BUEK, s. 248436.
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Druhy patronátního práva
V prùbìhu èasu vytvoøili kanonisté a v jejich stopách pozdìji svìttí právníci
rozsáhlou teoretickou klasifikaci.19 Skuteèné odlinosti v právních reimech reflektovala èlenìní na a) patronátní právo osobní a vìcné; b) církevní a svìtské
a c) veøejné a soukromé.
Vìcné a osobní patronátní právo (ius patronatus reale-ius patronatus
iure dominii, ius patronatus personale)
Patronátní právo vìcné bylo právním pøísluenstvím20 pozemku, s ním sdílelo
jeho právní osud.21 Pøi pøevodu vak bylo moné vyhradit si patronátní právo
nebo ho pøevést samostatnì. V takových pøípadech se patronátní právo vìcné
mìnilo na patronátní právo osobní.22
Vìcná povaha patronátního práva neodpovídala podstatì patronátního práva
jako církevní výsady (lat. privilegium) mající zakladatele odmìnit za dobrodiní
poskytnutá Církvi.23 V zemích habsburské monarchie, a nejen v nich24, vak vìcná
patronátní práva pøevaovala. Jak píe Edward Rittner, zásadám práva církevního odpovídá vlastnì jenom patronát osobní, kdeto patronát vìcný jest anomalií, ale tento druh patronátu nyní k výjimkám náleí, pravidlem pak je patronát
vìcný.25 V praxi bylo tedy anomálií naopak patronátní právo osobní.26
V pøípadì dìleného vlastnictví byl podle kanonického práva patronem vlastník
uitkový.27
Osobní patronátní právo bylo oproti vìcnému patronátnímu právu právem samostatným a samostatnì pøecházelo èi se pøevádìlo na jiné osoby. Protoe se
19
20
21

22
23
24
25
26
27

Cf c.7, X, III, 38; c. 1449 bod 1 CIC/1917. Cf napø. RITTNER, E.: o.c., s. 287288;
WAHRMUND, L.: o.c., s. 53ff.
Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 54.
Cf § 20 TIC: Bylo-li panství, mìsto, mìstys, vesnice anebo jiný statek, jako i vekerá
pozùstalost prodány, zastaveny anebo propachtovány, a s tím jest i duchovní léno spojeno,
jest i toto, aèli nebylo výslovnì vyjmuto, do prodeje, zástavy, anebo nájmu pojati, ale jen
akcesoricky, bez ocenìní, jinak není dovoleno duchovní léno samo a odlouèenì prodávati,
nebo zastavovati anebo propachtovávati nebo ho za peníze anebo hodnotu penìitou zcizovati. In BUEK, s. 260.
Ibidem. Cf RITTNER, E.: o.c., s. 297.
Cf RITTNER, E.: o.c., s. 282283; DOUBRAVA, Josef: Otázka patronátní v Èechách. In
Èasopis katolického duchovenstva 66/1900, s. 342.
Cf PLÖCHL, W.M.: Geschichte des Kirchenrechts. II. Das Kirchenrecht der abendländischen
Christenheit 1055 bis 1517. Herold. Wien-München 1955, s. 370.
Cf RITTNER, E.: o.c., s. 287.
Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 53; HENNER, K.: o. c., s. 170.
Cf c.7, X, III, 38; RITTNER, E.: o.c., s. 299.
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jednalo o církevní právo, nemohlo být pøevádìno úplatnì (zákaz simonie)28 a na
osoby, které nebyly zpùsobilé k církevním právùm. (Církevní práva nabývají pouze pokøtìní ijící v jednotì s církevním spoleèenstvím  in communione).29
Církevní a svìtské patronátní právo (ius patronatus ecclesiasticum,
ius patronatus laicale)
Církevní patronátní právo pøísluelo fyzické osobì z titulu církevního úøadu
(napøíklad biskup mající z titulu biskupského úøadu patronátní právo v jiné ne
vlastní diecézi30), nebo církevní právnické osobì (napø. urèitý kostel mohl být
patronem jiného kostela).31 Za církevní se povaovalo patronátní právo i tehdy,
vzniklo-li donací církevního majetku.32
Pokud mìlo k obroèí èi ke kostelu patronátní právo více osob (ius compatronatus), z nich nìkdo èi nìkteøí byli církevním patronem a nìkdo èi nìkteøí patronem
svìtským, lo o patronátní právo smíené (ius patronatus mixtum).33
Od úèinnosti CIC/1917 ztrácí rozliování patronù na církevní a svìtské smysl,
protoe citovaný kodex jejich právní reimy sjednotil.
Patronátní právo veøejné a soukromé (ius patronatus publicum, ius
patronatus privatum)
Kanonické právo mezi veøejnými a soukromými patrony nerozliovalo.34
28
29

30

31

32

33
34

Cf c.16, 23, X, III, 38.
Cf RITTNER, E.: o.c., s. 288; WAHRMUND, L.: o.c., s. 243f.; SCHULTE, J.F.: Das Katholische Kirchenrecht. II. Farbersche Universitätsbuchhandlung. Giessen. 1866, s. 672; HARING, J.B: Grundzüge des Katholischen Kirchenrechts. Graz, 1916, s. 655; HELFERT, J.:
Handbuch des Kirchenrechts aus den gemeinen und Oesterreichischen Quellen zusammen
gestellt. III, Prag 1845, s. 132; PEJKA, J.: o.c., s. 85. Cf c. 1453 § 1 CIC/1917.
Cf c.18, X, III, 38. Pouze ze skuteènosti, e patron je klerik, nelze vyvozovat patronátní
právo církevní. Církevním se patronátní právo stávalo, pokud bylo nabýváno z titulu církevního úøadu.
Cf RITTNER, E.: o.c., s. 287288; SCHULTE, J.F.: o.c., s. 668ff.; BARTH-BARTHENHEIM, J. L. Ehrenreich Graf von: Österreichs geistliche Angelegenheiten in ihren politisch-administrativen Beziehungen. Braumüller und Seidel. Wien 1841 (dále jen BARTH), s. 51.
Cf RITTNER, E.: o.c., s. 287; SCHULTE, J.F.: o.c., s. 669; PEJKA, J.: o.c., s. 85. DOUBRAVA, Josef: Otázka patronátní v Èechách. In Èasopis katolického duchovenstva 66/1900,
s. 346. Tento názor rakouských, resp. s rakouskými pomìry spojených, a èeskoslovenských
kanonistù je pochopitelnìjí, uvìdomíme-li si, e jedním z neuralgických bodù vztahu státcírkev na naem území byla sekularizace kláterního majetku v dobì Josefa II. a jeho pøevedení do státem spravovaného náboenského fondu, resp. náboenských fondù.
Cf napø. RITTNER, E.: o.c., s. 288.
Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 62.
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Za veøejné patronátní právo se v habsburské monarchii povaovalo patronátní
právo pøísluející zemìpánovi z titulu jeho úøadu35 (po vzniku republiky vládì36),
veøejným fondùm (zejména náboenskému a studijním fondu) a komoøe (v pøípadì
vìcných patronátních práv spojených se státními statky  tzv. komorní obroèí). 37
Patronátní právo pøísluející zemìpánovi je vhodné odliovat alespoò
v teoretické rovinì od tzv. zemìpanského patronátu (ius patronatus ratione ducatus). Jak latinský název napovídá, právním titulem tzv. zemìpanského patronátu mìla být státní výsost. Pojem zemìpanského patronátu ve výe uvedeném smyslu
se uplatòoval zvlátì na pøelomu 18. a 19. století v souvislosti se sekularizací
církevního majetku.38

Subjekty patronátního práva
Fyzické osoby
V kanonickém právu se uplatòovala zásada, e v Církvi mohou nabývat a vykonávat práva pouze pokøtìní ijící v jednotì s církevním spoleèenstvím (in communione).39 Proto nebylo moné, aby patronátní právo vzniklo osobám nepokøtìným
nebo pokøtìným osobám neijícím v jednotì s církevním spoleèenstvím  pøísluníkùm jiných køesanských denominací ne katolické nebo katolíkùm stieným
trestem exkomunikace. V otázce vzniku patronátního práva nebylo podstatné,
zda-li lo o patronátní právo vìcné nebo osobní, výe uvedené zásada, e v Církvi
35
36
37

38

39

Patronátní práva na císaøských rodinných statcích byla povaována za patronátní práva soukromá. Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 63.
Cf HENNER, K.: o.c., s. 171.
Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 62ff.; HENNER, K.: o.c., s. 170171; HELFERT, J.: Handbuch
des Kirchenrechts aus den gemeinen und Oesterreichischen Quellen zusammen gestellt. III,
Prag 1845, s. 131132; BARTH, s. 47f.
Cf RITTNER, E.: o. c., s. 299301; HENNER, K.: o.c., s.171; HARING, J.B: o.c., s. 657f.
Vratislav Buek píe: Od XIII. stol. se vyskytuje obyèej, e zemìpánové povaují vechna
beneficia, která nejsou pod patronátem soukromým a pøi novì zakládaných, která výslovnì
se svolením zemìpanským za soukromopatronátní nebyla prohláena, ratione ducatus, za
beneficia stojící pod zemìpanským patronátem; v tom sluí spatøovati základ pozdìjího
zemského církevnictví státního. Cf BUEK, V.: Uèebnice dìjin práva církevního. II. Vehrd.
Praha 1947, s. 161.
Cf c.1453 § 1 CIC/1917: Ius patronatus personale transmittti valide nequit ad infidels,
publice apostates, haereticos, schismaticos, adscriptos societatibus secretis ab Ecclesia damnatis, nec ad quoslibet excommunicatos post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam. Cf RITTNER, E.: o.c., s. 288; WAHRMUND, L.: o.c., s. 243f.; SCHULTE, J.F.: o.c.,
s. 672; HARING, J.B: o.c., s. 655; HELFERT, J.: Handbuch des Kirchenrechts aus den
gemeinen und Oesterreichischen Quellen zusammen gestellt. III, Prag 1845, s. 132; PEJKA, J.: o.c., s. 85.
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mohou nabývat práva pouze pokøtìní ijící v jednotì s církevním spoleèenstvím,
platila u obou tìchto druhù patronátního práva.40
Podle CIC/1917, pøeel-li pozemek, s ním bylo spojeno patronátní právo vìcné,
na osobu nezpùsobilou k církevním právùm, patronátní právo nezanikalo, taková
osoba ale nemohla patronátní právo vykonávat.41
V habsburské monarchii (i v Nìmecku) vìcná patronátní práva vykonávali i pøísluníci jiných køesanských denominací ne katolické.42
Právní základ pro to byl, zdá se, více ne sporný. Jako argument se v tìchto
pøípadech toti uvádìla pøísluná ustanovení míru Vestfálského, který se, jak známo, na náboenské pomìry habsburských dìdièných zemí nevztahoval.43 Navíc,
jak píe Johann Schulte, nepotøebuje ádný dùkaz, e patronát nad katolickými
kostely není ádné annexum výkonu protestantského náboenství.44
Po roce 1848 v souvislosti s emancipací idovského obyvatelstva byla uvolnìna i omezení týkající se nabývání nemovitostí. Tím se zároveò stala aktuální otázka, jaké jsou právní dùsledky skuteènosti, e se pøísluník idovského vyznání
stane vlastníkem pozemku, s ním je spojeno patronátní právo.
V roce 1860 bylo vydáno císaøské naøízení è.45/1860 ø.z., jeho § 2 stanovil, e
jestlie a pokud má israelita v drení statek, s ním spojena jsou patronátní
práva spoèívají tato práva. Nicménì zùstává israelitský dritel povinen nésti
bøemena s tìmito právy spojená.45
Jedná se o øeení vyjádøené v obecnìjí formì té v ministerských výnosech
z 28. kvìtna 1876 a 28. prosince 187046, podle nich se na patronátní oprávnìní
nevztahuje princip rovnosti obèanù stanovený zákonem è.142/1867 ø.z., nebo se
jedná o oprávnìní k urèitým církevním aktùm a nároky na urèitá církevní
èestná práva, nikoli o obèanské nebo politické právo ve smyslu tohoto státního základního zákona47.
40

41
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44
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Jak píe Johann Schulte, tìko si lze pøedstavit, e by místní ordináø pøipustil vznik patronátního práva osobám neijícím v jednotì s církevním spoleèenstvím. SCHULTE, J.F.: o.c.,
s. 672.
Cf. c.1453 § 3 CIC/1917. Cf RITTNER, E.: o.c., s. 289.
Cf RITTNER, E.: o.c., s. 288289.
Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 75; HARING, J.B.: o.c., s. 668669. HENNER, K.: o.c., s. 170;
HELFERT, J.: Handbuch des Kirchenrechts aus den gemeinen und Oesterreichischen Quellen zusammen gestellt. III, Prag 1845, s. 132.
SCHULTE, J.F.: o.c., s. 672
In BUEK, s. 327.
Cf PACE, A. (edit.): Ernst Mayerhofers Handbuch für den politischen Verwaltungsdienst in
den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Länder mit besonderer Berücksichtigung
der diesen Ländern gemeinsamen Gesetze und Verordnungen. IV. 5. vydání. Manzsche k.
u k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung. Wien (Mayerhofer) 1898, s. 8586.
Ibidem, s. 86.
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Pro zpùsobilost k patronátním oprávnìním tak stát v principu uznal normu kanonického práva, v pøípadì zpùsobilosti k patronátním povinnostem vak nikoli.
Zde je uplatnìna zásada, e patronátní povinnosti zavazují kadého nabyvatele
pozemku, s ním je patronátní právo spojeno, bez ohledu na jeho konfesní pøíslunost.49 Tak výe uvedené císaøské naøízení è.45/1860 ø.z., tak i zákon è.49/1868 ø.z.,
kterým jsou upravovány mezikofesní pomìry státních obèanù ve smìrech v nìm
oznaèených, ve svém èl. 9: pøísluníci nìkteré církve nebo náboenské spoleènosti mohou jen tenkrát býti pøidreni k pøíspìvkùm v penìzích a naturaliích
nebo k výkonu prací pro úèely kultové nebo dobroèinné nìkteré jiné církve
nebo náboenské spoleènosti, leí-li na nich povinnosti vìcného patronátu 49,
pøevzatém i do § 8 odst. 1 zákona è.96/1925 Sb. z. a n., o vzájemných pomìrech
náboenských vyznání. 50
Také v konkurenèních zákonech nalezneme ustanovení, e kadý nabyvatel
pozemku, se kterým je spojeno patronátní právo, je povinen bez ohledu na svou
konfesní pøíslunost plnit patronátní povinnosti.51
Právnické osoby
Patronátní práva mohly nabývat té právnické osoby.52 Existence církevních
právnických osob se pro pøedkodexové kanonické právo mùe dovozovat argumenty institutové teorie vlastnictví církevního majetku.53 CIC/1917 ji pouíval
pojem morální osoba.54 Zákon è.50/1874 ø.z., provádìjící èlánek 15 základního
zákona è.142/1867 ø.z., ve svém § 38 hovoøí o základním jmìní kostelù a ústavù
církevních55.
Problematickou mùe být v této souvislosti otázka zpùsobilosti právnických
osob zaloených podle svìtského práva k církevním právùm. V rakouské, resp.
èeskoslovenské právní praxi patronátní práva pøísluela a byla vykonávána právnickými osobami zaloenými podle práva svìtského, typicky obcemi.
48
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Vyhýbám se termínu vìcné bøemeno, jím byly patronátní povinnosti ve starí literatuøe
oznaèovány (Cf napø. Pejka, J.: o.c., s. 87). protoe v souèasném èeském právním øádu se
jedná o termín soukromého práva se specifickým obsahem.
Cf BUEK, s. 33.
Ibidem, s.110.
§ 9 zákona è.11/1864 z.z.mor. Cf BUEK, s. 525. § 9 zákona è. 2/1864 z.z.sl. Cf BUEK,
s. 533.
Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 243244.
Cf SCHULTE, J.F.: o.c., s. 486ff. Jmenovaný autor se problematikou církevních právnických
osob zabývá také v samostatném pojednání.
Cf zejména c. 99 CIC/1917.
Cf BUEK, s. 371.
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V této souvislosti je ovem tøeba zmínit té ministerský výnos z 18. prosince
1856, urèený místodritelství v Terstu, vyslovující se pro vylouèení nekatolických
èlenù obecní rady Terstu z výkonu prezentaèního práva.56 Naproti tomu Kamil
Henner cituje výnos ministerstva vnitra ze 17. dubna 1850, podle nìho obecní
zastupitelstvo vykonává prezentaèní právo bez ohledu na vyznání svých èlenù.57

Nabytí patronátního práva
Originární zpùsoby nabytí patronátního práva58
Patronátní právo mohlo vzniknout zaloením kostela, kaple a obroèí.59 Podle
kanonického práva se mohlo zaloení realizovat tøemi rùznými zpùsoby jednání.
Budoucí patron mohl poskytnout pozemek, na nìm mìla být budova kostela èi
kaple postavena. V takovém pøípadì kanonistická teorie hovoøila o zaloení formou fundatio v uím smyslu (od lat. fundus ve významu pozemek). Nebo budoucí patron mohl na své náklady vystavìt budovu kostela èi kaple. V takovém pøípadì
kanonistická teorie hovoøila o zaloení formou aedificatio (exstructio, constructio). Nebo mohl budoucí patron poskytnout prostøedky za úèelem vzniku kostelního jmìní (lat. fabrica ecclesiae, nìm. Kirchenfabrik, Kirchenvermögen, èesky té
záduní jmìní) nebo jmìní obroèního (nìm. Pfründenvermögen). V takovém pøípadì kanonistická teorie hovoøila o zaloení formou dotatio. 60
Zaloení kostela èi kaple bylo spojeno pøirozenì se zaloením obroèí. K øádnému
fungování budovy jako kostela èi kaple bylo potøeba zajistit i vlastního duchovního, a pro nìho bylo nutné zøídit obroèí. Pro vznik kostela, èi kaple bylo tedy
potøebné realizovat vechny tøi uvedené formy jednání (fundatio, aedificatio,
dotatio).61
Jakkoli byla potøebná realizace vech forem jednání, mohla kadé z nich realizovat jiná osoba, které vznikalo samostatné patronátní právo.62
Podle formy jednání, z nìho vznikalo patronátní právo, stanovil CIC/1917 urèité povinnosti patronù.
Tak souèástí patronátního práva z titulu aedificatio byla povinnost zchátralý
kostel znovuvystavìt nebo provést nutné stavební opravy podle rozhodnutí
56
57
58
59
60
61
62

Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 76.
Cf HENNER, K.: o. c., s. 173. Cf RIEDER, II, s. 178.
Cf napø. RITTNER, E.: o.c., s. 290nn.
Cf c. 25, X, III, 38; Concilium Tridentinum, sessio XXV, de ref. c. 9 a sessio XIV, de ref., c. 12;
§ 17 TIC, in BUEK, s. 260.
Cf § 17 TIC: Kdo farní kostel anebo jinaké duchovní beneficium zaloí, postaví anebo
pozemek k tomu bezplatnì vìnuje nabývá tím duchovního léna.Cf BUEK, s. 260.
Cf RITTNER, E.: o.c., s. 290; PEJKA, J.: o.c., s. 86.
Cf napø. RITTNER, E.: o.c., s. 291.
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místního ordináøe.63 V pøípadì patrona z titulu dotatio byla s patronátním právem
spojena povinnost doplnit v pøípadì potøeby kostelní èi obroèní jmìní na dostateènou výi.64
Podle CIC/1917 do doby splnìní výe uvedených povinností bylo patronátní
právo suspendováno, tj. patron nemohl své patronátní právo vykonávat.65 Jestlie místní ordináø urèil patronovi k provedení výe uvedených povinností lhùtu
pod sankcí zániku patronátního práva a ten tyto povinnosti neprovedl, patronátní
právo zanikalo.66
CIC/1917 stanovením výe uvedených povinností pod sankcí zániku patronátního práva shrnoval a precizoval ji existující kanonickou doktrínu zaloenou na
rozhodnutích Kongregace svatého koncilu.67
Jestlie kostel, kaple nebo obroèí nemohly plnit øádnì své funkce, budova kostela èi kaple zchátrala nebo kostelní èi obroèní jmìní pokleslo pod kvalifikovanou
mez (v praxi zvlátì øímské Roty bylo pouíváno pravidlo o hranici 1 jmìní68), osoba, která potøebné stavební opravy zajistila nebo doplnila jmìní, získávala z tohoto
jednání patronátní právo (pokud u samozøejmì patronem nebyla a nejednala tak
pro zachování svého dosavadního patronátního práva).69 Jednalo se o tzv. znovuzaloení kostela, kaple nebo obroèí (reedificatio, redotatio).
Patronátní právo bylo moné získat rovnì jako privilegium udìlené pøíslunou
církevní autoritou. Tridentský koncil vak do budoucna tento zpùsob nabytí patronátního práva vylouèil a patronátní práva z nìho vzniklá zruil s výjimkou patronátních práv pøísluejících univerzitám a panovníkùm. Nicménì, z povahy moci
papeské v Katolické církvi vyplývá, e ji usnesení koncilu nemohlo omezit, a tak
i nadále existovala monost nabytí patronátního práva z papeského privilegia.70
Tridentský koncil stanovil jako formální dùkaz pro existenci patronátního práva
písemnou listinu, tam vak, kde nemohla být pøedloena, mohlo být za urèité podmínky patronátní právo presumováno. Touto podmínkou byl výkon prezentaèního práva od nepamìtných dob, nepøetritì pak v posledních 50 letech.71

63
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70
71

Cf c.1469 § 1 bod 2 CIC/1917.
Cf c.1469 § 1 bod 3 CIC/1917.
Cf c.1469 § 2 CIC/1917.
Cf c.1469 § 3 CIC/1917.
Cf RITTNER, E.: o.c., s. 292; SCHULTE, J.F.: o.c., s. 702. Cf zejména rozhodnutí Kongregace svatého koncilu Tiburtina, N. 4013, in GASPARRI, P.: Codicis iuris canonici fontes. VI.
Romae 1932, s. 286287.
Cf SCHULTE, J.F.: o.c., s. 683.
Cf RITTNER, E.: o.c., s. 292.
Cf Concilium Tridentinum, sessio XIV, de ref., c. 12; RITTNER, E.: o.c., s. 293.
Cf Concilium Tridentinum, sessio XXV, de ref., c. 9; PEJKA, J.: o.c., s. 86.
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Derivativní zpùsoby nabytí patronátního práva
Právo patronátní vìcné pøecházelo a bylo pøevádìno spoleènì s pozemkem,
take derivativní zpùsoby nabytí patronátního práva vìcného jsou totoné
s derivativními zpùsoby nabytí vlastnického práva k pozemku.72 Nicménì i v pøípadì
vìcného patronátního práva musel být uplatòován kanonický princip zákazu simonie.73 Jeho pøevod nesmìl ovlivnit, a u pozitivnì, nebo negativnì, cenu.74
Otázka, komu pøísluí patronátní právo v pøípadì rozdìlení (parcelace) pozemku, s ním bylo patronátní právo spojeno, nebyla jednoznaènì øeena.75
Patronátní právo mohlo být pøevedeno nebo mohlo pøejít i samostatnì, ani by
dolo k pøevodu èi pøechodu pozemku, a naopak, pozemek mohl být pøeveden
nebo mohl pøejít s výhradou patronátního práva.76
Následující výklad bude omezen na derivativní zpùsoby nabytí patronátního
práva osobního.
Tøeba jetì dodat, e pøevod èi pøechod patronátního práva mohl být omezen
zakladatelem nebo v privilegiu.77
Patronátní právo osobní se dìdilo v testamentární i intestátní posloupnosti.78
TIC se v tomto bodu od kanonického práva neliil.79 Patronátní právo osobní
mohlo být té darováno. Patronátní právo mohlo být smìnìno za jiné církevní
právo (zákaz simonie).80
Podle CIC/1917 bylo ke kadému pøevodu patronátního práva zapotøebí písemného souhlasu místního ordináøe, pokud zakládací listina nestanovila jinak.81 Tím
se CIC/1917 lií od pøedchozí kanonické úpravy, je souhlas místního ordináøe
nepoadovala u pøevodu patronátního práva svìtského církevní osobì nebo spolupatronovi.82
72
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74
75

76
77
78
79
80
81
82

Cf c. 7, X, III, 38.
Cf c. 6, X, III, 38. Cf RITTNER, E.: o.c., s. 295.
Cf RITTNER, E.: o.c., s. 298. Cf § 20 TIC, in BUEK, s. 260.
Cf RITTNER, E.: o.c., s. 298; SCHULTE, J.F.: o.c., s. 689; HENNER, K.: o.c., s.170.
Aplikaèní praxe v souvislosti s I. pozemkovou reformou interpretovala pøísluná zákonná
ustanovení v tom smyslu, e patronátní právo zùstává u kmenového pozemku a nepøechází
na nabyvatele pozemkových pøídìlù. Zákon o nové pozemkové reformì, è. 46/1948 Sb. z.
a n. odkazoval pro vypoøádání práv a závazkù váznoucích na na vykoupené pùdì na
náhradový zákon z I. pozemkové reformy.
Cf dekret dvorské kanceláøe z 12. listopadu 1818, in RIEDER, I, s. 352.
Cf RITTNER, E.: o.c., s. 295.
Cf § 19 TIC, in BUEK, s. 260; RITTNER, E.: o.c., s. 287.
Cf § 19 ve spojení s § 26 TIC, in BUEK, s. 260261.
Cf § 21 TIC, in BUEK, s. 260; RITTNER, E.: o.c., s. 296.
Cf c. 1453 § 2 CIC/1917.
Cf c. 14, X, III, 38; c. un., III, 19, in VIo; RITTNER, E.: o.c., s. 296.
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Vydrení patronátního práva bylo moné jako u kadého jiného církevního práva. Pokud jde o pøedkodexové kanonické právo, Edward Rittner píe, e nejrozíøenìjím je mínìní, e k vydrení duchovního patronátu tøeba je 40 let, k vydrení
svìtského patronátu 30 let.83 Kánon 1508 CIC/1917 odkazuje na normy svìtského práva jako na subsidiární pramen kanonického práva (leges canonizatae).
Zároveò stanoví, e vydret nelze práva udìlená apotolským privilegiem. Následující kánon 1511 stanoví pro vydrení proti církevním právnickým osobám tøicetiletou dobu vydrení.
§ 18 TIC je v edici Èeskoslovenské církevní zákony pøeloen takto: Duchovní
léno nenabývá se promlèením v právu zaloeným.84 Tomu nelze rozumìt jinak,
ne e TIC vyluèuje jako dùvod vzniku patronátního práva vydrení. Takový závìr
by byl ovem v rozporu s kanonickým právem, které jinak TIC v zásadì sleduje.
Lze proto soudit, e se jedná o chybný pøeklad nìmeckého znìní § 18: Nicht
weniger wird die geistliche Lehenschaft durch die in den Rechten gegründete
Verjährung erlangt:85 V èetinì snad správnìji: Ne ménì se duchovní léno nabývá promlèením v právu zaloeným.
Literatura shodnì uvádí, e patronátní právo bylo mono vydret podle ustanovení § 1471 a 1472 Veobecného obèanského zákoníku/1811, tj. v dobì 30 let (respektive 6 let, bylo-li právo zapsáno ve veøejné knize, nebo 40 let proti zvlátním
subjektùm) a podáním dùkazu, e toto právo mohlo být v této dobì alespoò tøikrát
vykonáno a e bylo pokadé také vykonáno.86
I trest mohl být dùvodem k pøechodu patronátního práva na jinou osobu. Pøedkodexové kanonické právo ukládalo ztrátu patronátního práva pouze pro osobu
pachatele za pokus o prodej patronátního práva [simonie]87 a nakládání s patronátním jmìním jako s jmìním vlastním.88 CIC/1917 øadí k tìmto trestným èinùm té
trestný èin apostazie, hereze a schismatu.89 V takových pøípadech patronátní právo pøecházelo na právního nástupce, byl-li jaký. TIC stanoví zánik patronátního
práva, nikoli jen jeho ztrátu pro osobu pachatele, jako trestní sankci ve svých
paragrafech 22 (Kdo duchovní léno zvlá prodá )90 a 24 (Jestlie lenní pán
83
84
85
86
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90

Cf RITTNER, E.: o.c., s. 297.
Cf § 18 TIC, in BUEK, s. 260.
Cf RIEGGER, P.J.: Corpus iuris ecclesiastici Bohemici et Austriaci. Josef Kurzbök. Wien
1770, s. 299; RIEDER, II, s. 167. Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 262.
Cf RITTNER, E.: o.c., s.297; HELFERT, J.: Handbuch des Kirchenrechts aus den gemeinen
und Oesterreichischen Quellen zusammen gestellt. III, Prag 1845, s. 136; PEJKA, J.: o.c.,
s. 86. Kamil Henner píe, e podle § 18 TIC bylo moné pùvodní nabytí patronátu vydrením, které se pak øídí podle § 1470 a 1471 obè. z. Cf HENNER, K.: o. c., s. 175.
Cf Concilium Tridentinum, sessio XXV, de ref., c.9; RITTNER, E.: o.c., s. 311.
Cf Concilium Tridentinum, sessio XXII, de ref., c. 11; RITTNER, E.: o.c., s. 311.
Cf c. 1470 § 1 bod 6 a § 2 CIC/1917.
Cf BUEK, s. 260.
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si osobí svou lenní faru anebo duchovní statky nebezpeèným zpùsobem, anebo jí
jinak velkou kodu a obtíe zpùsobí )91.

Prezentaèní právo
Prezentaèní právo bylo právem patrona navrhnout místnímu ordináøi, komu má
být propùjèeno obroèí (beneficium ecclesiasticum).92 Tomuto právu odpovídala
povinnost místního ordináøe navrhovanému (prezentovanému) obroèí propùjèit,
byl-li zpùsobilý pro jmenování do církevního úøadu s tímto obroèím spojeného.93
Podle dvorského dekretu z 29. èervence 1791, jestlie prezentaèní právo nepøísluelo nìkomu jinému, pøísluelo zemìpánovi.94 (Toto ustanovení lze chápat také
jako výraz teorie tzv. zemìpanského patronátu.)
Tridentský koncil zavedl povinnost konkursu pro obroèí církevních patronù
spojených s úøadem duchovní správy (kurátní obroèí, lat. beneficia curata, nìm.
Curat-Pfründe). Církevní patroni byli vázáni prezentovat vítìze konkursu.95
CIC/1917 stanovuje konkurs té u kurátních obroèí patronù svìtských.96
TIC tridentský konkurs nezná. Svìtský patron  fyzická osoba mohla prezentovat jakéhokoli duchovního. Místní ordináø má propùjèit obroèí tomu, koho uzná za
nejhodnìjího, a pokud pokládá vechny patronem prezentované za stejnì
hodné, má mezi nimi svobodu volby. Církevní patron a svìtský patron  mìsto èi
obec97 mohli prezentovat podle TIC více kandidátù, nicménì ne opakovanì.98
Ji v letech 1731 a 1741 bylo naøízeno, e uchazeèi o obroèí zemìpanského patronátního práva jsou povinni sloit konkursní zkouky.99 Patentem z 2. záøí 1752
91
92

93
94
95
96
97

98
99

Cf BUEK, s. 261.
Cf c.1464 § 1 CIC/1917. Cf RITTNER, E.: o.c., s. 302; WAHRMUND, L.: o.c., s. 6768;
SCHULTE, J.F.: o.c., s. 693; HARING, J.B: o.c., s. 659660. Josef Pejka charakterizuje
prezentaèní právo s ohledem na vývoj v habsburské monarchii takto: Panující církevní
kázeò udìluje patronovi úkol vyvoliti ze seznamu kandidátù obroèí, který mu biskup pøedloil, jednoho se ádostí, aby ordináø presentovaného na úøad dosadil. Vimnìme si, e autor
pouívá výrazù jako úkol a ádost. Cf PEJKA, J.: o.c., s. 87.
Podle zásady beneficium datur propter officium. Cf c.15, I, 3, in VIo.
Cf RIEDER, I, s. 382; JAKSCH, IV, s. 501.
Cf Concilium Tridentinum, XXIV, de ref., c. 18; RITTNER, E.: o.c., s. 305; WAHRMUND,
L.: o.c., s. 78.
Cf c.1462 CIC/1917.
Podle Kodexu kanonického práva mìly být zachovány lidové volby nebo prezentace na
obroèí za pøedpokladu, e lid bude volit kandidáta ze tøí oznaèených místním ordináøem. Cf
c. 1452 CIC/1917.
Cf § 5 TIC, in BUEK, s. 258.
SCHLENZ, J.: Das Kirchenpatronat in Böhmen. Beiträge zu seiner Geschichte und Rechtsentwicklung. Verlag der Deutschen Gesellschaft der Wissenschaften und Künste für die Tschechoslowakische Republik. Prag 1928, s. 431.

Vývoj patronátního práva v èeských zemích od doby osvícenského absolutismu do roku 1949

141

byla v habsburské monarchii stanovena povinnost konkursu na vechna obroèí
soukromého patronátního práva spojená s duchovní správou.100
Josef II. dvorským dekretem z 11. bøezna 1783101 pøedepsal detailnì obsah
a organizaci konkursní zkouky. Konkursy se nemìly konat pro kadé uvolnìné
obroèí individuálnì, ale v kadé diecézi se mìla dvakrát roènì konat spoleèná
konkursní zkouka, z její výsledkù se vycházelo pro obsazování vech obroèí do
pøítího konání konkursní zkouky. Tímto dekretem byl v habsburské monarchii
zaveden tzv. obecný nebo rakouský farní konkurs.102
Se zavedením obecného konkursu souvisí i vázanost soukromých patronù kurátních obroèí na seznam uchazeèù o obroèí sestavený místním ordináøem.103 Ba
více, v letech 17841790 byly soukromí patroni vázáni prezentovat pouze jednoho
ze tøí kandidátù podle místního ordináøe nejvhodnìjích k zastávání církevního
úøadu spojeného s obroèím (tzv. biskupské terno).104
Na seznam uchazeèù o obroèí sestavený místním ordináøem byly od vydání
dekretu z 11. bøezna 1783 vázány i správní úøady prezentující na obroèí veøejného
patronátního práva.105
Podle naøízení ministra vnitra, spravedlnosti a financí è. 10/1853 ø.z., provádìjící
nejvyí rozhodnutí z 14. záøí 1852, mìla místodritelství (resp. pozdìji zemské
úøady) prezentovat kandidáta uvedeného na prvém místì seznamu místního ordináøe; jinak musela prezentaci postoupit nadøízenému úøadu  ministerstvu kultu
a vyuèování.106

100
101
102
103
104
105

106

Cf JAKSCH, III, s. 582. Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 80.
Cf JAKSCH, III, s. 587.
Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 25; SCHLENZ, J.: o. c., s. 431.
Stanovená rovnì dvorským dekretem z 11. bøezna 1783. Cf JAKSCH, IV, s. 427. Cf
WAHRMUND, L.: o.c., s. 93.
Cf dvorský dekret z 9. února 1784 a dvorský dekret z 15. záøí 1790. In JAKSCH, IV, s. 436;
RIEDER, I, s. 382383.
Vedle politických správních úøadù (zemské úøady, resp. místodritelství, dvorská kanceláø,
resp. ministerstvo kultu a vyuèování) prezentovaly a do roku 1879 také fiskální úøady
(správa komorních statkù, dvorská komora, resp. finanèní dvorský úøad, resp. ministerstvo
financí). Nejvyím rozhodnutím z 19. prosince 1879 byl výkon prezentaèního práva svìøen výluènì zemským úøadùm, resp. ministerstvu kultu a vyuèování. Cf BUEK, s. 256;
MAYERHOFER, s. 85. Politické správní úøady do té doby prezentovaly ve vech pøípadech,
kdy se nejednalo o patronátní právo vìcné. (Typicky prezentace na obroèí náboenských
fondù). Dalím dìlícím kritériem byla výe roèních pøíjmù z obroèí. Pøesahovala-li hranici
500 zlatých (od roku 1853 1000 zlatých  podle min. naøízení è. 10/1853 ø.z.), byla
prezentace vyhrazena ústøedním úøadùm. Podle vládního naøízení è. 187/1929 Sb. z. a n.
zemské úøady prezentovaly i na obroèí s roèním výnosem pøes 2100 Kè, pokud zemský úøad
nemìl námitky proti kandidátovi navrenému místním ordináøem.
Cf RIEDER, II, s. 34; BUEK, s. 254.
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Èl. 24 konkordátu z roku 1855 stanovil, e církevní patroni mají prezentovat uchazeèe pouze z biskupského terna.107 Následující èl. 25 stanovil toté omezení i pro
státní úøady prezentující na obroèí náboenských nebo studijního fondu.108 Ustanovení èl. 25 bylo vysvìtleno v otevøeném dopisu tehdejího ministra kultu
a vyuèování hrabìte Lva Thuna rakouským biskupùm jako potvrzení dosavadní
praxe vèetnì devoluce na nadøízený orgán.109 Výe uvedené èlánky 24 a 25 byly
zrueny zákonem è. 50/1874 ø.z., nicménì lze mít za to, e i nadále platilo výe
uvedené ustanovení ministerského naøízení è. 10/1853 ø.z.110
Zavedení tridentského konkursu, jen mìl nahradit ji existující konkurs obecný,
bylo pøedmìtem èl. 24 konkordátu z roku 1855: Fary buïte obsazovány na základì veøejnì vypsaného konkursu a se zøetelem na pøedpisy tridentského koncilu.111 Lze mít za to, e pøedpisy upravující obecný konkurs a odporující usnesení
Tridentského konkursu byly zrueny podle èl. 35 konkordátu.112
Návrh byl neplatný, pokud patron prezentoval sám sebe113, nebo pokud prezentoval nìkoho jiného za úplatu (zákaz simonie)114.
Na presentaci nebyly v kanonickém právu kladeny zvlátní poadavky formální.
Bylo moné ji uèinit písemnì i ústnì tak, aby z ní bylo patrno, kdo návrh èiní, komu
je adresován a e se jedná o prezentaci.115 Naproti tomu TIC poadoval písemnou
formu.116
Svìtský patron mohl návrh podávat opakovanì. Pozdìjí návrh nenahrazoval
návrh døívìjí (teorie hovoøila o kumulaci v opozici k privaci118), místní ordináø pak
mohl obroèí propùjèit a do církevního úøadu jmenovat jednoho z více navrhovaných (pokud byla samozøejmì v pozdìjím návrhu prezentována jiná osoba ne
v návrhu døívìjím),118 ovem nikoli svévolnì, ale s ohledem na vìtí zpùsobilost.119
107

Cf BUEK, s. 134.
Ibidem.
109 Cf RIEDER, III, s. 63.
110
Cf WAHRMUND, L.: o. c., s. 98.
111 Cf BUEK, V. , s. 134.
112 Cf § 5 zákona è. 50/1874 ø.z., in BUEK, s. 263. Ludwig Wahrmund píe, e zavedení
tridentského koncilu v habsburské monarchii byl spojen s takovými organizaèními tìkostmi, e sami rakoutí biskupové ádali Svatý stolec o doèasné schválení dosavadní praxe, tj.
obecného konkursu. WAHRMUND, L.: o.c., s. 9495.
113
Cf c. 26, X, III, 38; c. 1461 CIC/1917. § 2 TIC, in BUEK, s. 257; RITTNER, E.: o.c., s. 306.
114 Cf c. 13, 27, X, V, 3; c. 2, V, 1, in Extrav. commun.; RITTNER, E.: o.c., s. 307; c. 1465 § 2
CIC/1917.
115 Cf RITTNER, E.: o.c., s. 307; SCHULTE, J.F.: o.c., s. 699.
116
Cf § 3 a 4 TIC, in BUEK, V. s. 257.
117 Cf napø. WAHRMUND, L.: o.c., s. 106.
118 Cf c. 5, 24, 28, X, III, 38.
119
Cf c. 29, X, III, 38.
108
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Právo prezentovat více kandidátù bylo logicky vylouèeno u obroèí veøejného patronátního práva, na nì prezentující místodritelství, resp. zemské úøady
byly vázány návrhem místního ordináøe podle ministerského naøízení è. 10/
1853 ø.z.120
Prekluzivní121 lhùta k podání návrhu byla stanovena subjektivnì od okamiku,
kdy se patron dozvìdìl o uprázdnìní obroèí, resp. po zavedení konkursu od doruèení seznamu kandidátù sestaveného místním ordináøem. CIC/1917 stanovil jednotnou lhùtu 4 mìsícù. Pøedchozí kanonická úprava a TIC stanovovaly lhùtu pro
církevního patrona 6 mìsícù a pro svìtského 4 mìsíce.122
Pokud prekluzivní lhùta uplynula marnì, stávalo se obroèí volnì udìlitelné místním ordináøem (collatio libera).123
Známým dekretem dvorské kanceláøe z 18. èervna 1805, vem zemským úøadùm,
byly stanoveny pro vechny soukromé patrony kurátních obroèí kratí lhùty, a to
6 týdnù, resp. 3 mìsícù, pokud se zdrovali v zahranièí. Jestlie v tìchto lhùtách
patron zavinìnì neprezentoval, propùjèil místní ordináø obroèí kandidátu, jeho
uvedl na prvém místì (primo loco) svého seznamu.124
Výe uvedený dvorský dekret urèil prezentaèní lhùtu i právní následky jejího
zmekání pouze pro výkon prezentaèního práva soukromých patronù, nikoli pro
výkon prezentaèního práva vyplývajícího z veøejného patronátního práva.125
Zvlátním pøípadem byla situace, kdy patronátní právo k obroèí mìlo více osob
(spoleèné patronátní právo  ius compatronatus). Mohlo se jednat o situaci, kdy
obroèí bylo zaloeno nìkolika osobami, z nich kadé vznikalo samostatné patronátní právo, nebo o situaci, e zakladatelovo patronátní právo bylo zdìdìno více

120
121
122

123
124

125

Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 107.
Cf napø. WAHRMUND, L.: o.c., s. 103.
Cf napø. c. 22, X, III, 38; c. un., III, 19, in VIo; c. 1457 CIC/1917; § 3 TIC, in BUEK, s. 257.
Edward Rittner opaènì: 6 mìsícù pro patrona svìtského a 4 mìsíce pro patrona duchovního.
Zøejmì jde o chybný pøeklad. Cf RITTNER, E.: o.c., s. 306.
Cf § 3 TIC, in BUEK, s. 257; c.3, X, III, 38; c. 1458 § 1 CIC/1917.
In Sr. k.k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Böhmischen und Galizischen Erbländer. Wien (dále jen PGS), XXIV/1807,
s. 154155. Cf RIEDER, I, s.382; JAKSCH, IX, s.267-268. Cf WAHRMUND, L.: o.c.,
s. 104. V práci Kamila Hennera z roku 1927 se uvádí, e ustanovení tohoto dekretu o lhùtì
6 týdnù, resp. 3 mìsícù se povauje za derogované. Cf HENNER, K.: o. c., s. 172. Autor
ovem neuvádí, na základì jakého právního ustanovení by mìlo být ustanovení této lhùty
derogováno. Cf PEJKA, J.: o.c., s. 90.
Cf MAYERHOFER, s. 85.
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osobami. V pøípadì spoleèné prezentace církevního a svìtského patrona bylo tøeba øeit otázku, v jaké lhùtì mají prezentovat. Nìkteøí autoøi se pøiklánìjí k závìru,
e ve lhùtì pro církevní patrony.126

Konkurenèní povinnost
Konkurenèní povinností se myslí povinnost patrona v rámci tzv. kostelní konkurence. Kostelní konkurence byl moderní institut svìtského práva postupnì se
utváøející øadou naøízení vydávaných zhruba od poloviny 18. století. Jeho pøedmìtem bylo stanovení, které subjekty mají hradit náklady na provoz kostela, v jakém
poøadí a v jakém rozsahu. Náklady nejvìtího objemu vyadovaly stavební opravy, èi stavba nových budov, a proto byla také stavební konkurence pøedmìtem
nejvìtí pozornosti ze strany osvícenského státu. Stát pøitom neupravoval stavební konkurenci ke vem kostelùm a obroèním budovám, ale pouze k farnímu
kostelu a farám, resp. ke kostelu a obydlí místního kaplana  lokalisty127 (tzv. zákonný patronát128).
Patron farního kostela byl povinen nejenom k hrazení nákladù na opravy ji
existujícího kostela, ale byl povinen hradit také náklady na jeho rozíøení èi postavení nového kostela, jestlie ji existující kostel neodpovídal potøebám farnosti.129
Dùvodová zpráva k zákonu è. 50/1874 ø.z. tuto normu  neopírající se zøejmì o ádné
výslovné právní ustanovení - vystihuje pouitím formulace, e patron není patronem konkrétního kostela, ale kostela in abstracto.130 Zákon sám vyluèuje toto
roziøování patronátních povinností v § 32:  Pøi uvaování vak kadého pøípadu spravovati se jest povdy pravidlem, e bøemena patronátní vztahují se
toliko k jistému kostelu a k jisté prebendì pod patronátem postavené, a e se
nemohou zvìtiti, kdyby se rozmnoily duchovní potøeby osady k tomuto kostelu
neb k této prebendì pøísluející.
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128
129
130

Cf RITTNER, E.: o.c., s. 306; HARING, J.B: o.c., s. 661; DOUBRAVA, Josef: Otázka
patronátní v Èechách. In Èasopis katolického duchovenstva 66/1900, s. 383. Poslednì
citovaný autor precizuje tento názor tak, e se jedná o pøípady spoleèné prezentace. V pøípadì,
e kadý patron prezentuje samostatnì, by postrádalo smyslu, kdyby se lhùta pro církevního
patrona mìla vztahovat i na svìtského spolupatrona.
Kaplan  lokalista byl duchovní správce postavený na roveò faráøi. Cf BARTH, s. 47. Té
cf HLEDÍKOVÁ, Z.  JANÁK, J.: Dìjiny správy v èeských zemích do roku 1945. SPN.
Praha 1989, s. 227.
Výraz pouitý v dvorském dekretu z 23. øíjna 1823. In JAKSCH, IX, s. 272.
Cf HELFERT, J.: Von der Erbauung, Erhaltung und Herstellung der kirchlichen Gebäude.
2. vydání. Prag 1834, s. 36.
BUEK, s. 221.
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Farní budovy
Poèátek stavební konkurence u farních budov byl dán patentem z 11. èervna
1770 vydaným pro Èechy.131
Pøedmìtem tohoto dekretu byly stavební náklady na opravy farních a k nim
pøináleejících budov. Konkurujícími si subjekty byly v tomto poøadí: 1. kostelní
jmìní, 2. faráø a 3. patron.
Stavební náklady byly rozdìleny podle své pøíèiny na 1. náklady oprav kod,
které zavinil faráø nebo jeho zamìstnanci, a 2. na náklady oprav, které se staly
nutné v dùsledku bìhu èasu, uívání a nepøedvídaných událostí. Prvý druh nákladù hradil pouze faráø.
U druhého typu nákladù se tyto mìly hradit na prvém místì, jak bylo øeèeno,
z pøíjmù kostelního jmìní (ne z kmenového jmìní). Teprve pokud by náklady nemohly být uhrazeny tímto zpùsobem, nastupoval faráø jako druhý konkurující
subjekt. Faráø vak nebyl povinen hradit tyto náklady neomezenì, ale pouze jejich
podíl stanovený v závislosti na faráøových pøíjmech po odpoètu portionis canonicae  kongruy132 a platech kaplanù potøebných s ohledem na výkon duchovní
správy. Faráøi, jejich pøíjmy po zmínìném odpoètu nedosáhly hranice 100 zlatých, byli povinnosti hradit náklady zprotìni, ostatní podle jejich pøíjmù platili buï
1/10, 1/5, 1, 1/3, nebo koneènì 1 nákladù.
Pokud nebyly náklady uhrazeny výe uvedenými zpùsoby, hradil je patron.
Patent rovnì ukládal povinnost farníkù pøispìt bezplatným výkonem manuálních prací a poskytnutím potahù. Pøifaøení poddaní, kteøí se pøihlásili k jednomu
z nekatolických vyznání, nemìli být ke konkurenci donucováni.133 Podle dekretu
dvorské kanceláøe z 24. èervna 1840, èeskému guberniu, mìli poddaní právo volby
mezi výkonem tìchto prací a slueb in natura a jejich reluicí.134
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Cf JAKSCH, I, s.191ff. Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 171172; SCHLENZ, J.: o. c., s. 436.
Kongruu si lze definovat jako minimum pøíjmù pøísluejících klerikovi. Podle dvorského
naøízení z 18. èervna 1785 byla jako kongrua u faráøù na novì zaloených farách (v rámci
tzv. farní regulace), dotovaných z prostøedkù náboenského fondu, stanovena suma 400 zlatých roènì, pro kaplany na novì zaloených místních kaplanství suma 300 zlatých a pro
kaplany na novì zaloených expositurách 200 zlatých. Cf RIEDER, I, s. 108. Podle dekretu
dvorské kanceláøe z 13. srpna 1824, , z prostøedkù náboenského fondu se doplòovala
kongrua faráøù starého zaloení (tj. pøed farní regulací), pokud nedosahovala sumy 300
zlatých konvenèní mìny roèních pøíjmù. RIEDER, I, s. 67.
Podle dekretu dvorské kanceláøe z 8. ledna 1784, moravskoslezskému guberniu, jeho obsah
byl pøevzat dekretem dvorské kanceláøe z 9. bøezna 1808, vem zemským úøadùm. Cf
RIEDER, I, s. 545.
Cf BUEK, s. 513; MAYERHOFER, s. 293.
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Na Moravì a ve Slezsku byla stavební konkurence stanovena tzv. moravskoslezském stavebním normálem, tj. dvorským dekretem ze 7. ledna 1797 vydaného
pro moravskoslezské gubernium.135
Jím byla pøevzata výe uvedené úprava také pro Moravu a Slezsko, s tím odliením, e se výslovnì vztahovala i na územní kaplany a e faráø, resp. místní kaplan
hradil té mení opravy, jako byla napøíklad výmìna okenního skla apod. Dùleitým rozdílem oproti èeskému patentu bylo dalí omezení faráøovy, èi kaplanovy
povinnosti hradit náklady v tom smyslu, e faráø (èi kaplan) hradil náklady vypoèítané podle výe uvedeného schématu pouze do 2/3 rozdílu svých pøíjmù a souètu portionis canonicae a platu kaplanù.
Oba tyto právní pøedpisy mìly dispozitivní charakter.
Koneènì dekretem dvorské kanceláøe z 18. dubna 1806 pro èeské gubernium
byla úprava stavební konkurence v moravskoslezském stavebním normálu zpìtnì
pøedepsána i pro Èechy,136 kde prokázala podivuhodnou odolnost vùèi èasu, nebo zde platila a do pøijetí zákona è. 218/1949 Sb. Naproti tomu na Moravì a ve
Slezsku byla v edesátých letech 19. století nahrazena zvlátními konkurenèními
zákony, o nich níe.
Kostelní budovy137
Popud k úpravì stavební konkurence v pøípadì kostelních budov dala církevní
reforma Josefa II., známá jako farní regulace, jinými slovy systematické zøizování
nových farností a místních kaplanství v závislosti na demograficky vyjádøených
potøebách.138
V rámci zøizování nových farností a místních kaplanství byl 29. ledna 1783 vydán dekret dvorské kanceláøe, vem zemským úøadùm, stanovící, e za prvé
v místech, kde farní nebo ji stávající kostely mají vlastní jmìní, má být jeho èást
pouita k vystavìní a zøízení nových a k opravì filiálek, za druhé [ze starého
moravského náboenského fondu (v Èechách z cassa salis), jde-li o zcela chudé
kostely a obce, mùe být pøispìno polovinou nebo tøetinou, a za tøetí] obce
samy tøetinou, nebo aspoò bezplatnými ruèními a potaními pracemi mají býti
pøidreny ke konkurenci, aby pozemkovým vrchnostem a patronùm, a jde
135
136

137
138

Text dekretu in PGS, X/1816, s. 1924. Cf BUEK, s. 514518. Cf WAHRMUND, L.: o.c.,
s. 173; SCHLENZ, J.: o. c., s. 436.
Cf dekret dvorské kanceláøe z 18. 4. 1806 èeskému zemskému guberniu. In PGS, XXVI/
1808, s. 49. Cf BUEK, s .514518. Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 175; SCHLENZ, J.: o. c.,
s. 436.
Za pøísluenství kostelních budov se povaovaly konfesijní høbitovy. Cf napø. WAHRMUND, L.: o.c., s. 191.
Cf napø. WAHRMUND, L.: o.c., s. 26ff.
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o patronát zemìpanský nebo soukromý, bylo podle monosti ulehèeno nésti pøísluná bøemena.139
Ustanovení dekretu z 29. ledna 1783 se mìla vztahovat pouze na novì zøizované
farnosti a místní kaplanství. V roce 1804 vak dvorská kanceláø odpovìdìla týrsko-korutanskému guberniu v tom smyslu, e se s ohledem na dekret z 29. ledna
1783 nemá èinit rozdíl mezi novými a starými patronáty.140
Vimnìme si, e dekret staví do vzájemné konkurence farní kostel s jinými kostely. Za tyto jiné kostely lze nepochybnì povaovat filiální kostely slouící duchovní správì.141
Do stavební konkurence vstupovaly vedle patronù, kostelního jmìní a farní
obce také pozemkové vrchnosti.
Podle dekretu dvorské kanceláøe z 3. èervence 1788142 v pøípadì farních a filiálních kostelù soukromého patronátního práva platilo, e .... zmínìné naøízení [dvorský dekret z 29. ledna 1783] mluví jen o nových farách ... a na druhé stranì selo
s tohoto naøízení pozdìjím opatøením uèinìným pøi pøíleitosti veobecné úpravy
far, kterýmto opatøením bylo vrchnostem nabídnuto patronátní právo je známou vìcí
e farní a kostelní budovy mají býti zøizovány patrony, a jsou pozemkovou vrchností èili nic, za pøibrání ku pomoci postradatelných kostelních
penìz a bezplatných prací farní obce 143
S vyznaèeným závìrem koliduje ustanovení dvorského dekretu z 24. záøí 1785,
podle nìho mìly pozemkové vrchnosti, pokud nepøevzaly k novì zøizovaným
farám a místním kaplanstvím patronátní práva, konkurovat pøi stavbì nutných
kostelù a farních budov podle místa a okolností144 alespoò stavebním materiálem.145

139
140
141

142
143
144
145

BUEK, s. 509510; JAKSCH, I, s. 194195. Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 178.
Cf BUEK, s. 510.
Cf JAKSCH, IX, s. 272. Cf WAHRMUND, L.: o. c., s. 188189. Z toho plyne, e tyto filiální
kostely nemusí mít svého vlastního patrona. Cf dekret dvorské kanceláøe z 25. kvìtna
1820, èeskému guberniu. Cf MAYERHOFER, s. 290.
Ibidem, s. 510511.
Text dekretu z 8. èervence 1784, in BUEK, s. 511.
Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 180.
Text dekretu in BUEK, s. 512: v kadém pøípadì [tj. a pozemkové vrchnosti pøevezmou patronátní práva nebo ne] buïte vak tito [pozemkové vrchnosti] aspoò k tomu
ponuknuti, by aspoò podle pomìrù pøi tom konkurovali pøimìøeným podílem pøi opatøení
materiálu  Podle Petera Jaksche: In allem Falle aber sind sie dahin aufzumuntern, dass
sie wenigstens mit einem verhältnissmässigen Antheile in Herbeischaffung der Materialien,
so wie es die Lage und Umstände zulassen, dazu konkurriren... Cf JAKSCH, I, s. 197. Cf
WAHRMUND, L.: o.c., s. 179f.
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K tomu je tøeba uvést rovnì dvorský dekret z 4. srpna 1770, podle nìho pøi
stavbì farních a kostelních budov pod zemìpanským patronátem jsou pozemkové vrchnosti povinny pøimìøenì pøispìt stavebním materiálem.146
Konkurenèní povinnost pozemkových vrchností se patrnì nevztahovala na farní a filiální kostely a obroèí stojící pod soukromým patronátním právem a zanikla
zruením pozemkových vrchností roku 1848.
Na Moravì a ve Slezsku byla úprava stavební konkurence u kostelních budov
nahrazena ji zmínìnými zvlátními konkurenèními zákony, v Èechách zùstalo opìt
pøi starém a do pøijetí zákona è. 218/1949 Sb.
Konkurenèní zákony edesátých let
V letech 1861863 pøedloila vláda zemským snìmùm vìtiny rakouských
korunních zemí nový návrh zákona týkající se hrazení nákladù na stavbu
a udrování katolických kostelních a obroèních budov, jako zajitìní kostelních paramentù, zaøízení a potøeb.147
Na Moravì byl konkurenèní zákon pøijat pod è. 11/1864 z.z.148, ve Slezsku pod
è. 2/1864 z.z.149, v Èechách vak k pøijetí takového zákona nikdy nedolo.150
Pøedmìtem konkurenèních zákonù nebyla pouze konkurence stavební, ale konkurence kostelní (viz níe).151
Podle konkurenèních zákonù dritel obroèí hradil neomezenì náklady meních
oprav a oprav kod, které zpùsobil on nebo jeho zamìstnanci. Ostatní náklady se
hradily v prvé øadì z kostelního jmìní, u obroèních budov pak náhrady hradil na
druhém místì dritel obroèí, jeho pøíspìvek byl stanoven jako podíl na celkovém
objemu nákladù v závislosti na jeho pøíjmech, od nich se ale neodpoèítávala
ádná èástka. Dritel obroèí byl od placení nákladù osvobozen, jestlie jeho roèní
pøíjmy pøesáhly 600 zlatých rýnské mìny. V ostatních pøípadech platil 1/10, 1/9, 1/8,
1/7, 1/6, 1/5, 1, 1/3 a 1 nákladù, od nich se vak odeèítala cena manuálních prací
a potahù.
146
147
148
149
150

151

Cf JAKSCH, s. 193134. Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 180.
CfWAHRMUND, L.: o.c., s. 41.
Text zákona také in BUEK, s. 523530.
Text zákona také in BUEK, s. 531537.
Èeský zemský snìm vládní pøedlohu nepøijal opakovanì v letech 1863, 1864 a 1866.
Naopak snìmovní komise pøipravila návrh jdoucí za úplnou úpravou patronátu, podle
nìho mìla být patronátní práva a povinnosti byly pøeneseny na obce. Cf PÍCHA, M.:
Právo patronátní a jeho ádoucí reforma po stránce práva presentaèního se zvlátním
zøetelem k nastávající úpravì pomìrù církve ke státu a k pozemkové reformì. In Èasopis
katolického duchovenstva 89/1923, s. 59.
V Èechách byla konkurence u jiných nákladù ne stavebních upravena nejednotnì a kazuisticky. Cf napø. WAHRMUND, L.: o.c., s. 196ff.
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Na tøetím místì konkurence (v pøípadì nákladù na obroèní budovy), resp. na
druhém (v pøípadì budov kostelních), stál opìt patron. Ten vak podle tìchto
zákonù uhrazoval toliko 1/3 nákladù bez zapoètení ceny manuálních prací a potahù, která pøísluela uhradit farní obci.
Na ètvrtém místì do konkurence vstupovaly obce v okrsku farnosti, které uhrazovaly zbytek nákladù, avak pouze z kostelní pøiráky k obecní dani placené jejich katolickými èleny.152

Ostatní práva a povinnosti
Alimentaèní právo
Patron a jeho dìdici mìli podle kanonického práva nárok na pøimìøené výivné
z pøebytkù pøíjmù plynoucích z patronátního kostelního èi obroèního jmìní, pokud nezavinìnì zchudl.153 § 13 TIC prohlaoval, e ocitne-li se lenní pán válkou,
poárem, povodní anebo jinými podobnými nepøedvídanými náhodami
v chudobì, jsou mu kostely povinny pøispìti slunou pomocí z dùchodù, zbývajících po úhradì jiných nutných vydání.154
Ingerence do správy jmìní (cura beneficii)
V kanonickém právu mìl patron oprávnìní kontrolovat hospodaøení s kostelním
èi obroèním jmìním, ne vak právo tato jmìní spravovat.155
§ 14 TIC poskytoval v souladu s výe uvedenou kanonickou úpravou patronovi toliko právo být podle místního zvyku buïto sám anebo s jiným zmocnìncem
pøítomen pøi vyøizování církevních úètù, které má býti roènì anebo nejdéle do
dvou let provádìno, jako i pøi projednávání pozùstalosti po zemøelém faráøi
a beneficiátu.156
V prùbìhu 18. století patron stále více zasahoval do správy kostelního jmìní.157
Tento vývoj vyvrcholil vydáním dvorského dekretu z 2. záøí 1800158, jím se mìly
152

Cf TRETERA, J.R.: Konfesní právo a církevní právo. Spolupracoval Stanislav Pøibyl. Jan
Krigl. Praha 1997, s. 92.
153 Cf c.25, X, III, 38; c. 1455 bod 2 CIC/1917.
154 Cf § 13 TIC, in BUEK, V. s. 259; d.d. z 14. 8. 1793; d.d.k. z 23. 9. 1813; RITTNER, E.: o.c.,
s. 309.
155 Cf § 14 a 16 TIC, in BUEK, s. 259260; RITTNER, E.: o.c., s. 309; c. 1469 § 1 bod 1 CIC/
1917; cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 137138.
156 Cf BUEK, s. 259.
157 Èasto se uvádí patent z 9. øíjna 1724, podle nìho mìl patron právo na jeden z klíèù ke
kostelní pokladnì a který patronovi zajioval právo pøedsedat kadoroèní revizi kostelních
úètù. Cf JAKSCH, III, s. 366; WAHRMUND, L.: o.c., s. 143; SCHLENZ, J.: o. c., s. 432433.
158 Cf JAKSCH, III, s. 402n; SCHLENZ, J.: o. c., s. 433.

150

Stanislav Penièka

øídit patronátní pomìry v Èechách a jeho normy byly pøevzaty dekretem z 29. záøí
1808, vem zemským úøadùm, i pro ostatní zemì habsburské monarchie. 159
Podle této úpravy kostelní jmìní spravovali spoleènì patron, nebo jeho zástupce  patronátní komisaø160, kostelní úèetní a obroèník. Patronátního komisaøe
a úèetního jmenoval patron. Jedna osoba nesmìla být souèasnì patronátním komisaøem a úèetním, nebo jedním z úkolù patronátního komisaøe bylo v zastoupení
patrona kontrolovat kostelní úèty. Patronátní komisaø, resp. sám patron, úèetní
a obroèník mìli mít po jednom klíèi od kostelní pokladny. Existovala-li spoleèná
kostelní pokladna pro více kostelù jednoho patrona, mohlo se pøi tom zùstat, za
podmínky, e v roèním vyúètování bude vykázáno jmìní kadého kostela samostatnì. Za kostelní jmìní odpovídal patron161, nicménì mìl právo regresu proti
ostatním osobám úèastným na správì kostelního jmìní.
Patron v praxi pouíval pøebytkù kostelního jmìní jednoho patronátního kostela
k hrazení nákladù jiného svého patronátního kostela. Tato tzv. konkretalní správa byla obvyklá zvlátì v Èechách. Je ji tøeba odliovat od pouití kostelního
jmìní filiálního kostela k hrazení nákladù kostela mateøského.162
Podle èlánku 30 konkordátu mìla být správa církevních majetkù
vedena
tìmi, jim pøísluí podle církevních zákonù.163 K provedení tohoto èlánku byly
roku 1856 usneseny shromádìním rakouských biskupù ve Vídni pøedpisy o správì církevního jmìní, schválené nejvyím rozhodnutím z 3. 10. 1858.164 Tyto pøedpisy mìly být uvedeny v právní ivot ve vech rakouských dìdièných zemí. Podle
naøízení státního ministerstva è. 2211 z 27. února 1862 reagujícího na interpelaci
hrabìte Hartiga a dalích 11 patronù z Èech v poslanecké snìmovnì 11. února
1862 mìlo vak v Èechách zùstat pøi dosavadním stavu.165 Ludwig Wahrmund
uvádí, e vedle Èech nebyla tato reforma (na základì výe uvedeného rozhodnutí)
provedena v Halièi.166
Jistý ústupek z vytèené zásady, e církevní jmìní má být spravováno tìmi, jimi
pøísluí podle kanonického práva, lze spatøovat v § 42 zákona è. 50/1874 ø.z., podle
nìho mìl být patron jedním ze správcù jmìní farního kostela (vedle faráøe a farní
159
160
161
162
163
164
165
166

Cf RIEDER, I, s. 244.
Od roku 1822 plnili funkci patronátních komisaøù u kostelù a obroèí veøejného patronátního práva tzv. fojtovní komisaøi. Cf MAYERHOFER, s. 255ff.
Cf HELFERT, J.: Von dem Kirchenvermögen und dem Religionsfonde. I. 3. vydání. Praha?
1834, s. 301.
Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 147, 220; SCHLENZ, J.: o. c., s. 447.
Cf BUEK, s. 135.
Cf BUEK, s. 374ff. Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 149150.
SCHLENZ, J.: o. c., s. 438439.
Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 150.
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obce).167 Podle § 46 citovaného zákona byla správa obroèního jmìní svìøena pouze do rukou dritelù obroèí a patron mìl zde pouze právo dohledu.168 Správa církevních nadací mìla být svìøena církevním orgánùm (§ 47).169
Podle § 39 tého zákona mìlo být jmìní kadého kostela a církevního ústavu
oddìleno od jmìní obroèního a samostatnì spravováno.170
Povinnost ochrany (defensio ecclesiae)
Kanonisté hovoøili o povinnosti ochrany kostela ze strany patrona, konkretizovanou v povinnosti právního zastupování.171 Ochrana kostela byla ovem úkolem
specializovaného subjektu - ochránce kostela (lat. advocatus ecclesiae, nìm. Voigt,
èesky fojt). Povinnost k právnímu zastupování mìla u patrona zøejmì pouze subsidiární charakter  nemìl-li kostel svého advokáta.172 Josef Helfert píe ve své práci
z roku 1834, e rakouské zákony pøedpokládají, e patron a fojt jsou jednou osobou, a proto pøiznávají výslovnì patronùm práva vlastní fojtùm.173 Tak napøíklad
dekret dvorské kanceláøe z 31.12. 1820, vem zemským úøadùm, pouívá výrazu
patron a fojt promiscue.174 Podle nejvyího rozhodnutí z 3. øíjna 1858 vak,
je-li patron ochoten zastupovati ve sporu obroèí nebo kostel na vlastní útraty,
tøeba to, nehledì k mimoøádným pøípadùm, pokládati za akt dobroèinnosti.175
S tím se ovem pøíli nesrovnává výnos ministerstva kultu a vyuèování z 6. øíjna
1861, podle nìho povinnost ochrany tvoøí pøirozenou souèást patronátního práva.176
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168
169
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175
176

Cf BUEK, s. 389.
Cf BUEK, s. 392.
Cf BUEK, s. 393.
Ibidem, s. 389.
K c. 25, X, 3, 38 vznikla glossa: Patrono debetur honos, onus, utilitasque/Praesens ut
praesit, defendat, alatur egenus. Cf HARING, J.B: o.c., 658. Cf HELFERT, J.: Handbuch des
Kirchenrechts aus den gemeinen und Oesterreichischen Quellen zusammen gestellt. III, Prag
1845, s. 138. Naproti tomu Ludwig Wahrmund píe, e moderní doktrína nepovauje ochranu kostela za povinnost patronù, s èím prý souhlasí také nae teritoriální tradice. Cf
WAHRMUND, L.: o.c., s. 157158.
Josef Doubrava pouívá výraz advocatia minor. Cf DOUBRAVA, Josef: Otázka patronátní v Èechách. In Èasopis katolického duchovenstva 67/1901, s. 633.
Cf HELFERT, J.: Von dem Kirchenvermögen und dem Religionsfonde. I. 3. vydání. Praha?
1834, s. 159.
Cf dekret dvorské kanceláøe z 31. 12. 1820. In PGS, XLVIII, s. 497498.
Cf BUEK, s. 374.
Cf MAYERHOFER, s. 119.
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I po roce 1858 vak byla kostelní a obroèní jmìní veøejného patronátního práva
zastupována finanèními úøady státu.177 Toto právní zastupování je tøeba odliovat
od právního zastupování kostelního a obroèního kmenového jmìní bez ohledu na
skuteènost, komu pøísluí patronátní právo, a které lze chápat jako výraz státního
dozoru nad církevním majetkem. Kompetence finanèních úøadù státu k procesnímu
zastupování v tìchto sporech zároveò vyluèovala procesní zastupování patrony.178
Èestná práva
Jejich pøínos patronovi spoèíval pouze v poctách. Tìmito poctami bylo právo
na zaznamenání svého jména èi vyhotovení rodinného erbu v patronátním kostele, právo na èestné místo (mimo knìitì), právo na pøednost bìhem církevních
procesí a podobných úkonech179, právo na upomínání v modlitbách, právo na
hrobku v kostelní budovì a práva na jiné pocty.180
Kanonické právo obecné nestanovovalo a do vydání Kodexu kanonického
práva z roku 1917 taxativní výèet èestných práv.181 Nezastupitelnou úlohu zde hrál
177

178
179
180
181

Podle Instrukce pro vechny fiskální úøady èeských a rakouských nìmeckých dìdièných
zemí vydané dvorským rozhodnutím z 20. bøezna 1783 fiskální úøady zastupují zemìpanské
fary a obroèí. Cf Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die K.K.
erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer systematischen Verbindung. (dále
jen JOS. GES.) IV. Johann Georg Moesle. Wien 1785, s. 118; podle Provizorní sluební
instrukce pro finanèní prokuratury vydanou výnosem ministerstva financí z 16. února 1855,
pro vechny korunní zemì, finanèní prokuratury zastupují kostelní jmìní a obroèní jmìní,
pokud je spravováno zemìpanskými úøady. Cf RIEDER, III, s. 161; podle Sluební instrukce
pro finanèní prokuratury vydané naøízením vekerého ministerstva è.41/1898 ø.z.: § 2. I.
K státnímu jmìní a k majetku, který vzhledem k právnímu zastupování a k právní poradì
finanèní prokuraturou jemu jest na roveò postaven ... èítá se: ... 9. Kostelní jmìní (záduí)
a jmìní duchovních obroèí ... spravují-li státní úøadové toto jmìní..., in Buek, I, s. 332
333. Podle sluební instrukce pro finanèní prokuratury vydané vládním naøízením è. 82/
1936 Sb. z. a n.: (§ 2 odst. 1) Podle § 1 konají finanèní prokuratury úkoly právního
zástupce pro tyto právnické osoby nebo jmìní: ... takové fondy, ústavy, podniky a jiné
majetkové podstaty, které jsou státem, zemìmi nebo okresy pøímo spravovány...
Vzhledem k § 42 zákona è. 50/1874 ø.z., in BUEK, s.389, podle nìho jmìní farních
kostelù spravují spoleènì duchovní správce, farní obec a patron, lze mít za to, e i nadále
mìly finanèní prokuratury zastupovat kostelní jmìní. U obroèního jmìní byla ovem podle
§ 46 cit. zákona, in BUEK, s. 392, správa patrona vylouèena, take se musíme domnívat,
e obroèní jmìní ji nemìla být zastupována.
Cf dekret dvorské kanceláøe z 24. 11. 1837, èeskému a moravskému guberniu. Cf RIEDER,
I, s. 202203.
Cf c.25, X, III, 38.
Cf RITTNER, E.: o.c., s. 309.
Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 122; PEJKA, J.: o.c., s. 86.
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místní obyèej.182 CIC/1917 uvádí taxativnì právo na rodový nebo rodinný znak
v patronátním kostele, právo na èestné místo (mimo knìitì a bez baldachýnu)
a právo pøednosti pøed ostatními laiky bìhem církevních procesí a podobných
úkonech. Nadto tato práva podmiòuje jejich zaloením pravoplatným místním obyèejem.183 Nicménì lze mít za to, e místní obyèeje zakládající jiná èestná práva,
stoleté nebo od nepamìtných dob, pokud byly dále trpìny místními ordináøi,
mohly zùstat na základì c.5 CIC/1917 i nadále v platnosti.184
TIC uvádí pouze právo na zvlátní èestné místo v patronátním kostele a na
pøednost bìhem církevních procesí a podobných úkonech. Ostatní èestná místa
neuvádí. Nicménì umoòuje tato práva, jako i jiná jím výslovnì nezmínìná pøiznat erekèní listinou nebo na základì obyèeje od nepamìtných dob.185
Dvorské dekrety z 12. srpna 1788 a 15. záøí 1788 zruily ze sanitárních dùvodù
prastaré právo na hrobku v kostelní budovì.186

Zánik patronátního práva
Kanonické dùvody zániku patronátního práva mìly svou právní relevanci té
v právu svìtském. To se liilo patrnì nejvíc v tom, e podle dvorských dekretù
z 3. záøí 1784187 a dvorského dekretu z 19. øíjna tého roku188 se patroni nemohli
svých patronátních povinností jednostrannì zprostit.189 Mohly se zøíci pouze
svých patronátních oprávnìní.
Zánikem kostela, kaple èi obroèí zanikala té patronátní práva k nim. Patronátní
právo zanikalo té zánikem subjektu tohoto práva, tj. zruením právnických osob
182
183

184
185

186
187
188

189

Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 122.
C. 1455 bod 3: (Privilegia patronorum sunt:) Habendi, si ita ferant legitimiae locorum
consuetudines, in sui patronatus ecclesia stemma gentis vel familiae, praecedentiam ante
ceteros laicos in processionibus vel similibus functionibus, digniorem sedem in ecclesia, sed
extra presbyterium et sine baldachino.
Cf c. 5 CIC/1917.
§ 12, 16 a 26 TIC, in BUEK, s. 259260. Cf HELFERT, J.: Handbuch des Kirchenrechts
aus den gemeinen und Oesterreichischen Quellen zusammen gestellt. III, Prag 1845,
s. 137.
Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 129130.
Cf JOS. GES., VI/1786, s. 588. Cf JAKSCH, IV, s. 320321.
Podle tohoto dekretu zemský úøad nemá patronùm hrozit ztrátou patronátního práva, ale
má je pøinutit k plnìní jejich povinností. Cf JAKSCH, IV, s. 321. Cf WAHRMUND, L.: o.c.,
s. 189.
Cf WAHRMUND, L.: o.c., s. 178; SCHLENZ, J.: o. c., s. 435; HELFERT, J.: Handbuch des
Kirchenrechts aus den gemeinen und Oesterreichischen Quellen zusammen gestellt. III,
Prag 1845, s. 139.

154

Stanislav Penièka

nebo smrtí fyzických osob v pøípadech patronátního práva vlastního (ius patronatus personalissimum), tj. patronátního práva, které bylo výjimeènì na základì
ustanovení zakládající listiny nebo privilegia omezeno pouze na osobu zakladatele
èi adresáta privilegia.190 Smrtí fyzických osob patronátní právo zanikalo i tehdy,
nemohlo-li pøejít na jinou osobu jako právního nástupce zemøelého.
Patron se mohl svého patronátního práva zøíci, a to buï zcela nebo èásteènì.
Nesmìl tím vak zpùsobit kodu spolupatronùm.191 Zøeknutí se patronátního práva mohlo být provedeno i mlèky, napø. souhlasem k unii s obroèím collatio libera.192
Patronátní právo zanikalo také, kdy Svatý stolec odvolal privilegium, jím bylo
udìleno.193
Podle kanonického práva byl moný zánik patronátního práva té jeho preskripcí. Ta se realizovala nepøetritým volným udìlováním místním ordináøem (collatio libera). Kanonisté pouívali výrazu vydrení svobody (usucapio libertatis).
V pøedkodexovém kanonickém právu se vyadovala lhùta 40 let.194 Kánon 1508
CIC/1917 odkazuje na normy svìtského práva jako na subsidiární pramen kanonického práva (leges canonizatae). Zároveò stanoví, e preskripce není moná
u práv Apotolského stolce. Následující kánon 1511 stanoví pro vydrení proti
církevním právnickým osobám tøicetiletou dobu preskripce. V právu svìtském by
mìla být aplikována ustanovení § 1484 a 1485, tedy e usucapio libertatis vyaduje tøicetiletou dobu promlèení (resp. ètyøicetiletou) s tøemi pøíleitostmi výkonu
patronátního práva, které nebylo vykonáno.
Kanonické právo znalo té zánik patronátního práva jako trest za trestný èin
zabití nebo zmrzaèení duchovního patronátního kostela, kaple èi obroèí patronem
buï osobnì nebo prostøednictvím jiných osob.195 Kanonickou sankcí byla podle
CIC/1917 té ztráta patronátního práva pøi nesplnìní dotaèní nebo stavební povinnosti.196 TIC zná tato jednání, za nì jako sankci ukládal zánik patronátního práva:
a, pokus o prodej patronátního práva197 (simonie), b, zabití nebo zmrzaèení duchovního patronátního kostela, kaple èi obroèí patronem buï osobnì nebo
prostøednictvím jiných osob198, c, nakládání s patronátním jmìním jako s jmìním
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Cf RITTNER, E.: o.c., s. 310; c.1470 § 1 bod 4 CIC/1917.
c. un., III, 19, in VIo; RITTNER, E.: o.c., s.311; c.1470 § 1 bod 1 CIC/1917.
Cf SCHULTE, J.F.: o. c., s. 703.
Cf c.1470 § 1 bod 2 CIC/1917.
Cf Concilium Tridentinum, sessio XXV, c. 9.
Cf. c. 12, X, V, 37; RITTNER, E.: o.c., s. 311; c.1470 § 1 bod 6 CIC/1917.
Cf Concilium Tridentinum, sessio XXV, de ref., c. 9; RITTNER, E.: o.c., s. 311; c. 1469 § 3
CIC/1917.
Cf § 22 TIC, in BUEK, s. 260.
Cf 23 TIC, in BUEK, s. 260261.
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vlastním, nebo jestlie patron zpùsobí tomuto jmìní velké kodu a obtíe199.
S výjimkou dùvodu pod sub b s jedná o trestné èiny, za nì právo kanonické
ukládá toliko ztrátu patronátního právo pro pachatele, nikoli zánik samotného
práva. Je urèitì pozoruhodné, e úprava TIC je pøísnìjí ne úprava kanonická. Je
sporné, kam øadit zánik patronátního práva v pøípadì, e patron opomenul znovuvystavìt zchátralý kostel nebo doplnit nedostaèující jmìní kostela èi obroèí.
Podle CIC/1917 se jednalo o sankci.200

Zmìny po roce 1949
K zmìnám v patronátních pomìrech docházelo jednak v souvislosti
s konfiskacemi majetku (dekret prezidenta republiky è. 12/1945 Sb. z. a n., o konfiskaci a urychleném rozdìlení zemìdìlského majetku Nìmcù, Maïarù, jako i zrádcù
a nepøátel èeského a slovenského národa; a dekret prezidenta republiky è. 108/1945
Sb. z. a n.), jednak v souvislosti s vytvoøením soustavy národních výborù, které
nahradily døívìjí správní úøady. Zmìny vyvrcholily pøijetím zákona è. 217/1949 Sb.
a 218/1949 Sb. a je provádìjící vládní naøízení è. 219/1949 Sb. a è. 228/1949 Sb.
Podle § 5 odst. 2 dekretu è. 12/1945 Sb. z. a n. patronátní práva a povinnosti,
váznoucí na zemìdìlských majetcích, konfiskovaných podle § 1, zanikají dnem
konfiskace. V pøípadech zvlátního zøetele hodných poskytne Národní pozemkový fond náhradu.201
Vznik národních výborù byl upraven ústavním dekretem prezidenta republiky
è. 18/1944 Úøedního vìstníku èeskoslovenského. K tomuto právnímu pøedpisu
bylo vydáno provádìcí vládní naøízení è. 4/1945 Sb. z. a n., o volbì a pravomoci
národních výborù. Podle jeho § 4 odst. 3 Zemský národní výbor vykonává
pøímo nebo svým úøadem pravomoc, kterou podle dosavadních pøedpisù vykonávalo zemské zastupitelstvo, zemský úøad a zemský president. Tímto ustanovením pøela na zemské národní výbory rovnì právo zemských úøadù prezentovat
na obroèí veøejného (a zároveò osobního) patronátního práva.202
Provádìcím zákonem k Ústavì z 9. kvìtna è. 280/1948 Sb. z. a n., o krajském
zøízení, byla vymezena kompetence krajských národních výborù, v tom smyslu, e
krajská správa zahrnuje v sobì a) správní obory, které obstarávají dosud zemské národní výbory  (§ 8 odst. 2)
Vládním naøízením è. 116/1949 Sb., o dalích pøesunech pùsobnosti ve veøejné
správì, bylo prezentaèní právo pøi veøejném patronátu, jsou-li námitky proti
199
200
201
202

Cf 24 TIC, in BUEK, s. 261.
Cf RITTNER, E.: o.c., s. 311.
Proto je nesmyslné ustanovení § 29 vládního naøízení è. 219/1949 Sb., podle nìho pøechází
na stát patronát váznoucí na majetku, na nìj se vztahuje dekret è. 12/1945 Sb. z. a n.
Viz kapitola Prezentaèní právo.
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kandidátu na prvním místì navrenému, které dosud vykonávalo ministerstvo
kolství, vìd a umìní, svìøeno krajským národním výborùm (Pøíloha A tohoto
naøízení). Naopak okresním národním výborùm byla svìøena kompetence ustanovování fojtovních komisaøù, pøísluející dosud krajským národním výborùm
(a pøedtím zemským úøadùm).
Zmìny, pokud jde o pøesuny pùsobnosti mezi zanikajícími a novì vznikajícími
orgány státu, vyvrcholily schválením zákona è. 217/1949 Sb., kterým se zøizuje
Státní úøad pro vìci církevní jako ústøední úøad; øídí jej ministr, kterého urèí
president republiky (§ 1). § 3 stanovil dále, e pùsobnost ve vech vìcech
církevních a náboenských, kterou dosud vykonávaly jiné ústøední úøady, pøechází na Státní úøad pro vìci církevní. Vládní naøízení è. 228/1949 Sb., kterým se
provádìl výe dotèený zákon è. 217/1949 Sb. stanovovalo ve svém paragrafu 1, e
Státní úøad pro vìci církevní vykonává jako ústøední úøad vekerou pùsobnost
ve vìcech církevních a náboenských, zejména té pùsobnost, kterou dosud vykonávaly jiné ústøední úøady, a v paragrafu 5, e v krajích a okresích vykonávají pùsobnost ve vìcech náboenských a církevních pøísluné krajské a okresní
národní výbory a jsou v tomto oboru své pùsobnosti podøízeny Státnímu úøadu
pro vìci církevní.
Souèasnì se zákonem è. 217/1949 Sb. byl schválen i zákon è. 218/1949 Sb.,
o hospodáøském zabezpeèení církví a náboenských spoleèností státem. Podle
dùvodové zprávy k tomuto zákonu mìlo se øeení církevních otázek napøítì
díti jen na základì ústavních zásad, jejich výrazem je tento zákon204. (Zákon
mìl pøitom jenom 15 paragrafù!) V § 14 proto zákon ruil vechny pøedpisy, které
upravují právní pomìry církví a náboenských spoleèností  Mezi tyto pøedpisy lze zøejmì zaøadit i pøedpisy o pomìrech patronátních, jak uèinil ji pøedchozí
zákon è. 50/1874 ø.z., jímto se vydávají ustanovení, kterými se upravují zevnitøní
právní pomìry církve katolické.
Pøesto v § 11 odst. 1 zákona è. 217/1949 Sb. èteme, e vekerý soukromý a veøejný
patronát nad kostely, obroèími a jinými církevními ústavy pøechází na stát.
Dùvodová zpráva toto ustanovení vysvìtluje takto: Tento paragraf je dùsledek
toho, e stát pøevzal na sebe péèi o hospodáøské zabezpeèení církví
a náboenských spoleèností. Stát tudí pøebírá na sebe také vechna práva,
která vyplývají ze soukromých i veøejných patronátù nad jednotlivými objekty
øímskokatolické církve.204
Vládní naøízení è. 219/1949 Sb. stanovilo ve svém § 30, e stát vykonává patronát tak, e presentuje pøíslunému ordináøi vhodné uchazeèe na uprázdnìná
obroèí. (odst. 1) Konkursy na uprázdnìná obroèí vypisuje pøísluná konsistoø
203
204

Cf snìmovní tisk è. 347/1949, s. 6 (k § 11 zákona).
Ibidem.
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vdy v nejbliím èísle Vìstníku katolického duchovenstva. Konsistoø pøedloí
státu ádosti vech uchazeèù a v pøedkládací zprávì oznaèí uchazeèe, je nepokládá za zpùsobilé k presentaci. Zamítavé stanovisko je nutno øádnì odùvodnit
dùvody, je nejsou v rozporu s právním øádem Èeskoslovenské republiky. Z uchazeèù, kteøí nebyli dùvodnì odmítnuti, presentuje stát toho, jeho uzná za nejzpùsobilejího. Pøísluný ordináø jest povinen udìlit presentovanému církevní úøad
do 14 dnù ode dne presentace. Neuèiní-li tak ve stanovené lhùtì, má se za to, e
presentovanému byl úøad udìlen.
Lze uzavøít, e podle § 14 zákona è. 217/1949 Sb. byly zrueny také dosavadní
právní pøedpisy upravující patronátní právo. Patronátní práva pøela na stát (§ 11
odst. 1 cit. zákona), který je mìl vykonávat prezentací podle § 30 vládního naøízení
è. 219/1949 Sb. Orgánem státu kompetentním k výkonu patronátního práva byl
zøejmì Státní úøad pro vìci církevní.

Resumé
Patronátní právo bylo vytvoøeno jako institut kanonického práva. Jako kanonickoprávní institut bylo patronátní právo souborem církevních výsad pøiznaných zakladatelùm
kostelù, kaplí a obroèí a jejich právním nástupcùm. Nejvýznamnìjím z tìchto výsad
bylo prezentaèní právo  závazný návrh místnímu ordináøi, komu má být propùjèeno
patronátní obroèí a udìlen církevní úøad s tímto obroèím spojený. Výe vytèený charakter patronátního práva se zmìnil zásahy osvícenského státu, který ukládal patronùm
øadu nových povinností. Nejdùleitìjími z nich byla povinnost nést náklady na provoz
kostela (kostelní konkurence) a povinnost správy kostelního a obroèního jmìní. Prezentaèní právo bylo významnì ovlivnìno zavedením obecného nebo rakouského farního
konkursu. Osvícenská právní úprava patronátních pomìrù zùstala v principu zachována
a do roku 1949, kdy byly vechny dosavadní konfesnìprávní pøedpisy zrueny § 14
zákona è. 218/1949 Sb. Patronátní práva pøela podle tohoto zákona na stát, který je mìl
vykonávat prezentací podle provádìcího vládního naøízení è. 219/1949 Sb.
Summary
The Development of the Church Patronage in the Czech Lands from the Period
of the Enlightenment to 1949
The church patronage was created as an institute of canon law. As an institute of canon
law, the church patronage was a complex of church privileges granted to founders of
churches, chapels, benefices, and their legal successors. The most important of these
privileges was a binding presentation of a cleric for a benefice, and for appointment to
the church office connected with that benefice. That character of church patronage was
modified by interferences of the State of Enlightenment, which imposed new duties on
patrons, especially the duty to maintain church buildings (in the frame of the so-called
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construction concurrence) and the duty to administer church and beneficial property.
The presentation was deeply influenced by the establishing the so-called common or
Austrian parish concurs. That regulation was, in principle, remained up to 1949, when all
former church-state regulation was cancelled in the article 14 of the Act No. 218/1949 of
Coll. Church patronages were taken by the state and have to be executed by presentation
according to the governmental decree No. 219/1949 of Coll.
Zusammenfassung
Entwicklung des Patronatsrechts in den böhmischen Ländern von der Zeit des
aufgeklärten Absolutismus bis zum Jahr 1949
Patronatsrecht entstand als Institut des kanonischen Rechts. Als solcher war das Patronatsrecht Inbegriff der kirchlichen Privilegien, die den Gründern von Kirchen, Kapellen
und Benefizien und deren Rechtsnachfolger zuerkannt wurden. Zu den wichtigsten Rechten gehörte das Präsentationsrecht  bindender Vorschlag an die örtliche Autorität gerichtet mit der Angabe, wem das Patronatsbenefiz und entsprechendes Kirchenamt erteilt
werden soll. Diese Eigenschaft des Patronatsrechts veränderten die Eingriffe des aufgeklärten Staates, der den Patronen viele neue Pflichten auferlegte. Zu den wichtigsten
zählt man die Pflicht, Betriebsaufwände der Kirchen (Kirchenkonkurrenz) zu tragen, und
die Pflicht, Kirchen- und Benefizgüter zu verwalten. Präsentationsrecht wurde wesentlich durch die Einführung des allgemeinen oder österreichischen Konkurs beeinflusst. Die
aufgeklärte Rechtsregelung der Patronatsverhältnisse blieb im Grunde genommen bis zum
Jahr 1949 unberührt. In diesem Jahr wurden durch § 14 des Gesetzes Nr. 218/1949 Sb.
alle bisherigen staatskirchenrechtlichen Vorschriften aufgehoben. Patronatsrechte wurden gemäß diesem Gesetz auf den Staat übertragen, der sie durch die Präsentation gemäß
der Regierungsverordnung Nr. 219/1949 Sb. wahrnehmen sollte.
Riasunto
Lo sviluppo del diritto di patrocino in Boemia dallepoca dellassolutismo illuminato al 1949
Il diritto di patrocinio é diventato un istituto del diritto canonico. Questo istituto si
definisce come l’insieme dei privilegi ecclesiastici in favore di fondatori delle chiese,
capelle e benefizi e dei loro successori. Il privilegio più importante di questi é stato il
diritto di presentazione, cioé della proposta vincolante indirizzata al ordinario del luogo,
che stabiliva a chi deve spettare il benefizio patronato o l’ufficio ecclesiale conesso con
esso. Il carattere del diritto di patrocinio é stato cambiato dagli interventi dello Stato
illuminista che imponeva nuovi doveri ai patroni. Il più significativo era il dovere della
concorenza di chiesa (cioé la di sopportare le spese della chiesa) e il dovere di amministrare i beni benefiziari. Il diritto di presentazione era notevolmente influenzato con
l’introduzione del concorso parocchiale comune od austriaco. La legislazione illuministica delle relazioni di patrocinio rimase mantenuta fino al 1949, nel quale l’art. 14 della legge
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n. 218/1949 Coll. cancellò tutte le norme del diritto di confesione d’allora. Tutti i diritti
di patrocinio ricaddero nello Stato che era a eseguirli secondo il decreto del governo n.
219/1949 Coll.
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POZNÁMKY A DISKUSE

Zákon è. 3/2002 Sb. pøed Ústavním soudem
JUDr. Jitka Kallistová

The Act No. 3/2002 of Coll. at the Constitutional Court
Gesetz Nr. 3/2000 GSlg. über die Kirchen und Religionsgesellschaften
vor dem Verfassungsgericht
La legge n. 3/2002 Coll. sulle Chiese ed Enti religiosi davanti
alla Corte Costituzionale

Dne 27.11.2002 rozhodoval Ústavní soud ÈR o návrhu na zruení zákona
è. 3/2002 Sb. o svobodì náboenského vyznání a postavení církví a náboenských spoleèností (dále jen zákon o církvích).
S návrhem na zruení tohoto zákona, eventuelnì jeho èástí se na Ústavní soud
obrátilo 21 senátorù, které zastupovala advokátka JUDr. Kateøina imáèková.
Ústavní soud návrhu zèásti vyhovìl tak, e zruil ustanovení § 6 odst. 2, § 21
odst. 1 b), èást ustanovení § 27 odst. 5 vìty druhé a dosaený zisk smí být pouit
jen k naplnìní cílù èinnosti církve a náboenské spoleènosti a dále pak zruil ust.
§ 28 odst. 5.
Zruení pouze ètyø ustanovení zákona o církvích se mùe na prvý pohled jevit
jako chabý výsledek oproti podanému návrhu. Opak je vak pravdou. Ústavní
soud ÈR zasáhl do zákona o církvích velice citlivì, zároveò vak odstranil zcela
jasný a zásadní rozpor tohoto zákona s Listinou základních práv a svobod.
Velice dùleité je to, e i po zruení výe uvedených protiústavních ustavení je
zákon i nadále funkèní a nevyaduje v souvislosti s tímto zásahem novelizaci.
Je tøeba si pøipomenout, co nálezu Ústavního soudu pøedcházelo.
Návrh zákona o církvích byl od samého poèátku kritizován nejen církvemi
a náboenskými spoleènostmi. Na jeho nedostatky upozoròovala celá øada politikù a jeho pøijetí bylo provázeno jejich nesouhlasnými stanovisky.
Zákon byl poprvé odhlasován v Poslanecké snìmovnì PÈR dne 21. 9. 2001.
Senátem PÈR byl tento zákon dne 25. 10. 2001 zamítnut. Senát vytýkal návrhu
nového zákona o církvích pøedevím to, e sniuje standard ochrany svobody
náboenského vyznání v Èeské republice, omezuje její poslání ve spoleènosti i její
autonomii a zvyuje státní reglementaci ivota obèanské spoleènosti.
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Poslanecká snìmovna vak zákon znovu odhlasovala 27. 11. 2001 a zákon byl
pøedloen hlavì státu.
Prezident republiky zákonu vytýkal, e znemoòuje církvím samostatnì zøizovat
a provozovat vlastní zdravotnická zaøízení a zaøízení sociálních slueb a odtrhuje
tak tyto sluby a dosud poskytované v rámci církevních struktur od církví. Poukazoval na skuteènost, e církve od prvopoèátku spojují slubu slovem (kult) se
slubou èinem (charitu) a omezení církví v tomto smìru oznaèil jako rozpor
s Listinou základních práv a svobod. Dne 6. 12. 2001 proto prezident vrátil zákon
Poslanecké snìmovnì.
Pøes vechny výtky, které byly na adresu zákona vzneseny, Poslanecká snìmovna svým usnesením ze dne 18. 12. 2001 zákon znovu potvrdila a zákon nabyl
úèinnosti dnem vyhláení, tj. 7. 1. 2002, bez podpisu prezidenta republiky.
Ústavní soud svým nálezem a jeho odùvodnìním potvrdil, e námitky a odmítavá stanoviska Senátu a presidenta republiky i kritika zákona ze strany církví
a náboenských spoleèností byla oprávnìná.
Ústavní soud potvrdil ve svém výkladu registraci církví a náboenských spoleèností jako základní právnì relevantní princip pro pùsobení církví na území Èeské republiky. Ztotoòuje se také s tím, e registrace církví má konstitutivní charakter
a církve, pokud chtìjí v ÈR pùsobit, musí být registrované.
Pokud jsou vak ji registrované jsou, jejich práva je nutno chápat zcela ve
smyslu èl. 16 Listiny základních práv a svobod. Jejich oprávnìní nezávisle na
státu jmenovat a odvolávat své duchovní, zøizovat své orgány a instituce je jejich
základním právem a je pøedpokladem náboenské svobody. Stát toto právo církví
nemùe omezit. Nemùe omezit ani jejich poslání jen a pouze na hlásání víry. Soud
v tomto smìru odkázal i na judikaturu SRN, ve které se konstatuje, e posláním
církví je nejen hlásání víry, ale i èinnost v oblasti vzdìlávání, zdravotnictví
a v sociální oblasti.
Omezení, které bylo obsaeno v § 6 odst. 2, kdy církve mohly zøizovat dle svých
vnitøních pøedpisù pouze ty právnické osoby, které byly urèené pro organizování
a vyznávání víry, shledal proto jako protiústavní a pluralitu èinnosti církví omezující.
V souvislosti s tím zruil proto i ustanovení § 28 odst. 4 s tím, e stát má právo
právnické osoby zøízené církvemi pouze evidovat.
Zákon omezoval církve pøi nakládání se ziskem vytvoøeným na základì jejich
doplòkové výdìleèné èinnosti tak, e urèoval, e tento zisk mùe být pouit jen pro
èistì náboenské úèely. Ústavní soud shledal, e zákaz èi omezení pouití
zisku jen urèitým zpùsobem je v rozporu s èl. 11 odst. 1 Listiny základních práv
a svobod.
Ústavní soud neshledal nutnost ruit dalí ustanovení zákona. Ve svém odùvodnìní zdùraznil, e upøednostòuje ústavnì konformní zpùsob výkladu tìchto
ustanovení, a sám podrobnì tento výklad provedl. Výklad zákona o církvích je
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nesmírnì dùleitý a lze doufat, e na základì nìho budou státní orgány zákon
o církvích v souladu s Listinou základních práv a svobod aplikovat.
Nelze ne kadému doporuèit, aby se nálezem Ústavního soudu, poté co bude
publikován ve Sbírce zákonù, podrobnì seznámil.
Je pochopitelné, e nález Ústavního soudu pøivítaly pøedevím církve a náboenské spoleènosti. Nález Ústavního soudu vak není vnímán kladnì vemi. Nìkteøí politici, zejména vak Ministerstvo kultury, nesou nález Ústavního soudu
nelibì.
Svìdèí to nadále o tom, e ani po podrobném a ústavními principy podloeném
výkladu Ústavního soudu nejsou nìkteøí èinitelé dosud schopni správnì chápat
postavení a úlohu církví a náboenských spoleèností ve státì. U Ministerstva
kultury, které církve a náboenské spoleènosti registruje a eviduje jimi zøízené právnické osoby, je to obzvlá smutné.

163

DOKUMENTY

Smlouva mezi Èeskou republikou a Svatým stolcem
o úpravì vzájemných vztahù
The Agreement between the Czech Republic and the Holy See on the Regulation
of Mutual Relations
Vertrag zwischen der Tshechischen Republik und dem Heiligen Stuhl
über die Regelung der gegenseitigen Verhältnisse
Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Ceca sul regolamento dei rapporti
reciproci

La Santa Sede e la Repubblica Ceca,

Èeská republika a Svatý stolec

partendo dalle tradizioni secolari della
comune storia della Chiesa cattolica e
dello Stato Ceco,

vycházejíce ze staleté tradice spoleèných dìjin èeského státu a katolické církve,

convinte dellutilita e della necessita di
regolare i propri rapporti reciproci in
modo che vi si fifletta lo sviluppo dei
rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato e anche in relazione ai fondamentali
cambiamenti in corso in Europa,

pøesvìdèeny o prospìnosti a nutnosti
upravit vzájemné vztahy zpùsobem odráejícím vývoj vztahù mezi státem a katolickou církví a také v souvislosti se
zásadními zmìnami, k nim dochází
v Evropì,

consapevoli del ruolo della Chiesa cattolica nel Paese ceco, corne nella storia
europea e mondiale, nella creazione e
nella salvaguardia dei valori spirituali,
culturali e umani, e contemporaneamente del potenziale del qaule la Chesa
cattolica dispone nel processo di pacificazione nel mondo,

vìdomy si role katolické církve v èeském státì, jako i v evropských i svìtových dìjinách pøi vytváøení a ochranì
duchovních, kulturních a lidských hodnot a rovnì potenciálu, kterým katolická církev disponuje v procesu usmíøení
ve svìtì,

riconoscendo il fatto, che la Repubblica Ceca e uno Stato democratico e di
diritti, che salvaguarda i diritti naturali
ed irrinunciabili e le liberta fondamentali delluomo,

uznávajíce skuteènost, e Èeská republika je demokratickým právním státem
chránícím pøirozená a nezadatelná práva a základní svobody èlovìka,
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ispirat ai principi del dirrito internazionale e in particolare a quelli riguardanti
il rispetto dei diritti umani e delle liberta
fondamentali,

vedeny zásadami mezinárodního práva
a zvlátì tìmi, které se týkají dodrování lidských práv a základních svobod,

richiamandosi rispettivamente, la Santa
Sede ai documenti del Concilio Vaticano II e alle norme del Dirrito canonico, e
la Repubblica Ceca al suo ordinamneto
constituzionale e allordinamento giuridico,

odvolávajíce se, Èeská republika na svùj
ústavní poøádek a právní øád a Svatý stolec na dokumenty Druhého vatikánského koncilu a na normy kanonického
práva,

esprimendo la comune volonta di garantire una cooperazione sicura e armoniosa tra la Parti,

vyjadøujíce svou spoleènou vùli zabezpeèit spolehlivou a harmonickou spolupráci mezi stranami

hanno concordato quanto segue:

se dohodly takto:

Articolo 1

Èlánek 1

La Santa Sede e la Repubblica Ceca (in
seguito solo le Parti contraenti) si riconoscono reciprocamente la personalita giuridica internazionale, si considerano rciprocamente soggetti indipendenti e autonomi secondo il diritto
internazionale e si impegnano a rispettare pienamente questa soggetivita.

Èeská republika a Svatý stolec (dále jen
smluvní strany) uznávají vzájemnì
svou mezinárodnìprávní subjektivitu,
navzájem se povaují za nezávislé a samostatné subjekty podle mezinárodního práva a zavazují se tuto subjektivitu
plnì respektovat.

Articolo 2

Èlánek 2

Le Parti contraenti confermano la rappresantaza diplomatica della Santa Sede
presso la Repubblica Ceca a livello di
Nunziatura Apostolica e la rappresentaza diplomatica della Republica Ceca
presso la Santa Sede a livello di Ambasciata.

Smluvní strany potvrzují diplomatické
zastoupení Èeské republiky u Svatého
stolce na úrovni velvyslanectví a diplomatické zastoupení Svatého stolce
v Èeské republice na úrovni apotolské nunciatury.

165

DOKUMENTY

Articolo 3

Èlánek 3

(1) La Chiesa cattolico-romana e la Chiesa cattolica-greca (in seguito solo la
Chiesa cattolica) sono nella Repubblica Ceca persone giuridiche in conformita alle norme interne della Chiesa
cattolica e allordinamento giuridici della
Repubblica Ceca.

(1) Církev øímskokatolická a Církev øeckokatolická (dále jen katolická církev)
jsou v Èeské republice právnickými
osobami v souladu s vnitøními pøedpisy katolické církve a právním øádem
Èeské republiky.

(2) La Santa Sede asssicurera la coincidenza dei confini delle diocesi e amministrazioni apostoliche romano-cattoliche, come anche delle eparchie e
degli esarcati greco-cattolici esistenti
nella Repubblica Ceca con i confini statali della medesima.

(2) Svatý stolec zabezpeèí shodu hranic øímskokatolických diecézí a apotolských administratur, stejnì jako
øeckokatolických eparchií a exarchátù
existujících v Èeské republice se státními hranicemi Èeské republiky.

Articolo 4

Èlánek 4

Le Parti contraenti convengono che
nella Repubblica Ceca la liberta religiosa e rispettata e garantita in conformita
con lordinamento costituzionale della
Repubblica Ceca e gli atti internazionali, cui essa aderisce.

Smluvní strany se shodují, e v Èeské
republice je respektována a zaruèena
náboenská svoboda v souladu s ústavním poøádkem Èeské republiky a mezinárodními smlouvami, kterými je Èeská
republika vázána.

Articolo 5

Èlánek 5

(1) La Santa Sede prende atto che la
Repubblica Ceca e, secondo il proprio
ordinamento constituzionale, un Stato
aconfessionale e percio non legata a
nessuna confessione religiosa.

(1) Svatý stolec bere na vìdomí, e Èeská republika je v souladu se svým ústavním poøádkem nekonfesním státem
a není tedy vázána na ádné náboenské vyznání.

(2) La Repubblica Ceca , a sua volta,
prende atto che la Chiesa cattolica si
orienta nella sua attivita ai propri principi, e particolarmente alla dottrina espressa dal Concilio Vaticano II circa
lecumenismo ed dialogo religioso.

(2) Èeská republika bere na vìdomí, e
se katolická církev ve své èinnosti øídí
vlastními zásadami, zvlátì pak uèením
Druhého vatikánského koncilu o ekumenismu a náboenském dialogu.
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Articolo 6

Èlánek 6

Con il proprio ordinamento giuridico, la
Republica Ceca garantisce alla Chiesa
cottolica il dirrito di esercitare liberamente la sua missione apostolica; di
gestire le proprie attivita, in particolare
di erigere, mutare o sopprimere i propri
organismi e le proprie strutture interne;
di scegliere, nominare e revocare i propri sacerdoti e le altre persone direttamente coinvolte indipendentemente
delle Autorita dello Stato.

Èeská republika svým právním øádem
zaruèuje katolické církvi právo, aby svobodnì vykonávala své apotolské poslání, spravovala své záleitosti, zejména
ustanovovala, mìnila nebo ruila své
orgány a své vnitøní struktury, volila,
jmenovala a odvolávala své duchovní
a dalí osoby pøímo zapojené do pastoraèní èinnosti, a to v souladu se svými
potøebami a podle svých pøedpisù, nezávisle na státních orgánech.

Articolo 7

Èlánek 7

Le Parti contraenti rispettano il principio
secondo il quale nessuno puo essere
costretto a prestare il servizio militare, se
questo fosse contrario alla sua coszienza o ala sua professione religiosa.

Smluvní strany respektují, e nikdo nemùe být nucen vykonávat vojenskou
slubu, pokud by to bylo v rozporu
s jeho svìdomím nebo s jeho náboenským vyznáním.

Articolo 8

Èlánek 8

Le Parti contraenti riconscono che i mezzi
di comunicazione sociale svolgono un
ruolo importante nella protezione della
liberta di pensiero e di coszienza, come
anche della liberta di confessione religiosa e sono pronte a continuare a sostenerli nella realizzazione di questo ruolo.

Smluvní strany uznávají, e hromadné
sdìlovací prostøedky hrají dùleitou
roli pøi ochranì svobody mylení a svìdomí, jako i svobody náboenského
pøesvìdèení a jsou pøipraveny je v naplòování této role i nadále podporovat.

Articolo 9

Èlánek 9

La Chiesa cattolica celbra le funzioni
durante le quali vengono contratti i
matrimoni. Il matrimonio cosi contratto,
che adempie le condizioni stabilite
dallordinamento giuridico della Repubblica Ceca per contrarre il matrimonio,
ha identica validita ed identiche conse-

Katolická církev vykonává obøady, pøi
nich je uzavíráno manelství. Takto uzavøený sòatek, splòující podmínky pro
uzavøení manelství stanovené právním
øádem Èeské republiky, má stejnou platnost a stejné právní dùsledky jako obèanský sòatek.
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guenze giuridiche come il matrimonio
contratto secondo la forma civile.

Articolo 10

Èlánek 10

(1) La Chiesa cattolica istituisce, secondo le proprie norme, le sue persone giuridiche per lorganizzazione e la
professione della fede cattolica e per le
attivitta della stessa Chiesa, in particolare nei campi della scuola, della sanita,
dellassistenza sociale e della carita. Le
persone giuridiche della Chiesa cosi istituite diventano persone giuridiche nel
senso dellordinamento giuridico della
Repubblica Ceca, quando adempiono
le condizioni stabilite da questo ordinamento giuridico.

(1) Katolická církev si zøizuje v souladu
se svými vlastními pøedpisy právnické
osoby pro organizaci a vyznávání katolické víry a pro své pùsobení zejména
v oblastech kolství, zdravotnictví, sociální a charitativní péèe. Takto zøízené
právnické osoby církve se stávají právnickými osobami ve smyslu právního
øádu Èeské republiky po splnìní podmínek tímto právním øádem stanovených.

(2) La Repubblica Ceca garantisce alla
Chiesa cattolica il dirrito di formare i
sacerdoti ed il personale religioso e laico nelle scuole e nelle istituzioni educative, che le sono proprie.

(2) Èeská republika zaruèuje katolické
církvi právo vyuèovat a vychovávat
své duchovní, øeholní a laické pracovníky ve vlastních kolách a výchovných
zaøízeních.

Articolo 11

Èlánek 11

(1) La Chiesa cattolica ha il dirrito di istituire e gestire, secondo lo spirito della
sua missione apostolica e le proprie norme, scuole e istituti prescolastici e scolastici propri che diventano componenti
del sistema di istruzione della Repubblica Ceca, quando adempiono le condizioni stabilite dallordina-mento giuridico
della Repubblica Ceca. Le universita istituite dalla Chiesa cattolica hanno il dirrito di svolgere le loro attivita nella
Repubblica Ceca, quando adempiono le
condizioni stabilite dallordinamento giuridico nella Repubblica Ceca.

(1) Katolická církev má právo v duchu
svého apotolského poslání a vlastních
pøedpisù zøizovat a provozovat vlastní
koly, pøedkolní a kolská zaøízení, je
se stávají souèástí výchovnì vzdìlávací soustavy Èeské republiky splnìním podmínek stanovených právním
øádem Èeské republiky. Vysoké koly
zøízené katolickou církví jsou oprávnìny pùsobit v Èeské republice po splnìní podmínek stanovených právním
øádem Èeské republiky.
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I seguenti commi di questo articolo trattano solo la posizione delle scuole, comprese le universita, gli istituti
prescolastici e scolastici, che sono o diventatno parte el sistema dellistruzione
pubblica della Repubblica Ceca.

Následující odstavce tohoto èlánku
upravují pouze postavení kol, a to vèetnì kol vysokých, pøedkolních a kolských zaøízení, které jsou, èi se stanou
souèástí výchovnì vzdìlávací soustavy Èeské republiky.

(2) Le scuole e gli istituti prescolastici e
scolastici ecclesiastici (in seguito solo
scuole) offrono servizi scolastici ed istruzione parificati a quelli delle scuole e
degli istituti prescolastici e scolastici istituti da altre autorita che fanno parte del
sistema dellistruzione pubblica della Repubblica Ceca. La loro posizione ed il loro
finanziamento sono regolati dallordinamento giuridico della Repubblica Ceca.
Le universita di cui al comma 1 offrono
unistruzione a livello universitario pari
allistruzione universitaria offerta dalle
universita pubbliche e statali.

(2) Církevní koly, pøedkolní a kolská
zaøízení (dále jen koly) poskytují rovnocenné vzdìlání a kolské sluby jako
koly, pøedkolní a kolská zaøízení
ostatních zøizovatelù, které jsou souèástí výchovnì vzdìlávací soustavy
Èeské republiky. Jejich postavení a financování je upraveno právním øádem
Èeské republiky. Vysoké koly uvedené v odst. 1 poskytují vysokokolské
vzdìlání rovnocenné vysokokolskému
vzdìlání poskytovanému veøejnými
a státními vysokými kolami.

(3) Le Parti contraenti considerano i
certificati di studio, ottenuti presso le
scuole e le universita, di cui al comma 1,
di pari livello dei certificati rilasciati da
analoghe scuole e universita apparteneti al sistema dellistruzione pubblica
della Repubblica Ceca. La Republica
Ceca riconosce i certificati di studio
universitario ed i titoli e i gradi accademici nella teologia e nelle scienze sacre
rilasciati da facolta teologiche statali e
religiose straniere, riconosciuti dalla
chiesa cattolica, alle condizioni stabilite dallordinamento giuridico della Repubblica Ceca.

(3) Doklady o vzdìlání dosaeném ve
kolách a na vysokých kolách uvedených v odst. 1 povaují smluvní strany
za rovnocenné dokladùm vydaným obdobnými kolami a vysokými kolami,
které jsou souèástí výchovnì vzdìlávací soustavy Èeské republiky. Èeská
republika uznává doklady o vysokokolském vzdìlání a akademické tituly
a hodnosti pøiznané v teologii a náboenských vìdách zahranièními teologickými fakultami státními i církevními, je
jsou katolickou církví uznávány, za podmínek stanovených právním øádem Èeské republiky.

(4) Le attivita dele facolta teologiche
cattoliche vengono regolate, in conformita allordinamento giuridico della Repubblica Ceca, dalle norme interne della

(4) Èinnost katolických teologických
fakult je upravena v souladu s právním
øádem Èeské republiky vnitøními pøedpisy fakulty, které schvaluje akademic-
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facolta, approvate a loro volta dal senato accademico delluniversita, previa
approvazione della rispettiva autorita
religiosa. I docenti accademici ecclesiastici che insegnano la religione cattolica nelle universita publiche necessitano
la previa approvazione della competente autorita ecclesisastica. La revoca di
tale approvazione comporta la perdita
dellautorizzazione del risttivo docente
religioso accademico ad insegnare la
religione cattolica.

ký senát vysoké koly po pøedchozím
schválení pøíslunou církevní autoritou.
Církevní akademiètí pracovníci vyuèující na veøejných vysokých kolách katolické náboenství musí mít souhlas
pøísluné církevní autority. Odejmutí tohoto souhlasu znamená ztrátu povìøení
pøísluného církevního akademického
pracovníka k vyuèování katolického
náboenství.

(5) La Repubblica Ceca rendera possibile linsegnamento dela religione cattolica nelle scuole e negli istituti
prescolastici a scolastici, e lo svolgimento delle attivita del tempo libero dei
bambini e della gioventu organizzate
dalla Chiesa cattolica, nel rispetto della
liberta di coscienza, dei convincimenti,
della responsabilita e degli interessi dei
genitori e di altri rappresentanti legali
dei bambini. Queste attivita si svolgono alle condizioni stabilite dallordinamento giuridico della Republica Ceca e
secondo i programmi stabiliti dalla competente autorita della Chiesa cattolica.

(5) Èeská republika umoní výuku katolického náboenství ve kolách, pøedkolních a kolských zaøízeních a úèast
dìtí a mládee na aktivitách v oblasti
vyuití volného èasu organizovaných
katolickou církví s ohledem na svobodu svìdomí, pøesvìdèení a zodpovìdnost a zájem rodièù a jiných zákonných
zástupcù dìtí. Tyto èinnosti jsou provádìny za podmínek stanovených právním øádem Èeské republiky a podle
programù stanovených pøíslunou autoritou katolické církve.

(6) La Chiesa cattolica provvede allinsegmnamento della religione nelle
scuole e negli istituti prescolastici e
scolastici che fanno parte del sistema
dellinstruzione pubblica della Repubblica Ceca, con insegnati che, in base alla
loro idoneita didattica in materia, aranno
incaricati dellinsegnamento della religione cattolica dallOrdinario locale con
un apposito documento (missio canonica). La revoca di tale mandato comporta la perdita dellincarico del rispettivo

(6) Katolická církev zajiuje výuku katolického náboenství ve kolách, pøedkolních a kolských zaøízeních, které
jsou souèástí výchovnì vzdìlávací soustavy Èeské republiky, prostøednictvím
uèitelù, kteøí na základì své odborné
a pedagogické zpùsobilosti budou povìøeni výukou katolického náboenství dokumentem (missio canonica)
vydaným místním ordináøem. Zruení
tohoto povìøení má za dùsledek ztrátu
povìøení pøísluného uèitele vyuèovat
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insegnante di insegnare la religione cattolica. Nei rapporti giuridico-lavorativi,
gli insegnati della religione cattolica godranno dele stesse condizioni previste
dallordinamento giuridico della Repubblica Ceca per gli altri insegnanti.

katolické náboenství. V pracovnìprávních vztazích budou pro uèitele katolického náboenství platit stejné podmínky
stanovené právním øádem Èeské republiky jako pro ostatní uèitele.

(7) I contenuti e la metodologia dellinsegnamento della religione cattolica, di
cui al comma 6, devono essere conformi alla dottrina e ai principi della Chiesa
cattolica; direttive, programmi e libri di
testo per questo insegnamento della
religione cattolica necessitano delapprovazione da parte della rspettiva autorita ecclesiastica.

(7) Obsah a metodika vyuèování katolického náboenství podle odstavce 6
musí být v souladu s uèením a zásadami katolické církve; smìrnice, programy
a uèebnice pro toto vyuèování vyadují
schválení pøíslunou církevní autoritou.

Articolo 12

Èlánek 12

(1) Le Parti contraenticontinueranno a
collaborare nella salvaguardia e nella
manutenzione culturale della Repubblica Ceca, parte integrante del patrimonio culturale europeo.

(1) Smluvní strany budou pokraèovat
ve spolupráci pøi ochranì a udrování
kulturního dìdictví Èeské republiky, je
je nedílnou souèástí evropského kulturního bohatství.

(2) In ciascuna diocesi, unapposita
commissione istitutia dal Vescovo diocesano collaborera con le autorita civili
competenti, allo scopo di proteggere i
beni culturali, in particolare quelli di rilevanza nazionale, nonche i documenti
di archivio o di valore storico-artistico,
conservati negli edifici sacri ed ecclesiastici della Chiesa cattolica.

(2) V kadé diecézi bude pøísluná komise ustavená diecézním biskupem spolupracovat s pøíslunými místními
orgány s cílem ochrany kulturních památek zejména celostátního významu,
jako i dokumentù archivních èi historicky a umìlecky cenných, nacházejících
se v kultovních a církevních objektech
katolické církve.

(3) La Chiesa cattolica, consapevole del
valore del suo patrimonio culturale, si
impegna a far si che tutti coloro, che
hanno interesse a conoscerlo, possano
accederevi a farne oggetto di studio.

(3) Katolická církev, vìdoma si svého
kulturního dìdictví, se zavazuje, e
umoní vem, kdo mají zájem se s ním
seznámit, aby k nìmu mìli pøístup a aby
se mohlo stát pøedmìtem jejich studia.

(4) La Repubblica Ceca continuera a
sostenere con i mezzi finanziari dello

(4) Èeská republika bude z penìních
prostøedkù státu nadále podporovat ka-
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Stato la Chiesa cattolica, nella tutela dei
suoi beni culturali e quelli di valore nazionale, delle collezioni di caattere musealle e dei singoli oggeti da collezione,
nonche dei documenti di archivio, e cio
ad un livello equipolente al sostegno
dato ad altri proprietari del patrimonio
culturale di valore nazionale.

tolickou církev v péèi o její kulturní památky a národní kulturní památky, sbírky muzejní povahy a jednotlivé sbírkové
pøedmìty, stejnì jako o archiválie, a to
na úrovni rovnocenné s podporou jiných vlastníkù vìcí, je jsou souèástí
národního kulturního pokladu.

Articolo 13

Èlánek 13

(1) La Chiesa cattolica offre, secondo le
sue possibilita, aiuti umanitari nella Repubblica Ceca e allestero ed e pronta a
cooperare con le organizzazioni governative e non governative della Repubblica Ceca.

(1) Katolická církev poskytuje podle
svých moností humanitární pomoc
v Èeské republice a v zahranièí a je pøipravena pøi ní spolupracovat s vládními a nevládními organizacemi Èeské
republiky.

(2) Le organizzazioni di carita della Chiesa cattolica nella Repubblica Ceca
sono rette da propri statuti in conformita allordinamento giuridico dela Repubblica Ceca e hanno il dirrito al finanziamento dal bilancio dello Stato dei
servizi sociali da esse offerte, alle stesse condizioni delle altre strutture di uguale o analogo carattere.

(2) Charitativní organizace katolické církve v Èeské republice se øídí vlastními
stanovami v souladu s právním øádem
Èeské republiky a mají právo na financování jimi poskytovaných sociálních
slueb ze státního rozpoètu za stejných
podmínek jako jiná zaøízení tého, nebo
obdobného typu.

(3) La Chiesa cattolica ha il dirrito di
esercitare il servizio spirituale e pastorale nei centri, che offrono lassistenza
sociale, alle persone che vi sono ricoverate e lo richiedono.

(3) Katolická církev má právo vykonávat v zaøízeních poskytujících sociální
sluby duchovenskou a pastoraèní
slubu pro osoby v nich umístìné, je
o to poádají.

(4) Ulteriori condizioni per lesercizio e
per lassicurazione del servizio spirituale e pastorale nei centri, che offrono
lassistenza sociale, potrnno essere stabilite da accordi tra la competente autorita ecclesiastica e il rispettivo centro
dis assistenza sociale.

(4) Dalí podmínky pro výkon a zajitìní duchovenské a pastoraèní sluby
v zaøízeních poskytujících sociální sluby mohou být stanoveny dohodou mezi
pøísluným církevním pøedstavitelem
a pøísluným zaøízením sociální péèe.
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Articolo 14

Èlánek 14

(1) La Chiesa cattolica ha il dirrito di
istituire e gestire strutture sanitarie alle
condizioni stabilite dallordinamento
giuridico della Repubblica Ceca.

(1) Katolická církev má právo zøizovat
a provozovat zdravotnická zaøízení za
podmínek stanovených právním øádem
Èeské republiky.

(2) La Chiesa cattolica ha il dirrito di
svolgere il servizio spirituale e pastorale nelle strutture sanitarie a favore delle
persone che vi sono ricoverate e lo richiedono.

(2) Katolická církev má právo vykonávat ve zdravotnických zaøízeních duchovenskou a pastoraèní slubu pro
osoby v nich umístìné, je o to poádají.

(3) Ulteriori condizioni per lesercizio e
per lassicurazione del servizio spirituale e pastorale nelle strutture sanitarie
potranno essere stabilite da accrdi tra la
competente autorita ecclesiastica e il rispettivo centro di assistenza sanitaria.

(3) Dalí podmínky pro výkon a zajitìní duchovenské a pastoraèní sluby ve
zdravotnických zaøízeních mohou být
stanoveny dohodou mezi pøísluným
církevním pøedstavitelem a pøísluným
zdravotnickým zaøízením.

Articolo 15

Èlánek 15

(1) Ale condizoni stabilitate dallodinamento giuridico della Repubblica Ceca,
la Chiesa cattolica

(1) Za podmínek stanovených právním
øádem Èeské republiky katolická církev:

a) ha il dirrito di svolgere il servizio spirituale e pastorale nei penitenziari, nelle
carceri di custodia cautelare ed eventualmente in altre istituzioni di analogo
carattere;

a) má právo vykonávat duchovenskou
a pastoraèní slubu ve vìznicích, vazebních vìznicích, popø. dalích zaøízeních
obdobného charakteru;

b) ha il dirrito di agire anche durante le
procedure concernenti lassunzione
delle prove, la mediazione e altre simili,
connesse con il procedimento penale a
lapplicazione della pena oppure con le
misure a questo collegate;

b) má právo pùsobit i pøi poskytování
probaèních, mediaèních a obdobných
slueb souvisejících s trestním øízením
a výkonem trestu èi opatøeních na to
navazujících;

c) puo essere incaricata di amministrare
e di gestire stabili, nei quali sia istituito
un penitenziario.

(c) mùe být povìøena správou a provozováním objektù, ve kterých je zøízena vìznice.
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(2) condizioni piu dettagliate per lesercizio e per lassicurazione dei servizi, di
cui al comma 1, sono stabilite da accordi tra la Chiesa cattolica e quelli
dellorgano competente dellamministrazione dello Stato.

(2) Blií podmínky pro výkon a zajitìní slueb uvedených v odst. 1 stanoví
dohody mezi katolickou církví a pøísluným správním úøadem.

Articolo 16

Èlánek 16

(1) La chiesa cattolica ha il dirrito di assicurare lassistenza religiosa ai membri della Forze Armate, che intendono
avvalersene, alle condizioni stabilite
dallordinamento giuridico della Repubblica Ceca.

(1) Katolická církev má právo zajiovat duchovenskou slubu pro pøísluníky ozbrojených sil, kteøí o to poádají,
za podmínek stanovených právním øádem Èeské republiky.

(2) Ulteriori determinazione di quanto
stabilito al comma 1 ptranno essere precisate da Accordi tra la Chiesa cattolica e gli organi competenti dellamministrzione dello Stato. Tali disposizioni
non impediscono che le Parti contraenti stipulino un apposito Accordo per
lassistenza religiosa ai membri delle
Forze Armate.

(2) Dalí podmínky pro výkon ustanovení uvedených v odst. 1 mohou být
upøesnìny smlouvami mezi katolickou
církví a pøíslunými správními úøady.
Tato ustanovení nebrání smluvním stranám v uzavøení samostatné dohody
o výkonu duchovenské sluby pro pøísluníky ozbrojených sil.

Articolo 17

Èlánek 17

(1) La Repubblica Ceca si impegnera,
nel modo piu rapido possibile e accettabile per le due Parti, a risolvere le questioni riguardanti i beni patrimoniali della
Chiesa cattolica.

(1) Èeská republika bude usilovat zpùsobem co moná nejrychlejím a pro obì
strany pøijatelným o doøeení otázek
týkajících se majetku katolické církve.

(2) Il trattamento economico della Chiesa cattolica nella Repubblica Ceca e
garantito dallordinamento giuridico
della Repubblica Ceca. Nel caso dellelaborazione di un nuovo modello di finanziamento, sara assicurato che la
procedura riguardante la sua introduzi-

(2) V Èeské republice je ekonomické
zabezpeèení katolické církve zaruèeno
právním øádem Èeské republiky. V pøípadì vypracování nového modelu financování bude zajitìno, aby proces
jeho zavádìní nebyl v pøechodném období pøíèinou ekonomických problémù
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one non sia, nel periodo transitorio,
causa di problemi economici per la Chiesa cattolica. Il nuovo modello sostituirebbe lattuale.

v katolické církvi. Nový model by nahradil model stávající.

(3) Gli organi competenti della Repubblica Ceca e i rappresentanti della Chiesa
cattolica, di cui allArticolo 18 del presente Accordo, collaboreranno insieme
nelle questioni citate nei commi 1 e 2.

(3) Pøísluné orgány Èeské republiky
a zástupci katolické církve podle èlánku 18 této Smlouvy budou vzájemnì
spolupracovat v záleitostech uvedených v odst. 1 a 2.

Articolo 18

Èlánek 18

(1) Le questioni che riguardano lintera
Chiesa cattolica nella Repubblica Ceca,
in particolare quelle che richiedono
soluzioni nuove o supplementari, sono
trattate dalla Conferenza Episcopale ceca
con i ministeri e con le altre Autorit amministrative della Republica Ceca. Questa disposizione non altera il dirrito delle
Parti contraenti di trattare tali questioni.

(1) V otázkách týkajících se celé katolické církve v Èeské republice, zejména
pak v záleitostech vyadujících nová
èi doplòující øeení, jedná s ministerstvy
a jinými správními úøady Èeské republiky Èeská biskupská konference. Tímto ustanovením není dotèeno právo
smluvních stran jednat v tìchto otázkách.

(2) Le questioni citate potranno essere
regolate anche sia con nuovi Accordi
tra la Parti contraenti, sia con intese tra
le competenti Autorit amministrative e
la Conferenza Episcopale Ceca, che agisce con il consenso della Santa Sede.

(2) Uvedené otázky mohou být upraveny té jak novými smlouvami mezi smluvními stranami, tak dohodami mezi
pøíslunými správními úøady a Èeskou
biskupskou konferencí, jednající se souhlasem Svatého stolce.

Articolo 19

Èlánek 19

Eventuali controversie, che potrebbero
sorgere nellinterpretazione o
nellapplicazione del presente Accordo,
saranno risolte dalle Parti contraenti per
via diplomatica.

Pøípadné sporné otázky týkající se výkladu nebo provádìní této smlouvy
budou øeeny smluvními stranami diplomatickou cestou.

Articolo 20

Èlánek 20

Il presente Accordo puo essere modificato o completo in base al reciproco

Tato smlouva mùe být mìnìna a doplòována na základì vzájemné dohody
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consenso delle Parti contraenti. Le modifiche e le aggiunte devono essere
fatte per iscritto.

smluvních stran. Zmìny a doplòky musí
být provedeny písemnou formou.

Articolo 21

Èlánek 21

(1) Il presente Accordo e soggeto alla
ratifica della Santa Sede secondo le sue
norme procedurali, ed alla ratifica da
parte della Repubblica Ceca conformemente al suo ordinamento giurodico.

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci ze
strany Èeské republiky v souladu s jejím právním øádem a ratifikaci ze strany
Svatého stolce podle jeho procedurálních pøedpisù.

(2) Il presente Acordo entra in vigore il
primo giorno del mese dopo lo scambio
degli strumenti di ratifica.

(2) Tato smlouva vstoupí v platnost
prvního dne mìsíce následujícího po dni
výmìny ratifikaèních listin.

(3) Il presente Accordo e stipulato per
una durata indeterminata. Ciascuna delle Parti contraenti puo denunciarlo per
iscritto; in tal caso lAccordo cessera
di essere in vigore 6 mesi dopo la data
della ntiffica della denuncia allaltra Parte contaente.

(3) Tato smlouva se sjednává na dobu
neurèitou. Kadá ze smluvních stran
vak mùe smlouvu písemnì vypovìdìt, v tom pøípadì skonèí platnost
smlouvy 6 mìsícù ode dne doruèení
oznámení o výpovìdi druhé smluvní
stranì.

Dato a Praga, il 25 luglio 2002, in due
originali, ciascuno nele lingue italiana e
ceca, dei quali entrambi i testi fanno
ugualmente fede.

Dáno v Praze dne 25. èervence 2002 ve
dvou vyhotoveních, kadé v jazyce
èeském a italském, pøièem obì znìní
mají stejnou platnost.

Per la Repubblica Ceca

Za Èeskou republiku

Per la Santa Sede

Cyril Svoboda
Erwin Josef Ender

Za Svatý stolec

Cyril Svoboda
Erwin Josef Ender
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ANOTACE A RECENZE

Spratek, Daniel: Mezinárodní spoleèenství a svoboda
náboenského vyznání.
Theologická revue è.4/2001, Praha 2001, s.72.
International Community and the Freedom of Religion
Internationale Gemeinschaft und die Religionsfreiheit
Le communità internazionali e la libertà della confessione

Autor se v èlánku zabývá svobodou náboenského vyznání, jeho ochranou
v mezinárodním právu a souèasným stavem tohoto práva, resp. svobody. Pojednání je rozdìleno do tøí tematických okruhù: 1.Svoboda náboenského vyznání 
pojem a dìjinný vývoj, 2.Mezinárodnìprávní dokumenty k ochranì svobody náboenského vyznání, 3.Souèasný stav práv souvisejících se svobodou náboenského vyznání a výhled do budoucnosti.
První èást rozebírá koncept náboenské svobody, jeho vývoj a roli
v mezinárodním právu do 2. svìtové války. Autor zdùrazòuje, e se partikulární
mezinárodní ochrana náboenských menin pøemìòuje postupnì v obecnou mezinárodní ochranu.
Ve druhé èásti èlánku vyjmenovává a cituje ustanovení dùleitých mezinárodních dokumentù zajiujících svobodu vyznání nebo svìdomí. Jedná se o univerzální i regionální ochranu (napø. Veobecná deklarace lidských práv nebo Evropská
úmluva o ochranì lidských práv a základních svobod a dalí) i o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva ve trasburku. Nakonec autor struènì rozebírá
Deklaraci o odstranìní vech forem nesnáenlivosti a diskriminace zaloených na
náboenství a víøe.
První dvì èásti tak vytváøejí logický celek ukazující historické, dalo by se øíci
i teleologické souvislosti souèasné podoby svobody náboenského vyznání.V dùsledku komparace a s ní souvisejícího pøibliování právních úprav demokratických státù v této oblasti vzniká veobecnì uznávaná svoboda náboenského
vyznání jako jedno z neporuitelných základních práv, práv pøirozených, jejich
existence má být nezávislá a neomezitelná pozitivním právem. Právì kompaktní
souhrn vývoje spojený s rozborem pojmù a jednoho ze základních mezinárodních
dokumentù podle naeho názoru mùe pøedstavovat výstiný pilíø pro argumentaci i pro hodnocení stávající úpravy svobody náboenského vyznání a postavení
náboenských menin ve svìtì i u nás. Podobný zámìr mìl pravdìpodobnì autor,
co ukazuje i tøetí èást stati.
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Ve tøetí tématické èásti èlánku naèrtává D. Spratek vliv náboenství a ideologií
na státní politiku ovlivòující svobodu vyznání. Konstatuje, e navzdory úmluvám
docházelo a stále dochází k poruování svobody náboenského vyznání. Na závìr vyjmenovává autor zemì, kde je náboenská nesvoboda nejhorí.
Èlánek D. Spratka se zabývá problematikou znaènì obsáhlou. Autor mohl zvolit
dvì cesty, buï podrobnì rozebrat jen jednu nebo nìkolik málo konkrétních úprav,
dokumentù èi údobí, anebo, co nakonec také uèinil, pokusit se v krátkosti nastínit irí pøehled jako nejzákladnìjí úvod, východisko pro dalí samostatné zkoumání. Tak je potøeba pojednávaný èlánek chápat a z tohoto hlediska jde o práci
zdaøilou. Pozitivnì lze hodnotit rovnì mnoství poznámek a odkazù na literaturu,
i kdy z tohoto hlediska mohlo být více odkazù pøímo na prameny.
(Ladislav oua, Jiøí oua)
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Wieshaider, Wolfgang: Denkmalschutzrecht
Springer, Wien - New York 2002, 203 s.
Právo památkové péèe
The Care of Historical Monuments
Il diritto della protezione di monumenti

Doktor Wolfgang Wieshaider, významná osobnost rakouského Institutu práva
a náboenství, vìdecký pracovník Právnické fakulty Univerzity Vídeò, není pro
èeskou odbornou veøejnost, zvlátì pak pro èleny Spoleènosti pro církevní právo,
jistì nikým neznámým. Také jeho nejnovìjí dílo  Denkmalschutzrecht lze zaøadit
mezi významné práce.
Recenzovaná kniha pojednává o znaènì specifické oblasti práva, toti o právu
ochrany památek. Pøitom se autor rozhodnì neomezuje pouze na pøedstavení rakouské úpravy tohoto oboru, i kdy právì zevrubný rozbor základních rakouských pøedpisù o památkové péèi pøedstavuje tìitì celého díla. Zde moná bude
dílo pùsobit na èeského ètenáøe, který zrovna není nadencem ochrany památek,
pøeci jen a pøíli tìce a podrobnì. Jazyk tìchto pasáí není navíc laické veøejnosti
zrovna naklonìn. Oproti svým jiným dílùm Wieshaider svùj povìstný popularizaèní sloh ponìkud potlaèil do pozadí. Na druhou stranu i v této èásti knihy si lze
povimnout problémù, s nimi se analogicky potýká rakouské i èeské právo. Jeden pøíklad za vechny  sloitosti výkladu obecného, irokého termínu veøejného poøádku, s ním mají rakoutí kolegové stejné problémy jako právníci èetí.
Nejen pro teorii, ale rovnì pro praxi je zcela nepochybnì podnìtným rakouský
systém navracení památek odcizených anebo zavleèených od ciziny, jen je zaloený mimo jiné Haagskou konvencí. Výrazný a neopomenutelný klad Wieshaiderovy práce pøedstavuje zvolená systémová koncepce, kdy se autor neomezuje na
vnitrostátní úpravu (do ní Wieshaider zakomponovává i správní a trestnì právní
sankce podle pøísluných pøedpisù), ale pøidává k ní té mezinárodnìprávní úpravu a zvlátì v poznámkách hojnì zastoupenou komparaci a odkazy na právní
úpravu dané problematiky v jednotlivých státech, napøíklad v Polsku. Velmi bohatý, peèlivì zpracovaný poznámkový aparát i závìreèný vìcný rejstøík je tøeba
vysoce vyzdvihnout.
Závìrem lze øíci, e pøes nìkterá hodnotící diskutabilní stanoviska pøedstavuje
kniha doktora Wolfganga Wieshaidera výraznou vìdeckou hodnotu a pouèení i pro
èeskou teorii a praxi právní úpravy ochrany památek. Vzhledem k tomu, e se dílo
zabývá problematikou znaènì specializovanou, nebude asi masovì èteným lágrem,
ale jistì jde o informace zajímavé, které pro právníky pøedstavují vítané zpestøení.
Jiøí oua
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Konference Evropského konsorcia pro výzkum státu a církve,
Thessaloniki, 9.11. 11. 2002
The Conference of the European Consortium for the Research on the Church-State
Relation, Thessaloniki, November 9-11, 2002
Konferenz des Europäischen Konsortiums für die Forschung der Staat-Kirche
Verhältnisse, Thessaloniki, 9.-11. 11. 2002
Conferenza del Consorzio Europeo per la ricerca sui rapporti fra lo Stato e le Chiese,
Thessaloniki, 9-11 nov. 2002

V návaznosti na úèast v èinnosti Evropského konsorcia pro výzkum státu a církve
ve trasburku (zpráva z 20. 11. 2000) byl pøedseda naí spoleènosti doc. J.R. Tretera vyzván paøíským universitním centrem Droit et Sociétés Réligieuses k úèasti
na kadoroèních konferencích o jednotlivých národních prostøedích. Po konferenci v Paøíi, Cardiffu a Cluj-Napoca byla pro letoní rok vybrána za konferenèní
místo Thessaloniki (9. 11.11. 11. 2002).
Konferenci vedl Prof. Charalambos Papastathis z Aristotelovy university, dávný pøítel naí university (úèastnil se kdysi byzantologických bádání v Praze v souvislosti se zkoumáním právní památky Zakon sudnyj ljudem). Dalím hlavním
organizátorem byl Prof. Jean-Paul Durand OP, dìkan právnické fakulty Katolického institutu v Paøíi. Prof. Norman Doe z Cardiffu se tentokrát nemohl zúèastnit, zastoupil ho vak Dr. Augur Pearce, nový asistent církevního práva na Centre
for Law and Religion právnické fakulty Cardiffské university.
V sobotu 9. 11. vysvìtlili Prof. Spyros Troianos a Prof. Grygorios Papathomas
øecký ústavní princip pøevládajícího náboenství, náboenské svobody a zákazu
proselytismu, jako i rozdílu dvojího vedení pravoslavné církve v Øecku: øecké
autokefální církve na jedné stranì a autonomních církví (Kréta, Dodekanesos,
Athos atd.), podøízených pøímo patriarchátu v Caøihradì, tedy zahranièní ingerenci, na stranì druhé. Odpoledne bylo vìnováno postavení tøí obøadù Katolické
církve (latinskému, byzantskému a arménskému), protestantským církvím, Arménské církvi, judaismu, islámu a novým náboenským hnutím.
V nedìli 10. 11. byla hlavní náplò vìnována referátu generálního sekretáøe Ministerstva kultu Prof. Ioannise Konidarise na téma: Náboenská politika øeckého
státu, a rozsáhlé diskusi pod vedením Prof. J. Krukowského (KUL v Lublinu).
Rektor University Sagesse v Bejrútu Joseph Merhej a jeho zástupce Elie Raad
pozvali vechny úèastníky na dalí kolokvium, které se bude konat pøesnì za rok
na uvedené universitì v Libanonu. Veèer se jednání pøesunulo do východomakedonské Kavally.
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V pondìlí 11. 11. vyslechli úèastníci archeologický výklad v ruinách antického
i byzantského mìsta Filippi vèetnì památek na pùsobení apotola Pavla. Konference se zúèastnili zástupci vìdy konfesního práva z Øecka, Francie, Velké Británie, Belgie, Lucemburska, Polska, Èeské republiky, Itálie, Libanonu a Ruska.
(jrt)
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Náboenství a náboenská svoboda v Evropské unii,
Varava, 31. 8.4. 9. 2002
Religion and the Freedom of Religion in the European Union, Warsaw,
September 1–4, 2002
Religion und Religionsfreiheit in der Europäischen Union,, Warschau,
31.8.–4.9. 2002
La religone e la liberta religiosa nell´Unione Europea, Varsavia, 1–4 sett. 2002

Ve dnech 31.8. 1.9. 2002 se ve Varavì uskuteènila III. Mezinárodní konference
na téma KULTURA A PRÁVO, Náboenství a náboenská svoboda v Evropské
unii, kterou poøádaly v budovì polského Sejmu
1. Universytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Warszawa,
2. Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik, Trier
3. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), Lublin.
Hlavními organizátory byli prof. Józef Krukowski, specialista na konfesní a konkordátní právo z právnické fakulty KUL, a dr. Otto Theisen z Bonnu, býv. ministr
spravedlnosti SRN. Kongresu se úèastnilo 266 odborníkù z nìkolika zemí (Polsko,
Nìmecko, Francie, Itálie, Apotolský stolec, Spojené království, výcarsko, Portugalsko, Maïarsko, Slovensko, Èeská republika, Ukrajina). Konferenèními jazyky byly angliètina, nìmèina a poltina, simultánní pøeklad byl zajitìn. Jednání
bylo rozdìleno do pìti zasedání.
14 pøednesených referátù i záznam bohaté diskuse ke kadému z nich vyjdou
kninì a budou podkladem pøi jednání o ústavì Evropské unie. Kniní sborníky
z pøedcházejících konferencí jsem zakoupil, jako i knihu polských dokumentù
Prawo wyznaniowe od Krzysztofa Warcha³owskiego (vyd. Universita Kard. St.
Wyszyñskiego, Warszawa 2000, s. 621) a sborník Studia z prawa wyznaniowego 4,
vyd. KUL, Lublin, 2002, s. 270. (Pøedcházející 3 svazky je zapotøebí jetì koupit.)
Úvodní pøednáku Klíèová role náboenské svobody pro ústavní svobody
v èlenských státech EU pøednesl bývalý spolkový president prof. dr. Roman Herzog. Navazující referáty pøednesli Mons. dr. Attilio Nicora za Apotolský stolec,
prof. Marek Safjan, president polského ústavního soudu a prof. Josef Isensee
z bonnské university.
Tøetí zasedání øídil dìkan práv. fakulty na Institut Catholique v Paøíi prof. JeanPaul Durand OP. Prof. Michael Brenner z Jeny pøednáel na téma Náboenství
a výchova v západní Evropì, pak následovala moje pøednáka Náboenství a vý-
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chova ve støední a východní Evropì, potom pøednáel rektor Pázmányho university v Budapeti Mons. Prof. Péter Erdõ na téma Vliv práva EU na vnitøní právo
církví.
V následujících zasedáních pøednáeli mimo jiné prof. Gerhard Robbers z Trevíru, prof. Rocco Buttiglione, ministr italské vlády pro evropskou integraci, a prof.
Balász Schanda z maïarského ministerstva kulturního dìdictví.
Bìhem jednání jsem domluvil blií spolupráci s paøískou fakultou (o. JeanPaul Durand) a s ústavem konfesního práva v Bratislavì (øeditelka dr. Michaela
Moravèíková). Podrobnì jsem hovoøil té s dìkanem PF KUL prof. Andrzejem
Dziêgou, té o otázkách studia na KUL. V dominikánském kláteøe sv. Jacka (Warszawa  Nowe Miasto, ul. Freta 10) jsem mìl nìkolik zajímavých rozhovorù. Na
historickoprávní téma jsem hovoøil s o. Janem Nowackim. Kanonickým právem se
zabývá novì zvolený pøevor konventu o. Tomasz Gregorz Wytrwa³, kterému jsem
pøedal poslední èísla naí Revue. Srdeèný pozdrav konventu sv. Jiljí v Praze a celé
naí Spoleènosti pro církevní právo posílá ná dávný pøednáející o. prof. Jacek
Eugeniusz Salij.
Jiøí Rajmund Tretera OP

ZPRÁVY A INFORMACE

183

Ministr zahranièí JUDr. Cyril Svoboda pøednáel 4. 12. 2002
pro SPCP na téma Ústava, konfesní právo a mezinárodní
smlouvy na veèeru konaném
za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung, zastoupení v ÈR
The Foreign Secretary Dr Cyril Svoboda Gave a Lecture on the Constitution,
State Ecclesiastical Law, and International Treaties for the Church Law Society
on December 4, 2002, at a Meeting Supported by the Konrad-Adenauer-Stiftung’s
Czech Republic Representation
Aussenminister Dr. Cyril Svoboda hielt am 4. 12. 2002 den Vortrag zum Thema
„Verfassung, Staatskirchenrecht und völkerrechtliche Vertäge“ für die Gesellschaft
für Kirchenrecht im Rahmen des von der Konrad-Adeanuer-Stiftung, Aussenstelle
Prag, gestifteten Abends
Il Ministro degli Esteri Dott. Cyril Svoboda ha tenuto il discorso sul tema
„La Costituzione, il diritto ecclesiastico statale e gli accordi internazionali“
nella riunione della Societa per il diritto delle Chiese organizzata con il supporto
dalla rappresentazione della Konrad-Adenauer-Stiftung nella Rep. Ceca,
il 4 dicembre 2002

Dne 4. prosince 2002 uspoøádala Spoleènost pro církevní právo v èítárnì konventu bratøí kazatelù  dominikánù u sv. Jiljí na Starém Mìstì praském tradièní
(ji desátou) pøedvánoèní pøednáku JUDr. Cyrila Svobody, nynìjího námìstka
pøedsedy vlády a ministra zahranièí Èeské republiky, poslance PS PÈR, pøedsedy
KDU-ÈSL. Téma znìlo: Ústava, konfesní právo a mezinárodní smlouvy.
Vystoupení a následná diskuse se tentokrát vìnovaly hlavnì problematice Ústavy Èeské republiky, jejímu vstupu do Evropské unie, nejnovìjímu vývoji èeského konfesního práva a mezinárodní smlouvì s Apotolským stolcem, která byla
podepsána 25. 7. 2002 a kterou èeká jetì proces ratifikace v PÈR. Úèast èlenù
SPCP i veøejnosti byla hojná.
JUDr. Cyril Svoboda se na poèátku zevrubnì zamìøil na blíící se vstup Èeské
republiky do Evropské unie. Podotkl, e se jedná o jednu z nejvýznamnìjích událostí naich moderních dìjin. Popsal a termínovì upøesnil etapy tohoto procesu,
které jetì Èeskou republiku èekají, konkrétnìji poukázal na problematické vìci,
je budou muset být v akcesní smlouvì jetì specifikovány a vytyèil jejich øeení
ze strany vlády. Jde hlavnì o Temelín a pøípadnou pøíslunost Evropského soudního dvora v této otázce, o nabývání pùdy osobami zemìdìlsky nehospodaøícími nebo
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nemajícími èeské státní obèanství, dále o komplex zemìdìlství a o institucionální
záleitosti jako napø. poèet poslancù, kteøí mají zastupovat Èeskou republiku
v Evropském parlamentu. Pan ministr zdùraznil potøebu dostavit se k referendu
o vstupu ÈR do EU, které se bude konat v nedìli 15. a v pondìlí 16. èervna 2003
a ozøejmil pøítomným èasový harmonogram a podobu nadcházející kampanì vlády
ke vstupu do EU i dùvody, proè bylo zvoleno právì ono datum. Není sporu o tom,
e také církve svým postojem mohou sehrát významnou úlohu, zvlátì v nìkterých
oblastech venkova.
Otázky se vstupem do Evropských spoleèenství související tvoøily jednu z velkých mnoin následné bohaté a iroké diskuse probíhající v pøátelském duchu.
Dotazy padaly hlavnì v souvislosti s otázkami ústavní ochrany svobody vyznání
jednotlivcù i celých náboenských spoleèenství a k otevøenému agrárnímu problému; diskutována byla Mezinárodní smlouva ÈR s Apotolským stolcem, kdy
podle JUDr. C. Svobody nejde pøi schvalování ani tak o právní jako spíe o politický problém prùchodnosti úmluvy pøi známém personálním sloení Parlamentu ÈR.
Pøedmìtem zájmu pøítomných byly té obecné a konkrétní otázky fungování církevních charit, církevního kolství a dalích církevních právnických osob, zvlátì
v souvislosti s nálezem Ústavního soudu ÈR z 27. 11. 2002 ruícím nìkterá ustanovení zákona è.3/2002 Sb. o církvích a náboenských spoleènostech a odrazem
této zmìny v praxi. íøe otázek vedla i k dotazùm týkajícím se pøipravované volby
prezidenta republiky a také záruk, aby Èeská televize pùsobila skuteènì jako medium veøejnoprávní, a mnoha dalím.
Veèer byl zakonèen tradièní malou recepcí v provincialátním traktu klátera; ta
byla ovem jen dalím místem pro pokraèování plodných disputací.
Jiøí oua
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Diplomové, rigorózní a disertaèní práce obhájené
v akademickém roce 2001/2002 v Èeské republice
v oborech konfesního a církevního práva

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Disertaèní práce
PØIBYL, Stanislav, Právní zajitìní ekumenických vztahù mezi církvemi
TRIMBLE LANDOVÁ, Markéta, Ketuba (manelská smlouva podle idovského
práva)
HORÁK, Záboj, Právní úprava èinnosti náboenských a kolských institucí církví
v USA
Rigorózní práce
ÈERVENKA, Jan, Územnì správní organizace øímskokatolické církve v Èeskoslovensku (19181992)
KREJÈÍ, Marek, Právo patronátní a stavební konkurence na území dnení ÈR
Diplomové práce
ÈIINSKÝ, Pavel, Právní postavení církví v meziváleèném Rakousku a Èeskoslovensku
JENISOVÁ, Terezie, Právní dìjiny idovských obcí v èeských zemích od osvícenství po souèasnost
KUBOÒ, Luká, Rozvoj ústav evangelických církví v èeských zemích od r. 1781
do souèasnosti
BRODNÍÈEK, Jan, Právní dìjiny pravoslaví na území èeských zemí od r. 1781
BUCHA, Ondøej, Právní postavení církví v ÈSR po roce 1945
CHRÁSKA, Pavel, Církevní zákony z roku 1949 v soudní judikatuøe
PENIÈKA, Stanislav, Vývoj patronátního práva v èeských zemích od doby osvícenského absolutismu do r. 1949
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Právnická fakulta Západoèeské univerzity v Plzni
Diplomové práce
VECOVÁ, Jana, Právní úprava katolického kolství a jeho vývoj v ÈR v letech
19902000
BOUBERLOVÁ, Pavla, Kult svatých, jejich obrazù a ostatkù v právním øádu
katolické církve
KENEROVÁ, Kateøina, Postavení kanonického manelství v èeském právním
øádu od vzniku ÈSR

Cyrilometodìjská teologická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci
Diplomové práce
ROHREROVÁ, Zdeòka, Uívání sdìlovacích prostøedkù v katolické kole a jeho
právní regulace
SLAVÍÈEK, Josef, Monosti katolické výchovy v rámci náhradní rodinné péèe
VESELÁ, Marie, Církevní a státní pøedpisy pro výuku náboenství na základních a støedních kolách
VÍCHA, Milan, Církevní a státní pøedpisy pro základní a støední církevní koly
od r. 1945 a jejich konkrétní realizace od r. 1990 na Moravì a ve Slezsku
BILÍNSKÝ, Pavel, Manelské pøekáky podle kodexu Jana Pavla II. z r. 1983 ve
svìtle CIC/1917
GRZYBEK, Piotr, Mení stipendia v závazných církevních pøedpisech
HNÁTEK, Jan, Zásada náboenské svobody ve vztahu církev a stát
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The Diploma, Ph.D. and JUDr. Thesis in Church Law Defended
in the Czech Republic in the Academic Year of 2001/2002

Law Faculty of the Charles University in Prague
Ph.D. Thesis
PØIBYL, Stanislav, The Legal Provisions for Ecumenical Relations between Churches
TRIMBLE LANDOVÁ, Markéta, Ketuba (A marriage contract in the Jewish Law)
HORÁK, Záboj, The Legal Regulation of the Activities of Church Core and
Educational Institutions in the United States of America
JUDr. Thesis
ÈERVENKA, Jan, Territorial Administration of the Roman Catholic Church in
Czechoslovakia (19181992)
KREJÈÍ, Marek, The Church Patronage and the Construction Concurrence at
the Territory of the Contemporary Czech Republic
Diploma Thesis
ÈIINSKÝ, Pavel, The Legal Position of Churches in Inter-War Austria and Czechoslovakia
JENISOVÁ, Terezie, The Legal History of the Jewish Communities in the Czech
Lands from the Enlightenment to the Present Times
KUBOÒ, Luká, The Development of the Statutes of the Protestant Churches in
the Czech Lands from 1781 to the Present Times
BRODNÍÈEK, Jan, The Legal History of the Orthodox at the Territory of the
Czech Lands from 1781
BUCHA, Ondøej, The Legal Position of Churches in Czechoslovakia after 1945
CHRÁSKA, Pavel, The Church Acts of 1949 in the Judicature
PENIÈKA, Stanislav, The Development of the Church Patronage in the Czech
Lands from the Period of the Enlightenment to 1949
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Law Faculty of the Westbohemian University in Plzeò
Diploma Thesis
VECOVÁ, Jana, The Legal Regulation of the Catholic Schools and Its Development in the Czech Republic, 19902000
BOUBERLOVÁ, Pavla, Adoration of Saints, Their Pictures and Remains in the
Law of the Catholic Church
KENEROVÁ, Kateøina, Canon Marriage in the Czech Law from the Constitution of the Czech Republic

Theology Faculty of the Palacký University in Olomouc
Diploma Thesis
ROHREROVÁ, Zdeòka, The Use of Mass Medias in the Catholic School and Its
Legal Regulation
SLAVÍÈEK, Josef, Opportunity of the Catholic Education in a Substitute Family
Care
VESELÁ, Marie, The Church and State Regulation of the Religious Education at
the Basic School and the Grammary School
VÍCHA, Milan, The Church and State Regulation Relating to Basic and Grammary Church Schools from 1945 and Its Concrete Realization in Moravia
and Silesia from 1990
BILÍNSKÝ, Pavel, Marriage Impediments according to the Code of John Paul II
from 1983 in the Light of the Code of Canon Law of 1917
GRZYBEK, Piotr, The Church Regulation of Mass Stipends
HNÁTEK, Jan, The Principle of Religious Freedom in the Church-State Relation
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Diplom-, rigorose und Dissertationsarbeiten,
die im akademischen Jahr 2001/2002 in den Bereichen
des Kirchen- und Staatskirchenrechts verteidigt wurden
Juristische Fakultät der Karlsuniversität in Prag
Dissertationsarbeiten
PØIBYL, Stanislav, Rechtliche Sicherstellung der ökumenischen Verhältnisse
zwischen den Kirchen
TRIMBLE LANDOVÁ, Markéta, Ketuba (Eheschließungsvertrag gemäß dem
jüdischen Recht)
HORÁK, Záboj, Rechtliche Regelung der religiösen und schulischen Kircheneinrichtungen in den Vereinigten Staaten von Amerika
Rigorose Arbeiten
ÈERVENKA, Jan, Gebiets- und Verwaltungsorganisation der römischkatholischen Kirche in der Tschechoslowakei in den Jahren (1918-1992)
KREJÈÍ, Marek, Patronatsrecht und Konkurrenzbaurecht auf dem Gebiet der
heutigen Tschechischen Republik
Diplomarbeiten
ÈIINSKÝ, Pavel, Rechtliche Stellung der Kirchen in Österreich und in der
Tschechoslowakei zwischen zwei Weltkriegen
JENISOVÁ, Terezie, Rechtsgeschichte der jüdischen Gemeinden von der Aufklärung bis zur Gegenwart
KUBOÒ, Luká, Entwicklung der evangelischen Kirchenverfassungen in böhmischen Ländern vom Jahr 1781 bis zur Gegenwart
BRODNÍÈEK, Jan, Rechtsgeschichte der orthodoxen Kirche auf dem Gebiet der
böhmischen Länder seit 1781
BUCHA, Ondøej, Rechtliche Stellung der Kirchen in der Tschechoslowakei nach
dem Jahr 1945
CHRÁSKA, Pavel, Kirchengesetze von 1949 in der Rechtsprechung
PENIÈKA, Stanislav, Entwicklung des Patronatsrechts in den böhmischen Ländern von der Zeit des aufgeklärten Absolutismus bis zum Jahr 1949
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Juristische Fakultät der Westböhmischen Universität
in Pilsen
Diplomarbeiten
VECOVÁ, Jana, Rechtliche Regelung des katholischen Schulwesens und dessen Entwicklung in den Jahren 1990-2000
BOUBERLOVÁ, Pavla, Kult der Heiligen, ihrer Abbildungen und Leichenreste
in der Rechtsordnung der katholischen Kirche
KENEROVÁ, Kateøina, Stellung der kanonischen Ehe in der tschechischen
Rechtsordnung seit der Entstehung der Tschechoslowakei

Cyrillomethodische theologische Fakultät der Palacky
Universität in Olmütz
Diplomarbeiten
ROHREROVÁ, Zdeòka, Die Verwendung von Medien in der katholischen Schule und deren rechtliche Regelung
SLAVÍÈEK, Josef, Möglichkeiten der katholischen Erziehung im Rahmen der
Familienersatzpflege
VESELÁ, Marie, Kirchen- und Staatsvorschriften für Religionsunterricht an den
Grund- und Mittelschulen
VÍCHA, Milan, Kirchen- und Staatsvorschriften für kirchliche Grund- und Mittelschulen seit 1945 und ihre konkrete Durchführung seit 1990 in Mähren
und Schlesien
BILÍNSKÝ, Pavel, Eheschließungshindernisse gemäß dem Kodex von Johannes
Paul II aus dem Jahr 1983 im Lichte des CIC/1917
GRZYBEK, Piotr, Messestipendien in verbindlichen Kirchenvorschriften
HNÁTEK, Jan, Grundsatz der Religionsfreiheit im Verhältnis Kirche-Staat
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Le tesi di laurea (di maestri, dottori e dottori scientifici)
approvate nellanno academico 2001/2002 nella Rep. Ceca
in materia di diritto canonico e diritto ecclesiastico dello Stato
Facoltà di Giurisprudenza della Università Carolina a Praga
Le tesi di laurea per il dottorato scientifico (di ricerca)
PØIBYL, Stanislav, Le garanzie giuridiche delle relazioni ecumeniche fre le
Chiese
TRIMBLE LANDOVÁ, Markéta , Ketuba, la convenzione matrimoniale secondo
il diritto ebraico
HORÁK, Záboj, La regolazione normativa delle attivita di istituzioni religiose e
scolastiche negli Stati Uniti
Le tesi di laurea per il dottorato
ÈERVENKA, Jan, L’organizzazione amministrativo-territoriale della Chiesa
Cattolica Romana in Cecoslovacchia (1918–1992)
KREJÈÍ, Marek, Il diritto di patrocinio e la concorrenza edile sul terriotorio
dell’odierna Rep. Ceca
Le tesi di laurea
ÈIINSKÝ, Pavel, La posizione giuridica delle Chiese in Austria e Cecoslovacchia del dopoguerra
JENISOVÁ, Terezie, La storia di diritto delle comunita ebraiche nella Boemia
storica dall’Illuminismo ad oggi
KUBOÒ, Luká, Lo sviluppo delle Chiese evangeliche nella Boemia storica dal
1781 ad oggi
BRODNÍÈEK, Jan, La storia di diritto dell’Ortodossia nella Boemia storica dal
1781
BUCHA, Ondøej, La posizione giuridica delle Chiese nella Repubblica Cecoslovacca dopo il 1945
CHRÁSKA, Pavel, Le leggi sulle Chiese dal 1949 nella giurisprudenza dei tribunali
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PENIÈKA, Stanislav, Lo sviluppo del diritto di patrocino in Boemia dall’epoca
dell’assolutismo illuminato al 1949

Facoltà di Giurisprudenze della Università della Boemia
Occidentale a Plzeò
Le tesi di laurea
VECOVÁ, Jana, La regolazione giuridica del sistema scolastico cattolico e il
suo sviluppo nella Rep. Ceca fra 1990–2000
BOUBERLOVÁ, Pavla, Il culto dei Santi, le loro immagini e le loro reliquie
nell’ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica
KENEROVÁ, Kateøina, La posizione del matrimonio canonice dell’ordinamento
giuridico dalla proclamazione dello Stato Cecoslovacco

La Facoltà teologica dei SS.Cirillo e Metodio della Università
di Palacký a Olomouc
Le tesi di laurea
ROHREROVÁ, Zdeòka, L’uso di massmedia nella scuola cattolica é il suo regolamento giuridico
SLAVÍÈEK, Josef, Le posibilita dell’educazione cattolica nell’ambito
dell’assistenze nella famglia sostituente
VESELÁ, Marie, Le norme della Chiesa e dello Stato sull´insegnamento religioso nelle scuole elementari e medie (superiori)
VÍCHA, Milan, Le norme della Chiesa e dello Stato sulle scuole elementari e
medie(superiori) dal 1945 e la loro realizzazione concreta dal 1990 in Moravia e Silesia
BILÍNSKÝ, Pavel, Gli impedimenta matrimonii dal Codice di Giovanni Paolo II
del 1983 sotto lo sguardo del CIC 1917
GRZYBEK, Piotr, Lo stipes della messa nelle regole obligatorie della Chiesa
HNÁTEK, Jan, Il principio della libertà nella relazione fra lo Stato e la Chiesa
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Nae akvizice
Our Acqusitions
Unsere Akquisitionen
Le nostre acqusizioni
CAMPENHAUSEN, Axel Frhr. von, RIEDEL-SPANGENBERGER, Ilona, SEBOTT,
Reinhold (edit.), Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht, Band 2, G  M,
nakl. Ferdinand Schöningh, Paderborn  München  Wien  Zürich, 2002, s. 829
(za èeskou vìdu pøispìl dvìma hesly doc. JUDr. Jiøí R. Tretera)
CIMBALO, Giovanni (ed.), Europa delle Regioni e Confessioni Religiose, Leggi
e Provvedimenti Regionali di Interesse Ecclesiastico in Italia e Spagna (Atti del I
colloquio tra studiosi italiani e spagnoli Bologna 28 marzo 2001), G. Giappichelli
Editore, Torino, 2001, 298 s.
GRABENWARTER, Christoph, LÜDECKE, Norbert (Hrsg.), Standpunkte im Kirchen- und Staatskirchenrecht, Ergebnisse eines interdisziplinären Seminars,
Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft, Band 33, Echter Verlag GmbH,
Würzburg, 2002, 304 s.
HRDINA, Antonín, Kanonické právo, Eurolex Bohemia, Praha, 2002, s. 436
KAPLAN, Karel, PALEÈEK, Pavel, Komunistický reim a politické procesy
v Èeskoslovensku, edice Poznávání komunistické minulosti, Barrister & Principal,
Brno, 2001, 253 s.
MESSNER, Francis (edit.), Le statut des confessions religieuses des états candidats a lUnion Européenne/The Status of Religious Confessions of the States
Applying for Membership to the European Union, vyd. Università degli Studi di
Milano, nakl. Giuffrè, Milano, 2002, 276 s.
RAMOS, Francisco J., Le Chiese Particolari e i loro Raggruppamenti, PUST 
MR, 2000, 637 s.
URRU, Angelo Giuseppe, La Funzione di Insegnare della Chiesa nella Legislazione Attuale, Ed. Vivere in, Roma, 2001, 229 s.
j/l
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Dnes Vám pøedstavujeme
Today we present you
Heute stellen wir Ihnen vor
Oggi vi presentiamo

Ústav pro právo a náboenství
The Institute for Law and Religion
Institut für Recht und Religion
L’Istituto per il diritto e la religione

Ústav pro právo a náboenství pùsobí v rámci Právnické fakulty Videòské univerzity. Vedoucím ústavu a dritelem jediné katedry je Prof. Dr. iur. Richard Potz.
Spolu s vìdeckou spolupracovnicí, Dr. iur. Brigitte Schinkele, a dalími asistenty
(Doz. Dr. theol. Eva Synek, Dr. iur. René Kuppe, Mag. phil. Dr. iur. Stefan Schima
MAS, Dr. iur. Wolfgang Wieshaider) bádají, uèí a publikují v následujících oborech:
 rakouské konfesní právo,
 konfesní právo ve støední Evropì,
 evropské konfesní právo,
 kanonické právo a právo východních církví,
 islámské právo,
 dìjiny konfesního a náboenského práva,
 kulturní právo,
 právní antropologie.
Krátce øeèeno, práce ústavu je vedena v duchu právního pluralismu a zamìøuje
se na právo týkající se náboenství a kultury. Pravidelnì pøichází nìkolik desítek
studentù na pøednáky a semináøe nabízené vìtinou v rámci fakultativního pøedmìtu Kulturní a náboenské právo. V této souvislosti jim studijní program umoòuje získat certifikát o absolvování tìchto speciálních pøedmìtù.
Výsledkem badatelské èinnosti je bohatá publikaèní èinnost, mezi její novìjí
díla, kromì øady èlánkù v odborných èasopisech a sbornících v nìkolika svìtových jazycích, patøí zejména:
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 E. Synek. Zum Ehe- und Familienrecht der Apostolischen Konstitutionen, Wien
1999.
 S. Schima, Caput occidentis? Die römische Kirche und der Westen von den
Anfängen bis Konstantin, Wien 2000.
 R. Potz, B. Schinkele, K. Schwarz, E. Synek, W. Wieshaider (vyd.), Recht und
Religion in Mittel- und Osteuropa 1: Slowakei, koordinováno P. Mulíkem a W.
Wieshaiderem, Wien 2001.
 R. Potz, B. Schinkele, W. Wieshaider (vyd.), Schächten. Religionsfreiheit und
Tierschutz, Freistadt; Egling 2001.
 W. Wieshaider, Denkmalschutzrecht, Wien 2002.
 H. Kalb, R. Potz, B. Schinkele, Österreichisches Religionsrecht, pøipravuje se.
V rámci ústavu jsou vydávány také tøi èasopisy:
 Österreichisches Archiv für Recht & Religion (öarr), tøikrát roènì,
 Kanon  Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen, jednou roènì,
 Law and Anthropology, jednou roènì.
S pøedsedou zdejí Spoleènosti pro církevní právo doc. JUDr. Treterou a katedrou právních dìjin na praské Právnické fakultì spojuje vídeòský ústav nejen
dobré sousedství a pravidelná výmìna mylenek, ale i podrobnìjí spolupráce.
Team je koordinován doc. Treterou a W. Wieshaiderem. V øadì Právo a náboenství ve støední a východní Evropì bude v dohledné dobì publikován svazek
o Èeské republice, vydaný Ústavem pro právo a náboenství, jeho adresa zní:
Institut für Recht und Religion
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien
A  1010 Wien, Freyung 6/2/2/4
tel. + 43-1-42 77-357 01
fax + 43-1-42 77-9 357
recht-religion@univie.ac.at
http://www.univie.ac.at/recht-religion
Wolfgang Wieshaider
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Zprávy ze Spoleènosti pro církevní právo
News from the Church Law Society
Kurze Nachrichten der Gesellschaft für Kirchenrecht
Le notizie dalla Societa di Diritto Canonico

Na konci akademického roku potìilo redakci, e v rámci soutìe právnických
èasopisù Karlovarské právnické dny za rok 2001 získal ná èasopis 4. místo
(193 bodù) v celkovém poøadí pøi úèasti celkem 24 èasopisù z Èeské republiky
a Slovenské republiky.
29. 7. 2002 pøednáel doc. J. R. Tretera na Akademických týdnech v Novém
Mìstì nad Metují na téma Úpravy ve vztazích státu a církve; kromì zhodnocení
zákona è. 3/2002 Sb. napadeného u Ústavního soudu návrhem na jeho zruení
byly podány informace o právì uveøejnìné mezinárodní smlouvì mezi Èeskou
republikou a Apotolským stolcem (podepsané dne 25. 7. 2002).
3. 9. 2002 pøednáel doc. J. R. Tretera na mezinárodní konferenci Kultura a právo,
konané v budovì varavského Sejmu, na téma Náboenství a výchova ve východní a støední Evropì.
V návaznosti na mezinárodní konferenci ve Varavì se pøedseda naí spoleènosti zúèastnil 34. Deutscher Rechtshistorikertag ve Würzburgu (8. 9.12. 9.
2002). Uvedené mìsto bylo pro letoní rok vybráno za konferenèní vzhledem
k jubileu: 600. výroèí data, kdy byla zaloena Bayerische Julius-MaximiliansUniversität. Bohatého pøednákového programu se úèastnilo cca 350 právních
historikù. Kromì pøedstavitelù vech nìmecky mluvících zemí byli pøítomni zástupci Holandska, Polska, Japonska, USA, Maïarska, Èeské republiky, Dánska,
Belgie, védska, Finska, Estonska a Itálie. Mezi kanonisty byli prof. Hugo Schwendenwein (Graz), prof. Inger Dübecková (Dragor), Dr. Hans-Wolfgang Strätz (Konstanz), prof. Martin Heckel (Tübingen) a Dr. Miroslav Èerný (Plzeò).
6. 11. 2002 probìhla v èítárnì dominikánského konventu v Praze panelová diskuse na téma Zákon o církvích è. 3/2002 Sb. a mezinárodní smlouva s Apotolským stolcem. Základní pøíspìvky pøednesli Mgr. Stanislav Penièka, P. ThDr.
Damián Nìmec, OP, ThD., JUDr. tìpán Hùlka a P. ICDr. JUDr. Stanislav Pøibyl, PhD.
Ve dnech 9.11. 11. 2002 se doc. J. R. Tretera zúèastnil mezinárodní konference
v Thessaloniki poøádané Evropským konsorciem pro výzkum státu a církve.
Za vyuèující církevního práva na KTF UK byli pøijati Doc. ICLic. JUDr. Antonín Ignác Hrdina a ICDr. JUDr. Stanislav Pøibyl, PhD. Za asistenta øímského práva
na PF UK byl pøijat tajemník naí spoleènosti Mgr. Záboj Horák, LL.M.
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Ministr zahranièí JUDr. Cyril Svoboda pøednáel 4.12.2002 pro SPCP na téma
Ústava, konfesní právo a mezinárodní smlouvy na veèeru konaném za podpory
Konrad-Adenauer-Stiftung, zastoupení v ÈR.
Gratulace èlenùm naí spoleènosti
K uzavøení církevního sòatku v kostele sv. Mikuláe na Staromìstském námìstí blahopøejeme JUDr. Viktoru Hodkovi a Mgr. Kamila enkové.
K absolvování právnické fakulty UK a získání titulu magistr blahopøejeme kolegùm a dlouholetým èlenùm pracovního výboru SPCP Miloi Holubovi a Stanislavu Penièkovi. K získání titulu JUDr. gratulujeme Mgr. Adamu Banému.

News from the Church Law Society
At the end of the academic year, our periodical was honoured by the 4th place in
the competition of 24 periodicals from the Czech Republic and the Slovak Republic
for the year 2001, arranged in the frame of Carlsbad Days of Lawyers.
On 29 July 2002 doc. JUDr. J. R. Tretera gave a lecture on the theme Regulation
in the Church-State Relation at the Academic Weeks in Nové Mìsto nad Metují.
Except valuation of the Act No. 3/2002 of Coll., against which a legal action was
taken at the Constitutional Court, the lecturer informed about the new agreement
between the Czech Republic and the Holy See (signed on 25 July 2002).
On 3 September 2002, doc. JUDr. J. R. Tretera gave a lecture on the theme
Religion and Education in Eastern and Central Europe at the international conference Culture and Law hold in Warsaw, in the bulding of the Sejm.
Following the international conference in Warsaw, the president of our association participated in the 34. Deutscher Rechtshistorikertag in Würzburg (812
September 2002). This city was chosen for the site of conference because of the
600th anniversary of the foundation of Bayerische Julius-Maximilians-Universität. About 350 legal historians attended many programme lectures. Except scholars from all the German speaking countries, participants were from Netherlands,
Poland, Japan, The United States of America, Hungary, the Czech Republic, Denmark, Belgium, Sweden, Finland, Estonia and Italia. Among canonists, Prof. Hugo
Schwendenwein (Graz), prof. Inger Dübecková (Dragør), Dr. Hans-Wolfgang Strätz
(Konstanz), prof. Martin Heckel (Tübingen) and Dr. Miroslav Èerný (Plzeò) were
present at this conference.
On 6 November 2002, the panel discussion on the theme The Act No. 3/2002 of
Coll. and the International Agreement with the Holy See was hold in the reading
room of the Dominican monastery in Prague. Contributions were prepared by Mgr.
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Stanislav Penièka, P. ThDr. Damián Nìmec, OP, ThD., JUDr. tìpán Hùlka a P. ICDr.
JUDr. Stanislav Pøibyl, PhD.
On 9-11 November 2002, doc. J. R. Tretera participated in the international conference arranged by the European Consortium the Research on the Church-State
Relation in Thessaloniki.
Doc. ICLic. JUDr. Antonín Ignác Hrdina a ICDr. JUDr. Stanislav Pøibyl, PhD.
became lecturers in church law at the Catholic Theological Faculty of Charles
University. Mgr. Záboj Horák, LL.M., the secretary of our association, became an
lecturer in Roman law at the Law Faculty of Charles University.
The Foreign Secretary Dr Cyril Svoboda gave a lecture on the Constitution,
State Ecclesiastical Law, and International Treaties for the Church Law Society
on December 4, 2002, at a meeting supported by the Konrad-Adenauer-Stiftungs
Czech Republic Representation.
Congratulations!
JUDr. Viktor Hodek a Mgr. Kamila enková concluded a church marriage in
the St. Nicolaus' Church at the Old Town Square.
Milo Holub and Stanislav Penièka, our colleagues and long-time members of
the Board of the Church Law Society, finished their studies at the Law Faculty of
Charles University and were given the magisters degree. Mgr. Adam Baný gained the degree of the doctor of law.
jrt/zh

Vylo v roce 2002
1) Jiøí R. Tretera: Stát a církve v Èeské republice,
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydøí 2002, 156 s.
2) Gerhard Robbers (ed.): Stát a církev v zemích EU,
Academia, Praha 2002, 367 s.
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