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Editorial

Ke stému výročí vyhlášení nezávislosti Československa

Čtvrté číslo letošního ročníku Revue církevního práva 
vychází ve dnech přípravy na oslavy mimořádné udá-
losti v dějinách českého a slovenského národa: vyhlá-
šení nezávislosti československého státu dne 28. října 
1918. Toho dne vyvrcholila akce odboje, vedeného již 
od vypuknutí světové války v exilu i doma. Na bojištích 
ho vedla stotisícová armáda, kterou tvořily českoslo-
venské legie ustavené v Rusku, v Itálii a ve Francii. 
V čele odboje stála československá vláda v exilu, je-
jímž představitelem byl profesor Univerzity Karlovy 
Tomáš Garrigue Masaryk. Založením Československa 

byla obnovena tisíciletá česká státnost, a založena nová státnost slovenská, čímž 
oba národy zaujaly rovnoprávné postavení mezi národy světa. Společnost pro 
církevní právo se připojuje k oslavám tohoto slavného výročí a zasvěcuje mu toto 
číslo Revue církevního práva.

První článek je unikátním vhledem do oblasti kategoriální pastorace. Přináší 
totiž podrobné vylíčení činnosti dvou amerických vězeňských kaplanů, katolického 
a evangelického, během procesu s nacistickými válečnými zločinci před mezi
národním tribunálem v Norimberku v letech 1945 až 1946. Zabývá se okolnostmi, 
které vedly představitele Spojených států amerických k tomu, aby obžalovaným 
zajistili duchovní péči odborně zdatnými, zkušenými a německého jazyka zna-
lými kaplany až do té doby vojenskými, kteří při osvobozování koncentračních 
táborů dobře poznali zvěrstva nacistického režimu. Na příkladu Norimberského 
procesu je zachycena spolupráce vězeňských kaplanů s vězeňskými psychology, 
rozlišeno jejich poslání a zdůrazněna nezastupitelná úloha kaplanů. O zařazení 
kaplanů požádal velitel věznice, v níž byli obžalovaní umístěni, když si uvědomil 
zhoršující se duševní stav vězněných nacistů, ohrožující průběh celého procesu. 
Autor napínavým způsobem popisuje rozdílné reakce jednotlivých obžalovaných, 
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od rozhodného odmítnutí péče kaplanů, po váhavé nebo účelové přijímání jejich 
péče a nakonec v několika případech až po skutečné litování zločinů. Článek 
jako celek objasňuje smysl a účel vězeňského kaplanství, a to i v případě pomoci 
pachatelům těch nejtěžších myslitelných zločinů.

Následuje článek mapující judikaturu Evropského soudu pro lidská práva v ob-
lasti ochrany individuální i kolektivní náboženské svobody. Autor, který se již 
delší dobu problematikou zabývá, přináší řadu nových a zasvěcených informací 
z rozhodovací činnosti tohoto soudu. Článek nám všem napomáhá udržet a rozšířit 
si svou informovanost v dané konfesněprávní a lidskoprávní oblasti.

Za velmi potřebné považujeme připomínat si přínos svých učitelů i kolegů, 
zejména těch, kteří nás již předešli na věčnost. Je tomu tak zapotřebí ve všech 
vědních oblastech, v našem případě pak v oblasti kanonistiky a konfesionalistiky. 
Výborně k tomuto účelu přispívá další článek, přinášející podrobnosti o výzkumech 
historického kanonisty doc. Jiřího Kejře (1921–2015), odborníka na středověké 
kanonické právo v celé jeho šíři. Článek se zaměřuje na tu část Kejřových výzku-
mů, které se týkaly Jana Husa a husitství.

Následujícím článkem se ocitáme v samém centru aktuálního dění v oblas-
ti kanonického práva i konfesního práva zároveň. Pojednává o právním režimu 
mešních stipendií, a to v současném právu platném na území České republiky. 
Soustřeďuje se na mešní stipendia, která jsou součástí příjmů církevních institucí. 
Od nich odlišuje ty, které jsou osobním příjmem kněží, a nespadají pod týž daňový 
a účetní režim.

Na závěr si chceme připomenout další stoleté výročí významné pro náš ná-
rod a křesťanství. Na konci tohoto roku oslaví Českobratrská církev evangelická, 
druhá největší církev v českých zemích, okamžik, kdy 17. prosince 1918 vyhlásil 
generální sněm českých evangelíků helvetského vyznání a augsburského vyznání 
spojení obou vyznání do církve jediné. Nešlo o pouhou unii, ale o sjednocení 
úplné. K radostné vzpomínce se připojuje i redakce Revue církevního práva a vě-
nuje jí poslední z článků uveřejněných v tomto čísle pod názvem Ústavní počátky 
Česko bratrské církve evangelické. Autor objevil v archivu církve důležité záznamy 
ústavního odboru církve, který od poloviny roku 1917 do podzimu 1919 pracoval 
na ústavě nové církve, což má za následek, že jeho článek přináší nový a hlubší 
pohled na začátky církve a ozřejmuje mnohé méně známé i neznámé detaily, a to 
až do vyhlášení ústavy církve v roce 1922.
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Pokud jde o připomínky významných osobností právní vědy v českých zemích 
a na Slovensku, není toto číslo Revue církevního práva skoupé. Kromě shora uve-
deného článku o Jiřím Kejřovi přináší ještě dva bohaté medailonky.

První je věnován nejvýznamnějšímu slovenskému právnímu romanistovi, eme-
ritnímu rektorovi obnovené Trnavské univerzity v Trnavě. Byl jím prof. Peter Blaho 
(1939–2018), o jehož odchodu na věčnost v květnu tohoto roku jsme informovali 
v minulém čísle Revue církevního práva. Tomuto vědci a organizátorovi vědy, 
který zásadním způsobem podpořil rozvoj církevního práva nejen na Slovensku, 
ale i v České republice, věnuje svou vzpomínku jeho věrný žák a současný vedoucí 
Katedry římského a církevního práva na Právnické fakultě Trnavské univerzity 
v Trnavě.

V tomto roce oslavil své šedesáté narozeniny přední český kanonista a praž-
ský rodák doc. Miroslav Černý, jak jsme oznámili již v Revue církevního práva 
č. 71–2/2018. Nyní mu věnujeme medailonek, popisující jeho život, studia, peda-
gogickou i literární činnost v zahraničí i v České republice, včetně jeho zakotvení 
na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Svému milému kolegovi 
a příteli přejeme ještě mnoho šťastných a tvůrčích let.

Záboj Horák, zástupce šéfredaktora



Z 19. sympozia kanonického práva, které se konalo ve dnech 28. až 30. srpna 2018 ve Spiš-
ské Kapitule na Slovensku. Za předsednickým stolem zleva Mons. prof. Ján Duda a Mons. 
prof. Miroslav Konštanc Adam.

From the 19th Canon Law Symposium, which took place from 28th to 30th August 2018 in 
Spišská Kapitula in Slovakia. Behind the speaker’s desk from the left are Mons. Prof. Ján 
Duda and Mons. Prof. Miroslav Konštanc Adam.

Foto Monika Menke



Editorial 11

Editorial

100th Anniversary of the Declaration 
of Independence of Czechoslovakia

The fourth issue of this year’s Church Law Review is 
published in the days of preparation for the celebrations 
of an extraordinary event in the history of the Czech and 
Slovak nations: the declaration of independence of the 
Czechoslovak State on 28th October 1918. Operations 
of resistance, led since the outbreak of the First World 
War both in exile and at home, culminated in this day. 
The resistance was run by one hundred thousand troops 
in the battlefield, comprised of the Czechoslovak legions 
established in Russia, Italy and France. The Czechoslo-
vak government in exile, headed by Tomáš Garrigue 

Masaryk, professor of Charles University in Prague, conducted the resistance. 
The founding of Czechoslovakia restored a thousandyearold Czech statehood 
and established a new Slovak statehood; both nations assumed an equal position 
among the nations of the world. The Church Law Society joins the celebrations 
of this famous anniversary and dedicates this issue of the Church Law Review to 
this event.

The first article provides a unique insight into the area of categorical pasto-
ral care. It gives a detailed description of the activities of two American prison 
chaplains, Catholic and Evangelical Lutheran, during the Nazi war criminal trial 
before the International Tribunal in Nuremberg in 1945–1946. It deals with the 
circumstances that led United States officials to ensure the defendants’ spiritual 
care by means of expert, experienced and Germanspeaking chaplains, until then 
military, who experienced the atrocities of the Nazi regime during the liberation 
of concentration camps. The cooperation of prison chaplains with prison psy-
chologists, the differentiation of their missions and the irreplaceable role of prison 
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chaplains are highlighted and explained using the example of the Nuremberg trial. 
A commander of the prison in which the defendants were placed asked for prison 
chaplains when he noticed the deteriorating mental state of the Nazis imprisoned, 
threatening the course of the whole trial. The author describes in a fascinating way 
the different reactions of individual defendants, from the decisive refusal of the 
chaplains’ care, to hesitant or purposeful reception of their care, and finally, in some 
cases, to the actual regret of crimes. The article as a whole clarifies the meaning 
and purpose of prison chaplain care, even in the case of assisting perpetrators of 
the most serious crimes possible.

The next article examines the case law of the European Court of Human Rights 
on the protection of individual and collective religious freedom. The author, who 
has been dealing with this issue for a long time, brings new and insider information 
about the decisionmaking process of this court. The article helps us maintain and 
expand our awareness in the area of religion law and human rights.

We consider it very important to recall the merits of our teachers and colleagues, 
especially those who have passed away. This is what is needed in all areas of sci-
ence, in our case, the field of canon law and religion law science. The following 
article meets this purpose excellently, as it provides us with details of research of 
canon law history scholar Associate Professor Jiří Kejř (1921–2015), an expert in 
medieval canon law in its entirety. The article focuses on the part of his research 
concerning Jan Hus and the Hussites.

The next article brings us to the very centre of current developments in  canon 
law and religion law at the same time. It deals with the legal regime of mass 
offerings according to the law in effect in the Czech Republic. It focuses on the 
offerings that are part of the income of church institutions, and differs them from 
those that are the personal intake of priests and do not fall under the same tax and 
accounting regime.

Finally, we would like to remind ourselves of another 100th anniversary im-
portant for nation and Christianity. At the end of this year, the Evangelical Church 
of Czech Brethren, the second largest church in the Czech lands, will celebrate 
the moment when the General Assembly of Czech Protestants of the Helvetic 
and Augsburg Confessions announced the unification of both confessions into 
one church on 17th December 1918. It was not a mere union, but true unification. 
The editorial board of the Church Law Review joins this joyful commemoration 
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by means of the last article published in this issue, titled Constitutional Beginnings 
of the Evangelical Church of Czech Brethren. The author has discovered important 
records of the Constitutional Committee of the church in the church’s archives, 
which from the middle of 1917 to the autumn of 1919 worked on the constitution 
of the new church. Therefore, the article provides new and deeper insight into the 
beginnings of the church and reveals many lesser known and unknown details prior 
to the promulgation of the church constitution in 1922.

This issue of the Church Law Review is not sparing in terms of remarks about 
important personalities of legal science in the Czech lands and in Slovakia. In 
addition to the abovementioned article, it publishes two profiles rich in content.

The first one is dedicated to the most important Slovak Roman law scholar, 
the rector emeritus of the restored University in Trnava, Professor Peter Blaho 
(1939–2018), who passed away in May as we informed readers in the previous 
issue of the Church Law Review. His faithful student, and current Head of the 
Department of Roman and Church Law of the School of Law of University in 
Trnava, dedicates his remembrance to this scientist and organizer of science who 
has fundamentally supported the development of church law, not only in Slovakia 
but also in the Czech Republic.

This year, the prominent Czech canon law scholar and native of Prague, 
Associate Professor Miroslav Černý, celebrated his sixtieth birthday, as we already 
announced in the Church Law Review No. 71–2/2018. We now dedicate a profile 
article to him that describes his life, studies and pedagogical and literary activities 
abroad and in the Czech Republic, including his activity at the School of Law of 
the West Bohemian University in Pilsen. We wish our dear colleague and friend 
many happy and creative years!

Záboj Horák, Deputy Editor-in-chief



Ze mše svaté slavené 8. srpna 2018 v den památky sv. Dominika v kostele Nejsvětějšího 
Srdce Páně v Praze na Královských Vinohradech za účasti kroužku studentů a učitelů práv. 
Káže P. prof. Jiří Rajmund Tretera OP.

Holy Mass celebrated on 8th August 2018 on the day of St. Dominic in the Church of the 
Most Sacred Heart of Our Lord in Prague with the participation of a group of students and 
teachers of law. P. Prof. Jiří Rajmund Tretera OP is preaching.

Foto Antonín Krč
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Činnost vězeňských kaplanů během 
Norimberského procesu

Jan Beránek

Tento příspěvek vznikl na základě plné finanční podpory a je výstupem studentského 
 vědeckého projektu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy SVV č. 260358 Kritická 
analýza pramenů práva se zřetelem na problémy jejich interpretace a retroaktivitu.

Průběh a význam Norimberského procesu, tedy procesu 
Spojené státy americké a spol. proti Hermannu Wilhel-
mu Göringovi a spol. před Mezinárodním vojenským 
tribunálem v Norimberku, byl již v minulosti v odborné 
literatuře zpracován z mnoha hledisek. Kromě právních 
otázek, které v průběhu procesu vyvstaly, se autoři věno-
vali například též vlivu procesu na počínající studenou 
válku, či zkoumali působení a činnost vězeňských psy-
chologů během procesu.

Problematika pastorační péče, kterou spojenečtí vě-
zeňští kaplani poskytovali vězněným vrcholným před-

stavitelům nacistického režimu, však byla po dlouhou dobu neprávem opomíjena. 
Informace o činnosti vězeňských kaplanů během Norimberského procesu se v po-
slední době objevují v dílech některých cizojazyčných autorů, zejména americké 
provenience, avšak v české a slovenské literatuře toto téma dosud zpracováno 
nebylo.

Cílem tohoto článku je zprostředkovat informace o této méně známé, ale velmi 
zajímavé problematice, a nabídnout další možný náhled na události spojené s patrně 
nejznámějším mezinárodním procesem s válečnými zločinci.
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1. Příchod vězeňských kaplanů do věznice v Norimberku
Již od svého počátku byl proces s hlavními představiteli nacistického režimu ostře 
sledován. Samotná koncepce vypořádání se s nacistickými zločinci soudní cestou 
měla od počátku mnohé odpůrce,1 kteří se obávali, že se procesy nepodaří dovést 
do konce a celá akce skončí fiaskem, obdobně jako procesy v Lipsku, Konstanti-
nopoli a na Maltě po první světové válce.2 Idea procesů s nacistickými zločinci se 
nakonec i přes hlasy odpůrců prosadila, avšak její zastánci si byli vědomi toho, že 
proces s nacistickými špičkami musí proběhnout hladce, aby mohlo dojít i k dalším, 
následným procesům s nacistickými zločinci.

Velitel věznice, v níž byli obžalovaní nacisté zadržováni, plk. Burton 
C. Andrus, si uvědomoval zhoršující se duševní stav vězněných nacistů, který 
ohrožoval průběh celého procesu. Andrus se domníval, že kromě péče, kterou 
vězňům poskytovali vojenští psychologové, je třeba zajistit jim i péči duchovní, 
a zažádal proto o převelení vybraných vojenských kaplanů do věznice, kde měli 
působit jako vězeňští kaplani.3

Obavy plukovníka Andruse se ukázaly jako oprávněné: 25. října 1945 spáchal 
ve své cele sebevraždu obžalovaný Robert Ley, bývalý vedoucí Německé pracovní 
fronty. V dopise na rozloučenou napsal mimo jiné následující: „Zřekli jsme se 
Boha, a proto nás Bůh opustil. Vyměnili jsme Boží milost za lidskou zvůli. Anti
semitismem jsme porušili Boží přikázání. Antisemitismus zatemnil náš rozum 
a učinili jsme tragické chyby. Je těžké přiznat chybu, ale v sázce je osud celého 
našeho národa. My nacisté musíme najít odvahu zbavit se antisemitismu. Musíme 
vysvětlit mladým, že to byla chyba.“4

1 Jedním z nejvýraznějších odpůrců procesů byl americký ministr financí Henry Morgenthau ml., 
 který se zasazoval o to, aby byli prominentní nacisté zastřeleni okamžitě po jejich zadržení. 
Není bez zajímavosti, že Morgenthaův otec působil během první světové války jako velvyslanec 
Spojených států amerických v Osmanské říši a jeho syn tak byl svědkem masakrů, kterých se 
mlado turecký režim dopustil na křesťanském obyvatelstvu, i neúspěšných poválečných pokusů 
o potrestání viníků. Srov. OLICK, Jeffrey K., The Sins of the Fathers: Germany, Memory, Method, 
Chicago, IL, 2016, s. 81.

2 BASS, Gary Jonathan, Stay the Hand of Vengeance: The Politics of War Crimes Tribunals, Prin-
ceton, NJ, 2000, s. 181–187.

3 TOWNSEND, Tim, Mission at Nuremberg, An American Army Chaplain and the Trial of the Nazis, 
New York, NY, 2014, s. 64.

4 Dr. Ley, Nazi Leader, Leaves Note Urging Germans to Rid Nation of Anti-semitism, dostupné 
na: <https://perma.cc/P9JSMZTV> (1. 7. 2018).
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V Norimberku měli působit dva kaplani. Část vězňů se hlásila ke katolické 
církvi nebo alespoň pocházela z katolických rodin, část se hlásila k některé z evan-
gelických církví nebo alespoň pocházela z rodin hlásících se k některé z evangelic-
kých církví. Pro službu v norimberské věznici byli vybráni otec Sixtus O’Connor 
a pastor Carl Eggers, ten však byl po měsíci služby vystřídán pastorem Henrym 
Gereckem.5

Otec O’Connor se narodil v roce 1909 v Oxfordu ve státě New York a v roce 
1933 vstoupil do řádu menších bratří františkánů a přijal řeholní jméno Sixtus.6 Od 
roku 1934 do vypuknutí druhé světové války studoval filosofii v Německu a v roce 
1942 dostal svolení k tomu, aby sloužil v armádě Spojených států jako vojenský 
kaplan, v armádě však začal působit až v roce 1943.7 Jako vojenský kaplan sloužil 
v 11. obrněné divizi a později v 1. pěchotní divizi. Účastnil se osvobození koncen-
tračních táborů Mauthausen a Gusen, kde na vlastní oči viděl nacistická zvěrstva. 
Později popsal, že v osvobozených táborech udělil svátost pomazání nemocných 
více než dvěma tisícům vězňů a vedl pohřební obřad pro téměř tři tisíce vězňů.8 Pro 
službu ve vězení v Norimberku byl vybrán díky tomu, že mluvil plynně německy, 
díky studiu a vojenské službě znal situaci v Německu a měl přímou zkušenost 
s bestiálností nacistického režimu.

Pastor Henry Gerecke se narodil v roce 1893 v Gordonville ve státě Missouri, 
jeho rodina patřila do Luterské církve Missourského synodu; Gerecke v této církvi 
později působil jako pastor.9 Jako pastor působil Gerecke převážně v St. Louis, kde 
mimo jiné poskytoval pastorační péči vězňům v městských věznicích.10 Všichni 
tři Gereckeho synové narukovali do armády. Nejstarší syn byl během bojů vážně 
zraněn, u prostředního syna se po bitvě v Ardenách projevil posttraumatický stres, 
nejmladší rukoval až ke konci války. V roce 1943 vstoupil do armády i Gerecke 

5 LABINSKY, Daria, The Chaplain at Nuremberg, dostupné na: <https://perma.cc/L8GCKF3Y> 
(1. 7. 2018).

6 JORDAN, Brian, Chaplain at Nuremberg, ‘You absolve them of their sins, not of their actions’, 
dostupné na: <https://perma.cc/AMS8BK6E> (1. 7. 2018).

7 Tamtéž.
8 DEMERS, Daniel, Fr. O’Connor: Absolution for Absolute Evil, dostupné na: <https://perma.cc/ 

2L4SP2YQ> (1. 7. 2018).
9 STEPHENS, Don, Henry Gerecke – Chaplain to Nazi War Criminals, dostupné na: <https://perma.cc/

P93SLZ4W> (1. 7. 2018).
10 St. Louis and the Nuremberg Trials, dostupné na: <https://perma.cc/36WUUBAB> (1. 7. 2018).
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jako vojenský kaplan. Působil především v polních nemocnicích a v nemocnicích, 
jejichž činnost byla obnovena na územích ovládaných americkou armádou, avšak 
opakovaně navštívil i bývalý koncentrační tábor v Dachau, kde byl konfrontován 
s pozůstatky nacistického běsnění.11 Pro službu v Norimberku byl Gerecke vybrán, 
protože již od dětství hovořil plynně německy a měl zkušenosti s pastorací vězňů. 
Gerecke se zprvu zdráhal pověření přijmout: domníval se, že nemá dostatek zku-
šeností, aby mohl pastoračně působit na nejhorší nacistické zločince a uvědomoval 
si, že by již měl nárok na vyřazení z aktivní služby. Nakonec však souhlasil se 
svým převelením do Norimberku.12

Otec O’Connor měl pečovat o duchovní zdraví šesti vězňů. Konkrétně mělo 
jít o bývalého guvernéra Polska Hanse Franka, bývalého místodržícího Rakouska 
Arthura SeyssInquarta, Heydrichova nástupce v čele Hlavního říšského bezpeč-
nostního úřadu Ernsta Kaltenbrunnera, diplomata a bývalého říšského kancléře 
Franze von Papena, bývalého župního vedoucího norimberské oblasti a vydavatele 
obscénního antisemitského plátku Der Stürmer Julia Streichera a jednoho z nej-
významnějších říšských generálů Alfreda Jodla.

Pastor Gerecke pak měl poskytovat duchovní péči patnácti vězněným nacistům, 
kteří se hlásili k některé z evangelických církví. Byli to říšský maršál a velitel 
Luftwaffe Hermann Wilhelm Göring, bývalý říšský ministr zbrojního a válečného 
průmyslu a Hitlerův osobní architekt Albert Speer, Hitlerův zástupce Rudolf Hess, 
bývalý říšský ministr hospodářství, bankéř a finančník Hjalmar Schacht, bývalý 
říšský ministr hospodářství Walter Funk, diplomat, bývalý říšský ministr zahraničí 
a říšský protektor v Čechách a na Moravě Konstantin von Neurath, bývalý říšský 
ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop, bývalý říšský ministr vnitra a říšský 
protektor v Čechách a na Moravě Wilhelm Frick, vůdce Hitlerovy mládeže Baldur 
von Schirach, vrchní ideolog Nacionálně socialistické německé dělnické strany 
(NSDAP) Alfred Rosenberg, generální zmocněnec pro distribuci pracovních sil 
Fritz  Sauckel, vrchní velitel Wehrmachtu Wilhelm Keitel, vrchní velitel říšského 
válečného námořnictva Erich Raeder, říšský velkoadmirál a Hitlerův nástupce Karl 
Dönitz a propagandista a vedoucí říšského rozhlasu Hans Fritzsche.

11 TOWNSEND, Tim, Mission at Nuremberg, s. 8, 32–40.
12 GERECKE, Henry Fred, MERLE, Sinclair, I Walked to the Gallows with the Nazi Chiefs, 

in: Saturday Evening Post č. 9/1951, Indianapolis, IN, s. 18.
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2. Vězni v péči otce O’Connora
Z šesti vězňů, o jejichž duchovní život měl otec O’Connor pečovat, dva přímo 
odmítli jeho návštěvy. Šlo o Alfreda Jodla a Julia Streichera. Jodl s díky odmítl 
O’Connorovy návštěvy s tím, že sice věří v Boha, ale neuznává církev. Tento po-
stoj byl mezi nacisty rozšířen, mnoho z nich se hlásilo k hnutí Gottgläubig. Tato 
koncepce vytvořená a rozšiřovaná hlavně vůdcem Schutzstaffel (SS) Heinrichem 
Himmlerem a ideologem Alfredem Rosenbergem řešila nacistické dilema: na jedné 
straně nacistické špičky ostře brojily proti církvím a perzekvovaly je, na druhé 
straně se odmítly veřejně přihlásit k ateismu, který byl vnímán jako typický pro 
nepřátelské Sověty. Koncepce Gottgläubig byla postavena na víře v Boha za sou-
časného odmítnutí církve a nahrazení křesťanského učení pohanským mysticismem 
prezentovaným v Rosenbergově knize Mýtus 20. století.13

Zuřivý antisemita Streicher choval stejnou nenávist i ke křesťanství a odmítal 
s otcem O’Connorem jakkoliv komunikovat. Otec O’Connor ve snaze změnit 
Streiche rův názor nechal poslat do jeho cely německy psané publikace o křesťan-
ství, ani to však zvrácené názory oplzlého vydavatele nijak nezměnilo, o čemž 
svědčí poznámky vězeňského psychologa Gustava Marka Gilberta: „Ani na Štěd-
rý večer nebyl Streicher oduševněn křesťanským učením o nic víc než předtím. 
,Kaplan mi tu nechal nějaké brožury, abych si je přečetl, ale já tomu nevěřím ani 
za mák. Víte, já jsem tak trochu filosof. Často jsem přemýšlel o historce, že Bůh 
stvořil svět. Přitom se ovšem vždy ptám sám sebe, kdo stvořil Boha, když on stvořil 
všechno? Vidíte, člověk by se zbláznil, kdyby o tom přemýšlel. A celé to povídání 
o Kristovi – židovi, který byl synem Božím – nevím. Zní to jako propaganda.‘“14

Streicherova absolutní, zaslepená nenávist vůči židovskému národu i křesťa-
nům hraničící s duševní chorobou15 zmařila veškerou snahu otce O’Connora. I přes 
výše uvedené otec O’Connor Streichera doprovázel i během cesty na popraviště, 
stejně jako ostatní vězně.16

13 BANK, Jan, GEVERS, Lieve, Churches and Religion in the Second World War, London, 2016, 
s. 54–56.

14 GILBERT, Gustave Mark, Norimberský deník, Praha, 1971, s. 93.
15 O nestálosti a podivnosti Streicherova charakteru svědčí i to, že poté, co po celou dobu procesu 

nevybíravě útočil na židy, prohlásil po čtení závěrečných řečí obžaloby před ostatními spoluvězni, 
že židé prokázali, že jsou odvážná a bojovná rasa, a že je v případě propuštění odhodlán jít jim 
pomoci v jejich boji v Palestině. Srov. tamtéž, s. 391–392.

16 DEMERS, Daniel, Fr. O’Connor: Absolution for Absolute Evil, dostupné na: <https://perma.
cc/2L4SP2YQ> (1. 7. 2018).
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Nejvíce ze všech katolických vězňů oceňoval duchovní péči otce O’Connora 
bývalý guvernér Polska a nacistický právník Hans Frank osobně odpovědný za 
likvidaci více než tří milionů osob na území okupovaného Polska. Frank jako jeden 
z mála vězněných nacistů trpěl silnými výčitkami svědomí, nijak nepopíral svou 
vinu a vyšetřovatelům poskytl své deníky jako důkazní materiál.17 Frank velice 
oceňoval návštěvy otce O’Connora, protože podle jeho slov nalezl v náboženství 
útěchu. Otec O’Connor Franka na jeho žádost ve věznici na konci října 1945 
pokřtil, poté, co seznal, že Frankova nově nalezená víra není jen pózou a snahou 
o ovlivnění tribunálu.18

I při své výpovědi před tribunálem Frank doznal svou vinu a odsoudil nacistický 
režim s tím, že díky němu ulpěla na německém národě vina, která nebude smyta 
ani za tisíc let. Večer po své výpovědi se Frank svěřil vězeňskému psychologovi 
Gilbertovi, že se před tribunálem „musel přiznat ke svým hříchům, aby mohl žít 
s Bohem v míru a trochu k němu zvednout oči“.19 Frank byl shledán vinným ve 
dvou bodech obžaloby, a to za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Za své zlo-
činy byl odsouzen k trestu smrti. Otec O’Connor doprovázel Franka na popraviště. 
Podle dostupných svědectví byl Frank se svým osudem smířen a byl před svou 
popravou klidný, čemuž odpovídala i jeho poslední slova: „Modlím se k Bohu, 
aby přijal mou duši. Kéž mne Pán ve své milosrdnosti přijme. Jsem vděčen za 
zacházení, kterého se mi ve vězení dostalo. Ježíši, buď milostiv.“20

Za zmínku stojí též skutečnost, že v roce 1981 otce O’Connora navštívil Fran-
kův syn Niklas, který v té době pracoval na knize, která popisovala a zároveň 
odsuzovala zločiny jeho otce. Frankův syn se otce O’Connora vyptával zejména 
na průběh popravy.21

I ostatní vězni přijímali pastorační péči otce O’Connora s vděkem. Zmínit lze 
například bývalého říšského kancléře a diplomata Franze von Papena, který byl 

17 Výpověď obžalovaného Hanse Franka před Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku 
z 18. dubna 1946, dostupné na: <https://perma.cc/G8XW7CKJ> (1. 7. 2018).

18 JORDAN, Brian, Chaplain at Nuremberg, ‘You absolve them of their sins, not of their actions’, 
dostupné na: <https://perma.cc/45B2X959> (1. 7. 2018).

19 GILBERT, Gustave Mark, Norimberský deník, s. 260–264.
20 POSNER, Gerald, Hitler’s Children: Sons and Daughters of Third Reich Leaders, London, 2017, 

s. 17.
21 JORDAN, Brian, Chaplain at Nuremberg, ‘You absolve them of their sins, not of their actions’, 

dostupné na: <https://perma.cc/45B2X959> (1. 7. 2018).
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soudním tribunálem osvobozen a propuštěn. Von Papen ve svých pamětech na otce 
O’Connora s vděčností vzpomínal a oceňoval jeho pastorační péči, které si vážil 
výrazně více než služeb vězeňských psychologů: „Otec Sixtus O’Connor mi byl 
velkou útěchou během těchto těžkých dnů. Výrazně méně příjemné byly návštěvy 
těch gentlemanů, kteří si říkali psychologové a psychiatři. Jejich úkolem bylo 
zkoumat, zdali jsme příčetní, ale jen málo z nich budilo dojem, že mají skutečnou 
odbornou způsobilost.“22

Bývalý místodržící Rakouska Arthur SeyssInquart prohlašoval před otcem 
O’Connorem, že se nikdy nepřestal považovat za katolíka, a proto je vděčný za 
kaplanovu přítomnost ve věznici.23 SeyssInquart se však nikdy zcela nezřekl 
nacistické ideologie jako mnoho jiných vězňů a stále zachovával určitou věrnost 
Hitlerovi, o čemž svědčí i jeho závěrečná řeč před tribunálem, ve které mimo jiné 
podivným způsobem obhajoval svůj vztah k Hitlerovi parafrází Markova evangelia: 
„Hitler pro mne zůstává mužem, který v rámci německých dějin stvořil Velko
německou říši. Sloužil jsem tomu muži. A dnes? Nemůžu dnes volat ,Ukřižujte 
ho‘, když ještě včera jsem volal ,Hosanna‘.“24

Pozitivně na činnost O’Connora reagoval i dříve obávaný vedoucí Hlavního 
říšského bezpečnostního úřadu Ernst Kaltenbrunner.25 Kaltenbrunner sice opako-
vaně tvrdil, že nikdy nepřestal věřit v Boha – tuto pozici zastávalo více nacistů 
ovlivněných Rosenbergovými teoriemi – avšak teprve díky péči otce O’Connora 
si vybudoval lepší vztah k církvi a dokázal před otcem O’Connorem projevit lítost 
nad svými činy.26

22 PAPEN, Franz von, Memoirs, Boston, MA, 1953, s. 547.
23 RAILTON, Nicholas M., Henry Gerecke and the Saints of Nuremberg, in: Kirchliche Zeitgeschichte 

č. 1/2000, Göttingen, s. 24–25.
24 Závěrečná řeč obžalovaného Arthura Seyss-Inquarta před Mezinárodním vojenským tribunálem 

v Norimberku z 31. srpna 1946, dostupné na: <https://perma.cc/4BX5Z2GS> (1. 7. 2018).
25 Poskytovat pastorační péči Kaltenbrunnerovi bylo pro otce O’Connora obzvláště obtížné vzhle-

dem k tomu, že tento obžalovaný osobně odpovídal za správu koncentračního tábora Mauthausen 
a zločiny v něm spáchané. Osvobození tábora se O’Connor účastnil a na vlastní oči viděl rozsah 
strašlivých zločinů, které se zde udály.

26 RAILTON, Nicholas M., Henry Gerecke and the Saints of Nuremberg, s. 124.
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3. Vězni v péči pastora Gereckeho
Pastor Henry Gerecke měl podle původního plánu poskytovat pastorační péči cel-
kem patnácti vězňům, avšak dva z vězňů, Hitlerův zástupce Rudolf Hess a vrchní 
ideolog nacismu Alfred Rosenberg, zcela odmítli pastorovy návštěvy i jakékoliv 
jeho další snahy. Paranoidní Hess, který byl prvním vězněm, kterého pastor po 
svém příchodu do Norimberku navštívil, odmítl jakoukoliv duchovní péči s tím, 
že předpokládá, že po dobu procesu bude plně zaneprázdněn přípravou své obha-
joby a zároveň odmítl i Janovo evangelium, které mu bylo nabízeno s tím, že by 
to mohlo vypadat, že se snaží vylepšit svou pozici před tribunálem, a že si nepřeje 
projevit před svými vězniteli slabost.27

Ideolog Rosenberg se i během pobytu ve vězení stále držel svých pseudofiloso-
fických teorií a odmítl kaplana s tím, že nemá využití pro jeho „dětsky naivní víru“, 
ale že je vítán, pokud by ho i přesto chtěl navštěvovat, avšak že se domnívá, že 
by bylo prospěšnější, kdyby pastor trávil více času s ostatními vězni.28 Rosenberg 
své názory nijak nezměnil během celého procesu a i před svou popravou odmítl 
s pastorem promluvit a stejně tak odmítl pronést poslední slova.

Ostatní vězni sice kaplana přímo neodmítli, avšak chovali se k němu ve většině 
případů odtažitě a dívali se na něho s počáteční nedůvěrou. Bývalý vrchní velitel 
říšského námořnictva Erich Raeder byl zprvu přesvědčen, že kaplan Gerecke má 
ve skutečnosti získávat informace od vězňů pro Američany. Raeder se sice ve 
své cele věnoval studiu Bible, avšak Gereckemu začal důvěřovat až po několika 
měsících pastorova působení ve věznici.29

Další z vězněných vojenských velitelů nacistického Německa a Hitlerův ná-
stupce Karl Dönitz sice na rozdíl od Raedera pastora nepodezříval z toho, že je 
americkým špionem, avšak domníval se, že rozhovory mezi ním a pastorem o víře 
a Písmu svatém se nutně stočí k otázce válečné nacistické politiky, což bylo téma, 
které Dönitz nechtěl rozebírat.30 Avšak poté, co pastor bývalému admirálovi vy-
světlil, že vzhledem k tomu, že se v nacistické politice nevyzná a Dönitz sám nemá 
zájem ji probírat, by se jejich rozhovory týkaly výhradně Božího slova, Dönitz 

27 TOWNSEND, Tim, Mission at Nuremberg, s. 93–94.
28 GERECKE, Henry Fred, MERLE, Sinclair, I Walked to the Gallows with the Nazi Chiefs, s. 19.
29 Poté, co Raeder začal s kaplanem Gereckem spolupracovat, se bývalý velitel námořnictva pravi-

delně účastnil nedělních kázání a brzy poté rovněž přistoupil k večeři Páně. Srov. TOWNSEND, 
Tim, Mission at Nuremberg, s. 109.

30 Tamtéž, s. 107–108.
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přijal nabídku pastorovy duchovní pomoci a přislíbil svou účast na společných 
bohoslužbách: „Vzhledem k tomu, že máte dost odvahy, abyste přišel sem, budu 
se účastnit Vašich kázání. Domnívám se, že jste schopen mi pomoci.“31

Další z vězňů, finančník Hjalmar Schacht, se sice pravidelně účastnil bohoslu-
žeb, avšak odmítal přistoupit k večeři Páně, protože byl stále přesvědčen o tom, 
že je stíhán neprávem a cítil se uražen tím, že se při procesu ocitl ve společnosti 
vězňů typu Göringa či Kaltenbrunnera, kterými opovrhoval.32

Jakoukoliv vinu odmítal rovněž bývalý říšský ministr hospodářství a prezident 
říšské banky Walter Funk. Tuto jeho pozici nezměnila ani snaha pastora Gereckeho 
o to, aby tento obžalovaný přiznal svůj poddíl viny na nacistických zločinech. 
Pastor Funka upozorňoval, že jako prezident říšské banky prokazatelně přijímal 
zlato získané ze zlatých zubů židů zavražděných v koncentračních táborech. Bývalý 
ministr však i přesto trval na své absolutní nevině.33

Zpočátku vlažný byl k návštěvám pastora Gereckeho i bývalý ministr zahraničí 
a říšský protektor Konstantin von Neurath, který Gereckeho upozorňoval, že „nikdy 
příliš nechodil do kostela“. I on však postupně akceptoval Gereckeho nabídku 
a k velké radosti své rodiny přijal jeho duchovní vedení. Jeho rodina poté pastorovi 
napsala děkovný dopis za to, že von Neuratha dokázal „smířit s Bohem“.34

S nedůvěrou a chladnou odtažitostí se Gerecke setkal i u bývalého říšského 
ministra zahraničí Joachima von Ribbentropa. Bývalý ministr Gereckemu při prv-
ním setkání oznámil, že ho jeho žena již před lety přesvědčila o tom, aby vystoupil 
z církve, a že náboženství nepovažuje za zvlášť důležitou část života.35 Postupem 
času však Ribbentrop i přes odpor své ženy začal projevovat zájem o náboženství 
a začal s pastorem Gereckem debatovat o otázkách víry.36 Bývalý ministr postupně 

31 GERECKE, Henry Fred, MERLE, Sinclair, I Walked to the Gallows with the Nazi Chiefs, s. 19.
32 Schacht popíral svou vinu a odpovědnost během celého procesu; pastoru Gereckemu řekl, že 

k večeři Páně půjde až poté, co ho tribunál osvobodí. Zajímavé je, že Schacht byl na konci procesu 
skutečně osvobozen a propuštěn. Srov. ROEDER, Bruce, Beyond Redemption, Part 3: Were the 
War Criminals Repentant?, dostupné na: <https://perma.cc/BX6U5337> (1. 7. 2018).

33 BAUMGARDNER, Randy W. (ed.), Randolph County Illinois Veterans: Lest We Forget, Paducah, 
KY, 2003, s. 190.

34 GERECKE, Henry Fred, MERLE, Sinclair, I Walked to the Gallows with the Nazi Chiefs, s. 57.
35 Tamtéž.
36 Ribbentropovým základním dilematem byla otázka, zdali člověk může být zároveň patriotem 

a křesťanem. Poté, co byl pastorem ujištěn, že tyto hodnoty se vzájemně nevylučují, začal se 
studiem Bible a katechismu. Srov. TOWNSEND, Tim, Mission at Nuremberg, s. 109–110.
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díky pastorační péči začal projevovat lítost nad svými činy a dokonce přesvědčil 
svou ženu, aby souhlasila s křtem jejich dětí.37 Po vyhlášení rozsudků von Ribben-
trop na vlastní žádost přistoupil k večeři Páně a i ve svých posledních slovech před 
popravou prosil, aby byl Bůh milostiv k jeho duši.38

Zvláštním případem mezi vězněnými nacisty byl Wilhelm Frick. Bývalý ministr 
vnitra sice pastorovi okamžitě potvrdil, že se bude účastnit kázání, ale jinak reago-
val na Gereckeho činnost lhostejně a odtažitě (obdobný postoj zastával i k celému 
procesu). O to překvapivější pak byla jeho slova při poslední návštěvě pastora těsně 
před Frickovou popravou, ve kterých se Gereckemu svěřil, že díky kázání dospěl 
k víře v to, že Kristus smyl jeho hříchy.39

Část vězňů naopak přítomnost pastora Gereckeho vítala již od jeho příchodu 
do věznice. Pastor ve svých vzpomínkách líčí své překvapení, když po vstupu do 
cely Wilhelma Keitela našel bývalého velitele Wehrmachtu ponořeného do studia 
Písma svatého.40 Překvapený pastor se zprvu domníval, že Keitel četbu Bible 
pouze předstírá, aby byl tribunálem vnímán v lepším světle, avšak po prvních 
rozhovorech s bývalým důstojníkem a po společné modlitbě v Keitelově cele 
dospěl k závěru, že Keitelova lítost a pokání jsou skutečné.41 Ze záznamů pastora 
Gereckeho vyplývá, že Keitel byl za poskytnutou duchovní péči skutečně vděčný. 
Poté, co byl pastorem připuštěn k večeři Páně, se měl podle Gereckeho svědectví 
vyjádřit takto: „Pomohl jste mi více, než vůbec tušíte. Kéž Kristus stojí při mne. 
Tolik ho potřebuji.“42

Návštěvy pastora Gereckeho vítal od počátku i generální zmocněnec pro distri-
buci pracovních sil Fritz Sauckel. Sauckel se ihned zajímal o to, jaké kroky musí 
podniknout, aby byl pastorem připuštěn k večeři Páně.43 Z pastorových vzpomínek 

37 Tamtéž, s. 152–153.
38 McGAHEY, James, Henry Gerecke, Chaplain to the Nazis at Nuremberg, dostupné na: <https://

perma.cc/3G4TAGWM> (1. 7. 2018).
39 GILLESPIE, John D., Ideas Matter: Considering Jesus Christ, Overland Park, KS, 2014, s. 24–25.
40 Keitel se pastorovi svěřil, že při sobě měl Bibli během obou světových válek a že díky současné-

mu studiu Bible pochopil, že Bůh může milovat i takového hříšníka, jakým je on. Zároveň Keitel 
projevil vděčnost Američanům, že projevují starost o duše vězňů a poskytují jim duchovní vedení. 
Srov. GERECKE, Henry Fred, MERLE, Sinclair, I Walked to the Gallows with the Nazi Chiefs, 
s. 19.

41 RAILTON, Nicholas M., Henry Gerecke and the Saints of Nuremberg, s. 121.
42 BAUMGARDNER, Randy W. (ed.), Randolph County Illinois Veterans: Lest We Forget, s. 190–191.
43 TOWNSEND, Tim, Mission at Nuremberg, s. 110–113.
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vyplývá, že Sauckelovou největší starostí bylo, co se v případě, že bude odsouzen 
k trestu smrti, stane s jeho ženou a početným potomstvem (Sauckel měl se svou 
ženou celkem deset dětí). Sauckel sám sebe nevnímal jako zločince; domníval se, 
že dělal pouze to, co bylo během války nutné, a upozorňoval, že se pro „nuceně 
nasazené“ snažil vyjednat co nejlepší podmínky a i během procesu budil dojem, že 
zcela nerozumí jednotlivým obviněním a neuvědomuje si zločinnost hitlerovského 
režimu. I přes výše uvedené je však nutné konstatovat, že ačkoliv se Sauckel nepo-
važoval za zločince v právním smyslu, uvědomoval si svou morální odpovědnost 
a alespoň před pastorem se kál ze svého jednání.44

Skupina vězňů, která se skládala z bývalého říšského ministra zbrojního a vá-
lečného průmyslu Alberta Speera, vůdce Hitlerovy mládeže Baldura von Schirach 
a vedoucího říšského rozhlasu a propagandisty Hanse Fritzscheho, požádala pastora 
o to, aby je učil té části katechismu, která pojednává o svátosti večeře Páně, a kterou 
pozapomněli.45 Všichni tři obžalovaní přistoupili společně po několika týdnech 
 studia Bible a katechismu k večeři Páně.46 Všichni tři obžalovaní rovněž před pas-
torem i tribunálem projevili lítost nad svým konáním a odsoudili hitlerovský režim. 
Speer tento postoj zastával již před začátkem procesu,47 von Schirach a Fritzsche 
až poté, co byli konfrontováni s důkazy o nacistických zločinech. Von Schirach byl 
hluboce zasažen filmem o nacistických zvěrstvech promítaným před tribunálem 
a později se před pastorem vyjádřil, že veškerou energii, kterou vložil do budování 
Hitlerovy mládeže, měl použít k šíření skutečných křesťanských principů.48

Poslední vězeň v péči pastora Gereckeho, Hermann Göring, se k poskytované 
pastorační péči stavěl podobně jako k celému procesu a projevoval se pomocí pro 
něho typických teatrálních gest ve snaze vytvořit kolem své osoby auru nespraved-
livě vězněného hrdiny. Během prvního setkání s kaplanem mu oznámil, že doufá, 

44 Tamtéž, s. 113.
45 GERECKE, Henry Fred, MERLE, Sinclair, I Walked to the Gallows with the Nazi Chiefs, s. 19–57.
46 Ve chvíli, kdy tito vězni přijímali svátost, opustili vojáci, kteří vězně hlídali na každém kroku, 

prostor vězeňské kaple se slovy, že zde nebudou potřeba vzhledem k tomu, že jde o čistě duchovní 
záležitost a vězni při ní nepotřebují eskortu. Srov. STEPHENS, Don, Henry Gerecke – Chaplain 
to Nazi War Criminals, dostupné na: <https://perma.cc/NYK6F8Z4> (1. 7. 2018).

47 Během jednoho rozhovoru se kaplanovi svěřil, že se domnívá, že úpadek nacistického režimu 
způsobilo absolutní opomíjení skutečných křesťanských hodnot. Srov. TOWNSEND, Tim, Mission 
at Nuremberg, s. 115.

48 GERECKE, Henry Fred, MERLE, Sinclair, I Walked to the Gallows with the Nazi Chiefs, s. 57.
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že ho pastor bude pravidelně navštěvovat a dokonce se nabídl, že přesvědčí Hesse, 
který jakoukoliv duchovní péči tvrdošíjně odmítal, aby se kázání rovněž účastnil.49

Kaplan Gerecke se však přesvědčil, že ze strany Göringa jde spíše o přízemní 
pragmatismus než o projev lítosti a snahy o nápravu poté, co náhodou vyslechl 
rozhovor Göringa s Hessem, ve kterém se bývalý říšský maršál snažil Hesse pře-
svědčit o tom, že účast na bohoslužbách pomůže jejich reputaci u věznitelů. Hess 
i přes tyto argumenty duchovní péči pastora Gereckeho stále odmítal.50 Pastor 
Gerecke brzy zjistil, že většina Göringových činů je vedena jeho egem a snahou 
o udržení postavení „vůdce vězňů“ a posílení jeho pseudohrdinské pózy: bývalý 
maršál například kaplanovi oznámil, že se samozřejmě bude účastnit společných 
bohoslužeb a kázání, a že jeho přítomnost jistě přesvědčí i ostatní vězně k účasti.51

Vztah bývalého velitele Luftwaffe k víře a náboženství zůstával během celého 
procesu poměrně chladný. Společná kázání a bohoslužby vnímal Göring spíše jako 
společenskou událost a nepřikládal jim žádnou duchovní hloubku, o čemž svědčí 
i slova, která pronesl v přítomnosti vězeňského psychologa Gilberta: „Když jsme 
odcházeli z cely, řekl jsem mu, že mu nechci překážet, aby se mohl odebrat do 
kaple na modlitby, protože Bůh ví, že to potřebuje. Zase se začal smát a sarkasticky 
řekl: ,Modlitby? Na co, k čertu! Je to jen příležitost dostat se na půlhodinku z této 
proklaté cely.‘“52

Den před plánovanými popravami se pastor Gerecke snažil naposledy přesvěd-
čit Göringa k tomu, aby skutečně přijal nabízenou duchovní péči a projevil lítost 
a pokání (k tomu Göringa nabádala při poslední návštěvě i jeho manželka a malá 
dcera). Göring po pastorově řeči začal otevřeně zpochybňovat Gereckeho víru, 
učení Bible a základy křesťanství a prohlásil, že podle něj byl Kristus jen „další 
chytrý žid“, načež šokovanému pastorovi oznámil, že i přesto by chtěl přistoupit 
k večeři Páně, pro případ, že by se mýlil a křesťanství mělo pravdu.53

Pastor Gerecke Göringovu žádost odmítl: „Připomněl jsem mu, že pouze plně 
kajícný člověk může přistoupit k večeři Páně. Opáčil, že žádný německý pastor ho 
nikdy neodmítl. ,Nemohu Vás s čistým svědomím připustit k večeři Páně, jelikož 

49 Tamtéž, s. 19.
50 TOWNSEND, Tim, Mission at Nuremberg, s. 99–100.
51 RAILTON, Nicholas M., Henry Gerecke and the Saints of Nuremberg, s. 123.
52 GILBERT, Gustave Mark, Norimberský deník, s. 132.
53 TOWNSEND, Tim, Mission at Nuremberg, s. 169–170.
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popíráte Ježíše Krista, který tuto svátost ustanovil. Můžete být členem církve, ale 
nevěříte v Krista a nepřijal jste ho jako svého Spasitele. Z tohoto důvodu nejste 
křesťan a jako křesťanský pastor Vás nemohu připustit k večeři Páně.‘“54

Ještě téže noci spáchal Hermann Göring sebevraždu. V dopise na rozloučenou, 
který pastorovi zanechal, se snažil svou sebevraždu obhájit a žádal pastora, aby 
utěšil jeho rodinu: „Dlouho jsem se modlil k Bohu a cítím, že jednám správně. […] 
Prosím, utěšte mou ženu a ujistěte ji, že nešlo o žádnou obyčejnou sebe vraždu, 
a že si má být jistá, že mne Bůh ve své milosti přijme. […] Bůh Vám žehnej, 
drahý pastore.“55

4. Závěrem
Jak již bylo uvedeno výše, pastorační péče, kterou oba kaplani vězněným nacistům 
poskytovali, měla velký význam, a to navzdory tomu, že někteří vězni tvrdošíjně 
jakoukoliv duchovní péči odmítali. Odpor některých nacistů však nebyl jediným 
problémem, s nímž se oba kaplani setkali.

Jejich přítomnost v norimberské věznici byla trnem v oku i pro některé před-
stavitele Sovětského svazu, kteří jednak v duchu fanatického ateismu odmítali 
pastorační péči jako celek, a jednak nesouhlasili s tím, že oba kaplani jsou občany 
Spojených států. Zvláště pastor Gerecke se po Göringově sebevraždě dostal do 
sovětského hledáčku, jelikož byl jedním z posledních, kdo bývalého říšského 
maršála v jeho cele navštívil, a Sověti usuzovali, že to byl právě kaplan, kdo Görin-
govi doručil kapsli s jedem (tyto fámy však byly během vyšetřování přesvědčivě 
vyvráceny).56

Opomíjet nelze ani to, že oba kaplani neposkytovali pastorační péči pouze 
vězněným nacistům, ale rovněž i duchovní útěchu jejich rodinám, o čemž svědčí 
vzpomínky pastora Gereckeho, které popisují jeho vztah k manželkám a dětem 
obžalovaných. Otec O’Connor a pastor Gerecke rovněž sepsali žádost, na jejímž 
základě byla rodinám vězňů umožněna návštěva ve věznici těsně před vynesením 
rozsudku.57 Poté, co von Ribbentrop přesvědčil svou ženu, aby souhlasila s tím, 

54 RAILTON, Nicholas M., Henry Gerecke and the Saints of Nuremberg, s. 129.
55 Tamtéž.
56 TOWNSEND, Tim, Mission at Nuremberg, s. 174–175.
57 JORDAN, Brian, Chaplain at Nuremberg, ‘You absolve them of their sins, not of their actions’, 

dostupné na: <https://perma.cc/C8ETJM9N> (1. 7. 2018). 
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aby byly jejich děti pokřtěny, pomohl jí právě pastor Gerecke s přípravou křtu 
v nedalekém norimberském kostele, ačkoliv k němu Annelies von Ribbentrop 
během celého procesu projevovala neskrývané nepřátelství.58

Působení mezi vězni prospělo rovněž to, že se oba kaplani rychle spřátelili 
a dokázali spolu výborně spolupracovat. O tom svědčí i to, že oba navštěvovali 
i vězně v péči druhého kaplana.59

O pozitivním vztahu, který si vězni ke kaplanům vytvořili, nejlépe svědčí do-
pis, který sepsal během procesu bývalý vedoucí říšského rozhlasu, propagandista 
a jeden ze tří obžalovaných, kteří byli na konci procesu zproštěni obžaloby, Hans 
Fritzsche, Gereckeho manželce Almě. Bylo to v době, kdy se spekulovalo o tom, 
že pastor Gerecke bude vyřazen z aktivní služby a vrátí se zpět do Spojených 
států: „Drahá paní Gerecke, Váš manžel, pastor Gerecke, poskytuje duchovní péči 
nám, níže podepsaným obžalovaným luterského vyznání během Norimberského 
procesu. Činí tak již déle než půl roku. Slyšeli jsme, že nyní chcete, aby se Váš 
manžel po několika letech odloučení konečně vrátil domů. Vašemu přání dobře 
rozumíme, jelikož také máme manželky a děti. I přesto Vás žádáme, abyste své 
přání znovu spojit svou rodinu na chvíli pozdržela. Prosíme, vezměte v potaz, 
že nyní nemůžeme Vašeho muže postrádat. Během uplynulých měsíců vůči nám 
projevil takovou laskavost a přátelskost, že bez něho nemůžeme být v tomto pro-
středí, v němž s námi každý kromě něho jedná s předsudky, chladnou odtažitostí 
a nenávistí. Náš drahý kaplan Gerecke je pro nás důležitý nejenom jako duchovní, 
ale i jako svědomitý muž, což Vám jako jeho ženě jistě nemusíme vysvětlovat. 
Zkrátka ho máme velmi rádi. V této části procesu je nemožné, aby kdokoliv jiný 
než on narušil zdi, které byly kolem nás vystavěny, a které jsou v duchovním 
smyslu ještě silnější než ve smyslu fyzickém. Proto Vás prosíme, nechte ho s námi. 
Pokud přinesete tuto oběť, budeme Vám všichni hluboce zavázáni. Přejeme jen 
to nejlepší Vám i Vaší rodině. Bůh Vám žehnej.“60

Tento dopis podepsalo všech jednadvacet vězňů, tedy nejenom evangeličtí věz-
ni, ale i vězni v péči otce O’Connora a dokonce i ti, kteří jakoukoliv duchovní péči 

58 Pastor Gerecke ji ve svých vzpomínkách označoval jako „tu nejvíce bezbožnou ženu, jakou kdy 
poznal“. Srov. GERECKE, Henry Fred, MERLE, Sinclair, I Walked to the Gallows with the Nazi 
Chiefs, s. 58.

59 Tamtéž, s. 19.
60 RAILTON, Nicholas M., Henry Gerecke and the Saints of Nuremberg, s. 126–127.
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sveřepě odmítali, což vedlo paní Gerecke k tomu, aby svého manžela přesvědčila, 
aby v Norimberku zůstal.61

Cílem tohoto článku je poukázat na mimořádnou důležitost činnosti vězeňských 
kaplanů, která má nesmírný význam i v těch případech, kdy mají kaplani posky-
tovat pastorační péči těm nejsveřepějším a nejhorším představitelným zločincům.

Resumé
Autor se ve svém článku zabývá otázkou pastoračního působení dvou amerických vězeň-
ských kaplanů, katolického a evangelického, působících v norimberském vězení během 
Norimberského procesu. Článek zkoumá události, které vedly k příchodu kaplanů do Norim-
berku, a duchovní péči, kterou poskytovali vězněným nacistům během procesu. Předmětem 
zkoumání je rovněž přístup jednotlivých nacistických zločinců k poskytované pastorační 
péči a náboženství obecně. Opomenuta není ani péče, kterou kaplani poskytovali rodinám 
vězněných. Cílem tohoto článku je poukázat na mimořádnou důležitost činnosti vězeňských 
kaplanů, která má nesmírný význam i v těch případech, kdy mají kaplani poskytovat pasto-
rační péči těm nejsveřepějším a nejhorším představitelným zločincům.

Summary
Activities of Prison Chaplains During the Nuremberg Trial
The author discusses the pastoral activity of two American prison chaplains, Catholic and 
Evangelical Lutheran, working in Nuremberg’s prison during the Nuremberg trial. The arti-
cle explores events that led to the arrival of the chaplains to Nuremberg and the spiritual care 
they provided to the Nazi prisoners during the trials. Attention is also paid to the approach 
of individual Nazi criminals to pastoral care and to religion in general. The care that the 
chaplains provided to families of the prisoners is not omitted in the article. The aim of the 
text is to highlight the extraordinary importance of prison chaplains’ activities that are of 
immense importance, even in cases in which chaplains must provide pastoral care to the 
most tenacious and worst criminals imaginable.

Zusammenfassung
Die Tätigkeit der Gefängniskapläne während des Nürnberger Prozesses
Autor befasst sich in seinem Beitrag mit der seelsorgerlichen Tätigkeit von zwei amerika-
nischen Gefängniskaplänen (eines katholischen und eines evangelischen) in den Räumlich-

61 GERECKE, Henry Fred, MERLE, Sinclair, I Walked to the Gallows with the Nazi Chiefs, s. 57.
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keiten des Nürnberger Gefängnisses während des Nürnberger Prozesses. Im Artikel werden 
die Ereignisse, die die Ankunft der Kapläne verursachten, und die an gefangene National
sozialisten gezielte Seelsorge analysiert. Geforscht werden auch die Reaktionen der einzelnen 
nationalsozialistischen Verbrecher auf die geleistete Seelsorge und auf Religion allgemein. 
Inbegriffen wird auch die Seelsorge für die Familienmitglieder der Gefangenen. Artikel hebt 
die außerordentliche seelsorgerliche Rolle der Gefängniskapläne, die sie auch in Bezug auf 
die willkürlichsten und schwerwiegendsten Verbrecher spielten, hervor.

Riassunto
L’attività di cappellani carcerari durante il processo di Norimberga
Nel suo articolo, l’autore si occupa della questione di attività pastorali svolte da due cappella-
ni carcerari, di cui uno cattolico e l’altro protestante, attivi nel carcere di Norimberga durante 
il processo di Norimberga e la cura pastorale per nazisti incarcerati durante il processo. 
L’oggetto dell’attenzione è anche l’atteggiamento di singoli criminosi nazisti verso la cura 
pastorale e verso la religione in generale. Non si omette nemmeno la cura che i cappellani 
amministrarono ai familiari degli imprigionati. Lo scopo dell’articolo è quello di far vedere 
l’importanza eccezionale dell’attività di cappellani carcerari che non viene meno nemmeno 
nei casi dove devono fornire i loro servizi ai criminosi acerrimi, rei dei crimini più feroci.

Klíčová slova: vězeňští kaplani, pastorační činnost, Norimberský proces, Sixtus O’Connor, 
Henry Gerecke, mezinárodní právo trestní, Sbor kaplanů Armády Spojených států amerických

Keywords: prison chaplains, pastoral care, Nuremberg trials, Sixtus O’Connor, Henry 
Gerecke, international criminal law, Chaplain Corps of the United States Army
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Aktuálne tendencie ochrany náboženskej slobody 
v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva

Martin Gregor

Tento článok bol spracovaný v rámci projektu UK/14/2018 Náboženská sloboda v judikatúre 
Európskeho súdu pre ľudské práva v kontexte konfliktu medzi náboženským presvedčením 
jednotlivca a záujmami spoločnosti.

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej 
len „ESĽP“) je charakteristická pomerne dynamickým 
vývojom. Predmetné konštatovanie na nás dolieha o to 
viac, že počet sťažností, namietajúcich porušenie čl. 9 
Európskeho dohovoru o ľudských právach zo dňa 4. no-
vembra 1950, od 90. rokov 20. storočia značne stúpol. 
Rozhodnutia, ktoré vydal tento medzinárodný súd na 
sklonku roku 2017 a v prvej polovici roku 2018, upev-
ňujú garancie individuálnej i kolektívnej náboženskej 
slobody. V oboch sférach došlo k prehĺbeniu a precizo-
vaniu doterajšej judikatúry o ďalšie skutkové okolnosti.

Je potrebné upozorniť najmä na najnovší vývoj v oblasti registrácie nových 
náboženských spoločenstiev, avšak aj postupné (i keď stále veľmi pozvoľné) od-
tabuizovanie nosenia náboženských symbolov vo verejnom priestore. Predmetná 
judikatúra je náznakom toho, že ESĽP zohľadňuje úlohu náboženstva v pluralitnej, 
demokratickej spoločnosti a vo svojich rozhodnutiach sa usiluje hľadať cestu pre 
efektívnejšie uplatňovanie náboženskej slobody jednotlivca.

Kým kolektívna náboženská sloboda bola poznamenaná pomerne stabilným 
vývojom, uvedený prístup súdu je predovšetkým vo sfére individuálnej nábožen-
skej slobody relatívne nový. Viaceré rozhodnutia ESĽP v minulosti presadzovali 
skôr sekularistický model, kedy súd aproboval princíp sekularizmu v Turecku 
a laicity vo Francúzsku, pričom tieto hodnoty posúdil ako zlučiteľné s duchom 
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Dohovoru.1 Najznámejším rozhodnutím tohto druhu je však bezpochyby rozsu-
dok druhého senátu ESĽP v kauze Lautsi proti Taliansku o porušení náboženskej 
slobody v dôsledku prítomnosti krížov v talianskych triedach, k čomu sa už veľká 
komora nepriklonila.2

1. Posilňovanie kolektívnych záruk náboženskej slobody
V prvopočiatkoch činnosti Európskej komisie pre ľudské práva sa kolektívnej 
náboženskej slobode neprikladal dostatočný význam.3 Tento postoj bol však čo-
skoro prehodnotený. Štrasburské orgány vo svojej judikatúre uznali, že nábožen-
ské presvedčenie sa nerealizuje len v súkromí, ale aj v komunite a na verejnosti, 
spoločne s tými, ktorí vyznávajú rovnakú vieru. Náboženské komunity sa totiž 
typicky formujú do organizovaných štruktúr, ktorým musí byť poskytnutá náležitá 
ochrana. Preto čl. 9 Dohovoru má byť v týchto otázkach interpretovaný v súvislosti 
s čl. 11 Dohovoru (sloboda združovania).4

1 Napr. Rozsudok veľkej komory zo dňa 13. februára 2003 vo veci Refah Partisi (strana blahobytu) 
a ostatní proti Turecku, sťažnosť č. 41340/98, bod 105 a nasl.; rozhodnutie veľkej komory ESĽP zo 
dňa 10. novembra 2005 vo veci Leyla Sahin proti Turecku, sťažnosť č. 44774/98, body 114–116; 
rozsudok piateho senátu ESĽP zo dňa 25. novembra 2015 vo veci Ebrahimian proti Francúzsku, 
sťažnosť č. 64846/11, body 63 a nasl. Pozri aj LANGLAUDE, Sylvie, Indoctrination, Secula-
rism, Religious Liberty and the ECHR, in: International & Comparative Law Quarterly č. 4/2006, 
Cambridge, s. 937–939.

2 Rozsudok druhého senátu ESĽP zo dňa 3. novembra 2009 vo veci Lautsi proti Taliansku, sťažnosť 
č. 30814/06; k tomu porovnaj rozhodnutie veľkej komory zo dňa 18. marca 2011. Miera kritiky, 
ktorá sa vzniesla na ESĽP, sa niekedy pokladá za určitý prelom v rozhodovacej činnosti súdu. 
Pozri LEIGH, Ian, AHDAR, Rex, Post-Secularism and the European Court of Human Rights, 
in: The Modern Law Review č. 6/2012, Oxford, s. 1064.

3 NEMEC, Matúš, Právna subjektivita cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike vo 
svetle vnútroštátneho práva a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, in: O práve, cirkvi 
a spoločnosti (vybrané aspekty), Bratislava, 2016, s. 125–126. Ide najmä o rozhodnutie Komisie 
pre ľudské práva zo dňa 17. decembra 1968 vo veci X. proti Spojenému kráľovstvu, sťažnosť 
č. 3798/68, v ktorom sa konštatovalo, že korporácia ako právnická osoba nie je spôsobilá na vy-
konávanie práv podľa čl. 9 Dohovoru. Tento úsudok bol potvrdený aj v rozhodnutí Komisie pre 
ľudské práva zo dňa 8. marca 1976 vo veci X. proti Dánsku, sťažnosť č. 7374/76, podľa ktorého 
cirkev bola chránená prostredníctvom práv jej členov.

4 LEIGH, Ian, Balancing Religious Autonomy and Other Human Rights under the European Con-
vention, in: Oxford Journal of Law and Religion č. 1/2012, Oxford, s. 113. Pozri tiež SCHABAS, 
William, The European Convention on Human Rights: A Commentary, Oxford, 2015, s. 429. 
Podobne KŘÍŽ, Jakub, Autonomie církví, Praha, 2018, s. 148.
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Výrazom pozitívneho prístupu ku kolektívnej náboženskej slobode v minulosti 
boli aj doktrinálne rozsudky Hasan a Chaush proti Bulharsku,5 Metropolitná cirkev 
Besarábie a ostatní proti Moldavsku,6 neskôr aj rozsudok Náboženská spoločnosť 
Svedkovia Jehovovi a ostatní proti Rakúsku.7 ESĽP v nich nielen deklaroval po-
vinnosť štátu ostať neutrálnym a nestranným arbitrom v prípade vzniku rozporov 
vo vnútri náboženských skupín, ale zdôraznil aj dôležitosť uznania náboženského 
spoločenstva, vrátane vzniku jeho právnej subjektivity, s čím sa spájajú osobitné 
práva a výhody, bez ktorých nemožno efektívne realizovať výkon náboženských 
povinností. Odmietnutie registrácie takéhoto subjektu má negatívny efekt na ná-
boženskú slobodu všetkých veriacich, ktorí k tejto skupine patria.8

K výraznému upevneniu kolektívnej náboženskej slobody došlo aj v prípade 
Maďarská kresťanská menonitská cirkev a ostatní proti Maďarsku z roku 2014, 
v ktorom ESĽP skúmal dvojaký režim právneho postavenia cirkví a náboženských 
spoločností. V dôsledku prijatia novej vnútroštátnej úpravy mnohé cirkvi stratili 
svoje dovtedajšie postavenie. Tento stav označil ESĽP za rozporný s čl. 9 Doho-
voru, pričom naznačil, že dvojaký režim pre cirkvi nemusí nevyhnutne odporovať 
Dohovoru, ak ide o odraz historickej tradície štátu, ktorá našla svoje právne vyja-
drenie ešte pred pristúpením krajiny k Dohovoru.9

V poslednej dobe rezonovali pred ESĽP najmä sťažnosti, ktoré sa dotýkali 
registrácie nových náboženských spoločenstiev.10 Pokračujú v pozitívnom, ba 
až ochranárskom prístupe súdu ku kolektívnym zárukám náboženskej slobody. 

5 Rozsudok veľkej komory ESĽP zo dňa 26. októbra 2000 vo veci Hasan a Chaush proti Bulharsku, 
sťažnosť č. 30985/96, body 62 a 78. K tomu pozri SPRATEK, Daniel, Právo církví a náboženských 
společností na subjektivitu, Na okraj rozsudků Evropského soudu pro lidská práva ve věcech 
Hasan a Chaush proti Bulharsku a Metropolitní církev Besarábie a další proti Moldávii, in: Revue 
církevního práva č. 26–3/2003, Praha, s. 196–197.

6 Rozsudok prvého senátu ESĽP zo dňa 13. decembra 2001 vo veci Metropolitná cirkev Besarábie 
a ostatní proti Moldavsku, sťažnosť č. 45701/99, hlavne bod 129. 

7 Rozsudok prvého senátu ESĽP zo dňa 31. júla 2008 vo veci Náboženská spoločnosť Svedkovia 
Jehovovi a ostatní proti Rakúsku, sťažnosť č. 40825/98, najmä bod 98.

8 TAYLOR, Paul, Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practise, Cam-
bridge, 2005, s. 225–227.

9 ARLETTAZ, Fernando, State Neutrality and Legal Status of Religious Groups in the European 
Court of Human Rights Case-law, in: Religion and Human Rights č. 3/2016, Leiden, s. 207–210.

10 Všeobecne k registrácii náboženských spoločenstiev, zvlášť v našom prostredí, pozri NEMEC, 
Matúš, Právne postavenie a činnosť cirkví v Slovenskej republike, in: Revue církevního práva 
č. 5–3/1996, Praha, s. 157–159; PŘIBYL, Stanislav, Registrace církví a náboženských společ-
ností na základě zákona č. 3/2002 Sb., in: Revue církevního práva č. 55–2/2013, Praha, s. 43–54; 
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Zo strany zmluvného štátu bolo zamietnutie registrácie náboženského spoločenstva 
väčšinou odôvodnené podobnosťou nového subjektu s už zaregistrovanou nábo-
ženskou spoločnosťou. K tomuto prístupu ESĽP zaujal rezervované stanovisko 
a zakaždým konštatoval porušenie čl. 9 v spojitosti s čl. 11 Dohovoru.

Tento výklad sa prejavil v rozhodnutí Metodiev a ostatní proti Bulharsku, 
v rámci ktorého zmluvný štát odmietol registráciu islamského hnutia Ahmadíja 
kvôli výrazným paralelám predloženého súpisu základných zásad tejto skupiny 
s ortodoxnou islamskou obcou. Za účelom jasného odlíšenia jednotlivých vyznaní 
vnútroštátne súdy vyžadovali od sťažovateľov, aby doložili podrobný súpis ich 
obradov, vrátane charakteristiky vzťahov ich viery s inými náboženstvami.11

ESĽP uviedol, že táto prax by mohla viesť ku konštantnému odmietaniu uzna-
nia akejkoľvek novej náboženskej skupiny, ktorá má podobné zásady ako už exis-
tujúce náboženské spoločenstvo. Tým by došlo k zakotveniu určitého subjektu 
ako jediného predstaviteľa konkrétneho náboženského smeru, čo by vyvíjalo na 
ostatných veriacich tlak, aby sa stali jeho členmi. Zmluvný štát by si týmto spô-
sobom uzurpoval právomoc hodnotiť vieroučné a doktrinálne problémy, ktoré 
spadali do pôsobnosti veriacich a samotných náboženských komunít. V súlade 
s judikatúrou ESĽP sa štát musí zdržať posudzovania legitimity určitého nábo-
ženského vyznania a nesmie vyvíjať opatrenia na predchádzanie schizmatických 
tendencií náboženských spoločností.12

Kauza Pravoslávna Ochridská arcidiecéza proti Bývalej juhoslovanskej repub-
like Macedónsko sa odvíjala od citlivého sporu medzi Macedónskou autokefálnou 
pravoslávnou cirkvou a jej zložkou, ktorá uzavrela úniu so Srbskou pravoslávnou 
cirkvou a podriadila sa Pečskému patriarchátu. Následne bola registrácia tohto 
subjektu zamietnutá s poukazom na veľmi blízky charakter navrhnutého názvu s už 
existujúcou spoločnosťou.13 Macedónsko sa obávalo, že použitím slov „Ochridská 
arcidiecéza“ by mohlo dôjsť k zámene medzi veriacimi a v konečnom dôsledku 
by to vyvolalo zmätok, lebo podobné pomenovanie bolo vecne a historicky späté 

 TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, Jak by měl vypadat nový zákon o svobodě náboženského 
vyznání, in: Revue církevního práva č. 67–2/2017, Praha, s. 18–19, 24–25.

11 Rozsudok piateho senátu ESĽP zo dňa 15. júna 2017 vo veci Metodiev a ostatní proti Bulharsku, 
sťažnosť č. 58088/08, najmä body 8–11.

12 Metodiev a ostatní proti Bulharsku, najmä bod 45 a nasl.
13 Bližšie k sporu pozri SARKISSIAN, Ani, Religious Reestablishment in Post-Communist Polities, 

in: Journal of Church and State č. 3/2009, Oxford, s. 496–497.
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s Macedónskou cirkvou, aj keď nešlo o priamu súčasť jej názvu.14 Vzhľadom na 
predmetné pozadie macedónske orgány okrem podobného názvu namietali aj to, 
že dotknutá náboženská skupina bola založená zo zahraničia.

ESĽP vyvrátil túto tézu nielen z dôvodu, že túto skupinu založili sami občania 
registrujúceho štátu a vnútroštátne právne predpisy neobsahovali podobný zákaz, 
no najmä preto, že akýkoľvek záujem na zachovaní celistvosti a dôstojnosti Ma-
cedónskej cirkvi nemohol odôvodniť zamietnutie registrácie, tzn. podstatné sťaženie 
činnosti iného subjektu.15 Argumentáciu zmluvného štátu posúdil ESĽP ako nedo-
stačujúcu a málo závažnú vo vzťahu k znemožneniu práva na slobodné združovanie. 
Odmietnutie nebolo nevyhnutné pre zachovanie demokratickej spoločnosti.

Napokon v najnovšom rozhodnutí Bektašijská komunita a ostatní proti Bývalej 
juhoslovanskej republike Macedónsko nedošlo k registrácii zmienenej komunity 
preto, že ďalšie Bektašijské spoločenstvo už vyvíjalo svoju činnosť. Zaregistro-
vanie nového subjektu s týmto označením by síce mohlo viesť k nedostatočnému 
rozlišovaniu týchto subjektov v rámci širšej verejnosti, no určité riziko zámeny tu 
hrozilo aj v prípade jednotlivých veriacich. Podľa zmluvného štátu bol tento záver 
umocnený aj tou skutočnosťou, že predložený súhrn základných zásad a vierouky 
nijako neodlišoval dotknuté spoločenstvo od islamskej náboženskej obce.

ESĽP spochybnil stanovisko, podľa ktorého šlo o preventívne opatrenie, sme-
rujúce proti vzniku náboženských konfliktov. Zmluvný štát nepredložil nijaké 
dôkazy, podľa ktorých by mohlo dochádzať k rozporom medzi veriacimi a neargu-
mentoval ani ďalšími okolnosťami ohrozujúcimi demokratickú spoločnosť. Vzhľa-
dom na to, že predmetná komunita pôsobila v danom štáte dlhodobo a k novej 
žiadosti o registráciu musela pristúpiť len kvôli nedopatreniu v zákone, museli byť 
dôvody pre odmietnutie jej registrácie mimoriadne závažné a presvedčivé.16 ESĽP 

14 Rozsudok prvého senátu ESĽP zo dňa 16. novembra 2017 vo veci Pravoslávna Ochridská arci-
diecéza (Grécka pravoslávna Ochridská arcidiecéza Pečského patriarchátu) proti Bývalej juho-
slovanskej republike Macedónsko, sťažnosť č. 3532/07, body 112–115.

15 Pravoslávna Ochridská arcidiecéza proti Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, body 
118–120. K otázke zahraničného pôvodu náboženského spoločenstva pozri obdobný výrok roz-
sudku prvého senátu ESĽP zo dňa 5. októbra 2006 vo veci Moskovská pobočka Armády spásy 
proti Rusku, sťažnosť č. 72881/01, bod 82: „[ESĽP] nenachádza žiadne rozumné odôvodnenie 
pre rozdielne zaobchádzanie s ruskými a cudzími občanmi, pokiaľ ide o ich schopnosť uplatňovať 
právo na náboženskú slobodu prostredníctvom života v spoločenstve.“

16 Rozsudok prvého senátu ESĽP zo dňa 12. apríla 2018 vo veci Bektašijská komunita a ostatní proti 
Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, sťažnosť č. 48044/10 a ďalšie, bod 73.
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rovnako odmietol relevanciu posudzovania legitímnosti vnútorných predpisov 
náboženského spoločenstva, pretože je len vecou veriacich, či vnímajú odlišnosti 
medzi konkrétnymi vyznaniami a z vlastnej vôle sa deklarujú ako samostatná 
náboženská skupina, čo bol aj tento prípad.17

Prezentované stanovisko vo všetkých troch prípadoch zodpovedá skoršej ju-
dikatúre ESĽP. Vyplýva z nej, že odopretie registrácie náboženskej spoločnosti 
možno pokladať za radikálne opatrenie, ku ktorému štát nemôže siahnuť ani v prí-
padoch, keď by v dôsledku protichodných záujmov náboženských skupín mohol 
byť ohrozený náboženský mier a verejný poriadok.18 Podľa ustálenej doktríny štát 
nemôže riešiť vzniknuté spory elimináciou pluralizmu, jeho úloha spočíva v za-
bezpečení vzájomnej tolerancie medzi jednotlivými komunitami.19 Tento faktor 
bol zvlášť zreteľný v prípade Ochridskej arcidiecézy, no vyskytoval sa aj v oboch 
ďalších kauzách, v rámci ktorých štátne orgány skúmali dôvod registrácie zdanlivo 
podobných náboženských spoločností. Načrtnutá judikatúra je odzrkadlením neu-
stále opakovanej požiadavky ESĽP, aby štát bol neutrálnym a nestranným arbitrom 
vo vzťahu ku konkrétnym cirkvám.

Už v roku 2001 vo veci Metropolitná cirkev Besarábie a ostatní proti Moldav-
sku ESĽP v rozsudku uviedol: „Opatrenia štátu, ktoré favorizujú určitého vodcu, 
alebo orgány rozdelených náboženských komunít, eventuálne sa usilujú pohnúť 
časť spoločenstva, aby proti svojej vôli rešpektovalo jediné vedenie [príp. v tomto 
kontexte jedinú náboženskú spoločnosť], predstavujú porušenie práva na slobodu 
náboženského vyznania.“20 Možno dospieť k záveru, že zmluvný štát bude mať 
sťaženú argumentačnú pozíciu pri odmietnutí registrácie náboženskej spoločnosti 
najmä vtedy, ak ide v danej krajine o etablovaný a dlhodobo pôsobiaci subjekt, 
ktorý sám deklaruje svoju autonómnosť a rozdielnosť oproti jestvujúcim nábo-
ženským spoločenstvám.

17 Bektašijská komunita a ostatní proti Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, bod 72.
18 SPRATEK, Daniel, Evropská ochrana náboženské svobody, Brno, 2008, s. 152–153.
19 Napríklad rozsudok druhého senátu ESĽP zo dňa 14. decembra 1999 vo veci Serif proti Grécku, 

sťažnosť č. 38178/97, bod 53; rozsudok piateho senátu ESĽP zo dňa 22. januára 2009 vo veci Svätá 
synoda Bulharskej pravoslávnej cirkvi a ostatní proti Bulharsku, sťažnosti č. 412/03 a 35677/04, 
bod 120 a mnoho ďalších.

20 Metropolitná cirkev Besarábie a ostatní proti Moldavsku, bod 117.
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V procese priznávania právnej subjektivity náboženskej spoločnosti štát nie 
je oprávnený zachádzať do teologických debát a rozboru náboženského učenia 
 daného subjektu. Mal by vychádzať výlučne zo zákonných požiadaviek na uznanie, 
resp. registráciu spoločnosti. Hoci ide o relatívne konštantnú judikatúru ESĽP, 
ktorá nesporne vychádza z nasledovaniahodných východísk konfesnej neutrality 
štátu, de lege ferenda možno vzniesť úvahu o tom, či v konkrétnych prípadoch 
občas nejde o prílišné obmedzovanie voľného uváženia štátu, ktoré má byť v ná-
boženských otázkach spravidla širšie.21

V rámci analýzy vývoja kolektívnej náboženskej slobody je nevyhnutné upo-
zorniť aj na novšiu judikatúru ESĽP v oblasti služobných vzťahov duchovných, 
resp. ďalších zamestnancov k cirkvám a náboženským spoločnosťam, ktorou sa 
tento príspevok bližšie nezaoberá.22 Hoci prvotný princíp úplnej dobrovoľnosti 
služby v cirkvi bol prekonaný, vo viacerých novších rozhodnutiach sa stále zdôraz-
ňuje povinnosť zvýšenej lojality, ktorá vyplýva práve z požiadavky slobodného 
a svojbytného vývoja náboženského spoločenstva.23

2.  Nové posúdenie odevného doplnku ako prejavu 
náboženského vyznania

V oblasti individuálnej náboženskej slobody istý čas dominovala polemika o nosení 
islamských šatiek. Štrasburská doktrína dlho vychádzala z tzv. Arrowsmithtestu, 
podľa ktorého nespadal každý prejav motivovaný náboženstvom pod ochranu 
čl. 9 Dohovoru. Toto právo možno priznať iba prejavu skutočnému, úprimnému 
a bezprostredne spätému s vierou.24 Táto premisa mala svoj význam aj vo vzťahu 
k posúdeniu islamských šatiek ako prvému z uvedených prejavov.

21 Pri porovnaní miery voľného uváženia štátu medzi kategóriou individuálnej náboženskej slobody 
(S.A.S. proti Francúzsku) a kolektívnej náboženskej slobody (Maďarská kresťanská menonitská 
cirkev a ostatní proti Maďarsku) kritizuje tento vývoj napr. HENRARD, Kristin, How the European 
Court of Human Rights’ Concern Regarding European Consensus Tempers the Effective Protection 
of Freedom of Religion, in: Oxford Journal of Law and Religion č. 3/2015, Oxford, s. 401–402.

22 Pozri KŘÍŽ, Jakub, Autonomie církví, s. 95–114.
23 Napríklad rozsudok veľkého senátu ESĽP zo dňa 12. júna 2014 vo veci Fernandéz Martinéz proti 

Španielsku, sťažnosť č. 56030/07, body 130–131.
24 EVANS, Malcolm, Religious Liberty and International Law in Europe, Cambridge, 1997, s. 311–312. 

Porovnaj rozhodnutie Komisie pre ľudské práva zo dňa 16. mája 1977 vo veci Arrowsmith proti 
Spojenému kráľovstvu, sťažnosť č. 7050/75.
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Dlhá spleť prípadov od rozsudku Dahlab proti Švajčiarsku25 vyvrcholila roz-
hodnutím S.A.S. proti Francúzsku.26 Odôvodnenie zákazu nosenia islamských 
šatiek prešlo v judikatúre ESĽP dynamickým vývojom od konštatovania, že ide 
o zdôraznenie nerovnosti medzi mužom a ženou a vo svojej podstate je ťažko 
zlučiteľné s hodnotami demokracie, až po vyzdvihnutie aspektu spoločného súži-
tia, v rámci ktorého vyvoláva nosenie zahaľujúcich odevov isté sociálne zábrany 
v otvorenej spoločnosti.27

Nastolený trend po rozsudku S.A.S. proti Francúzsku bol potvrdený aj v nasle-
dujúcich rozhodnutiach Dakir proti Belgicku a Belcacemi a Oussar proti Belgicku. 
V ich kontexte ESĽP upozornil na existenciu rizika, že tento zákaz by mohol viesť 
k upevňovaniu stereotypov a v konečnom dôsledku by eventuálne bránil ďalšiemu 
rozvoju pluralitnej spoločnosti, keďže obmedzí snahu žien vyjadriť oblečením 
svoju osobnosť a náboženské presvedčenie.

Na druhej strane zdôraznil subsidiárnu úlohu súdu pri kontrole plnenia záväz-
kov plynúcich z Dohovoru, vrátane skutočnosti, že prijatiu sporného zákazu pred-
chádzala široká diskusia a samotný akt bol výsledkom demokratickej procedúry. 
Vzhľadom na širokú úvahu zmluvných štátov ESĽP konštatoval, že podobné opa-
trenie je primerané legitímnemu cieľu ochrany práv a slobôd iných a nevyhnutné 
pre zabezpečenie podmienok spoločného súžitia v spoločnosti (tzv. minimálne 
požiadavky na život v spoločnosti).28

V roku 2018 obohatila rozhodovaciu činnosť ESĽP kauza, ktorá sa primárne 
dotýkala moslimského muža. Posúdenie práva nosiť moslimskú prikrývku hlavy 

25 Rozsudok druhého senátu ESĽP zo dňa 15. februára 2001 vo veci Dahlab proti Švajčiarsku, 
sťažnosť č. 42393/98.

26 Rozsudok veľkej komory ESĽP zo dňa 1. júla 2014 vo veci S.A.S. proti Francúzsku, sťažnosť 
č. 43835/11.

27 BARTOŇ, Daniel, Omezení náboženské svobody za účelem dosažení lepšího vzájemného soužití, 
in: Revue církevního práva č. 61–2/2015, Praha, s. 58–63; taktiež GREGOR, Martin, Diskurz 
o uplatňovaní náboženskej slobody na príklade nosenia „islamských šatiek“ v judikatúre Európ-
skeho súdu pre ľudské práva, in: Právo jako diskurz, Sborník z konference Olomoucké debaty 
mladých právníků, Olomouc, 2018, s. 191–197. Zo zahraničnej literatúry pozri napr. DALY, Eloin, 
Fraternalism as a Limitation on Religious Freedom: The Case of S.A.S. v. France, in: Religion 
and Human Rights č. 2/2016, Leiden, s. 140–150.

28 Rozsudok druhého senátu ESĽP zo dňa 11. júla 2017 vo veci Dakir proti Belgicku, sťažnosť 
č. 4619/12, body 49, 55, 57–60. Rozsudok druhého senátu ESĽP zo dňa 11. júla 2017 vo veci 
Belcacemi a Oussar proti Belgicku, sťažnosť č. 37798/13, body 52, 53, 61. Analýzu týchto roz-
hodnutí poskytuje napr. CUMPER, Peter, LEWIS, Tom, Empathy and Human Rights: The Case 
of Religious Dress, in: Human Rights Law Review č. 1/2018, Oxford, s. 71–74.
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(taqiyah alebo kufi) počas výsluchu v súdnej sieni bolo predmetom kauzy Hami-
dović proti Bosne a Hercegovine.29 Potom, čo si dotyčný svedok odmietol zložiť 
kufi na výzvu súdu, dostal pokutu za znevažovanie súdneho konania, ktorá bola 
v dôsledku jej neuhradenia premenená na 30dňový trest odňatia slobody. Predmet-
ný skutkový stav ESĽP odlíšil od káuz nosenia moslimských šatiek na pracovisku 
vzhľadom na to, že sťažovateľ nepôsobil ako zamestnanec, v dôsledku čoho nebol 
viazaný povinnosťou zachovávať náboženskú neutralitu v službe.

ESĽP neidentifikoval žiaden dôvod, prečo by sťažovateľovo konanie nebolo 
inšpirované úprimným náboženským presvedčením, bez toho, aby mal v úmysle 
narušovať priebeh pojednávania, pohŕdať súdom alebo akokoľvek odmietať demo-
kratické a sekulárne hodnoty štátu. Súd konštatoval, že sloboda prejavovať svoje 
náboženstvo je základným právom nielen preto, že zdravá demokratická spoloč-
nosť musí podporovať pluralizmus a rozmanitosť, ale odôvodňuje to aj hľadisko 
jednotlivca, ktorý svoju vieru pokladá za ústredný princíp svojho života, a preto ju 
vyznáva spoločne s ostatnými. Svedok sa dostavil na súd podať svedeckú výpoveď 
tak, ako to od neho vyžadovalo vnútroštátne právo, nemohol sa tomuto úkonu 
vyhnúť. Hoci uložené obmedzenie malo svoj zákonný základ, nebolo nevyhnutné 
v demokratickej spoločnosti, v dôsledku čoho bol porušený čl. 9 Dohovoru.

Z charakteru tohto rozhodnutia vyplýva, že ním ESĽP nadviazal predovšetkým 
na prelomové rozhodnutie vo veci Eweida a ostatní proti Spojenému kráľovstvu 
(letuška bola postihnutá za nosenie retiazky s krížikom na uniforme), hoci paradox-
ne vylúčil z vecnej matérie kauzy s pracovnoprávnym obsahom.30 ESĽP sa v tomto 
prípade pokúsil hľadieť na určité náboženské presvedčenie jeho vlastnou optikou. 
Zároveň je znamením toho, že postupne upúšťa od presadzovania sekularizmu 
ako hodnoty, ktorá „je zlučiteľná s demokraciou a pluralizmom“.31 Zmluvný štát 

29 Rozsudok štvrtého senátu ESĽP zo dňa 5. decembra 2017 vo veci Hamidović proti Bosne a Her-
cegovine, sťažnosť č. 57792/15, body 40–42.

30 Porovnaj rozsudok štvrtého senátu ESĽP zo dňa 15. januára 2013 vo veci Eweida a ostatní proti 
Spojenému kráľovstvu, sťažnosť č. 48420/10 a ďalšie, body 82 a 94. Osobitne treba zdôrazniť 
vetu: „Prejavenie náboženského presvedčenia nie je limitované len na bohoslužbu a zachovávanie 
obradov, lebo existenciu priamej súvislosti medzi určitým konaním a náboženským presvedčením 
je potrebné posudzovať vo svetle každého prípadu osobitne. Na sťažovateľa sa však nekladie 
požiadavka, aby preukázal, že jeho konanie bolo vynútené pravidlami jeho viery.“ 

31 K vývoju princípu sekularizmu pozri NEMEC, Matúš, Tvorba a princípy konfesnoprávnej dok-
tríny v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva, in: Bene Merito, Pocta Jozefovi Klimkovi, 
Bratislava, 2012, s. 195–198. Podobne MARTINKOVÁ, Jana, Pojem sekularizmu v judikatúre 
Európskeho súdu pre ľudské práva, in: Justičná revue č. 8–9/2005, Bratislava, s. 987; k následkom 
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sa usiloval viackrát poukázať, ba apelovať na to, že vo verejnom priestore nemá 
mať náboženstvo priestor.32 ESĽP však tieto argumenty vo svojom posúdení nezo-
hľadnil, aj keď zopakoval tézu zo svojej staršej judikatúry, že princíp sekularizmu 
je súladný s hodnotami Dohovoru (a contrario je síce súladný, ale nie záväzný).

3. Záver
Na záver je nevyhnutné aspoň okrajovo spomenúť ďalšiu aktuálnu otázku v oblasti 
vývoja náboženskej slobody. Je ňou oslobodenie spod vojenskej služby v dôsled-
ku uplatňovania výhrady vo svedomí jednotlivca, ktorá môže mať svoj pôvod 
aj v jeho náboženskom presvedčení. Túto eventualitu zahrnul pod ochranu čl. 9 
Dohovoru precedentný prípad Bayatyan a ostatní proti Arménsku.33 Rozhodnutie 
Adyan a ostatní proti Arménsku z roku 2017 ďalej doplnilo rozsah tejto záruky, 
keď sa ESĽP zaoberal charakterom alternatívnej služby, určenej pre jednotlivcov, 
ktorí úspešne výhradu vo svedomí uplatnili. Súd zdôraznil, že táto služba nemôže 
mať represívne, resp. odstrašujúce účinky v podobe neprimerane dlhšieho trvania 
oproti riadnej vojenskej službe. Zároveň by mala mať výlučne civilnú povahu, čo 
by sa malo dostatočne odraziť najmä v inštitucionálnej oddelenosti oboch druhov 
služby a nemožnosťou realizovať kontroly výkonu alternatívnej služby vojenskými 
orgánmi.34

Rozhodovacia činnosť ESĽP tvorí základ pre zložitú, až neprehľadnú doktrínu 
európskej ochrany ľudských práv. Hoci platí, že každý prípad je nutné posudzovať 
samostatne, ustálená judikatúra dáva priestor pre vznik určitých princípov, ktoré 
sa uplatňujú v obdobných situáciách. Pri rozbore najnovších rozhodnutí nemož-
no prehliadnuť, že ESĽP chráni náboženskú slobodu na úkor voľného uváženia 

uplatňovania sekularizmu pozri aj hlbokú úvahu HRDINA, Antonín Ignác, Křesťanská morálka 
v sekularizovaném státu a právu?, in: De arte boni et aequi, Pocta k životnému jubileu Alexandry 
Krskovej, Trnava, 2012, s. 97–103.

32 Hamidović proti Bosne a Hercegovine, bod 35.
33 Rozsudok veľkej komory ESĽP zo dňa 7. júla 2011 vo veci Bayatyan proti Arménsku, sťažnosť 

č. 23459/03. Na druhej strane ESĽP zamietol sťažnosť mladíka stíhaného pre opustenie vojenskej 
služby. Hoci tvrdil, že u neho došlo k istým zmenám v jeho duševnom rozpoložení, zo skutkového 
stavu vyplynulo, že zo služby odišiel, aby mohol zarobiť peniaze pre svoju chorú matku, čo však 
nebol dôvod zakladajúci náboženskú výnimku. Pozri rozhodnutie druhého senátu ESĽP o neprí-
pustnosti sťažnosti zo dňa 19. júna 2018 vo veci Baydar proti Turecku, sťažnosť č. 25632/13.

34 Rozsudok prvého senátu ESĽP zo dňa 12. októbra 2017 vo veci Adyan a ostatní proti Arménsku, 
sťažnosť č. 75604/11, body 67, 71–72.
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 zmluvných štátov.35 Hoci zdôraznil dôležitosť vnútroštátnych autorít, ktoré sú 
bližšie späté s pomermi v jednotlivých štátoch než medzinárodný tribunál, predsa 
len sa k tomuto princípu napokon nepriklonil. V tomto prípade zrejme nejde o žia
den rozhodujúci obrat od tzv. margin of appreciation, ba konštatovanie porušenia 
čl. 9 Dohovoru môže byť niekedy veľmi prínosné pre rozvoj garancií náboženskej 
slobody, ako v prípade tzv. vojenských výhrad vo svedomí. Pri výkone svojej 
rozhodovacej činnosti – či už s ohľadom na uváženie jednotlivých štátov alebo 
na základe samostatnej úvahy (aktivistického prístupu) – by však ESĽP mal mať 
vždy na zreteli najmä zachovávanie národných a celoeurópskych tradícií a špecifík.

Resumé
Článok analyzuje najnovšie rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v oblasti ochra-
ny náboženskej slobody a začleňuje ich do širšieho kontextu vývoja jeho judikatúry. Venuje 
sa viacerým rozsudkom, ktoré sa dotkli registrácie nových náboženských spoločenstiev. 
Vyplýva z nich, že štát môže odmietnuť registráciu tohto subjektu len z vážnych a dosta-
točných dôvodov, inak môže dôjsť k porušeniu čl. 9 Európskeho dohovoru o ľudských 
právach. Článok zároveň poukazuje na aktuálny vývoj v oblasti nosenia odevov, ktoré je 
motivované náboženským presvedčením jednotlivca.

Summary
Current Trends in the Protection of Religious Freedom in the Case Law 
of the European Court of Human Rights
The article analyses recent decisions of the European Court of Human Rights on protection 
of religious freedom and integrates them into the wider context of case law development. 
It deals with several judgments that have affected the registration of new religious commu-
nities. Following these judgments, a state may refuse to register a religious entity only for 
serious and sufficient reasons, otherwise there may be a breach of Article 9 of the European 
Convention on Human Rights. The article also highlights current developments concerning 
the wearing of clothing motivated by individuals’ religious beliefs.

35 K tejto doktríne pozri McGOLDRICK, Dominic, A Defence of the Margin of Appreciation and an 
Argument for its Application by the Human Rights Committee, in: International & Comparative Law 
Qurterly č. 1/2016, Cambridge, s. 22–27. Podobne MADLEŇÁKOVÁ, Lucia, Doktrína „Margin 
of Appreciation“ vo svetle rozhodovania sťažností na porušenie článku 9, resp. 15 Európskeho 
dohovoru Európskym súdom pre ľudské práva, in: Olomoucké debaty mladých právníků 2009, 
Olomouc, 2009, s. 265.
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Zusammenfassung
Die aktuellen Tendenzen betreffend den Schutz der Religionsfreiheit 
in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte
Artikel analysiert die neusten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes für Men-
schenrechte im Bereich des Schutzes der Religionsfreiheit und gliedert sie in den Kontext 
seiner bisherigen Rechtsprechung ein. Autor widmet sich einigen Urteilen, die die Regist-
rierung der neuen Religionsgemeinschaften betreffen. Aus diesen Urteilen ergibt sich, dass 
der Staat eine solche Registrierung nur aus schwerwiegenden und ausreichenden Gründen 
verweigern kann; sonst könnte man Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
verletzen. Artikel weist auch auf religiös motiviertes Tragen einer bestimmten Bekleidung 
und die entsprechende aktuelle Rechtsprechung hin.

Riassunto
Le tendenze attuali della protezione della libertà religiosa nelle sentenze 
della Corte Europea dei Diritti dell’uomo
L’articolo analizza le sentenze recentissime della Corte Europea dei Diritti dell’uomo nella 
materia della protezione della libertà religiosa e le mette in un contesto più vasto dello 
sviluppo giurisprudenziale. Si dedica ad alcune decisioni riguardanti registrazioni di nuovi 
soggetti religiosi. Secondo esse lo Stato può rifiutare la registrazione di un tale soggetto solo 
in base alle ragioni gravi e fondate, altrimenti la decisione potrebbe contrastare l’art. 9 della 
Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo. L’articolo si occupa anche dello sviluppo attuale 
nella materia dell’abbigliamento che viene indossato in base alla convinzione religiosa 
dell’individuo.

Kľúčové slová: náboženská sloboda, Európsky súd pre ľudské práva, judikatúra, registrácia 
náboženských spoločenstiev
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of religious communities
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Právní historik Jiří Kejř a jeho výzkumy 
dějin husitství

Pavel Otmar Krafl

Předním českým právním historikem byl Jiří Kejř 
(1921–2015). Působil v Československé akademii věd 
(ČSAV), nejprve v Kabinetu dějin státu a práva a posléze 
v Archivu ČSAV, kde se zaměřoval na zpracování soupisů 
rukopisů s důrazem na rukopisy právní povahy.1 Do vý-
čtu badatelských zájmů Jiřího Kejře patří dějiny českého 
středověkého práva a dějiny státu, dějiny kanonického 
práva, dějiny pražské právnické univerzity, dějiny měst 
a městského práva v Čechách a na Moravě a kodikolo-
gie. Významnou kapitolou mezi jeho badatelskými zájmy 
představovaly dějiny husitství a osobnost Jana Husa.2

Jedna z prvních samostatných publikací Jiřího Kejře z roku 1954 obsahuje 
studii o husitském právníkovi M. Janu z Jesenice a jeho obraně Dekretu kutno-
horského a studii popisující husitskou kritiku soudobé teorie soudních důkazů.3 
Další ze studií otiskl pod titulem Stát, církev a společnost v disputacích na pražské 
universitě v době Husově a husitské. Charakterizuje základní kritéria husitských 
názorů o právu, vysvětluje význam zákona Božího jako směrodatného kritéria 
husitské nauky. Tematické sondy druhé části studie Kejř věnoval moci papežské, 

1 K osobnosti Jiřího Kejře srov. KRAFL, Pavel Otmar, Jiří Kejř – A Short Biography, in: KRAFL, 
Pavel Otmar (ed.), Sacri canones editandi, Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří 
Kejř, Brno, 2017, s. 11–12 (zde další literatura).

2 Husitologické výzkumy Jiřího Kejře zhodnotil též HALAMA, Ota, Za vrcholným husovským dílem 
Jiřího Kejře, in: Církevní dějiny č. 8/2015, Brno, s. 48–50. K publikační činnosti Jiřího Kejře 
srov. KRAFL, Pavel, Právně-historické výzkumy Jiřího Kejře, in: GÁBRIŠ, Tomáš, HORÁK, 
Ondřej, TAUCHEN, Jaromír (eds.), Školy, osobnosti, polemiky, Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. 
narozeninám, Brno, 2017, s. 259–267; KRAFL, Pavel Otmar, Books by Jiří Kejř, in: KRAFL, 
Pavel Otmar (ed.), Sacri canones editandi, s. 13–24 (zde další literatura).

3 KEJŘ, Jiří, Dvě studie o husitském právnictví, Praha, 1954, 73 s.
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odpustkům, svěcení kněží, smrtelnému hříchu, církevnímu jmění a církevnímu 
soudnictví.4

Zájem o osobnost Jana z Jesenice vyústil do knižní monografie Husitský právník 
M. Jan z Jesenice. Pojednává o studiích Jana z Jesenice na univerzitě, představuje 
jeho prvá veřejná vystoupení. Popisuje jeho roli v bouřích souvisejících s Dekre-
tem kutnohorským, v kterých stanul po boku Jana Husa a Jeronýma Pražského 
a v určitých okamžicích byl v čele boje. V procesu u kurie byl Jesenic právním 
zástupcem Jana Husa. Jiří Kejř v knize podal katalogový soupis literární činnosti 
Jana z Jesenice.5 Kniha o Jesenicovi vyšla v roce 550. výročí upálení M. Jana Husa 
(1965).6 Dodatečně Kejř popsal spis M. Jana z Jesenice o podávání večeře Páně 
dětem.7 Vedle Jana z Jesenice se Jiří Kejř okrajově věnoval osobnosti M. Friedricha 
Eppinge, autora traktátu o nespravedlivé klatbě.8

Jiří Kejř významně přispěl ke znalostem podoby kvodlibetní disputace na praž-
ské univerzitě. Ve své knize Kvodlibetní disputace na pražské universitě z roku 
1971 popisuje průběh disputace de quodlibet. Vyjadřuje se k souvislostem rukopis-
ného dochování a literární původnosti. Nakonec souhrnně představuje kvodlibety 
konané do roku 1409, včetně kvodlibetu Jana Husa z roku 1411.9 Knize předcházela 
studie věnovaná zmíněnému kvodlibetu z roku 1411.10 Badatelský zájem o pro-
blematiku kvestií konaných na pražské univerzitě a o osobnost Jana Husa vyústil 
v edici deseti Husových kvestií. Rukopis čekal na vydání dvě deseti letí. Knižní  edici 
vydalo roku 2004 nakladatelství Brespols v ediční řadě Corpus Christianorum.11

4 KEJŘ, Jiří, Stát, církev a společnost v disputacích na pražské universitě v době Husově a husitské, 
Praha, 1964, 63 s.

5 KEJŘ, Jiří, Husitský právník M. Jan z Jesenice, Praha, 1965, 178 s. Srov. též přípravnou studii 
KEJŘ, Jiří, O některých spisech M. Jana z Jesenice, in: Listy filologické č. 1/1963, Praha, s. 77–91; 
KEJŘ, Jiří, Z počátků české reformace, Brno, 2006, s. 212–229.

6 KEJŘ, Jiří, Žil jsem ve středověku, Praha, 2012, s. 142.
7 KEJŘ, Jiří, „Auctoritates contra communionem parvulorum“ M. Jana z Jesenice, in: Studie o ru-

kopisech sv. 19/1980, Praha, s. 5–21; KEJŘ, Jiří, Z počátků české reformace, s. 230–244.
8 KEJŘ, Jiří, Právnické dílo M. Friedricha Eppinge, in: Studie o rukopisech sv. 15/1976, Praha, 

s. 3–11; KEJŘ, Jiří, Z počátků české reformace, s. 170–181.
9 KEJŘ, Jiří, Kvodlibetní disputace na pražské universitě, Praha, 1971, 206 s.
10 KEJŘ, Jiří, Právnické otázky Husova quodlibetu, in: Právněhistorické studie sv. 5/1959, Praha, 

s. 33–47.
11 KEJŘ, Jiří (ed.), Magistri Iohannis Hus Questiones, Turnhout, 2004, xix, 200 s. K okolnostem 

vydání edice srov. KEJŘ, Jiří, Žil jsem ve středověku, s. 199–200. Srov. též KEJŘ, Jiří, Z počátků 
české reformace, s. 195–211.
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K širším souvislostem vztahu husitství a kanonického práva se Jiří Kejř vyslovil 
v referátu předneseném roku 1968 na kongresu středověkého kanonického práva 
ve Štrasburku.12 Jak uvádí ve své autobiografii, přednáška proslovená za předsed-
nictví prof. Christophera Roberta Cheneye byla dobře přijata.13 Kejř popsal postoj 
Jana Husa k juristům: Husův odmítavý postoj vůči soudobému církevnímu systému 
se odrazil rovněž v jeho negativním postoji k právnickému stavu14 a v odmítnutí 
přílišného studia práva na úkor teologie.15 Hus a husitští teologové Graciánovu 
sbírku často využívali jako zdroj teologických citátů. Jak Jiří Kejř vyvodil, byl 
u Husa nejcitovanějším pramenem hned po Bibli. Jan Hus dle něj používal právní 
prameny s přihlédnutím k jejich teologické hodnotě a morální autoritě, dogmatická 
a normativní povaha pramenů přitom ustupuje do pozadí. Hus též, krom jiných 
církevněprávních pramenů, opakovaně citoval řádnou glosu v podobě, kterou 
zpracoval Bartholomeus Brixiensis.16

Jiří Kejř v knižní monografii Husův proces rozebral soudní proces s Janem 
Husem z juristického hlediska; byl prvním badatelem, který se na proces podíval 
z hlediska středověkého kanonického práva. Ve svých výzkumech byl omezen na 
sekundární prameny – nedochovala se totiž akta Husova procesu. Nicméně přesto 
se Kejřovi podařilo zdařile rozebrat vývoj procesu před soudem pražského arcibis-
kupa, před papežským soudem a poslední fázi, která se odehrála na Kostnickém 
koncilu. Jiří Kejř odhaluje procesní nesrovnalosti, upozorňuje na procesní pochy-
bení Jana Husa. V Kostnici Hus předstupuje před soud, nicméně, jak Kejř upozor-
ňuje, očekává scholastickou disputaci. Morální a teologickoprávní postoj, který 
Hus zaujal (Boží zákon jako nejvyšší autorita), nebyl slučitelný s  právní  rovinou, 

12 KEJŘ, Jiří, Das Hussitentum und das kanonische Recht, in: KUTTNER, Stephan (ed.), Proceedings 
of the Third International Congress of Medieval Canon Law, Strasbourg 3–6 September 1968, 
Città del Vaticano, 1971, s. 191–204.

13 KEJŘ, Jiří, Žil jsem ve středověku, s. 150–151.
14 KEJŘ, Jiří, Jan Hus o právnictví, in: Právněhistorické studie sv. 1/1955, Praha, s. 83–100, zde 

s. 87.
15 KEJŘ, Jiří, Z počátků české reformace, s. 29.
16 KEJŘ, Jiří, Jan Hus jako právní myslitel, in: LÁŠEK, Jan Blahoslav a kol., Jan Hus mezi epochami, 

národy a konfesemi, Sborník z mezinárodního sympozia konaného 22. – 26. září 1993 v Bayreuthu, 
SRN; Praha, 1995, s. 197–207; KEJŘ, Jiří, Johannes Hus als Rechtsdenker, in: SEIBT, Ferdi-
nand (ed.), Jan Hus zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen, München, 1997, s. 213–226; KEJŘ, 
Jiří, Jan Hus jako právní myslitel, in: Teologická reflexe č. 5/1994, Praha, s. 75–80; KEJŘ, Jiří, 
Z počátků české reformace, s. 30, 85–110.
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kterou zaujímali jeho soudci. Jiří Kejř došel k závěru, že z pohledu soudobého 
kanonického práva byl Hus odsouzen oprávněně.17 Vedle monografie k Husovu 
procesu publikoval drobnější stať.18 Hus se v reakci na odsouzení papežským 
soudem, které pokládal za nespravedlivé, odvolal ke Kristu. Jiří Kejř se snažil 
vysvětlit okolnosti Husova postoje.19 Výzkumy Husova procesu se konaly v rámci 
činnosti Komise pro studium problematiky spojené s osobností, životem a dílem 
M. Jana Husa při České biskupské konferenci. Za tyto výzkumy Jiří Kejř obdržel 
řád sv. Silvestra.20

Vysoký věk již Jiřímu Kejřovi nedovolil sepsat zamýšlenou monografii o Janu 
Husovi. Nástin knihy, která měla vzniknout, vyšel pod názvem Jan Hus zná-
mý i neznámý (Resumé knihy, která nebude napsána). Autor podává životopis 
Jana Husa, shrnuje dosavadní historiografické úsilí o popsání okolností života 
a působení reformátora a upozorňuje na četné tradované omyly.21 V 80. letech 
20. století se Jiří Kejř podílel též na drobném katalogu k výstavě v Husově domu 
v Kostnici.22

Jiří Kejř studoval městské knihy Kutné Hory z doby husitské, jejich znalosti 
využil pro knižní monografii Právní život v husitské Kutné Hoře. Kejř nejprve 
vypisuje dějiny města za husitské revoluce, následně se věnuje hospodářství a sprá-
vě města. Poslední kapitola pojednává o majetkových právech. Píše o obecných 
právních pravidlech uplatňovaných ve městě za husitské revoluce, zdůraznit lze 

17 KEJŘ, Jiří, Husův proces, Praha, 2000, 235 s.; KEJŘ, Jiří, Die Causa Johannes Hus und das 
Prozessrecht der Kirche, Mit einem Vorwort des Erzbischofs von Prag Miloslav Kardinal Vlk, 
Regensburg, 2005, 214 s. Jeden z dochovaných pramenů, tzv. Ordo procedendi, je popsán v práci 
KEJŘ, Jiří, Z počátků české reformace, s. 132–145.

18 KEJŘ, Jiří, Husův proces z hlediska práva kanonického, in: DRDA, Miloš, HOLEČEK, František 
Jindřich, VYBÍRAL, Zdeněk (eds.), Jan Hus na přelomu tisíciletí, Mezinárodní rozprava o českém 
reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu milénia, Papežská lateránská univerzita Řím, 
15. – 18. prosince 1999; Tábor, 2001, s. 303–311; KEJŘ, Jiří, Husův proces z hlediska práva 
kanonického, in: Theologická revue č. 1–2/2000, Praha, s. 33–40.

19 KEJŘ, Jiří, Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu, Ústí nad Labem, 1999, 59 s. 
Závěry samostatně publikované studie autor zahrnul do své monografie o Husově procesu.

20 KEJŘ, Jiří, Žil jsem ve středověku, s. 189–190; KRAFL, Pavel Otmar, Jiří Kejř – A Short Biography, 
s. 11.

21 KEJŘ, Jiří, Jan Hus známý i neznámý, Resumé knihy, která nebude napsána, Praha, 2009, 137 s., 
2. vydání, Praha, 2015, 148 s.

22 PUBAL, Václav, DROBNÁ, Zoroslava, KEJŘ, Jiří, Husův dům – Hus-Haus, Praha, 1982, 32 s. 
K okolnostem vzniku výstavy srov. KEJŘ, Jiří, Žil jsem ve středověku, s. 168–170.
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kategorii Božího zákona.23 Jednalo se o v pořadí třetí knihu Jiřího Kejře, obhájena 
byla jako kandidátská disertace.24

Stručné syntetické sepsání dějin husitské revoluce představuje kniha Husité 
z roku 1984. Jiří Kejř popisuje situaci v Čechách před revolucí, vysvětluje vývojové 
tendence, stav soudobé církve, sociální napětí, pojednává o jednotlivých složkách 
společnosti (šlechta, města, klérus, poddaní), úpadku královské moci. Vysvětluje 
roli Pražské univerzity při vzniku husitského učení. Autor čtenáře postupně provází 
jednotlivými fázemi revoluce. Starší česká historiografie se značně odlišovala v in-
terpretacích husitství, jednotlivých osobností hnutí a dějů v závislosti na konfesi 
autora. Kniha představuje uměřené dílo, s vyváženým postojem autora. Dodnes 
si zachovává svou hodnotu. Práce současně není dotčena tehdejší marxistickou 
interpretací dějin.25 Další publikace, popularizační knižní přehled dějin husitství, 
vyšla v němčině, angličtině, italštině, portugalštině a španělštině.26

Jiří Kejř patří mezi výrazné osobnosti české historické vědy a medievalistiky. 
Studium dějin husitství představuje významnou položku v jeho výzkumech.27 
Cenné jsou jeho monografické práce věnované Janu z Jesenice a Janu Husovi. 
Znalosti městské problematiky využil pro analýzu vývoje městského práva v Kutné 
Hoře za husitské revoluce. Můžeme připomenout Kejřovu přísnou nestrannost při 
posuzování faktů a zejména při vyvozování závěrů. Ani evangelické vyznání (byl 
členem Českobratrské církve evangelické) mu nebránilo v nestranném hodnocení 
průběhu Husova procesu. Studie Jiřího Kejře věnované problematice osobnosti 
Jana Husa, dalších učenců husitské doby a husitství obecně byly souborně vydány 
v knižním výboru Z počátků české reformace.28

23 KEJŘ, Jiří, Právní život v husitské Kutné Hoře, Praha, 1958, 257 s., 2. vydání, Kutná Hora, 2002, 
188 s.

24 KEJŘ, Jiří, Žil jsem ve středověku, s. 130.
25 KEJŘ, Jiří, Husité, Praha, 1984, 265 s.
26 KEJŘ, Jiří, Die Hussitenrevolution, Prag, 1988, 159 s.; KEJŘ, Jiří, The Hussite Revolution, Prague, 

1988, 159 s.; KEJŘ, Jiří, Gli Ussiti, Praga, 1988, 159 s.; KEJŘ, Jiří, Os hussitas, Praga, 1988, 
159 s.; KEJŘ, Jiří, Los husitas, Praga, 1988, 159 s.

27 O dějinách husitství se autor zamýšlí ve své autobiografii KEJŘ, Jiří, Žil jsem ve středověku, 
s. 207–214.

28 KEJŘ, Jiří, Z počátků české reformace, Brno, 2006, 271 s.
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Resumé
Mezi přední české právní historiky patří Jiří Kejř (1921–2015). Významnou kapitolu mezi 
jeho badatelskými zájmy představovaly dějiny husitství a osobnost Jana Husa. Husitství 
nebylo jediným tematickým okruhem, kterému se Jiří Kejř věnoval, do výčtu jeho zájmů 
patří dějiny českého středověkého práva a dějiny státu, dějiny kanonického práva, ději-
ny Pražské právnické univerzity, dějiny měst a městského práva v Čechách a na Moravě 
a kodikologie. Cenné jsou Kejřovy monografické práce věnované středověkému právníku 
Janu z Jesenice a dále Janu Husovi. Znalosti městské problematiky využil pro analýzu 
vývoje městského práva v Kutné Hoře za husitské revoluce. Lze zdůraznit Kejřovu přísnou 
 nestrannost při posuzování faktů a zejména při vyvozování závěrů.

Summary
Legal Historian Jiří Kejř and his Research on the History of the Hussites
Jiří Kejř (1921–2015) was one of the leading Czech legal historians. An important chapter 
among his research interests was the history of the Hussites and the personality of Jan Hus. 
This was not the only topic researched by Jiří Kejř; he was also interested in the history 
of Czech medieval law and the history of the state, the history of canon law, the history 
of the Prague Law University and the history of towns and municipal law in Bohemia 
and Moravia, as well as codicology. His monographs dedicated to medieval lawyer Jan 
of Jesenice and to Jan Hus are invaluable. He used his knowledge of municipal issues to 
analyse the development of municipal law in Kutná Hora during the Hussite revolution. 
It is important to emphasize Kejř’s strict impartiality in assessing the facts and especially 
in drawing conclusions.

Zusammenfassung
Rechtshistoriker Jiří Kejř und seine Forschung der Hussitengeschichte
Jiří Kejř (1921–2015) gehört zu den vornehmsten tschechischen Rechtshistorikern. Ein 
bedeutendes Kapitel seiner wissenschaftlichen Forschung stellte Hussitenwesen und die 
Persönlichkeit von Jan Hus dar. Doch Hussitenwesen war nicht der einzige Themenbereich, 
dem sich Jiří Kejř widmete. Er interessierte sich auch für die Geschichte des mittelalterlichen 
Rechts und die Geschichte des Staates, Geschichte des kanonischen Rechts, Geschichte der 
Prager KanonistenUniversität, Geschichte der Städte und des Städterechts in Böhmen und 
Mähren und für die Kodikologie. Besonders wert sind Kejř’s Monographien über den mittel-
alterlichen Juristen Jan von Jessenitz und über Jan Hus. Seine Kenntnisse der Problematik 
der Städte widerspiegeln sich in seiner Analyse der Entwicklung des Städterechts in Kutná 
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Hora (Kuttenberg) während der hussitischen Revolution. Zu betonen sind Kejř’s absolute 
Unparteilichkeit bei den Bewertungen von Fakten und Schlussfolgerungen.

Riassunto
Jiří Kejř – storico del diritto e la sua ricerca della storia degli ussiti
Jiří Kejř (1921–2015) appartiene agli storici cechi di primo ordine. La storia degli ussiti e il 
personaggio di Jan Hus costituivano un importante capitolo del suo interesse scientifico. 
Il movimento ussita non era però l’unico al quale il nostro dedicava l’attenzione, nell’elenco 
dei suoi interessi vi troviamo la storia del diritto medievale boemo a la storia dello Stato, la 
storia del diritto canonico, la storia della Università giuridica praghese, la storia di municipi 
e del diritto municipale in Boemia e Moravia e la codicologia. Molto apprezzate sono le sue 
opere monografiche dedicate al giurista medievale Giovanni da Jesenice (Jan z Jesenice) ed 
a Jan Hus. La conoscenza della problematica municipale, la usò per analizzare lo sviluppo 
del diritto municipale a Kutná Hora durante la rivoluzione ussita. Si può sottolineare la sua 
rigida imparzialità nel valutare i fatti e dedurne le conclusioni.

Klíčová slova: Jiří Kejř, právní dějiny, středověké kanonické právo, husitské hnutí, česká 
kanonistika, Jan Hus

Keywords: Jiří Kejř, legal history, medieval canon law, the Hussite movement, Czech 
canon law studies, Jan Hus
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Mešní stipendium ve světle právního řádu 
České republiky

David Kučerka

V současné době se na odborných fórech objevují různé 
interpretace právního titulu příjmů plynoucích z meš-
ního stipendia a vypořádání souvisejících povinností 
stanovených českým právním řádem. Vzhledem k tomu, 
že české zákonodárství tento pojem výslovně neužívá, 
je třeba použít českým zákonodárcem uznané autonomie 
náboženských společenství a vycházet z právní úpravy 
katolické církve, která mešní stipendium definuje. Tuto 
úpravu obsahuje především Kodex kanonického práva 
z roku 1983 (CIC/1983), Kodex kánonů východních 
církví z roku 1990 (CCEO) a další celocírkevní a par-

tikulární zákony. Jedná se o vnitřní předpisy náboženských společenství, uznané 
světským zákonodárcem.

1. Mešní stipendium – teologický pohled
Během poslední večeře Ježíš ustanovil svátosti Eucharistie a kněžství, aby tímto 
způsobem na věky zachoval v trvání oběť, kterou vytrpěl na kříži. Slovy „to čiňte na 
mou památku“ (L 22, 19) dal příkaz svým učedníkům, aby jeho oběť byla slavena 
všude a vždy na odpuštění hříchů (srov. Mt 26, 28). Již tehdy, když se Slovo stalo 
tělem (J 1, 14), měl v úmyslu obětovat se Otci „za život světa“ (J 6, 51), protože 
byl poslán na svět, aby byl obětován s cílem získat nový život v srdcích věřících.1

Ježíšovo tělo obětované v eucharistické oběti je tělem oslaveným při zmrtvých-
vstání. Prostřednictvím kněze Spasitel v Eucharistii zpřítomňuje své obětní gesto. 
Ten, který se obětoval jednou na kříži, je tímtéž, který se obětuje prostřednictvím 

1 HUET, Stanisław, Eucharystia (traktat teologiczno-moralny), strojopis, Warszawa, 1956, s. 17.
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kněží a dokonává osobní akt oběti v každé mši svaté. Ježíš Kristus, on sám, je 
obětujícím i obětovaným, tj. hostií.2

Eucharistie však není jen opětovným prožíváním kalvárské oběti na kříži, ale 
díky zmrtvýchvstání je Ježíšova oběť proniknuta radostí. On zpřítomňuje v Eucha-
ristii jednak svou oběť, ale také své zmrtvýchvstání, jako stále tryskající pramen 
obnovující lidské síly a pohánějící je k dokonalosti, a stává se tak zdrojem a vr-
cholem celého křesťanského života a veškeré činnosti církve.3

Již od prvních staletí je Eucharistie vnímána jako oběť Ježíše Krista, ale zá-
roveň také jako oběť celé církve, které svěřil slavení své památky. Křesťané tak 
obětují Krista, který se sám obětoval. V úctě k němu církev obětuje také sebe samu 
a vyjadřuje to vnějšími znameními.4

Kněz i věřící, kteří se účastní Eucharistie, jsou vybízeni k tomu, aby se pro-
střednictvím svých vnitřních postojů spojovali s obětí vykoupení. V tomto díle, 
kterým je Bůh dokonale oslavován a lidé posvěcováni, k sobě Kristus přitahuje 
svou milovanou nevěstu, církev. Její účast na této oběti je vyjádřena především 
službou kněze. Je však třeba také připomenout účast všech věřících na eucharis-
tickém slavení.

Tato účast má svůj základ ve všeobecném kněžství. Dogmatická konstituce 
Druhého vatikánského koncilu o církvi Lumen gentium vyjadřuje přání, aby se 
věřící účastnili vědomě, zbožně a činně Eucharistie, protože touto účastí přinášejí 
Bohu oběť chvály a spolu s ní sebe samé.5 Věřící svým všeobecným kněžstvím 
spolupůsobí při obětování Eucharistie; když přinášejí oběti Ježíše Krista a církve, 
učí se obětovat sebe sama.

Eucharistická oběť, naplněná ve svátostném aktu a zpřítomňovaná prostřed-
nictvím služby kněze, přináší zvláštní plody. Tyto plody působí:
 – ze samého konání eucharistické oběti jako takové (ex opere operato),
 – ze svatosti a důstojnosti obětujících (ex opere operantis).6

2 Tamtéž, s. 157.
3 Srov. Sacrosanctum concilium, čl. 10, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha, 1995, s. 138.
4 CICHY, Stefan, Teologia Eucharystii, in: ŚWIERZAWSKI, Wacław (ed.), Msza święta, Kraków, 

1992, s. 73.
5 Srov. Lumen gentium, čl. 11, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 47–48.
6 HUET, Stanisław, Eucharystia, s. 144–145.
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Ucelený plod eucharistického slavení se rodí z oběti kříže. Eucharistická oběť 
nám zpřítomňuje jedinou oběť vykoupení, která je pramenem všech milostí. Užitek 
mše svaté však neplyne ze zásluhy člověka jako příčiny, ale z oběti Ježíše Krista. 
Ve vztahu k osobám, které různou měrou čerpají z plodů mše svaté, rozlišujeme:
 – všeobecný mešní užitek (fructus generalis), náležející dobru celé církve, věří-

cím žijícím i duším v očistci, nezávisle na úmyslu celebrujícího kněze, protože 
každá mešní oběť je obětí celé církve,

 – zvláštní mešní užitek (fructus specialis), náležející dobru osob, za něž se zvlášt-
ním způsobem přináší mešní oběť, ať živých, nebo zemřelých,

 – osobní mešní užitek (fructus specialissimus sive personalis), náležející cele-
brujícímu knězi jako služebníkovi a zároveň zástupci toho, který se obětuje, 
a také spoluobětujících věřících.7

V souladu se starobylou tradicí církve je možné aplikovat užitky mše svaté 
v jakékoliv mravně dovolené intenci. Takovou aplikací rozumíme přiřazení jejich 
plodů jako aktu vůle vysluhujícího kněze, který zaměřuje účinky eucharistické 
oběti v něčí prospěch. Intence mohou být obětovány na úmysly živých i zemřelých, 
ku prospěchu církve, světa, vlastním potřebám atd.

Jak již bylo uvedeno, jedinou podmínkou je mravní dovolenost takové intence. 
Je třeba také zdůraznit, že i přes aplikaci určitého úmyslu tento úmysl nemůže 
„pohltit“ celý účinek mše svaté. Eucharistická oběť nese plody, které převyšují 
rámec zvláště vyžádaných úmyslů.8

Mešní stipendia jsou postavena na hlubokém teologickém základě. Přinášení 
oběti u příležitosti mše svaté má zřejmě své počátky v přinášení obětin a je tak 
úzce spojeno s pojímáním mše svaté jako oběti.9 Kontinuita s tímto starobylým 
zvykem má velký význam, protože zdůrazňuje, že věřící pečují o potřeby církve.

Tento zvyk není pouze potvrzený, ale také přijatý církví, která v něm spatřuje 
znamení jednoty pokřtěných s Kristem a znamení jednoty věřících s celebrujícím 
knězem, který pro ně zprostředkovává věčná dobra. Mešní stipendia jsou dobro-
volným, nikoliv povinným příspěvkem věřících na potřeby církve, která prostřed-
nictvím kněze vykonává úmysl obětujícího, a tím také díkůčinění za jeho štědrost.

7 GRZYBEK, Piotr, Mešní stipendia v Kodexu kanonického práva z roku 1983 a v partikulárním 
právu Arcidiecéze olomoucké, diplomová práce, Fakulta práva, kanonického práva a správy Kato
lické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu, Lublin, 2016, s. 25.

8 HUET, Stanisław, Eucharystia, s. 132.
9 Tamtéž, s. 227.
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2. Mešní stipendium – pohled kanonického práva
Současné kanonické právo již neužívá latinský pojem stipendium, ale stips. Přes-
tože v českém překladu CIC/1983 je jako český ekvivalent k latinskému stips 
užíváno označení stipendium, význam obou slov v latině je rozdílný. Zatímco 
stips představuje malý peníz, peněžitou dávku jako almužnu nebo dar, stipendium 
znamená daň, poplatek, ale také plat, mzdu nebo vojenský žold.10 CCEO užívá 
v latinském textu pojem oblatio, znamenající nabídnutí, podání, poskytnutí, a ve 
slovenském překladu je užíván tvar milodar. Z důvodu zažitého používání pojmu 
mešní stipendium, i přes výše uvedenou obsahovou odlišnost, jej budu používat 
i nadále.

Věřící přinášejí stipendia a žádají o aplikaci účinků mše svaté k určitému účelu, 
a tím svým způsobem připojují vlastní oběť k oběti Ježíše Krista a takto se jí ak-
tivněji a plněji účastní. Přispívají tím také k hrazení potřeb církve. V CIC/1983 se 
setkáváme se třemi různými druhy mešních stipendií:
1. přímo předaná (ad manum), která věřící přinášejí přímo k rukám celebrujícího 

kněze,
2. na způsob přímo předaných (ad instar manuales), která z důvodu, že nemohou 

být odsloužena v určeném místě nebo určenou osobou, jsou předána jiným 
k aplikaci užitků mše svaté,

3. nadační stipendia (fundatae), získávaná ze zbožné nadace.
Ustanovení kán. 946 CIC/1983 dotvrzuje, že mešní stipendium není přinášeno 

pouze konkrétnímu celebrantovi, nýbrž také společenství celé církve. Mešní sti-
pendium je dobrovolným příspěvkem na církev a její potřeby. V žádném případě 
není možné mešní stipendium považovat za jakýsi „poplatek“ za mši svatou.

S ohledem na účel tohoto článku, který má objasnit právní aspekty mešních 
stipendií v oblasti světského práva, se v dalších odstavcích budu věnovat pouze 
počtu mešních stipendií obecně, v průběhu dne, předávání mešních stipendií jiným 
kněžím a předávání mešních stipendií ze mší svatých tzv. binovaných, trinovaných 
a koncelebrovaných.

Pokud se jedná o počet mešních stipendií, je knězi dovoleno přijmout pouze 
tolik mešních stipendií, kolik je schopen sám osobně odsloužit v rozmezí jedno-
ho roku (kán. 953 CIC/1983). Kongregace pro klérus vydala dekret o mešních 

10 GRZYBEK, Piotr, Mešní stipendia v Kodexu kanonického práva z roku 1983 a v partikulárním 
právu Arcidiecéze olomoucké, s. 29.
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 intencích, který dále rozvíjí a upřesňuje podmínky pro přijímání a odsloužení 
mešních stipendií.11

V něm se mimo jiné uvádí, že kněží, kteří přijímají velký počet stipendií na 
mše svaté v individuálních intencích a nemohou je sami odsloužit v době jednoho 
roku, je nemohou odříci, protože by „mařili zbožný záměr věřících a odrazovali 
by je od dobrého rozhodnutí“ (čl. 3 § 1 dekretu). Tyto intence mají následně předat 
jiným kněžím k odsloužení, případně svému ordináři. Jak dekret uvádí, k pastorační 
moudrosti kněze patří také odpovědné informování věřících o takové možnosti 
(čl. 7 dekretu).

V pastorační praxi někdy nastávají situace, kdy kněz slouží více než jednu mši 
svatou během jednoho dne. Ustanovení kán. 951 CIC/1983 brání kněžím přijmout 
pro sebe více než jedno mešní stipendium denně, a to bez ohledu na to, kolik mší 
svatých během tohoto dne slouží.

Pokud kněz slouží více mší svatých, může jejich plody aplikovat na všechny 
úmysly, na které přijal mešní stipendia. Má však povinnost přijatá mešní stipendia, 
kromě jednoho, předat na úmysly stanovené místním ordinářem. Tyto úmysly se 
týkají především záležitostí celé diecéze, např. podpory některého diecézního díla, 
semináře, charitního zařízení.

Konkrétní postupy upravuje partikulární právo jednotlivých diecézí. Např. v Olo-
moucké arcidiecézi partikulární právo určuje, že mešní stipendia za binované a trino
vané mše svaté mají být předávána do fondu kněžské dopravy.12 V  Pražské arci-
diecézi určil místní ordinář použití binačního mešního stipendia k úhradě nákladů 
spojených se slavením příslušné mše svaté, zejména pohonných hmot.13

Pokud je však celebrující kněz členem institutu zasvěceného života nebo spo-
lečnosti apoštolského života, o takovém určení nerozhoduje ordinář místa, kde 
je mše svatá sloužena, ale vyšší řeholní představený jako jeho ordinář. To však 
neplatí v případě, že řeholní kněz zastává úřad faráře nebo farního vikáře, kdy je 
tímto ordinářem místní ordinář.14

11 Dekret Kongregace pro klérus Mos iugiter ze dne 22. února 1991, in: AAS 83 (1991), s. 443–446.
12 Srov. Acta Curiae Archiepiscopalis Olomucensis č. 9/2008 a č. 5/2010.
13 Srov. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis č. 6/2003.
14 Srov. odpověď Komise pro autentický výklad Kodexu kanonického práva ze dne 23. dubna 1987, 

in: AAS 79 (1987), s. 1132.
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Lze tedy shrnout, že každému knězi celebrujícímu nebo koncelebrujícímu mši 
svatou je dovoleno přijmout mešní stipendium. V určitých případech může mešní 
stipendium přijmout i jiná osoba než kněz (srov. kán. 956 CIC/1983). Zároveň 
s jeho přijetím jí vzniká právní závazek postarat se o odsloužení mše svaté na 
určený úmysl.

Není dovoleno spojovat mešní stipendia, aby bylo tímto způsobem dosaženo 
vyšší částky za odslouženou mši svatou. Praxe mší svatých s tzv. kumulovanými 
intencemi je tolerována pouze ve výjimečných případech. Není také možno při-
jmout mešní stipendium, přejeli si někdo jeho aplikaci po době delší jednoho roku 
a rovněž není dovoleno přijímat více mešních stipendií, než může být odslouženo 
v rámci jednoho roku.

Avšak kněz může přijmout mešní stipendia i nad tento rámec, ale zároveň in-
formuje věřící o jejich předání k odsloužení jinému knězi. Kněz si může ponechat 
pouze jedno mešní stipendium z důvodu aplikace plodů mše svaté v daném dni, 
mimo právem stanovené výjimky. Pokud však daný den slouží další mši svatou, je 
povinen s mešním stipendiem naložit podle rozhodnutí ordináře. Je třeba uvést, že 
podle ustanovení kán. 199, 5° CIC/1983 mešní stipendia nepodléhají promlčení.

3. Mešní stipendium – pohled světského práva
Poskytnutí mešního stipendia je z pohledu světského práva darováním. Tento 
smluvní poměr mezi věřícím a celebrujícím knězem je upraven v ustanoveních 
§ 2055 až 2078 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Věřící je dárcem, 
kněz obdarovaným. Smlouva je nejčastěji mezi smluvními stranami uzavřena ústně 
(srov. § 1731 a násl. občanského zákoníku).

Splnění příkazu, tj. aplikace užitků mše svaté na daný účel, je primárně vázáno 
na konkrétní osobu, tedy kněze přijímajícího mešní stipendium, nikoli však nezbyt-
ně, pokud tak dárce výslovně nestanoví. Obdarovaný může, v mezích ustanovení 
CIC/1983, zajistit splnění příkazu jinou osobou. Je na místě připomenout, že obda-
rovaným není v konečném důsledku osoba, která přijímá mešní stipendium, ale ta, 
která má z mešního stipendia majetkový prospěch. Nelze tak souhlasit s názorem, 
že obdarovaným je vždy kněz, který mešní stipendium přijímá s úmyslem aplikovat 
plody mše svaté na daný úmysl.

Ve prospěch zjištění, že jde o dar, svědčí i závěr České biskupské konference 
formulovaný v zápisu z jejího zasedání ze dne 21. září 1993, který říká: „Štola 
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a intence jsou prostě dary.“15 Za nepříliš vhodné považuji však další hodnocení 
daňového dopadu mešních stipendií. Odvolává se na ustanovení § 19 odst. 1, 
písm. b) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí.

Již v roce 1998 byl tento zákon novelizován zákonem č. 169/1998 Sb., na jehož 
základě došlo k úpravě § 19 tak, že odst. 1 není dále členěn na písmena a navíc se 
týká osvobození od daně dědické (stejně jako odst. 2). Také neuvádí, na koho se 
případné osvobození vztahuje. Osvobození od daně darovací je upraveno obdobně 
pro daň darovací v odst. 3 a 4. Správně mělo být uvedeno § 19 odst. 4, písm. b).

Podstatné ale je, že zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani 
z převodu nemovitostí pozbyl účinnosti ke dni 1. ledna 2014, a to bez náhrady. 
Od tohoto dne se v daňovém systému České republiky na všechny příjmy vzta-
huje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který určuje, zda daný příjem dani 
z příjmů podléhá, nebo nepodléhá.

Bylo by vhodné, kdyby byly příslušné sbírky partikulárních právních předpisů 
a sdělení jednotlivých biskupství i České biskupské konference revidovány tak, 
aby buď obsahovaly aktuální a správné odkazy na jednotlivá ustanovení právních 
předpisů, nebo používaly pouze obecné pojmy finančního práva.

Vzhledem k tomu, že obdarovanému, tj. tomu, kdo získá mešní stipendium 
k užití, vzniká majetkový prospěch, jde o případ upravený zákonem č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů. Pokud jde o osobu obdarovaného, nelze přijmout argumenty 
některých ekonomů, účetních a personalistů, že mešní stipendia jsou příjmy ze 
závislé činnosti podle ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů.

Jak již bylo naznačeno výše, přijmout mešní stipendium může i jiná osoba než 
farář, administrátor farnosti nebo farní vikář. Osobou aplikující plody mše svaté 
je vždy celebrující kněz, a to nejen nositel některého z uvedených církevních 
úřadů.16 Obdarovaným je až subjekt, jemuž z mešního stipendia vzniká majetkový 
prospěch.

Nositel církevního úřadu může mši svatou aplikovat a mešní stipendium si po-
nechat pro svou potřebu. Nevzniká mu však zdanitelný příjem podle ustanovení § 6 
zákona o daních z příjmů, protože podle CIC/1983 mu vzniká majetkový  prospěch 

15 Srov. Acta Curiae Archiepiscopalis Pragensis č. 11/1993.
16 I kněz, který je na odpočinku nebo dočasně mimo službu, a není mu svěřen žádný církevní úřad, 

oprávněně přijímá mešní stipendium a aplikuje plody mše svaté na daný úmysl věřících.
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nikoliv ze vztahu k danému církevnímu úřadu, do něhož byl jmenován, ale z jeho 
kněžského svěcení. V tomto případě se bude jednat o příjem ostatní podle ustano-
vení § 10 odst. 1, písm. a) zákona o daních z příjmů.

Pokud v souhrnu všechny ostatní příjmy daňového poplatníka, naplňující pod-
mínky uvedeného ustanovení, nepřekročí ve zdaňovacím období v souhrnu částku 
30 000 Kč, jsou tyto příjmy od daně osvobozeny, jak stanoví § 10 odst. 3, písm. a) 
zákona o daních z příjmů.

V případě, že ordinář partikulárním právním předpisem rozhodl o povinnosti pře-
dat mešní stipendium na daný účel, bude nutné zkoumat u obdarovaného konkrétní 
daňový režim. V případě Olomouckého arcibiskupství a jím zřízeného fondu kněžské 
dopravy, který není samostatnou právnickou osobou, ale fondem, jenž je součástí 
Olomouckého arcibiskupství jako právnické osoby, se bude jednat podle ustanovení 
§ 18a odst. 1, písm. a) zákona o daních z příjmů o příjem, který není, za splnění 
podmínky uvedené v ustanovení § 18a odst. 3 citovaného zákona, předmětem daně.

Kostely a jiná posvátná místa, kde se vedou tzv. intenční knihy, jsou vázány podle 
ustanovení CIC/1983 a partikulárního církevního práva pouze evidenční povinností 
jako místa, kde dochází k předání daru. Pokud farnost nebo biskupství nejsou sub-
jekty, kterým je mešní stipendium předáno k užití, nemají postavení obdarovaného. 
V takovém případě by mezi dárcem a farností nebo biskupstvím mohl vzniknout 
závazek ze smlouvy o úschově upravený § 2402 a násl. občanského zákoníku. Otáz-
ka daňových povinností pro tyto subjekty je irelevantní, protože se nejedná o jejich 
daňovou povinnost, a to ani jako plátce daně ve vztahu ke zdanitelným příjmům 
kněží, kteří vykonávají určitý církevní úřad, podle § 6 zákona o dani z příjmů.

Ve vztahu k intenčním knihám se domnívám, že nárok orgánů veřejné moci, ze-
jména úředníků finanční správy, na kontrolu intenčních knih nemá oporu v právních 
předpisech, protože by se jednalo o nepřípustný zásah do svobody náboženského 
vyznání a autonomie náboženských společenství, hodnot chráněných ustanoveními 
čl. 15 a 16 Listiny základních práv a svobod, příslušnými mezinárodními smlou-
vami a zákonem o církvích a náboženských společnostech.

Na základě povědomí úředníků finanční správy o existenci intenčních knih by 
se snad mohl správce daně pokusit uložit povinnost, aby daňový subjekt vedl, mimo 
evidence stanovené právními předpisy, zvláštní záznamy potřebné pro správné 
zjištění a stanovení daně. Zdá se, že takové oprávnění by mohlo vyplývat z usta-
novení § 97 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.
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Takový požadavek ze strany správce daně je však třeba odmítnout. V prvé řadě 
musí být splněna podmínka, že vedení takových záznamů je třeba ke správnému 
zjištění a stanovení daně. Jak z tohoto článku vyplývá, pokud farnost nebo biskup-
ství vede intenční knihu, nejedná se v jejich případě o výnosy, ale spíše o závazky, 
které primárně neovlivňují základ daně a nemají tak vliv na výši případné daňové 
povinnosti.

Z rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu nadto vyplývá, že stanovení 
této povinnosti daňovému subjektu je třeba podrobit testu proporcionality. Správce 
daně je povinen zejména užít k dosažení cíle, tj. řádné daňové správy, vůči da-
ňovému subjektu těch nejmírnějších, ale ještě dostačujících prostředků. Správce 
daně je také povinen zkoumat věcný rozsah evidence a je povinen ověřit, že každý 
jednotlivý údaj, jehož průběžnou evidenci požaduje, je nezbytný a že jej může 
daňový subjekt, s ohledem na vykonávanou činnost, vůbec zjistit.17

A konečně je třeba uvést, že v případě, že mešní stipendium nemá formu peněži-
tého obnosu, ale určité věci, např. oděvu nebo potravin, je v souladu s ustanovením 
§ 3 odst. 3 zákona o daních z příjmů zdanitelným příjmem hodnota věci vyjádřená 
v penězích podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku. To platí ob-
dobně i pro potřeby účetní evidence.

Pokud se týká zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dopadá pouze na sub-
jekty, které jsou povinny vést účetnictví nebo daňovou evidenci a nastala právní 
skutečnost, která vyvolává povinnost o ní účtovat. V našem případě se bude tedy 
jednat zejména o farnosti, biskupství nebo samostatnou duchovní správu např. při 
poutních místech. Na jednotlivé kněze, kteří přijímají mešní stipendia, povinnosti 
zákona o účetnictví nedopadají.

Přijetí mešního stipendia ze strany farnosti nebo biskupství je z pohledu ob-
čanského zákoníku přijetím závazku, který následně předá konkrétnímu knězi, 
aby odsloužil mši svatou na daný úmysl. Tímto nastává skutečnost uvedená v § 2 
odst. 1 zákona o účetnictví, a povinnost vést záznam o pohybu závazků.

Přestože současná praxe je jiná, doporučuji postup, kdy se o přijatých mešních 
stipendiích, zaznamenávaných do intenční knihy v daném kostele farnosti nebo bis-
kupství, bude účtovat. Povinnost vést tyto finanční prostředky odděleně od ostatních 
financí zůstane zachována, v rámci účetní osnovy může být pro ně vytvořen samo-
statný účet (211…, 221…) a také samostatný účet v rámci ostatních závazků (378…).

17 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. prosince 2011, č. j. 7 Afs 14/2010–104.
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Chápu, že mnoha kněžím a pracovníkům pověřeným vést účetnictví takový 
postup může připadat přehnaně formalistický a nadbytečný, avšak problémy mo-
hou nastat v případě odcizení peněžních prostředků a případné náhrady škody 
v trestním řízení nebo likvidace pojistné události.

Resumé
Mešní stipendium má z pohledu českého světského práva povahu darování. V tomto zá-
vazkovém právním poměru je vždy známý dárce i účel jeho daru. Obdarovaný, s ohledem 
na kanonickoprávní předpisy obecné i partikulární, není předem identifikovatelný. Není 
tedy možné přijmout závěr prosazovaný některými ekonomy, účetními a personalisty, že 
obdarovaným je vždy kněz, který aplikuje užitky sloužené mše svaté na účel stanovený 
dárcem. Avšak daňové předpisy považují i u kněží, kteří mají z mešního stipendia majet-
kový prospěch, tyto příjmy za příjmy od daně z příjmů osvobozené, pokud spolu s dalšími 
ostatními příjmy ve zdaňovacím období v úhrnu nepřesáhnou částku 30 000 Kč. Účetní 
předpisy zavazují toliko subjekty, které jsou účetními jednotkami a přijímají mešní stipendia 
jako správci místa, kde se stipendia přijímají.

Summary
Mass Offerings According to the Legal Order of the Czech Republic
From the point of view of Czech secular law, mass offering has the nature of a gift. In this 
obligation, the donor is always known, as is the purpose of his gift. The donee with regard to 
general and particular canon law regulation is not identifiable in advance. Therefore, it is not 
possible to accept the conclusion of some economists, accountants and personalists that the 
donee is always a priest who applies the benefits of the Holy Mass to the purposes set by the 
donor. However, tax rules consider this income to be tax exempt, even in the case of priests 
who benefit from an offering if offerings do not exceed the amount of 30,000 CZK (ca. 1,200 €) 
in total in the tax year. Accounting rules are binding only on entities that are accounting units 
and accept offerings as administrators of the place where offerings are received.

Zusammenfassung
Messstipendium im Lichte der Rechtsordnung der Tschechischen Republik
Messstipendium ist gemäß der tschechischen Rechtsordnung eine Schenkung. In diesem 
Schuldrechtverhältnis sind der Schenker und der Zweck der Schenkung stets bekannt. Der 
Beschenkte, mit Rücksicht auf die allgemeinen und partikulären kanonischen Vorschriften, 
ist vorab nicht identifizierbar. Man kann also nicht die Schlussfolgerung einiger Ökonomen, 
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Buchhalter und Personalarbeiter nachvollziehen, dass der Beschenkte immer der Priester, 
der den Zweck der im Rahmen der zu feiernden Messe geleisteten Schenkung durchführt, 
ist. Doch gemäß der steuerrechtlichen Vorschriften sind auch die Einkommen der Priester, 
die vom Messstipendium profitieren, von der Steuerpflicht befreit, falls sie auch mit anderen 
Einkommen im einschlägigen Finanzjahr nicht den Betrag von 30 000 CZK (ca. 1 200 €) 
überschreiten. Die Buchhaltungsvorschriften sind nur für die Subjekte, die Buchhaltungs-
einheiten darstellen und Messstipendien an Ort und Stelle ihrer Leistung als ihre Verwalter 
annehmen, verbindlich.

Riassunto
L’offerta per la messa nell’ottica dell’ordinamento giuridico nella Repubblica Ceca
Secondo il diritto secolare, l’offerta per celebrare la messa ha carattere di una donazione. 
In questa obbligazione legale il donante è sempre conosciuto, lo stesso vale per lo scopo 
della donazione. Il donatario, rispettando le norme generali e particolari del diritto canonico, 
non è identificabile a priori. Non si può dunque accettare l’opinione sostenuta da alcuni 
economisti, contabili e personalisti secondo la quale il donatario sia sempre il prete che 
celebra la messa con l’intenzione definita dal donatore. Le norme del diritto tributario con-
siderano anche le utenze di preti dalle offerte per la messa come redditi essenti da tassazione 
IRPEF se insieme con altri redditi nell’anno fiscale non superano la somma di 30 000 CZK 
(ca. 1 200 €). Le norme di contabilità vincolano solo soggetti che sono unità contabili e ac-
cettano le offerte per la messa come amministratori del luogo dove esse vengono offerte.

Klíčová slova: mešní stipendium, Eucharistie, církev, kanonické právo, církevní právo, 
konfesní právo, občanské právo, finanční právo

Keywords: mass offering, Eucharist, church, canon law, church law, religion law, civil 
law, financial law
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Ústavní počátky Českobratrské církve evangelické

Adam Csukás

Tento článek byl zpracován na základě plné finanční podpory Grantové agentury Univerzity 
Karlovy v rámci projektu GA UK č. 270218 Právní řád Českobratrské církve evangelické – 
dějiny a současnost.

Evangelické Listy federalistů – to byla má první my-
šlenka, když jsem v lednu 2018 poprvé otevřel malý 
zápisník s černými plátěnými deskami, který dosud bez 
povšimnutí ležel ve Sbírce rukopisů Ústředního archivu 
Českobratrské církve evangelické.1 Vešel by se do kapsy. 
Se zatajeným dechem jsem zápisník zběžně prolistoval. 
Zavřel jsem ho, položil na stůl a napřímil se na židli. 
Zmocnila se mne radost z učiněného objevu: přes sto 
hustě popsaných stránek zachycuje práci ústavního od-
boru, který od poloviny roku 1917 do podzimu 1919 pra-
coval na ústavě čili zřízení „osamostatněné, znárodněné 

a sjednocené“ české evangelické církve, jak se tehdy říkalo.
Tak jako Alexander Hamilton, James Madison a John Jay v Listech federalistů 

způsobem přístupným vzdělanějšímu americkému lidu konce 18. století prosa-
zovali ratifikaci Ústavy Spojených států amerických a zanechali přitom dodnes 
nenahraditelný pramen jejího výkladu,2 vydává náš zápisník počet dnešním údům 
Českobratrské církve evangelické z okolností, které provázely její vznik.

1 Ústřední archiv Českobratrské církve evangelické (dále jen „ÚA ČCE“), f. Sbírka rukopisů, 
inv. č. 189. Protokoly ze schůzí ústavního odboru hnutí českých evangelíků z let 1917 až 1919 
(dále jen „protokoly ze schůzí ústavního odboru“).

2 Viz HAMILTON, Alexander, MADISON, James, JAY, John, Listy federalistů, Soubor esejí psaných 
na podporu nové ústavy předložené federálním shromážděním 17. září 1787, Olomouc, 1994, 537 s.
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V době, kdy ruka jednatele a zapisovatele ústavního odboru faráře Rudol-
fa Medka v červenci 1917 zaznamenávala na první stránku zápisníku protokol 
ustavující schůze ústavního odboru, byla samostatná, sjednocená církev českých 
evangelíků v nedohlednu. Nebyl znám její název, natož zřízení. Nebylo vůbec 
jisté, zda vznikne.

Po dvou letech, jež od této schůze uplynuly, již v zápisníku nepopsaných strá-
nek mnoho nezbylo. Jak moc se svět v mezidobí změnil! Strašlivá válka skončila 
a na troskách poražených mocností se zrodily nové státy, které se spojenci v palá-
cích na pařížských předměstích sjednávají pořádek nového světa.

V kulisách těchto převratných událostí několik evangelíků na pražské kliment-
ské faře v tichosti dokončuje návrh církevního zřízení mladé, ale sebevědomé 
církve, jíž se jenom nedávno předtím dostalo jména Českobratrská církev evan-
gelická. Zápisník celou dobu ležel na psacím stole a v němém úžasu sledoval běh 
času. Vždyť kdo z přítomných by ještě přednedávnem věřil, že snahy českých 
evangelíků dojdou tak brzy naplnění…

Na bezmála celé století se zápisník odmlčel. Dnes se opět otevírá, aby jeho 
zažloutlé stránky vydaly „alternativní“ svědectví o ústavních počátcích Českobra-
trské církve evangelické. A nejen to: zápisník je klíčem k dalším pramenům, které 
by jinak zůstaly skryty ve svazcích dávno zapomenutých evangelických časopisů. 
Dílčí studie členů odboru, názory vrcholných představitelů hnutí českých evange-
líků, kritické hlasy některých církevníků, tím vším nás zápisník provede. Přál bych 
si, aby tento článek posloužil jako úvodní studie k budoucímu kritickému vydání 
zápisníku a dalších doprovodných textů.

Co naplat, že se nám zachovalo několik proškrtaných konceptů církevního 
zřízení, bezpočet návrhů na dílčí změny jeho ustanovení učiněných staršovstvy, 
seniorátními, superintendenčními konventy, synodním výborem a později generál-
ním synodem. Ani velké množství podobných legislativních střípků a kritických 
vyjádření na adresu jednotlivých paragrafů nám totiž neposkytne úplný obraz 
o vůdčích ideách, na nichž je církevní zřízení zbudováno. V tom spočívá výji-
mečnost zápisníku a jsem přesvědčen, že jeho edice by byla důstojnou kronikou 
přinejmenším ústavních počátků Českobratrské církve evangelické. A to navzdory 
tomu, že na některé kapitoly by bylo zřejmě příjemnější zapomenout…
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1.  „Organisátor přichází po proroku“ 
aneb o vstupních očekáváních

„Kdo čte naše církevní zřízení, marně čeká, že ho ověje z něho vanutí ducha; 
v tom háji paragrafů jest sice stínu dosti, že až mrazí, ale jest spíše podoben oboře 
s dobře organisovanou službou hajných, lesních, nadlesních, lesních radů a pánů, 
nežli zahradě štípené k tomu, aby přinášela hojně ovoce. Samý předpis o tom, co 
se smí a co se nesmí, ale málo návodů, jak kypřiti půdu, sázeti stromy, pěstiti, 
zalévati, roubovati,“3 povzdechl si v listopadu 1917 reformovaný farář Jaroslav 
Řepa, kritizuje ve svém článku Samostatnost v církvi, jak jsme ji měli nedostatky 
platného církevního zřízení z roku 1892.4 „Doufám, že v církevním zřízení nové 
církve naší,“ pokračuje Řepa, „bude na toto vše pamatováno, že nebude podobno 
starému, ale že se od něho bude lišiti duchem vše obživujícím a novým činícím 
všechno.“5

Kde se vzal ústavní odbor, do něhož vkládala evangelická veřejnost tak velká 
očekávání? Dne 28. června 1917 se v Praze u Klimenta za přítomnosti zástupců 
českých i moravských sborů konala ustavující schůze církevního výboru (nebo 
komitétu), jehož předsedou byl zvolen klimentský farář a senior Pražského se-
niorátu h. v. Josef Souček,6 výrazná osobnost tehdejšího evangelického života. 
Následně bylo přikročeno k volbě odborů: náboženskohistorického, finančního, 
propagačního (s moravskou sekcí) a – „ústavoprávního“.7

Již od počátku snah o sjednocení bylo zřejmé, že pro vznik nové církve bude 
třeba připravit živnou půdu i na poli právním a organizačním. A tak již v šestém 
čísle časopisu Česká reformace, tiskového orgánu hnutí českých evangelíků,8 čteme 

3 Samostatnost v církvi, jak jsme ji měli, in: Husův odkaz č. 10/1917, Škvorec, s. 149. Autorství 
článku Jaroslavu Řepovi připisuje Rudolf Medek. Viz Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 32.

4 Publikováno bylo pod č. 4/1892 ř. z.
5 Samostatnost v církvi, jak jsme ji měli, s. 150.
6 Evangelická církev v Předlitavsku se skládala ze sborů, seniorátů a superintendencí helvetského 

vyznání (h. v.) čili reformovaných a augsburského vyznání (a. v.) čili luterských.
7 Hnutí českých evangelíků, in: Česká reformace č. 1/1917, Praha, s. 2.
8 Vydávání Hlasů ze Siona, poloúředního listu české reformované superintendence s více než padesá-

tiletou tradicí, jakož i interdenominačních Kostnických jisker, bylo státní mocí zastaveno v průběhu 
roku 1916. Viz BEDNÁŘ, František, Památník Českobratrské církve evangelické, Praha, 1924, 
s. 104.
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o ustavující schůzi „ústavního odboru ústředního výboru hnutí církevního“, která 
se konala 16. července 1917 v Kolíně.9

Proč právě v Kolíně? Místo konání první schůze odboru nebylo zvoleno ná-
hodně. Od roku 1869 byl kolínským prvofarářem Čeněk Dušek, jenž byl v roce 
1917 již posledním veteránem ústavního hnutí v předlitavské reformované církvi, 
které si v 70. a 80. letech 19. století vytklo za cíl prosadit novou církevní ústavu, 
pro jejíž návrh se vžil název čáslavské církevní zřízení. Tento vynikající kazatel 
a činorodý strůjce mnoha evangelických podniků, mimo jiné též „otec zakladatel“ 
a první předseda Kostnické jednoty – ústředí českých evangelíků, nadto od roku 
1910 zastával úřad českého reformovaného superintendenta.10 Je zřejmé, že staře-
šinou a dohlížitelem ústavního odboru nemohl být nikdo jiný.

Předsedou odboru byl na první schůzi zvolen o generaci mladší kutnohorský 
reformovaný farář a senior Čáslavského seniorátu h. v. Viktor Szalatnay. Jedna-
telem a zapisovatelem se stal o další generaci mladší reformovaný farář v Bučině 
Rudolf Medek. Zvolených členů odboru bylo původně devět. Nechyběli mezi 
nimi významní evangelíci „s rodokmenem“, jako např. vrchní církevní a dvorní 
rada Bedřich Molnár či evangelický a. v. farář ve Vilémově u Golčova Jeníkova 
Rudolf Lány. Činnými členy odboru byli též velimský reformovaný farář Jaroslav 
Řepa a evangelický a. v. farář v Trnávce Gustav Adolf Molnár.11 Avšak volbě členů 
odboru nelze přikládat přílišný význam, protože pozdější fluktuace členstva byla 
značná – dveře podle všeho nebyly zavřené žádnému ze spolehlivých evangelíků.12

Po ustavení odboru Jaroslav Řepa referoval o „vývoji evangelického církevního 
zřízení ve státě rakouském od roku 1848“.13 „Načež jednáno o stránce historické 
vůbec a usneseno, že bude požádán farář Bohuslav Souček v Táboře, aby probádal 
stará česká církevní zřízení, zejména táborské atd., a výtěžek zpracoval pro náš 
odbor ve zvláštní referát. Dále usneseno, že farář Gustav Adolf Molnár prostuduje, 

9 Ústavní odbor, in: Česká reformace č. 6/1917, Praha, s. 3.
10 Viz HREJSA, Ferdinand, Život Čeňka Duška, in: FRINTA, Antonín, Čeněk Dušek, Osobnost 

a výběr prací, Praha, 1933, s. V–VIII, 1–16.
11 Viz Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 1.
12 Na tomto místě je nutno upozornit na to, že činnost hnutí českých evangelíků, včetně ústavního 

odboru, ačkoliv zřejmě nebyla protiprávní, rozhodně nebyla v zájmu rakouského státu.
13 Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 1. Všechny v tomto článku citované archivní prameny 

jsou editovány podle ŠŤOVÍČEK, Ivan a kol., Zásady vydávání novověkých historických pramenů 
z období od počátku 16. století do současnosti, Praha, 2002, 117 s.
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jak dalece by se dalo upotřebiti zřízení tzv. čáslavské a dnes platné za podklad pro 
zřízení nové.“14 Dále se jednalo o názvu pro spojenou církev. Převládalo mínění, 
že církev by měla mít název „Evangelická církev česká, neb českobratrská“.15

V zápisu dále čteme: „Odbor jednomyslně konstatuje, že musí býti brán bed-
livý zřetel na to, aby zejména státoprávní postavení všech církví bylo upraveno 
ve smyslu přesné rovnoprávnosti. Jednáno též o názvech církevních funkcionářů. 
Jevil se souhlas v názoru, že jméno ,senior‘ může být zachováno. Místo slova 
,superintendent‘, pocházejícího z německého konsistorialismu, by bylo dobře za-
vésti název ,biskup‘. Nadhozeny ještě jiné otázky, zejména o vydržování stálého 
církevního úřadu v Praze. Vše to ponecháno dalšímu studiu.“16

Je zajímavé, jak přesně byl již na první schůzi stanoven okruh témat, jimiž se 
odbor v dalším období skutečně podrobněji zabýval. Avšak dříve, než lze přistoupit 
k popisu výsledků, k nimž odbor dospěl, je nutno zabývat se způsobem, jakým 
se vyrovnal s nemalými požadavky. Kromě Jaroslava Řepy do diskuse o cílech 
hnutí vstoupil též tehdejší vikář pražského salvátorského sboru Josef Hromádka.

V lednu 1918 napsal: „Evangelické církve budou nuceny tlakem válečných 
poměrů řešiti nově otázku, jaké místo zaujmou ženy v církevní práci. Je skoro jisto, 
že v církevních orgánech bude dána ženám rovnoprávnost s muži a že jen trochu 
životnější církve pochopí, jak právě v oblasti mravněnáboženské získají vysoce, 
otevřouli ženám dvéře k neobmezené církevní činnosti. […] V návrhu ústavních 
zásad evangelické církve české, uveřejněném v České reformaci, není bohužel otáz-
ka ženská dostatečně řešena. Praví se sice v § 13: ,Přibírání ženských sil k církevní 
práci si obnovená církev česká zajisté ujíti nenechá, i Jednota českobratrská měla 
ženské presbyterky, ,starší sestry‘. Ale včlenění ženských sil do správy církve se 
zatím musí přenechati jako úkol pro dobu novou.‘ Leč to je málo. Návrh má býti 
obrazem našich ideálních přání. Mělo v něm býti jasně a určitě řečeno, že aktivní 
i passivní volební právo do výborů a rad náleží také ženám. Nesmíme se bát třeba 
radikálních požadavků. Budemeli míti svou bohosloveckou fakultu, už předem má 
nám býti jasno, že na ni mají přístup i ženy. Na kompromisy je ještě dost času.“17

14 Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 2.
15 Tamtéž.
16 Tamtéž, s. 3.
17 Příspěvek Josefa Hromádky k danému tématu byl uveřejněn v rozhledech časopisu Kalich 

č. 4/1918, Praha, na s. 152–153, a to bez nadpisu i podpisu. Autorství článku Josefu Hromádkovi 
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Rudolf Medek jakožto jednatel a zapisovatel ústavního odboru připravoval pro 
jeho schůze situační referáty, přičemž v těchto svých elaborátech s velkou pečli-
vostí shrnoval a analyzoval události, které se mezitím udály a upozorňoval též na 
články členů odboru i dalších evangelických činovníků, které byly publikovány 
o církevním zřízení a souvisejících tématech v církevním tisku. Do svého zápisníku 
si poznamenal i několik myšlenek k článku Josefa Hromádky o ženské otázce.

„My ponecháváme řešení této otázky až budoucí církvi,“ píše Medek, „ale s tím 
není pan vikář srozuměn a praví: návrh má býti obrazem našich ideálních přání. 
[…] Je to otázka, kterou si též sami musíme ujasnit. Naše otázka zní: chceme psáti 
ideální návrhy anebo reální řešení ideálních snah podávat. Mám za to, že naším 
úkolem jest to druhé. K hlásání ideálů není potřeba odborů. Ideály hlásají proroci, 
ideály ostatně všichni známe a není nic těžkého podati ideální obrazy čehokoliv. 
Ale praktické řešení, jak ideály uvésti ve skutečný život, je mnohem těžší. A právě 
tato těžší práce je naším úkolem. Ideál by dovedl popsat každý jednotlivec, ale kvůli 
praktickému řešení se musíme scházet a radit, studovat, přemýšlet, pozorovat. My 
máme býti organisátoři, a ne proroci. Organisátor přichází po proroku.“18

Právě idealismu prostý pragmatismus ústavního odboru, a to v nejlepším slova 
smyslu, bych chtěl vyzdvihnout. Jak se později ukázalo, vědomý odklon od ideálů 
k realitě umožnil zrod Českobratrské církve evangelické: vždyť její vznik úplnou, 
tedy nikoliv pouze administrativní unií českých reformovaných a luteránů lze po 
desítiletích konfesijních třenic označit za malý zázrak.

České evangelíky po vzniku Československé republiky nestihl osud rozštěpe-
ných církví, jak je známe např. ze Skotska, Nizozemska a Spojených států americ-
kých tehdejší doby. Úsilí ústavního odboru neztroskotalo kvůli neochotě polevit 
ve svých ideálech, jako ztroskotalo koncem 80. let 19. století čáslavské církevní 
zřízení. Odvaha k nedokonalosti v přítomnosti na úkor dokonalosti v nejisté bu-
doucnosti je příčinou úspěchu projektu Českobratrské církve evangelické.19

připisuje Rudolf Medek. Viz Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 28–30. Souhlas se stano-
viskem Josefa Hromádky vyjádřila i redakce České reformace. Viz K návrhu ústavních zásad, 
in: Česká reformace č. 3/1918, Praha, s. 3.

18 Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 30–31 passim.
19 Podobně uvažuje Bedřich Blahoslav Bašus: „Unie českých evangelíků se stala skutkem. Její otcové 

si byli vědomi, že se tento skutek neobejde bez chyb, jako se bez nich neobejde žádné lidské dílo. 
Ale byli si také vědomi, že Pán Bůh umí užít i lidských chyb, aby prosadil své záměry. V tom 
vědomí se nadšeně odvážili rizika svého rozhodnutí.“ Viz BAŠUS, Bedřich Blahoslav, Generální 
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Pragmatismus ústavního odboru nebyl prost pouze idealismu, ale překvapivě 
i historismu. Jasně to vyplývá zejména z Medkovy analýzy historických církevních 
řádů, kterou připravil pro schůzi odboru (místo zaneprázdněného Josefa Bohumila 
Součka). Řády husitské, táborské, českobratrské, konsistorní z roku 1609,20 jakož 
i čáslavské církevní zřízení podrobil kritice, v případě posledně jmenovaného 
zřízení dosti nemilosrdné.21

O starších církevních řádech nakonec uzavřel následující: „Z těchto důvodů 
můžeme základní zásady svého církevního řádu hledati jen ve své vlastní době. 
Ze starších řádů, tedy i z bratrského, mohou se použíti jen některé jednotlivosti.“22 
Navázání na historické církevní řády bylo tedy převážně symbolické.

Dalším důkazem odporu k přílišnému historismu je poznámka, kterou si Medek 
zapsal, když pro svůj situační referát zpracovával novinový článek, jehož autor se 
po vzoru Petra Chelčického domáhal úplné odluky církví od státu: „Chelčický nám 
zůstane buditelem svědomí, ale čerpati ústavní zásady z jeho učení není možno, 
poněvadž jeho učení patří do skupiny tzv. křesťanského anarchismu. Takové věci 
může však ústavní odbor usilující o nový řád používati jen jako sůl a koření, ale 
ne jako mouku k zadělání.“23

Bez zajímavosti rovněž není postoj ústavního odboru ke katolické církvi. 
 Myslím, že je pochopitelné, že evangelíci přelomu 19. a 20. století trvali na nové 
úpravě poměru církví ke státu na základě „přesné rovnoprávnosti a úplné svobody 
náboženské“,24 protože předlitavské státní církevnictví, které vždy mírně favorizo-
valo katolickou církev před ostatními uznanými církvemi, a které všem uznaným 
církvím, včetně katolické, kladlo různé překážky, jejich představám neodpovídalo. 
Ani pocit určité křivdy, kterou evangelíci vůči státu kvůli jeho poměru ke katolické 
církvi pociťovali, však v jejich „organizátorech“ nevyvolal nenávist vůči Římu.

sněm očima současníků, in: BROŽ, Luděk (ed.), O společenství služby, Soubor esejů o česko
bratrské evangelické cestě, Praha, 1981, s. 35.

20 Viz MEDEK, Rudolf, Staročeské řády církevní a dnešní potřebnosti, in: Hus č. 1/1918, Čáslav, 
s. 1–4, č. 2/1918, s. 21–24.

21 Viz MEDEK, Rudolf, Osm zásad, in: Hus č. 4/1919, Čáslav, s. 51–52. Viz též Protokoly ze schůzí 
ústavního odboru, s. 32–35, kde se Medek na adresu čáslavského církevního zřízení vyjadřuje 
mnohem ostřeji než v pozdějším časopiseckém podání, kde již pro tento návrh nachází i několik 
slov uznání.

22 MEDEK, Rudolf, Staročeské řády církevní a dnešní potřebnosti, s. 22.
23 Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 17–18.
24 Tamtéž, s. 22.
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O Kodexu kanonického práva z roku 1917, novince tehdejší doby, si Rudolf 
Medek poznamenal následující: „Je to nová kodifikace kanonického práva, která 
od letošních svátků svatodušních vstoupila v platnost. Práce ta byla dokončena 
roku 1917 po dvanáctiletém úsilí. A znamená prý ryzejší zcírkevnění, spiritualiso-
vání, a tím i odsvětštění práva toho čili vnitrocírkevní soustředění, jak je obzvláště 
† Pius X. zastupoval. […] Vůči státu a společnosti i jiným církvím nový kodex si 
jaksi nepřeje útočnosti, aggressivnosti, – hledí si hlavně svého […].“25 Byť s právní 
úpravou smíšených sňatků a jiných interkonfesijních záležitostí Rudolf Medek 
nebyl (a nemohl být) spokojen, jeho úsudek o novém Kodexu kanonického práva 
se zdá být docela příznivý.

Myslím, že demytologizace tradičního, tj. silně historizujícího, vypjatě nacio
nálního a ostře protikatolického podání počátků, založeného především na pro-
tokolu generálního sněmu,26 který v prosinci 1918 vyhlásil sjednocení českých 
evangelíků v jednu církev, by přispěla k autentičtější reflexi vlastní minulosti 
zejména dnešním členům Českobratrské církve evangelické, jimž je cizí rétorika 
většiny delegátů tohoto shromáždění.

Generální sněm sice promluvil jednoznačně, ale ve skutečnosti to nebyla jediná 
varianta smýšlení tehdejších evangelíků. Domnívám se, že studiem protokolů ústav-
ního odboru a souvisejících textů lze dospět k umírněnějšímu a snad i pravdivějšímu 
pohledu na vznik Českobratrské církve evangelické.

2.  „Praktické návrhy k řešení našich tužeb a přání“ 
aneb o církevním inženýrství do generálního sněmu

2.1 Poměr evangelické církve ke státu

Výsadní postavení v činnosti ústavního odboru zaujímala problematika vztahu 
církví a státu. Proto v Návrhu ústavních zásad evangelické církve české, který od-
bor připravil a se svolením církevního výboru nechal otisknout v České reformaci, 
čteme nejprve o poměru evangelické církve ke státu. Až ve druhé části tohoto 
nástinu se pojednává o samotném církevním zřízení.27

25 Tamtéž, s. 53–54 passim. 
26 Ustavující generální sněm Českobratrské církve evangelické, Praha, 1919, 59 s.
27 Návrh ústavních zásad evangelické církve české, in: Česká reformace č. 10/1917, Praha, s. 1, 

č. 11/1917, s. 1–2, č. 12/1917, s. 2.
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„Poměr všech církví ke státu má býti upraven stejně a ve smyslu přesné rovno-
právnosti a úplné svobody náboženské,“ zněla žádost ústavního odboru na samém 
začátku návrhu zásad.28 Co přesně tím bylo míněno? Především je nutno podotk-
nout, že členové odboru a zejména jeho jednatel a zapisovatel Rudolf Medek 
bedlivě sledovali názory zástupců veřejnosti na otázku „odluky“ či „rozluky“, jak 
se tehdy psalo, přičemž bylo obvykle dosti nejasné, co se tím myslelo.29

Patří zajisté ke koloritu každé doby, že na otázku poměru církví ke státu chce 
mít každý občan svůj vlastní názor. Jinak tomu nebylo ani na sklonku první světové 
války. Medek si např. k článku jistého katolíka, který navrhoval demokratizaci 
a znárodnění katolické církve, poznamenal: „Návrh tento patří také jen literatuře, 
ale ne do odboru empirického života. Byl však přijat katolickými laiky sympatic-
ky, a to je důležité pro rozpoznání duševní nálady v širokých vrstvách národních. 
Na správné diagnose nám musí mnoho záležeti.“30

A tak i ústavní odbor volal po nové úpravě poměru církví ke státu. Konsistentně 
však zastával model, který nebyl ve své době příliš obvyklý – dnešní terminologií 
ho lze označit za model nekonfesního státu kooperačního.31 Právě kooperaci je 
nutno podtrhnout. Rudolf Medek se totiž ve svých poznámkách ostře vymezoval 
zejména vůči „lhostejnosti“ státu k církvím: „Státní lhostejnosti k církvím vůbec 
není a nemůže ani jí býti vůči tak velikým a významným společnostem. Stát má 
zákony o všem možném, často i o malichernostech, jak by tedy neměl míti zákony 
o církvích.“32

„Našemu pojetí státního uznání,“ uvádí Medek na jiném místě, „odpovídá asi 
nejvíce dnešní právní postavení evangelické církve k státu rakouskému s úplným 
vynecháním však státní konsistoře.“33 Jasné odmítnutí státního církevnictví zname-
nalo odklon od protestantského patentu z roku 1861 a přimknutí k zásadám zákona 
č. 68/1874 ř. z., o zákonném uznání společností náboženských. „Zákon tento jest 
způsobilý, aby vzat byl za podklad příští zákonné úpravy církevních věcí,“ stojí 
v návrhu ústavních zásad.34

28 Návrh ústavních zásad evangelické církve české, in: Česká reformace č. 10/1917, Praha, s. 1.
29 Viz TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, Konfesní právo, Praha, 2015, s. 48.
30 Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 25.
31 TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, Konfesní právo, s. 48–50.
32 Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 26.
33 Tamtéž, s. 19. 
34 Návrh ústavních zásad evangelické církve české, in: Česká reformace č. 10/1917, Praha, s. 1.



Adam Csukás76

Ústavní odbor trval na tom, aby byly všechny uznané církve společnostmi 
zvláště kvalifikovanými – dnes bychom řekli veřejnoprávními korporacemi.35 „Pod 
zákonem o státním uznání by bylo dosaženo stavu, že bychom měli ,svobodné 
církve ve svobodném státě‘ a že by oprávněné a zdravé nároky státu stejně jako 
církví netrpěly újmy. Nárokům neoprávněným neb nemožným by ovšem byly 
předem položeny závory a hranice.“36

Kromě několika příznivých reakcí se toto stanovisko ústavního odboru setka-
lo i s nepochopením a kritikou. „Zastupitelstvo37 v Krucemburku chce rozluku 
dle Chelčického a sebeurčení sborů v každém ohledu, zejména v hospodářském, 
poněvadž centralismus prý vždy a všude škodí,“ poznamenal si Rudolf Medek. 
„Tento hlas budí dojem povrchnosti a ohánění odposlouchanými nepochopenými 
hesly. Netřeba se tím zabývati.“38

Vážným oponentem však opět byl Josef Hromádka, jenž v únoru 1918 v cír-
kevním tisku označil návrh ústavních zásad za „nerozhodný, až skoro bojácný“, 
plný „nezdravého oportunismu“ a vytýká mu „málo odhodlanosti vytvořiti církev, 
která bez ohledu na finanční pomoc a oporu má sílu přetvořovati své údy i své 
okolí“. Kritizoval též to, že ústavní odbor se až příliš zabýval tím, jaké případné 
výsady získá v budoucnu katolická církev.39

„Kdybychom neměli zření na výsady, kterých se jiné církve domáhají a řešili 
svoje postavení isolovaně,“ oponuje v situačním referátu Rudolf Medek, „mohli 
bychom přijíti k neblahým výsledkům. A sice k takovým. Jiná církev by se třeba 
domohla výhod a výsad, kterými by nás zcela mechanicky tlačila do podruží, 
a my bychom pak dodatečně a bezvýsledně chtěli vše opravovat, říkajíce: stala 
se chyba.“40

A tak se ústavní odbor na své schůzi dne 25. února 1918 usnesl: „O poměru 
k státu konstatováno, že státního uznání si přejeme kvůli svobodě církve a kvů-
li nezávislosti na státu. Není příčiny, abychom činili změny ve svém návrhu, 

35 Tamtéž. 
36 Tamtéž.
37 Tzv. širší zastupitelstvo bylo obdobou dnešního sborového shromáždění.
38 Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 44.
39 Příspěvek Josefa Hromádky k danému tématu byl uveřejněn v rozhledech časopisu Kalich č. 5/1918, 

Praha, na s. 191, a to bez nadpisu i podpisu. Autorství článku Josefu Hromádkovi připisuje Rudolf 
Medek. Viz Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 28–30.

40 Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 30.
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leda abychom některé body před naší veřejností blíže objasnili, ovšem způsobem 
 zcela privátním a nepolemickým.“41 Konec konců, opatrnosti není nikdy nazbyt – 
obzvláště ne ve vztahu k souvěrcům.

2.2 Vlastní zřízení evangelické církve

Druhá část Návrhu ústavních zásad evangelické církve české pojednává o návrhu 
vlastního církevního zřízení evangelické církve, a to celkem v šestnácti bodech. 
V této souvislosti je však nutno upozornit na skutečnost, že na rozdíl od první části 
došla druhá část mnoha doplnění i koncepčních změn. Bylo by proto zbytečné 
probírat se touto částí návrhu z podzimu 1917 bod po bodu. Účelnější je zaměřit 
se na několik klíčových okruhů, jimiž se ústavní odbor zabýval během celého 
období své činnosti, pochopitelně s pominutím témat neméně zajímavých, avšak 
méně významných.

2.2.1 Charakter církevního zřízení

Druhá část ústavních zásad začíná deklamací, že „pojem evangelické církve, his-
torický vývoj i ráz doby vedou k důslednému vybudování zřízení presbyterního 
(presbyterně synodního)“.42 Již v referátech Josefa Součka a Josefa Hromádky, 
pronesených během důvěrné porady dne 16. května 1917 v Praze, tedy ještě před 
ustavením církevního výboru, byly učiněny zmínky o církevním zřízení. „ Česká 
národní církev musí býti církví lidovou se zřízením presbyterněsynodálním, 
v němž by nebylo orgánů církví nevolených,“ zdůraznil Josef Souček.43 Josef 
Hromádka uvedl, že „[sjednocená] církev v duchu domácí reformace byla by na-
prosto lidovou, demokratickou a svéprávnou. Pouze zřízení presbyterní vyhovuje 
jejímu duchu.“44

Z obou stanovisek dovodíme, že Součkovi a Hromádkovi šlo především o od-
stranění nevolené c. k. vrchní evangelické církevní rady, částečně státního, částečně 
církevního orgánu. Domnívám se však, že prohlášení ústavního odboru v návr-
hu ústavních zásad o tom, že zřízení má být presbyterní, je spíše jeho úlitbou 

41 Tamtéž, s. 38.
42 Návrh ústavních zásad evangelické církve české, in: Česká reformace č. 11/1917, Praha, s. 1.
43 SOUČEK, Josef, O české evangelické národní jednotě církevní, in: O české evangelické národní 

jednotě církevní, Praha, 1917, s. 11.
44 HROMÁDKA, Josef, Jednota českých evangelických církví, in: O české evangelické národní 

jednotě církevní, s. 20–21.
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 vrcholným představitelům hnutí českých evangelíků a evangelické veřejnosti než 
jeho skutečným názorem, protože v protokolech ze schůzí ústavního odboru kona-
ných do generálního sněmu v prosinci 1918 se pojem „presbyterní zřízení“ vůbec 
nevyskytuje a je zřejmé, že záměrně.

Jak již bylo výše uvedeno, Rudolf Medek skutečně presbyterní čáslavské cír-
kevní zřízení „ztrhal“. Např. řízení o změně církevního zřízení, v rámci něhož se 
k zamýšlené změně církevního zřízení musí kladně vyjádřit většina seniorátních 
konventů, a které je pravidelnou součástí církevních zřízení presbyterních církví, 
představovalo pro Rudolfa Medka pouze „předstíranou činnost“.45

Jsem přesvědčen, že úvahy o charakteru církevního zřízení, tj. zdali je pres-
byterní, se nacházely zcela mimo myšlenkový svět ústavního odboru. Spíše než 
o studiu zahraničních církevních řádů a adaptaci určitého uceleného církevněspráv-
ního modelu, jímž nepochybně presbyterní zřízení je, lze mluvit o církevním 
„inženýrství“, nepříliš podloženém teologickými poznatky.46

Pokud se v souvislosti s prvním zřízením Českobratrské církve evangelické píše 
o presbyterním, případně presbyterně synodním zřízení, myslí se tím – na rozdíl 
od 70. a 80. let 19. století – pouhé odstranění c. k. vrchní evangelické církevní 
rady a ano, „demokratizace“ církve, což je patrně důsledek působení liberálního 
bohosloví a nepříliš hluboké teologické reflexe společného rozhodování v církvi.47

2.2.2 Pojmenování církve

Byť byl zejména Rudolf Medek zásadním odpůrcem „předstírané činnosti“, ne-
můžeme pominout, že ústavní odbor, jakož i evangelický tisk uvažoval především 
nad pojmenováním církve – i když na Medkovu obranu uvádím, že otázku pojme-
nování církve považoval za „formálnost“.48 Jak jsem uvedl výše, na první schůzi 
ústavního odboru v létě 1917 bylo usneseno, že nejvhodnějším názvem církve by 

45 Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 33. 
46 Podobně s odstupem času uvažuje Josef Lukl Hromádka: „Stejně ani při budování církevního 

zřízení nepromýšleli jsme všech otázek, které bohoslovecky s ním souvisejí.“ Viz HROMÁDKA, 
Josef Lukl, Cesty českých evangelíků, Praha, 1934, s. 51–52.

47 Teologickou reflexi této problematiky podávají FILIPI, Pavel, Evangelická identita, in: MACEK, 
Ondřej (ed.), Zpytování, Studie a eseje k evangelické identitě, Středokluky, 2007, s. 67–68; 
PŘIBYL, Stanislav, Společné rozhodování věřících v rané církvi, in: Revue církevního práva 
č. 72–3/2018, Praha, s. 25–44, ve vztahu k reformačním církvím viz zejména s. 31.

48 Viz Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 68.
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byla „Evangelická církev česká, neb českobratrská“. V návrhu ústavních zásad se 
píše o „Jednotě evangelické církve české“.49 Naopak J. K. (a Jan Kozák to nebyl)50 
v České reformaci píše, že pojmenování církve „není věcí vedlejší, ba naopak velmi 
závažnou a lze jenom vítati, že včas bylo touto otázkou hnuto“. Jeho návrh zněl 
„církev česká“. „Bylali kdy jaká církev národnější, je to církev naše. Vybojovali 
jsme si ji na celém světě, vykoupili jsme ji svou krví. Celá naše historie jest s ní 
spjata, v ní zná nás celý svět. Církev Husova, Žižkova, Chelčického, Komenského, 
vše je tím řečeno.“51

Na tento článek reagoval o několik čísel později Antonín Frinta, jeden z před-
ních evangelických činovníků, vzděláním lingvista. „Navrhuji […] základní název: 
husitská církev; s dosti vžitým jménem ,evangelická‘ bylo by radno se rozloučiti 
bez bolesti z téhož důvodu, z jakého poslanec Modráček chce odhoditi falší po-
skvrněnou firmu ,sociální demokracie‘ […]. Nic se při tom nebojí, že by nebyla 
pak strana uznána za součást přebudované internacionály, na jejímž svazku trvá. 
Rovněž tak naše národní církev nemusí míti výslovný titul evangelické, jako je 
nemají mnohé angloamerické a zejména analogická církev valdenská, jež dala 
tomuto názvu přednost před ,reformovaná‘, ač jí v jádře jest, a přece pěstuje stejně 
bratrství v evangelické allianci světové!“52

Na Frintův článek reagoval „známý lužickosrbský farář“ následovně: „Hus 
sám nezaložil žádnou církev, nýbrž měl jen stoupence, kteří se po jeho smrti sešli, 
ale zase rozešli na jednotlivé strany. Co z husitství zbylo jako církevní útvar, jest 
Jednota bratrská. Ale nyní, když zatím ,obnovená bratrská církev‘ (tj. ochranovská) 
stala se organisací široce rozvětvenou, jest její jméno již sotva vhodné pro jinou 
církev, zahrnující jen národ československý. Jinak musily by se převzíti podstat-
né rysy staré Jednoty, na což se však snad nepomýšlí. A 500 let po smrti Husově 
označovati nově zakládanou církev jeho jménem jest nehistorické.“ Jeho návrh 
zněl „česká popřípadě československá evangelická církev“.53

49 Návrh ústavních zásad evangelické církve české, in: Česká reformace č. 11/1917, Praha, s. 1.
50 Autorství Jana Kozáka popírá FRINTA, Antonín, K pojmenování naší obnovené církve, in: Česká 

reformace č. 21/1918, Praha, s. 3. Snad by se mohlo jednat o článek Josefa Krále.
51 Návrh na pojmenování nové církve, in: Česká reformace č. 4/1918, Praha, s. 3 passim.
52 FRINTA, Antonín, Návrh pojmenování nové církve, in: Česká reformace č. 10/1918, Praha, s. 4.
53 K pojmenování naší obnovené církve, in: Česká reformace č. 20/1918, Praha, s. 2 passim.
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Proti kritice z Lužice se sice Frinta ohradil, avšak k možné záměně s ochranov-
skou církví se nevyjádřil.54 To učinil až Josef Souček po vzniku Česko slovenska 
v listopadu a prosinci 1918, když se vyslovil proti tomu, aby jméno české evange-
lické církve přílišně odkazovalo na starou Jednotu bratrskou. „Vůbec měli bychom, 
myslím, toto jméno Jednota bratrská ponechati jen tomu velikému zjevu českých 
dějin. Zdá se mi to skoro jako neskromnost užívati toho jména při našich nedo-
statcích. Také mi vadí fakt, že v Čechách už jedna církev jmenuje se bratrskou, 
která však u nás nepovstala přímo ze starých kořenů zde v Čechách, nýbrž byla 
založena misií z Ochranova.“55 Souček se zasazoval pro název „husitská církev“ 
(nikoliv však „Husova“).56

2.2.3 Přejmenování úřadu superintendenta

K otázce pojmenování církve se do generálního sněmu v prosinci 1918 vyjád-
řil zřejmě každý, kdo o to měl zájem (o době po generálním sněmu nemluvě), 
k otázce pojmenování „nejvyšších“ představitelů církve z řad duchovenstva se 
vyjádřil – pokud je mi známo – pouze ústavní odbor a Adolf Novotný z Králov-
ských Vinohrad.

Ústavní odbor již na své první schůzi – jak již bylo zmíněno – vyjádřil názor, 
že „místo slova ,superintendent‘, pocházejícího z německého konsistorialismu, by 
bylo dobře zavésti název ,biskup‘“. Toto stanovisko se dostalo i do návrhu ústav-
ních zásad.57 Do veřejné diskuse v této záležitosti vstoupil právě Adolf Novotný, 
který se vyjádřil, že „nynější pokolení představuje si biskupa s infulí na hlavě, tak 
jak je namalován biskup Konkordienský na Brožíkově obrazu Husa aneb se mu 
jeví jako ,biskup sv. Mikuláš‘. Náš biskup v taláru by nebyl považován za rovno-
cenného s nynějším ustáleným názorem, a proto ponechme raději J. A. Komen
skému predikát posledního biskupa českých bratří. Dáváme na uváženou, zdali 
by nebylo časovější zavedení titulu: předseda neb president evangelické církve 
české […].“58

54 FRINTA, Antonín, K pojmenování naší obnovené církve, in: Česká reformace č. 21/1918, Praha, 
s. 3.

55 SOUČEK, Josef, Jméno české církve I, in: Česká reformace č. 23/1918, Praha, s. 2.
56 SOUČEK, Josef, Jméno české církve II, in: Česká reformace č. 24/1918, Praha, s. 1.
57 Návrh ústavních zásad evangelické církve české, in: Česká reformace č. 11/1917, Praha, s. 2.
58 NOVOTNÝ, Adolf, K návrhu ústavních zásad, in: Česká reformace č. 5/1918, Praha, s. 3.
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A co na to ústavní odbor? „Zdá se, že budeme musiti vypsati cenu na přiměřený 
název pro úřad tento,“ píše Medek. „Superintendent, biskup, moderátor, eforus, 
inspektor, respicient, revident, kontrolor? Vše to značí v podstatě totéž, ale které 
se hodí dokonale? Některá ta jména mají již zabarvení čistě necírkevní. President, 
řiditel, náčelník – to připadá komické. Zemský presbyter? Jako kšelský návrh 
z roku 1849, kdy farářům se mělo říkat presbyter a biskupům zemský presbyter? 
Administrátor? Jako v dobách husitských? To bylo z nouze, a dnes tak sluje kdosi 
u expedice novin neb na poště. Zemský církevní rada? Či jak jen?“59

2.2.4 Organizace církve

Ve druhé části návrhu ústavních zásad čteme: „Při podrobném vypracování zřízení 
bude dlužno šetřiti zásad plynoucích z podstaty církve: zásady náboženské vrouc-
nosti a upřímnosti, lásky a pokoje i praktickosti a pořádku. […] Podkladem může 
býti zřízení nyní platné, když se v něm provedou příslušné změny a úpravy.“60

V čem měly spočívat tyto „příslušné změny a úpravy“ nepříliš oblíbeného před-
litavského evangelického církevního zřízení? Až na několik výjimek byly převážně 
kosmetické. Organizace církve měla být i nadále čtyřstupňová: sbor, seniorát, 
superintendence neboli diecéze a „Jednota evangelické církve české“.61 „Každý 
díl bude míti: zastupitelstvo, radu, úřad. Zastupitelstvo budou sbory zákono dárné, 
ve svém dílu, rada bude nositelkou autority, a orgánem výkonným, úřadu budou 
příslušeti povinnosti a práce, ale žádná moc.“62

V průběhu roku 1918 bylo v ústavním odboru i v tisku probíráno několik témat 
týkajících se vlastního církevního práva, mezi nimi i otázka sebeurčení sborů. Tak 
např. Jan Kozák volal v první polovině roku 1918 po zachování stávajícího statu 
quo. „Dnes bylo by velkou chybou domnívati se, že odpor proti rázu a formám 
konfese augsburské a helvetské je obecný. Nesmíme se spokojiti s pohodlným plu-
rálem ,my‘. Jsou lidé, jsou faráři, jsou sbory, jež zcela srostly s konfesionalismem 
kdysi snad vnuceným. Máme skutečné luterské luterány a reformované, kteří by 
ještě dnes šli na Dordrechtskou synodu.“63

59 Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 69.
60 Návrh ústavních zásad evangelické církve české, in: Česká reformace č. 12/1917, Praha, s. 2.
61 Návrh ústavních zásad evangelické církve české, in: Česká reformace č. 11/1917, Praha, s. 1.
62 Tamtéž.
63 KOZÁK, Jan, Církev a sebeurčení, in: Kalich č. 7/1918, Praha, s. 281.
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Vůči těmto myšlenkám a vůči známé „toleranční“ roztříštěnosti českých evan-
gelíků se rázně ohradil Rudolf Medek v jednom ze svých situačních referátů: „Tady 
zcela přiléhá parallela sebeurčení národního. Chceme sebeurčení národů, nikoliv 
sebeurčení měst a vesnic. Chceme sebeurčení pravé a nikoliv jako karikaturu. Celek 
si má určit svoje záležitosti, nikoliv součástky. I my chceme tedy sebeurčení církve 
jako celku, žádné dalekosáhlé sebeurčování sborů. To by byla roztříštěnost a té právě 
máme již více než dost a chceme od ní pryč. Ne sebeurčení v církvi, jak to formuluje 
dr. Kozák, nýbrž sebeurčení církve. Sebeurčení v církvi by byla anarchie.“64

Není proto nic překvapivého, že větší úpravy dosavadního církevního zřízení 
byly uvažovány v postavení seniorátu. V této části se návrh i úvahy ústavního 
odboru přibližují tradičnímu presbyterianismu skotských, nizozemských a americ-
kých církví, v nichž je kladen největší důraz právě na seniorát (presbytery). „První 
stupeň společného života neb druhá jednotka organisační jest seniorát. V seniorátu 
se uskutečňuje včlenění sboru v celkovou církev a jest v něm těžiště celého zřízení 
a východisko společného pěstovávání duchovního života. Proto seniorát obstarává 
především potřeby, které slouží k duchovnímu vzdělání sborů,“ uvádí se v návrhu 
ústavních zásad.65 Seniorát měl především „pečovati o opatřování sborů silami 
duchovenskými“, a to zejména tím, že již bohoslovci měli být v péči seniorátního 
konventu. Seniorát měl též dohlížet na volbu farářů ve sborech.66

Pokud jde o právní postavení diecézí a církve jako celku, návrh ústavních zásad 
se soustředil především na otázku složení diecézních synodů a generálního synodu. 
Přikláněl se k závěru, že na diecézním synodu by měl být zastoupen každý sbor 
(podle staročeského vzoru),67 přičemž generální synod by si zachoval obdobné 
složení, jaké měl v té době v Předlitavsku, tj. byl by shromážděním zástupců 
seniorátů a diecézí.68

Návrh ústavních zásad počítal se státem vydržovaným a generálním synodem 
obsazovaným tajemnickým úřadem v hlavním městě a diecézními odbočkami 
tohoto úřadu v každém zemském hlavním městě. Tento úřad měl nahradit c. k. 
vrchní evangelickou církevní radu, s níž se v návrhu ústavních zásad pochopitelně 

64 Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 44. 
65 Návrh ústavních zásad evangelické církve české, in: Česká reformace č. 11/1917, Praha, s. 1.
66 Tamtéž.
67 Tamtéž, s. 2.
68 Návrh ústavních zásad evangelické církve české, in: Česká reformace č. 12/1917, Praha, s. 2.
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nepočítalo. Zatímco tajemnický úřad by byl k dispozici československé církevní 
radě (složené ze všech biskupů a diecézních kurátorů),69 odbočky měly pomáhat 
diecézním radám (složeným z biskupa, všech seniorů a seniorátních kurátorů dané 
diecéze).70

Ústavní odbor se však později odklonil od myšlenky tajemnického úřadu, a to 
zejména pod vlivem vývoje situace v pruském záboru Polska, kde němečtí a polští 
luteráni po dlouholetých sporech došli ke kompromisnímu návrhu církevního 
zřízení pro tuto oblast, který počítal s konsistoří volenou synodem s předsedou 
biskupem. „[Konsistoř] dle polského vzoru […] jest úřad dosti přijatelný. Daleko 
přijatelnější nežli rakouská církevní rada, úřad nepochybně státní, a také mnohem 
přijatelnější než tajemnický úřad státem vydržovaný v našem návrhu ústavních 
zásad církve,“ poznamenal si Rudolf Medek.71

3.  „Kde to vězí?“ aneb o stinných stránkách prvních let 
církevní samostatnosti

3.1 Generální sněm

„Tolik asi stačí jako přehled o přípravné práci ústavního odboru předsynodního,“72 
můžeme si vypůjčit slova Rudolfa Medka, která zapsal poté, co vypsal historii 
ústavního odboru pracujícího do generálního sněmu, který se konal 17. a 18. prosin-
ce 1918 v Praze a na Královských Vinohradech.73 Generální sněm totiž představuje 
v činnosti tohoto odboru zásadní zlom.

Byť byl generální sněm převážně shromážděním manifestačním,74  jakožto 
„ revoluční“ synod přijal i několik důležitých, právně relevantních usnesení. 

69 Tamtéž.
70 Návrh ústavních zásad evangelické církve české, in: Česká reformace č. 11/1917, Praha, s. 2. 

Diecézní kurátor byl na tomto místě návrhu opomenut zřejmě nedopatřením.
71 Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 80. K navrhované reformě církevního zřízení evangelické 

církve v pruském záboru Polska viz též s. 47–49, 77–80.
72 Tamtéž, s. 91.
73 Reportáž podává např. Husův odkaz č. 1/1919, Škvorec, ve zprávě Generální sněm (synod) českých 

evangelických sborů v Čechách a na Moravě i ve Slezsku na s. 9–10.
74 Např. Česká reformace informovala o svolání generálního sněmu následovně: „Se sněmem jest 

spojen zároveň všeobecný sjezd českých evangelíků, aby manifestoval pro obnovenou českou 
církev. Manifestační schůze, na níž před celým národem přihlásí se čeští evangelíci za dědice 
Husovi a českých bratří, koná se v úterý 17. prosince ve Smetanově sále Obecního domu, začátek 
o 9. hodině.“ Viz Generální sněm, in: Česká reformace č. 24/1918, Praha, s. 1.
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 Především ve Smetanově síni Obecního domu vyhlásil „spojení českých evange-
líků a obnovení české církve“ (aklamací).75 Následně bylo přistoupeno k hlasování 
o názvu nové církve, a to přednostně o návrhu, jenž byl usnesen na předporadě 
konané 16. prosince 1918: „Evangelická církev bratrská“. Tento návrh byl přijat.76 
V rámci třetího zasedání generálního sněmu, které se stejně jako druhé konalo 
v modlitebně sboru na Královských Vinohradech, byl projednán návrh „základních 
a přechodných ustanovení zákonných pro českou Evangelickou církev bratrskou 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“.

Tato ustanovení byla sněmem přijata a sledovala překlenutí správy církve do 
konání následujícího generálního synodu, jemuž sněm uložil úkol vypracovat 
nové církevní zřízení, přičemž s výhradou usnesených změn mělo až do schválení 
nového církevního zřízení platit zřízení z roku 1892. Správu církve měl místo c. k. 
vrchní evangelické církevní rady zajišťovat synodní výbor, jehož členy generální 
sněm zvolil. Zpracování návrhu církevního zřízení bylo uloženo ústavnímu odboru, 
jehož členy se stali někteří členové předsynodního ústavního odboru i členové nově 
zvolení. Tento návrh měl být předložen staršovstvům sborů do 30. června 1919 
a měl projít úradou seniorátních a superintendenčních konventů. Generální sněm 
se měl sejít do konce roku 1919.77 Tolik krátká reportáž o právotvorné činnosti 
generálního sněmu.

3.2 Návrh církevního zřízení

3.2.1 Vznik návrhu církevního zřízení

Období následujících měsíců se neslo ve znamení rozčarování, které zpravidla 
následuje bezprostředně po období nadšení.78 „Synod se usnesl, že do konce června 

75 Ustavující generální sněm Českobratrské církve evangelické, s. 33. Vzhledem ke stále platnému 
§ 9 protestantského patentu č. 41/1861 ř. z. však toto usnesení nabylo účinnosti až 3. prosince 
1919, kdy byla publikována vyhláška ministra školství a národní osvěty č. 625/1919 Sb. z. a n. 
o vládním schválení usnesení generálního sněmu. Z hlediska tehdejšího konfesního práva lze za 
vznik Českobratrské církve evangelické považovat toto datum, byť revoluční doba zpravidla nemá 
příliš citu pro tyto právnické „jemnůstky“.

76 Ustavující generální sněm Českobratrské církve evangelické, s. 33–34.
77 Tamtéž, s. 46–49.
78 Viz ŘEPA, Jaroslav, Ztracený rok, in: Husův odkaz č. 10/1919, Soběhrdy, s. 113–114. K tomuto 

článku se rozvinula polemika mezi Jaroslavem Řepou a Antonínem Boháčem. Viz Stesk, in: Kost-
nické jiskry č. 48/1919, Praha, s. 192; BOHÁČ, Antonín, Stesk, in: Kostnické jiskry č. 49/1919, 
Praha, s. 195 (tamtéž oprava Jaroslava Řepy); ŘEPA, Jaroslav, O zodpovědnosti synodního výboru, 
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budou staršovstva míti v rukou návrhy církevního zřízení, aby do konce roku mohly 
vykonati seniorátní a superintendentní konventy i synod druhý,“ píše 7. července 
1919 v Husově odkazu nepodepsaný autor. „Půl roku uplynulo a nemáme v rukou 
ještě ani vytištěný protokol prvního synodu. Kde to vězí?“79

Co se dělo v mezidobí? Nový ústavní odbor se na své první schůzi sešel 
31.  ledna 1919 na obvyklém místě – na klimentské faře. Předsedal mu František 
Žilka, stálým zapisovatelem byl znovuzvolen Rudolf Medek. Poté, co byly pro-
brány poněkud opožděné připomínky superintendenta a člena synodního výboru 
Ferdinanda Hrejsy k předsynodnímu návrhu ústavních zásad, ústavní odbor usnesl 
osm principů, na nichž mělo spočívat církevní zřízení. Nejpodstatnějším z nich 
bylo zrušení superintendencí.80

Po tříměsíční přestávce se odbor opět sešel, aby pracoval již s konkrétními 
legislativními návrhy, které v ústavním odboru prošly výhní diskuse, aby bylo 
přikročeno k definitivní textaci jednotlivých ustanovení. Na schůzích dne 1. květ-
na,81 16. května82 a 3. června 1919 odbor připravil ucelený návrh, k němuž měl 
Rudolf Medek připravit „motivaci“, tedy odůvodnění.83 Měla se též provést textová 
redakce.84 Dne 27. června 1919 František Žilka odeslal synodnímu výboru návrh 
církevního zřízení i s odůvodněním a několika minoritními vóty.85

Dne 4. září 1919 předseda synodního výboru senior Josef Souček informoval 
Františka Žilku o tom, že synodní výbor „měl a má jisté pochybnosti stran dosta-
tečnosti v propracování jednotlivých částí zřízení i celku vůbec“.86 Proto 18. září 
1919 František Žilka jednal se synodním výborem o tom, jak naložit s návrhem 

in: Husův odkaz č. 2/1920, Škvorec, s. 20; BOHÁČ, Antonín, Oprava, in: Husův odkaz č. 4/1920, 
Škvorec, s. 43–44 (tamtéž poznámka Jaroslava Řepy).

79 Synod, in: Husův odkaz č. 7/1919, Soběhrdy, s. 81.
80 Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 92–93.
81 Tamtéž, s. 94–95.
82 Tamtéž, s. 96–103.
83 Tamtéž, s. 104–107.
84 Tamtéž, s. [115].
85 ÚA ČCE, f. Synodní rada Českobratrské církve evangelické (dále jen „SR ČCE“), k. III D 1, 

č. j. 348/1919. Dopis Františka Žilky synodnímu výboru ze dne 27. června 1919.
86 Tamtéž, č. j. 495/1919. Dopis synodního výboru Františku Žilkovi ze dne 4. září 1919. K tomu 

viz též ŘEPA, Jaroslav, Poněvadž prý ústavním odborem vypracovaný návrh církevního zřízení…, 
in: Husův odkaz č. 8/1919, Soběhrdy, s. 93.
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církevního zřízení.87 Ústavní odbor se sešel ještě jednou 7. října 1919 a připravil 
definitivní verzi návrhu církevního zřízení.88

Pro jakési nedorozumění však nechal synodní výbor (se svolením Františka 
Žilky) vysázet návrh církevního zřízení pocházející z červnové schůze. Tajemník 
synodního výboru Bohumil Valeš zaslal otisk návrhu Rudolfu Medkovi 21. října 
1919 se sdělením, že „mnoho měnit v něm nelze, protože by to pak vlastně bylo 
dvojnásobné sázení a dvojnásobné placení“.89 Rudolf Medek mu již 23. října 1919 
odpověděl, že „místy bude dlužno provésti větší změny, i když z toho vznikne 
placení dvojnásobné. Změny ty jsou tak důležité, že provedení jich je nutné za 
každou cenu […].“ Přiložil též korekturu celého církevního zřízení.90

Za všechny změny lze uvést jedinou – změnu názvu církve z Evangelické církve 
bratrské na Českobratrskou církev evangelickou, kterou si vyžádalo Ministerstvo 
školství a národní osvěty kvůli shodě názvu s ochranovskou církví.91 Upravený 
návrh zřízení byl konečně vytištěn.

3.2.2 Ráz návrhu církevního zřízení

Nyní je načase, abychom se podívali na tři hlavní „neuralgické“ body návrhu cír-
kevního zřízení. Na návrhu se podepsal ráz doby i určitá změna v myšlení členů 
ústavního odboru. Nejzřetelněji se to projevuje v otázce reprezentace, tj. pověřo-
vání volených členů správních orgánů a shromáždění.

Nad tímto problémem se na schůzi ústavního odboru dne 16. května 1919 
rozhořela debata, když Rudolf Medek navrhl, aby do návrhu bylo pojato ustano-
vení ze starého církevního zřízení, podle něhož „při hlasování nemá nikdo býti 
vázán nějakou instrukcí, každý má se při hlasování spravovati toliko přesvědčením 
svým dle nejlepšího vědomí a svědomí. […] Nedocílilo se však shody o základ-
ních zásadách representace, poněvadž navrhovatel [tj. Rudolf Medek] tvrdil, že 

87 ÚA ČCE, f. SR ČCE, k. III D 1, č. j. 510/1919. Dopis Františka Žilky synodnímu výboru ze dne 
12. září 1919.

88 Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. [113]–[124].
89 ÚA ČCE, f. SR ČCE, k. III D 1, č. j. 589/1919. Dopis tajemníka synodního výboru Františku 

Žilkovi ze dne 21. října 1919.
90 Tamtéž, č. j. 589/1919. Dopis Rudolfa Medka tajemníkovi synodního výboru ze dne 23. října 1919. 

Korektura se zachovala v ÚA ČCE, f. SR ČCE, k. I 1.
91 O novém názvu církve hlasovaly sbory korespondenčně. Viz Ustavující generální sněm Česko-

bratrské církve evangelické, s. 59.
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voličové pověřují svého zástupce, aby samostatně rozhodoval a svým nejlepším 
vědomím se při tom řídil a že odvolati jej mohou, až nastaneli úplný rozchod mezi 
přesvědčením jejich a přesvědčením zástupce, kdežto druzí tvrdili, že representant 
má tlumočiti vůli svého voličstva, kterážto vůle je vždycky směrodatná, též jasná, 
hotová, zřejmá a že nechceli se representující říditi instrukcemi, že mají voličové 
právo jej odvolati (mechanické pojetí representace, pravý opak presbyterianismu). 
Nebylo možno docíliti shody o této elementární otázce, návrh byl zamítnut a ohlá-
šen jako minoritní votum.“92

Tato na pohled drobná šarvátka prozrazuje mnohé. Teologické zřetele se z roz-
hodování ústavního odboru téměř vytratily. Návrh církevního zřízení obsahoval 
též několik dalších, na první pohled nenápadných ustanovení, která v sobě neza-
přela vliv doby, zejména důrazný tlak na „demokratizaci“ a „laicizaci“ církve, 
což se projevilo především v postavení farářů. „Úkolem farního úřadu jest,“ píše 
se v § 36 návrhu církevního zřízení, „aby podporoval presbyterstvo při pěstování 
křesťanského bratrského života ve sboru. Úřad ten koná sborem povolaný farář, 
jehož pomocník sluje vikář.“93 Nebo ustanovení, které rušilo virilní účast farářů 
v seniorátních konventech [§ 7, písm. d)].94 Tolik k prvnímu problematickému 
bodu návrhu církevního zřízení.

Jeho druhým charakteristickým rysem bylo zrušení superintendencí, přičemž 
většinu jejich pravomocí získal synodní výbor – na úkor seniorátů, byť se to Rudolf 
Medek snažil ve svém odůvodnění návrhu církevního zřízení zastřít: „Působnost 
seniorátu bude značně rozšířena. Dosud byl seniorát více méně jen průchodištěm, 
nyní bude v mnohých věcech rozhodovati samostatně a konečně. V seniorátu, 
škotské ,presbytery‘, jest těžisko zřízení presbyterního. Správa seniorátu není nic 
jiného než zdemokratisovaný biskup, náleží jí tedy táž práva jako v episkopalismu 
absolutistickému jednotlivci, totiž biskupovi.“95 Již ve schůzi ústavního odboru 
dne 31. ledna 1919 byl však seniorát označen za „článek spojovací a přechodní“ 
mezi farním a povšechným sborem.96

92 Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 99–100 passim.
93 Návrh církevního zřízení Českobratrské církve evangelické v Republice československé, Praha, 

[1919], s. 22.
94 Tamtéž, s. 14–15.
95 Tamtéž, s. 5.
96 Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 92.
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Konečně třetím osobitým rysem návrhu církevního zřízení byl vědomý projev 
určité historické diskontinuity s církevním vývojem v období od vydání toleranč-
ního patentu v roce 1781 do roku 1918. O tom svědčí již první věta preambule 
návrhu církevního zřízení: „Po 160letém pronásledování českých církví husitských 
byly pozůstatkům jejich tolerančním patentem z roku 1781 oktrojovány konfesse 
augsburská a helvetská.“97

S jakými odezvami se setkal návrh ústavního odboru? Kostnické jiskry, časopis 
v té době nejvíce nakloněný synodnímu výboru, jakož i ústavnímu odboru, při-
nesl několik článků věnovaných církevnímu právu. Většinou se týkaly postavení 
farářů v církvi.98 „Jaký bude poměr v našich shromážděních a zasedáních mezi 
počtem duchovních a neduchovních? Samozřejmě bude neduchovních více než 
duchovních! U nás je každý knězem a každý má býti duchovním. Starý způsob 
zastoupení se nemůže udržeti.“99

Naopak proti návrhu církevního zřízení se nejhlasitěji ohradil poněkud zneu-
znaný farář Jaroslav Řepa, kterého generální sněm do nového ústavního odboru ne-
povolal, byť byl aktivním členem předsynodního odboru.100 Postavil se např. proti 
zrušení virilní účasti farářů v seniorátních konventech: „Proti tomu mluví, že nikde 
v presbyterosynodních církvích takovéhoto pochopení církevní demokratisace 
nenalézáme, všude staršovstvo vysílá na konvent a na generální synodu faráře 
a vedle faráře staršího. Ale my chceme míti něco nového; proč bychom nemohli 
zavésti něco, co jiní budou zaváděti po nás? Ovšem; jenže jest otázka, zavedouli 
právě toto zařízení. […] Jestliže tedy se návrhem nového církevního zřízení tímto 
způsobem církev demokratisuje, není to nic jiného, nežli porušením zásad pres-
byterosynodních. Jest potřebí to hodně zdůrazniti: jestliže v starém církevním 
zřízení farář byl bez volby členem seniorátního konventu, pak to bylo uplatněním 

97 Návrh církevního zřízení Českobratrské církve evangelické v Republice československé, s. 8.
98 Viz např. K novému zřízení, in: Kostnické jiskry č. 19/1919, Praha, s. 75–76; Bratřím nefarářům, 

in: Kostnické jiskry č. 21/1919, Praha, s. 83–84 (tamtéž poznámka redakce); Výměna farářů, 
in: Kostnické jiskry č. 25/1919, Praha, s. 99; Volby našich farářů, in: Kostnické jiskry č. 33/1919, 
Praha, s. 131; K článku „Volby našich farářů“, in: Kostnické jiskry č. 36/1919, Praha, s. 143; Volba 
našich farářů, in: Kostnické jiskry č. 37/1919, Praha, s. 147; Volba našich farářů, in: Kostnické 
jiskry č. 40/1919, Praha, s. 159. K tomu viz též např. Faráři na výpověď?, in: Hus č. 9/1918, 
Čáslav, s. 111–112; Zbytečné rozčilování, in: Husův odkaz č. 1/1919, Škvorec, s. 11.

99 K novému zřízení, in: Kostnické jiskry č. 19/1919, Praha, s. 75.
100 Viz např. ŘEPA, Jaroslav, Návrh církevního zřízení Českobratrské církve evangelické v Republice 

československé, in: Husův odkaz č. 11/1919, Soběhrdy, s. 125–127; ŘEPA, Jaroslav, Nové církevní 
zřízení, in: Husův odkaz č. 1/1920, Škvorec, s. 5–7, č. 2/1920, s. 16–18.
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presbyterosynodní zásady ve starém církevním zřízení, a nové církevní zřízení 
mělo této zásady použíti obdobně i při generální synodě, a nic více.“101

Jaroslav Řepa se vyslovil též proti okleštěným pravomocem seniorátního kon-
ventu: „Naproti tomu návrh nového církevního zřízení neprovádí demokratisaci 
církve tam, kde jest jí skutečně potřebí a kde hlavně se zásada presbyterosynodní 
uplatniti má, totiž v seniorátě. Tu demokratism církevní vyžaduje, aby o všem roz-
hodovala staršovstva, sbor staršovstev, to jest seniorátní shromáždění. Na seniorátní 
shromáždění patří dle návrhu nového církevního zřízení jen rokování a jednání, ale 
téměř žádná rozhodování o věcech seniorátu se týkajících. […] Kdo tedy v senio-
rátě rozhoduje? [Jsou to:] seniorátní – 3členný – výbor, seniorátní úřad – 1 osoba, 
synoda s velice skrovným přídělem pravomocí, synodní výbor – 7členný – s velice 
tučným přídělem pravomocí a konečně biskup – 1 osoba – na nějž se už jako v té 
pohádce o kašičce, kterou lištička vařila, nedostalo.“102

Proti návrhu církevního zřízení se ve svých „třech listech“ zaslaných synodní-
mu výboru ohradil i Ferdinand Císař, který od roku 1899 zastával úřad moravského 
reformovaného superintendenta.103 Pominemeli působivý „list druhý“ o kritice na-
vrhovaného zkrácení funkčního období členů volených orgánů na tři roky a velice 
intimní „list třetí“, v němž se trpce pozastavil nad způsobem, jakým byl jakožto 
služebně nejstarší superintendent pominut v diskusi o zrušení superintendencí, 
musíme se zastavit u nejráznější kritiky Ferdinanda Císaře, jíž se ohradil proti 
historické diskontinuitě s obdobím po vydání tolerančního patentu prosazované 
v preambuli návrhu církevního zřízení: „[Tvrdím], že náš potoleranční vývoj nelze 
jen tak smazat houbou zapomenutí, nebo zamluviti hlásnou troubou ultranacionál-
ního, po převratu našem na čas vysvětlitelného, ale ani trvalého, ani nejhlubším 
zásadám kupř. našeho presidenta odpovídajícího radikalismu.“104

3.2.3 Projednávání návrhu církevního zřízení

Synodní výbor dne 15. listopadu 1919 rozeslal návrh církevního zřízení do superin-
tendencí, seniorátů a farních sborů. Staršovstva farních sborů měla projednat návrh 

101 ŘEPA, Jaroslav, Demokratisace církve, in: Husův odkaz č. 4/1920, Škvorec, s. 39.
102 Tamtéž, s. 39–40 passim.
103 ÚA ČCE, f. SR ČCE, k. III D 1, č. j. 426/1919. Dopis Ferdinanda Císaře synodnímu výboru ze 

dne 9. srpna 1919. Ferdinand Císař měl zřejmě jakožto člen synodního výboru návrh církevního 
zřízení k dispozici ještě předtím, než byl vytištěn a rozeslán.

104 Tamtéž.
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do 15. prosince 1919 a svá usnesení zaslat seniorátním úřadům; senioři měli svolat 
seniorátní konventy do konce února 1920, aby byla jejich usnesení předložena su-
perintendenčním úřadům do 15. března 1920. Konečně superintendenti měli svolat 
superintendenční konventy do konce dubna 1920 a svá usnesení o církevním zřízení 
předložit synodnímu výboru do 15. května 1920,105 což se nakonec nestihlo.106

Zastavme se u závěrů konventu české superintendence (dříve reformované), 
o nichž se nám zachovalo nejvíce zpráv: „Návrh církevního zřízení, jak z tohoto 
superintendenčního shromáždění vyšel, není návrhem výstředním. Za to zajiš-
ťuje církvi klidnou práci, klidný vývoj i možnost, zlepšovati církevní zřízení dle 
zkušeností, jichž církev s ním nabude,“ píše Husův odkaz.107 Obecně lze říci, že 
seniorátní a superintendenční konventy otupily mnohá ostří návrhu ústavního 
odboru, zejména pokud se týče postavení farářů v církvi.

Na základě usnesení superintendenčních konventů vypracoval senior Josef 
Souček vlastně nový návrh církevního zřízení.108 Návrh se rozrostl o dva oddíly 
týkající se církevního školství a hospodaření církve, přičemž tyto dva oddíly byly 
zpracovány opět podle dosavadního církevního zřízení.109 Synodní výbor svolal 
generální synod na 21. února 1921 do chrámu Páně na Královských Vinohradech. 
Návrh církevního zřízení – s několika variantami uvedenými v poznámkách pod 
čarou – byl synodálům předem rozeslán.110

Synod zasedal až do 25. února 1921. Kázáním s názvem „Dodělejte“ na Ag 2, 5 
posloužil Ferdinand Císař.111 Vzhledem k tomu, že synod se na návrh Františka 
Žilky usnesl na tom, „aby zapisovatelé omezili se v protokolu toliko na záznam 

105 Věstník synodního výboru Českobratrské církve evangelické č. 3/1919, Praha, s. 33.
106 Konvent české východní superintendence (dříve a. v.) zasedal v Praze dne 4. května 1920, kon-

vent české superintendence (dříve reformované) se sešel na Královských Vinohradech ve dnech 
9. a 10. června 1920, a konečně konvent moravské superintendence (v té době již unionované) 
zasedal v Brně 1. a 2. července 1920. Viz Věstník synodního výboru Českobratrské církve evan-
gelické č. 3/1920, Praha, s. 34.

107 XVI. shromáždění bývalé reformované superintendence české, in: Husův odkaz č. 7/1920, Škvorec, 
s. 78.

108 ÚA ČCE, f. SR ČCE. Zápisy ze schůzí synodního výboru z let 1919 až 1921, s. 227.
109 První generální synod Českobratrské církve evangelické v Praze r. 1921, Praha, [1921], s. 2.
110 Tamtéž, s. 1–33.
111 Odkazuje na Bibli kralickou. V Českém ekumenickém překladu je citovaný verš uveden pod Ag 2, 4.
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návrhů a usnesení o nich s vyloučením zápisu debaty,“112 se synodní protokol 
zachytávající jednání o církevním zřízení „smrskl“ na jedenáct stránek, včetně 
záznamu o jednání o přechodných ustanoveních a novém rozdělení seniorátů.113

Z návrhu lze vyčíst, že synod věnoval mnoho pozornosti preambuli církevní-
ho zřízení.114 Pokud jde o pravomoci seniorátů, debata se omezila na stylistické 
úpravy.115 Synod se konečně ve věci přejmenování úřadu superintendenta přiklonil 
k návrhu Františka Žilky k tomu, „aby se předseda synodního výboru nazýval 
senior, zástupce jeho náměstek seniorův, dřívější senior konsenior a dřívější kon-
senior náměstek konseniorův a jeho zástupce II. náměstek konseniorův.“116 A to 
navzdory tomu, že komise, která měla příslušnou část návrhu na starosti, se usnesla 
na tom, že předseda synodního výboru by se měl nazývat „synodní senior“.117

Ve fázi synodního jednání – po třech superintendenčních konventech, mnoha 
seniorátních konventech a po nesčetných schůzích staršovstev – již zaprvé synod 
neměl možnost návrh příliš měnit, zadruhé byli synodálové zajisté problematikou 
církevního zřízení již natolik unaveni, že „odkývali“ ledacos. Nehledě k tomu, že 
synod kromě církevního zřízení přijal též několik církevních řádů, dalších předpisů, 
deklarací a nejrůznějších usnesení. Zvolil též nový synodní výbor.118 V církvi po 
prvním synodu jistě zavládl pocit úlevy.

Církevní zřízení bylo však vládou potvrzeno až 13. ledna 1922. Bylo publiková-
no jako vyhláška ministra školství a národní osvěty č. 64/1922 Sb. z. a n. Následně 
na základě oběžníku synodního výboru ze dne 26. ledna 1922 došlo k definitivní 
reorganizaci církve: do 15. dubna 1922 měly být vykonány ve všech sborech volby 
nových staršovstev, ve dnech 15. a 16. května 1922 se měly konat v celé církvi 
ustavující seniorátní konventy nových seniorátních obvodů.119

112 První synod Českobratrské církve evangelické v Praze od 21. do 25. února 1921, Praha, 1922, s. 9.
113 Tamtéž, s. 11–21.
114 Tamtéž, s. 11–13.
115 Tamtéž, s. 16.
116 Tamtéž, s. 17.
117 Tamtéž. Rudolf Medek toto označení navrhoval již ve schůzi ústavního odboru dne 3. června 1919. 

Viz Protokoly ze schůzí ústavního odboru, s. 105.
118 První synod Českobratrské církve evangelické v Praze od 21. do 25. února 1921, s. 46.
119 Věstník synodního výboru Českobratrské církve evangelické č. 2/1922, Praha, s. 18.
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4. „Jak to tedy bylo?“ aneb závěr
Období ústavních počátků Českobratrské církve evangelické se přirozeně rozpa-
dá na dvě období, která od sebe dělí generální sněm. Zatímco do prosince 1918 
ústavní odbor církevní zřízení studoval, v roce 1919 již zřízení tvořil, přičemž 
za předlohu si již před generálním sněmem vybral dosavadní církevní zřízení. 
V předsynodním období se poněkud nesoustředěná pozornost ústavního odboru 
zaměřovala na aktuální dění, jakož i na některé problémy budoucího uspořádání 
církve. Zřejmě v důsledku působení liberální teologie se dokázali jeho členové 
oprostit od přílišného idealismu, což mělo zajisté vliv na vznik Českobratrské 
církve evangelické. Je třeba též vyzdvihnout umírněný postoj ústavního odboru 
k otázce vztahu církví a státu a zájem o tradiční presbyterianismus, zejména pokud 
šlo o právní postavení seniorátů.

Po generálním sněmu se nezměnilo pouze složení ústavního odboru, ale i cel-
kový ráz doby. Všude přítomný tlak na „demokratizaci“ a „laicizaci“ církevního 
života si pochopitelně našel cestu i do smýšlení členů ústavního odboru, kde na-
páchal určité škody. V církvi se o slovo rázněji než kdykoliv předtím přihlásily 
nacionalismus a nenávist vůči katolické církvi. Při rušení superintendencí došlo 
v církvi k posílení významu synodního výboru na úkor seniorátů, což bylo v proti
kladu s předsynodními úvahami ústavního odboru, které odpovídaly tradičnímu 
presbyterianismu se silnými senioráty. Posléze byly největší výstřelky ústavního 
odboru, spočívající zejména v potírání duchovenského stavu, napraveny činností 
seniorátních a superintendenčních konventů.

Církevní zřízení z roku 1922 je proto vlastně pouze mírně přizpůsobenou verzí 
církevního zřízení z roku 1892. I v Německu, odkud pochází předloha předlitavské-
ho evangelického církevního zřízení,120 došlo po první světové válce k odstátnění 
konsistoří.121 Názory, že Českobratrská církev evangelická přijala po svém vzniku 

120 Viz Revise církevního zřízení, in: Jednota č. 8/1887, Kolín, s. 117. 
121 Viz např. KRUMWIEDE, HansWalter, Kirchenregiment, Landesherrliches, in: Theologische Real

enzyklopädie XIX, Berlin–New York, 1990, s. 66; LINK, Christoph, Kirchliche Rechtsgeschichte, 
München, 2010, s. 182–185; FRIEDRICH, Otto, Einführung in das Kirchenrecht unter beson-
derer Berücksichtigung des Rechts der Evangelischen Landeskirche in Baden, Göttingen, 1961, 
s. 202–208; SCHILBERG, Arno, Evangelisches Kirchenrecht in Rheinland, Westfalen und Lippe, 
Stuttgart, 2003, s. 224–226.
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nové, důsledně presbyterně synodní zřízení,122 je proto třeba odmítnout. V této 
souvislosti lze mluvit pouze o přirozeném vývoji stávajícího církevního zřízení.

Resumé
Českobratrská církev evangelická, největší z protestantských církví působících v českých 
zemích, si v roce 2018 připomíná sto let od konání generálního sněmu, který v prosinci 
1918 vyhlásil sjednocení českých evangelíků, reformovaných i luteránů, v jednu církev. 
Autor ve svém článku popisuje okolnosti vzniku Českobratrské církve evangelické přetvo-
řením předlitavské evangelické církve, přičemž se soustředí na období let 1917 až 1922. 
Vyzdvihuje klíčový význam ústavního odboru, který v letech 1917 až 1919 radil vrcholným 
představitelům hnutí českých evangelíků v právních a organizačních záležitostech. Autor 
zastává názor, že navzdory vědomým projevům právní diskontinuity je církevní zřízení 
Česko bratrské církve evangelické z roku 1922 výsledkem přirozeného vývoje předlitav-
ského evangelického církevního zřízení, nikoliv revolučním počinem.

Summary
Constitutional Beginnings of the Evangelical Church of Czech Brethren
In 2018, the Evangelical Church of Czech Brethren, the largest of the Protestant churches 
in the Czech lands, commemorates one hundred years since the General Assembly, which 
in December 1918 proclaimed the unification of Czech Protestants, Reformed as well as 
Lutherans, into one church. The author describes the circumstances of the commencement 
of the Evangelical Church of Czech Brethren through transformation of the Cisleithanian 
Protestant church, focusing on the period from 1917 to 1922. The author highlights the 
key importance of the Constitutional Committee, which advised senior representatives 
of the Czech Protestant movement in legal and organizational matters from 1917 to 1919. 
He holds the view that despite conscious manifestations of legal discontinuity, the church 
constitution of the Evangelical Church of Czech Brethren of 1922 is the result of the natural 
development of the Cisleithanian Protestant Church constitution, not a revolutionary act.

122 Viz např. BEDNÁŘ, František, Památník Českobratrské církve evangelické, s. 113; NEŠPOR, 
Pavel, Čeněk Dušek jako publicista a církevní vůdce, in: Český bratr č. 4/1933, Praha, s. 93–94, 
BOHÁČ, Antonín, Organisace evangelických církví v českých zemích, Memorandum synodní 
rady Českobratrské církve evangelické, Praha, 1946, s. 12; ŘÍČAN, Rudolf, Od úsvitu reformace 
k dnešku, Praha, 1948, s. 360; SMOLÍK, Josef, Odluka, presbyterianismus, nové formy, in: Kost-
nické jiskry č. 43/1968, Praha, s. 3; RODR, Miroslav, Budeme mít nové církevní zřízení?, in: Český 
bratr č. 9/1969, Praha, s. 135–136.
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Zusammenfassung
Die konstitutionellen Ursprünge der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder
Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder, die größte protestantische Kirche in böhmi-
schen Ländern, erinnert in 2018 an das hundertste Jubiläum ihrer Generalversammlung, 
die im Dezember 1918 die Vereinigung der tschechischen Protestanten, Reformierten als 
auch Evangelischen Augsburger Bekenntnisses, in eine Kirche erklärte. Autor beschreibt 
in seinem Artikel die Umstände der Gründung der Evangelischen Kirche der Böhmischen 
Brüder durch die Transformierung der cisleithanischen Evangelischen Kirche, insbeson-
dere in den Jahren 1917–1922. Er hebt die Schlüsselbedeutung des Verfassungskomitees, 
das ein offizieller Ratgeber der obersten Repräsentanten der Bewegung der tschechischen 
Protestanten in den rechtlichen und organisatorischen Sachen war, hervor. Autor ist der 
Meinung, dass, abgesehen von den absichtlichen Elementen der rechtlichen Diskontinuität, 
die Kirchenverfassung der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder aus dem Jahre 
1922 ein Ergebnis der natürlichen Entwicklung der cisleithanischen evangelischen Kirchen-
verfassung und keine revolutionäre Tat gewesen sei.

Riassunto
Le origini costituzionali della Chiesa evangelica dei Fratelli Cechi
La Chiesa evangelica dei Fratelli Cechi, la più grande delle Chiese protestanti operanti sul 
territorio ceco, celebra nel 2018 il centesimo anniversario dal consiglio generale che nel 
 dicembre 1918 ha dichiarato l’unione degli evangelici, riformati e luterani, in una  Chiesa 
unica. L’autore nel suo articolo descrive le circostanze della costituzione della Chiesa evan-
gelica dei Fratelli Cechi, trasformata dalla Chiesa evangelica cisleitana, concentrandosi al 
periodo tra gli anni 1917–1922. Sottolinea l’influsso principale del comitato costituzionale 
che nel periodo 1917–1919 dava consigli ai capi del movimento di evangelici boemi  nelle 
questioni legali ed organizzative. L’autore è del parere che nonostante manifestazioni inten-
zionali di una discontinuità, la costituzione ecclesiale della Chiesa evangelica dei Fratelli 
Cechi nel 1922 rappresenti un risultato dello sviluppo naturale della costituzione ecclesia-
stica evangelica di Cisleitania, piuttosto che un atto rivoluzionario.

Klíčová slova: Českobratrská církev evangelická, reformovaná církev, luterská církev, 
církevní zřízení, církevní ústava, církevní řád, evangelické církevní právo, české země, 
Československo

Keywords: Evangelical Church of Czech Brethren, Reformed church, Lutheran church, 
church polity, church constitution, church order, Protestant church law, Czech lands, Czecho
slovakia
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Profesor Peter Blaho dne 7. února 2014 při předávání knižní pocty Constans et perpetua 
voluntas k jeho 75. narozeninám. V pozadí dva z jeho blízkých spolupracovníků doc. Vojtech 
Vladár a Dr. Peter Mach.

Professor Peter Blaho on 7th February 2014 receiving the book homage Constans et perpetua 
voluntas on the occasion of his 75th birthday. Two of his close colleagues, Assoc. Prof. Vojtech 
Vladár and Dr. Peter Mach, are in background.

Foto Trnavská univerzita v Trnave
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Za profesorom Petrom Blahom

Vojtech Vladár

Dňa 29. mája 2018 zastihla československú akademickú obec obzvlášť smutná 
správa. V ten deň umrel vo veku 79 rokov jeden z najlepších európskych právnych 
romanistov, excelentný vedec i pedagóg prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., dr. h. c. mult.

Profesor Peter Blaho sa narodil 1. januára 1939 v Nitre a základné i stredo-
školské vzdelanie nadobudol v Topoľčanoch. Po úspešnej maturite na tamojšom 
gymnáziu nasledoval profesijnú dráhu otca a vybral si štúdium práv na Právnickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absurdnosť doby si vybrala svoju 
daň a pre nevyhovujúci triedny profil musel Peter Blaho štúdium v roku 1960 
nútene zanechať. Odvahu bojovať a odhodlanie preukázal, keď sa mu dva roky 
nato podarilo dosiahnuť zrušenie rozhodnutia o vylúčení a umožnenie pokračovať 
v štúdiu. Právnické štúdiá napokon úspešne dokončil v roku 1965 a vďaka vyni-
kajúcemu prospechu mu bol udelený pre romanistu tak dôležitý titul doktora práv.

Začiatky profesijnej kariéry Petra Blahu sa spájajú najskôr s prácou podnikové-
ho právnika a potom súdneho čakateľa na bratislavskom krajskom súde.  Vysnenú 
dráhu právneho romanistu sa mu podarilo nastúpiť v roku 1967, keď získal pozíciu 
asistenta na svojej alma mater, konkrétne na Katedre dejín štátu a práva. Osud 
mu prial i v tom, že mohol úzko spolupracovať so svojím vzácnym učiteľom 
prof. JUDr. Karolom Rebrom, DrSc., dr. h. c., vďaka ktorému pretrvala v Bratislave 
výučba rímskeho práva aj počas týchto ťažkých čias.

Od toho času sa Peter Blaho neúnavne pokúšal preniknúť do myšlienkové-
ho bohatstva rímskych právnikov a osvojiť si ho nielen v pedagogickej, ale tiež 
vedeckej činnosti. O úspešnosti jeho snáh vypovedá nielen postupne pribúdajúci 
počet vedeckých prác, ale tiež nadviazanie úzkych vzťahov s najvýznamnejšími 
československými právnymi romanistami.

Titul kandidáta vied Peter Blaho získal v roku 1978 obhájením kandidátskej 
dizertačnej práce s názvom Sociálna a triedna funkcia ochrany držby v antickom 
Ríme. Vynikajúci vedecký rast prispel k tomu, že už v roku 1980 sa mu podarilo 
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úspešne obhájiť habilitačnú prácu Rímskoprávna náuka o držbe a jej vyústenie 
v súčasnosti. Poznajúc pravidlá socialistického režimu si však zároveň veľmi dobre 
uvedomoval, že získaním titulu docenta dosiahol jeho kariérny rast svoj vrchol. 
Keďže nebol členom komunistickej strany, profesorom sa jednoducho stať nemo-
hol. Z toho dôvodu sa ešte viac zameral na kvalitnú vedeckú prácu a nadväzovanie 
kontaktov s európskou romanistickou elitou, pričom absolvoval študijné pobyty 
vo významných univerzitných mestách ako Štrasburg, Rím, Pécs, Halle a Krakov.

Nové možnosti pre vedeckú prácu a osobnostný i profesijný rozvoj znamenal 
pre Petra Blahu pád socialistického režimu. Osobitne mu k tomu pomohlo i vy-
menovanie do hodnosti profesora, k čomu došlo na základe iniciatívy vtedajšieho 
prezidenta Václava Havla. Bol to práve Peter Blaho, kto bol najskôr poverený 
vykonávaním funkcie prodekana a v roku 1991, ako symbol novej slobodnej doby, 
zvolený na bratislavskej právnickej fakulte za dekana.

O úspešnosti jeho pôsobenia v tejto funkcii a rešpekte akademickej obce vy-
povedá najmä skutočnosť, že v nej nakoniec zotrval až do roku 1998. Z jeho 
najdôležitejších aktivít možno spomenúť najmä v roku 1991 založenú tradíciu 
konania významnej medzinárodnej konferencie Lubyho právnické dni a v roku 
1992 zriadenie vydavateľského oddelenia Právnickej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave.

V snahe o prehĺbenie spolupráce medzi českými a slovenskými právnymi 
romanistami zase v roku 1994 inicioval konanie pravidelných romanistických 
konferencií, ktoré sa na platforme striedania českých a slovenských právnických 
fakúlt realizujú od roku 1998 dodnes. Výborné vzťahy s ďalšími vedeckými pra-
coviskami upevňoval aj v tomto období pobytmi na univerzitách v Grazi, Viedni, 
Regensburgu a Amsterdame.

Keď bola v roku 1998 Katedra rímskeho práva na jeho alma mater zrušená, 
rozhodol sa Peter Blaho pre odvážny krok. Spolu s ďalšími excelentnými profe-
sormi opustil svoje domovské pracovisko s cieľom obnoviť spolu s historickou 
Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave aj rímskoprávne štúdiá na nej. 
Práve on bol poverený najskôr funkciou štatutárneho orgánu právnickej fakulty 
a napokon sa v roku 1999 stal jej vôbec prvým dekanom.

Keď sa ešte v tom istom roku volil rektor Trnavskej univerzity, akademická 
obec preukázala svoje uznanie voči nemu tým, že voľba vyznela jasne v jeho 
prospech. V tejto funkcii napokon vytrval až do roku 2007 a možno povedať, že 
súčasná univerzita nesie stále pečať jeho osobnosti.
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V roku 2001 založil Peter Blaho aj v Trnave univerzitné vydavateľstvo s ná-
zvom Typi Universitatis Tyrnaviensis, ktoré funguje ako spoločné pracovisko 
s Vydavateľstvom Slovenskej akadémie vied VEDA dodnes. Jeho zásluhou bol 
zároveň v tom istom roku zriadený Ústav dejín Trnavskej univerzity a v roku 2004 
ako univerzitné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave Slovenský historický 
ústav v Ríme.

Potom, čo prestal vykonávať úrad rektora, sa Peter Blaho nechal na svojom 
domovskom pracovisku presvedčiť k pôsobeniu vo funkcii prodekana pre vedecko-
výskumnú a edičnú činnosť. V nej zostal do roku 2014, kedy sa rozhodol venovať 
už len pedagogickým a vedeckým aktivitám. Dva roky nato zanechal i pedago-
gickú činnosť, pokračujúc však naďalej v písaní vedeckých článkov a prekladaní 
najdôležitejších prameňov rímskeho práva. Aj v tomto období tak Peter Blaho 
patril k najlepším vedcom fakulty. I keď úraz z roku 2016 a rozvíjajúca sa choroba 
spomalili jeho aktivity, neprestával pracovať na nových vedeckých štúdiách, v čom 
vytrval prakticky až do konca života.

Význam osobnosti Petra Blahu nielen v akademickom, ale tiež širokom spo-
ločenskom prostredí možno ilustrovať prostredníctvom viacerých ocenení. K tým 
najvýznamnejším patria rád rytiera commandatora sv. Gregora Veľkého, ktorý 
mu udelil v roku 2001 pápež Ján Pavol II., a v roku 2004 prezidentom Rudolfom 
Schusterom udelený Pribinov kríž I. triedy ako vyznamenanie za významné zásluhy 
o hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj Slovenska.

Jeho dôležitosť a význam v slovenskej spoločnosti sa preukázali aj v pozícii 
vedúceho pracovnej skupiny odborníkov pre prípravu základnej zmluvy medzi 
Svätou stolicou a Slovenskou republikou, ktorá bola napokon úspešne uzavretá 
v roku 2001. V roku 2004 bol zase zvolený za sudcu disciplinárneho senátu Naj-
vyššieho súdu Slovenskej republiky. Česť udelenia titulu doctor honoris causa 
scientiarum iuridicarum mu potom v roku 2008 preukázali varšavská Univerzita 
kardinála Stefana Wyszyńského a v roku 2016 i domovská Trnavská univerzita 
v Trnave.

Peter Blaho bol odjakživa vysoko cenený ako bravúrny pedagóg, o čom vypo-
vedajú viaceré študentské ankety, ktoré napriek svojej povestnej prísnosti pravi-
delne vyhrával. Aj najbližší spolupracovníci na Petra Blahu spomínajú len v tom 
najlepšom, vnímajúc ho ako noblesného, galantného, zásadového a vystupovaním 
i životnými postojmi stále mladého človeka, ktorý sa nikdy nedal odradiť negatí-
vami a pozeral stále s optimizmom vpred.
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I z môjho pohľadu musím napísať, že sme ho považovali za človeka, ktorý nás 
drží na Katedre rímskeho a cirkevného práva pohromade a že nás berie doslova 
ako členov vlastnej rodiny. Vždy bol totiž pre nás prísnym, no zároveň láskavým, 
trpezlivým a chápajúcim učiteľom. Jeho múdrosť, rozhľad, elegancia – to všetko 
z neho robilo človeka v mnohých ohľadoch ideálneho.

Aj preto sme ho obdivovali, vzhliadali k nemu, učili sme sa od neho, nedali 
na neho nikdy dopustiť a najviac nás mrzelo, keď sme ho sklamali. Peter Blaho 
zostane navždy naším vzorom. Ako mi raz povedal, najviac bol hrdý na svoju 
katolícku vieru, potom svoju rodinu a napokon rímske právo, ktorého rozvíja-
niu v akademickom prostredí zasvätil celý život. Requiesce in pace, professore, 
magister noster!
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Miroslav Černý šedesátníkem

Jiří Rajmund Tretera

Docent JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D. (Lateran.), čestný konventní  kaplan 
Suverénního řádu Maltézských rytířů, vysokoškolský učitel a advokát, patří v sou-
časné době k nejvýznamnějším českým historickým kanonistům. Narodil se roku 
1958 v Praze. Po odchodu do exilu studoval teologii a kanonické právo na Papežské 
lateránské univerzitě v Římě. Na jeho studijní léta rádi vzpomínají mnozí jeho 
spolužáci ze semináře.

V roce 1988 Miroslav Černý obhájil na Lateránu dizertaci o českém kanonis-
tovi ze 14. století Kuneši z Třebovle. Její knižní vydání v italském jazyce vzbu-
dilo pozornost a přispělo k rozšíření povědomí zahraničních badatelů o českém 
přínosu k evropské právní vědě ve vrcholném středověku. Následujících šest let 
po získání doktorátu působil Miroslav Černý dále na Lateránské univerzitě jako 
asistent katedry středověkých právních dějin. Po dokončení studia následoval rok 
kaplanství ve Vídni, a v době, když se pro něj opět otevřely po pádu komunismu 
hranice Československa, byl posledním příbytkem Miroslava Černého v zahraničí 
augustiniánský klášter v bavorském Zwieselu.

S Dr. Černým jsem se poznal hned po jeho návratu do vlasti v roce 1990. Přes 
věkový rozdíl jedné generace se mezi námi vyvinul dobrý kolegiální a přátelský 
vztah. Dr. Černý mně tehdy poskytl četné cenné informace, které nabyl za svých 
studií v zahraničí.

Po svém návratu se Dr. Miroslav Černý účastnil obnovy českého řeholního 
života jako provinciál české provincie Řádu augustiniánů se sídlem u sv. Tomáše 
v Praze na Malé Straně.1 Současně vyučoval kanonické právo nejprve na Univerzitě 
Palackého v Olomouci a posléze na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Dne 15. prosince 1993 byl Dr. Černý jedním ze čtyř slavnostních řečníků na ve-
čeru pořádaném Střediskem křesťanské kultury v dominikánském klášteře sv. Jiljí 

1 Srov. TRETERA, Jiří Rajmund, Církve a právo – Miscellanea, Praha, 2015, s. 93.
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v Praze, při němž prezentoval mou základní učebnici pro právnické fakulty, která 
byla právě vydána pod názvem Církevní právo. Na tomto večeru zazněl spon-
tánní návrh na založení Společnosti pro církevní právo. Dr. Černý se stal l. října 
1994 jedním z jejích zakládajících členů. Téhož roku recenzoval společně s ThLic. 
Dominikem Dukou OP mou další publikaci Synagoga a církve kdysi a dnes, Kapi-
toly z právních dějin. Dne 28. května 1997 se zúčastnil prezentace knihy Konfesní 
právo a církevní právo, kterou jsem napsal ve spolupráci s P. Stanislavem Přibylem. 
I při této příležitosti byl jedním z hlavních řečníků.

Od roku 1993 Dr. Černý vyučuje římské právo na Fakultě právnické Západo-
české univerzity v Plzni, kde v letech 1993 až 1995 přednášel rovněž kanonické 
právo. V současné době kromě římského práva „[na] plzeňské právnické fakultě 
vyučuje předmět Římské právo ve středověku, jehož účelem je seznámit studenty 
s významem římského práva při formování středověké Evropy.“2 V roce 2014 se 
habilitoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.3

Čtenářům Revue církevního práva je dobře znám díky řadě svých napínavých 
a čtivých článků, které v tomto vědeckém recenzovaném časopisu publikoval. 
Po medailonku Kuneš z Třebovle4 z roku 1998 to byl článek na téma Vybrané 
aspekty právního systému Maltézského řádu5 v roce 2011 a hned v následujícím 
roce 2012 článek Vilém Duranti – hlavní představitel středověké procesní nauky,6 
který doprovodil fotografií náhrobku Viléma Durantiho, biskupa v Mende, v do-
minikánském kostele Santa Maria sopra Minerva v Římě. Slovy „[dne] 20. září 
1870 byly prolomeny hradby Říma nedaleko od brány Porta Pia a italské vojsko 
vstoupilo do města…“ začíná v roce 2013 svůj strhující a napínavý článek Právo 
Vatikánského Města – historie a současnost.7

2 HORÁK, Záboj, Kanonisté a římské právo v českých zemích, in: BĚLOVSKÝ Petr, STLOUKA-
LOVÁ Kamila (eds.), Caro amico, 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč 
staletími, Praha, 2017, s. 183.

3 Srov. TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, Česká kanonistika, in: SCHELLE, Karel, 
TAUCHEN, Jaromír (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek: A–Č, Plzeň, 2015, 
s. 563–564.

4 Revue církevního práva č. 9–1/1998, Praha, s. 29–36.
5 Revue církevního práva č. 48–1/2011, Praha, s. 27–36.
6 Revue církevního práva č. 52–2/2012, Praha, s. 21–35.
7 Revue církevního práva č. 55–2/2013, Praha, s. 7–18.
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Dva příspěvky Dr. Černého Vliv kanonického učeného práva na český právní 
život pozdního středověku a Právní život a právní věda v době vydání Zlaté buly 
sicilské jsou zachyceny ve sbornících Acta historicoiuridica Pilsnensia z let 2011 
a 2012–2013.8 V roce 2014 přispěl Dr. Černý do knihy Pozapomenuté právní 
instituty svým pojednáním Místní interdikt.9

Do Časopisu Společnosti přátel starožitností přispěl doc. Černý v roce 2015 
svým článkem Jan Hus a některé právní aspekty jeho procesu a odsouzení,10 do 
Právněhistorických studií v roce 2016 svým článkem Počátky kanonistiky jako 
samostatné právní vědy,11 do italského časopisu Historia et ius, Rivista di storia 
giuridica dell’età medievale e moderna roku 2017 článkem Recenti contributi per 
la storia del diritto canonico medievale nella Repubblica Ceca.12

V roce 2017 přednášel doc. Černý u příležitosti oslav pětistého výročí počátků 
luterské reformace v augustiniánském klášteře sv. Tomáše v Praze na Malé Straně 
na téma Martin Luther a kanonické právo. Účastní se také na monumentálním díle 
Encyklopedie českých právních dějin (editoři Karel Schelle a Jaromír Tauchen), 
kam přispěl v roce 2017 heslem Recepce římského práva (středověk).

Dne 7. ledna 2018 oslavil doc. Miroslav Černý své šedesáté narozeniny. Děkuji 
mu za mnoho dobrého, co pro mne a vědu církevního práva učinil, a přeji mu jmé-
nem svým i celé Společnosti pro církevní právo z celého srdce ad multos annos!

8 Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011, Plzeň, 2011, s. 56–64; Acta historico-iuridica Pilsnensia 
2012–2013, Plzeň, 2014, s. 42–53.

9 ČERNÝ, Miroslav, Místní interdikt, in: ADAMOVÁ, Karolina, KNOLL, Vilém, VALEŠ, Václav 
a kol., Pozapomenuté právní instituty, Plzeň, 2014, s. 40–59.

10 Časopis Společnosti přátel starožitností č. 4/2015, Praha, s. 205–213. 
11 Právněhistorické studie č. 45–2/2016, Praha, s. 5–27.
12 Historia et ius, Rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna č. 12/2017, Roma, paper 

19, s. 1–9.



Z prezentace knihy Jiřího Rajmunda Tretery Církevní právo, která se konala dne 15. prosince 
1993 v čítárně kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Zleva Dr. Miroslav Černý a ředitel 
odboru církví Ministerstva kultury Dr. Pavel Zeman.

Presentation of the book Church Law by Jiří Rajmund Tretera, which took place on 15th 
December 1993 in the reading room of the Priory of St. Giles in Prague Old Town. From 
the left Dr. Miroslav Černý and the Director of the Department of Churches of the Ministry 
of Culture, Dr. Pavel Zeman.

Foto Ladislav Forman
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Jaroslav Benák (ed.): Církev a stát 2017

Sborník z konference

Masarykova univerzita, Brno, 2017, 74 s., ISBN 978‐80‐210‐8830‐6 (online).

Již od roku 1995 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně koná tra-
dičně v měsíci září konference Církev a stát pořádaná Katedrou ústavního práva 
a politologie této fakulty ve spolupráci se Společností pro církevní právo. Dne 
14. září 2017 se uskutečnil 23. ročník této konference, jenž byl věnován vztahu 
Náboženství a zdravotnictví, se zaměřením na problematiku duchovní péče ve 
zdravotnictví a střetů náboženského přesvědčení jednotlivce se standardními lé-
kařskými postupy. Z vybraných příspěvků, které na konferenci zazněly, vznikla 
publikace obsahující úvahy přispěvatelů z akademického prostředí, kteří se výše 
uvedenou problematikou dlouhodobě zabývají.

Úvodní příspěvek prof. JUDr. Jiřího Rajmunda Tretery na téma Vážná potřeba 
institucionalizované duchovní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních: úvaha 
na základě několika osobních zkušeností zdůrazňuje nutnost bezodkladného právní-
ho zajištění služby nemocničních kaplanů s odkazem na uplatnění ústavního práva 
na náboženskou svobodu. Autor ve svém příspěvku uvádí důvody, které již dříve 
vedly ke zřízení duchovní péče v dalších institucích veřejného života, jako je např. 
služba kaplanů vojenských, vězeňských, policejních i dalších, přičemž v analogii 
s těmito důvody dokládá naléhavost potřeby zařazení nemocničních kaplanů do 
multidisciplinárního týmu v rámci odborného personálu každého zdravotnického 
zařízení s lůžkovou péčí. V závěru příspěvku autor uvádí dva osobní příběhy ze 
svého života, jež nutnost zřízení duchovní péče ve zdravotnických zařízeních 
dosvědčují.

V návaznosti na předchozí příspěvek byla ve sborníku publikována  úvaha 
doc. JUDr. ICLic. Záboje Horáka, Ph.D., LL.M., s názvem Duchovní péče 
v  necírkevních institucích jako typ služeb, které náboženská společenství poskytují 
široké veřejnosti. Autor se zde v obecnější rovině zabývá duchovní péčí posky-
tovanou náboženskými společenstvími široké veřejnosti ve veřejných institucích. 
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V  příspěvku je vysvětlen charakter této péče coby péče poskytované všem, kdo 
o ni požádají, bez ohledu na náboženské vyznání žádajícího, a zdůrazněna návaz-
nost na duchovní tradici euroamerické kultury, která byla zformována křesťan-
stvím a v níž tkví podstata důvodu poskytování této péče. V další části příspěvku 
jsou podrobněji popsány důvody pro poskytování duchovní péče, a to s odkazem 
na ústavně zaručené náboženské svobody zakotvené v Listině základních práv 
a svobod a mezinárodněprávních dokumentech, neméně důležitou nutnost zacho-
vání lidské důstojnosti, jakož i přispění této péče k lepšímu fungování veřejných 
institucí. Závěrečná část autorovy úvahy je věnována postavení kaplanů, jejich 
pomocníků, jakož i dobrovolníků při výkonu veřejné služby.

Příspěvek ThLic. ICLic. Mgr. Moniky Menke, Th.D., nazvaný Nadkonfesní 
rozměr služby nemocničních kaplanů v ČR, je zaměřen na činnost nemocničních 
kaplanů, která dle vysvětlení autorky přesahuje čistě náboženské působení a má 
neevangelizační charakter. Autorka se v příspěvku zabývá srovnáním pojetí a po-
stavení nemocničních kaplanů v úpravě obsažené v Kodexu kanonického práva 
a v právním řádu České republiky, resp. v metodickém pokynu Ministerstva zdra-
votnictví, který byl publikován v květnu 2017. Autorka dále poukazuje na nedo-
statečnost zakotvení klinické pastorační služby v právním řádu České republiky 
a neexistenci legislativně zakotvené koncepční podoby této činnosti. Značná část 
příspěvku je věnována evropským standardům pastorační péče ve zdravotnictví, 
podle kterých kaplani vystupují jakožto členové multidisciplinárního zdravot-
nického týmu, jejichž hlavním úkolem je ochrana hodnoty a důstojnosti každé 
lidské bytosti, přičemž tyto standardy dále obsahují rozsáhlý popis jejich činnosti. 
V předposlední části příspěvku jsou uvedeny konkrétní příklady úpravy působení 
kaplanů ve dvou vybraných zdravotnických zařízeních.

V následujícím příspěvku nazvaném Judikatura Evropského soudu pro lidská 
práva a uplatnění výhrady ve svědomí ve zdravotnictví a její slovenský kontext autor 
Mgr. Martin Gregor kriticky analyzuje judikáty Evropského soudu pro lidská práva 
týkající se možnosti uplatnění výhrady ve svědomí v oblasti výkonu zdravotní péče. 
Ve svém příspěvku autor nastiňuje problematiku střetů svědomí a náboženského 
přesvědčení se situacemi, se kterými se mohou zdravotničtí i další pracovníci při 
výkonu svého povolání setkat. Autor dále v podrobnější rovině popisuje několik 
judikovaných případů, přičemž konstatuje zdrženlivost Evropského soudu pro 
lidská práva ve vztahu k ochraně svědomí prostřednictvím výhrady ve svědomí. 
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V předposlední části příspěvku je popsáno zakotvení výhrady ve svědomí ve slo-
venském právním řádu a konstatovány nedostatky této úpravy.

Posledním příspěvkem publikovaným ve sborníku je příspěvek Mgr. Alžběty 
Nemeškalové Rosinové s názvem Dříve vyslovené přání a náboženské vyznání. 
Autorka v tomto příspěvku popisuje právní zakotvení institutu dříve vysloveného 
přání v mezinárodním i vnitrostátním právu a uvádí souvislost tohoto institutu 
s institutem informovaného souhlasu, to vše v kontextu s náboženským přesvěd-
čením pacienta či příslušníků pacientovy rodiny. V příspěvku jsou analyzovány 
specifické případy, kdy může dojít k nesouladu s dříve vysloveným přáním pacienta 
a náboženským či jiným názorem jeho rodiny či blízkých osob. V této souvislosti je 
zdůrazněna absence výslovné právní úpravy a riziko vzniku komplikované situace 
v případě, kdy má zástupce pacienta při udílení tzv. zástupného souhlasu jiný názor, 
než který pacient v předchozí době vyjádřil v dříve vysloveném přání.

Příspěvky publikované v recenzovaném sborníku představují vítaný zdroj námě-
tů a informací týkajících se dotčené problematiky duchovní péče ve zdravotnictví 
a možných střetů náboženského přesvědčení jednotlivců s principy poskytová-
ní zdravotní péče v České republice s přihlédnutím k mezinárodnímu kontextu. 
 Publikované úvahy pro svou srozumitelnost mohou posloužit jako základní pramen 
poznání pro čtenáře, který dosud do uvedené problematiky podrobněji zasvěcen 
nebyl, avšak mohou být i zdrojem inspirací pro čtenáře, kteří se touto problemati-
kou již hlouběji zabývají či posloužit jako námět pro tvůrce legislativních úprav.

Tomáš Tuza



Z prezentace knihy Jiřího Rajmunda Tretery a Stanislava Přibyla Konfesní právo a cír-
kevní právo, která se konala 28. května 1997 v čítárně kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém 
Městě. Za řečnickým pultem stojí P. Miroslav Černý, v pozadí zleva P. Stanislav Přibyl 
a prof. Valentin Urfus.

Presentation of the book Religion Law and Church Law by Jiří Rajmund Tretera and Sta-
nislav Přibyl, which took place on 28th May 1997 in the reading room of the Priory of 
St. Giles in Prague Old Town. P. Miroslav Černý is standing behind the speaker’s desk; 
in the background from the left are P. Stanislav Přibyl and Prof. Valentin Urfus.

Foto Antonín Krč
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Hieronim Kaczmarek: Stát a církev – Český případ

Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2017,  
311 s., ISBN 9788073254377.

Publikace P. Hieronima Kaczmarka, Dr, OP z roku 2017 Stát a církev – Český 
případ zajímavým způsobem pojednává o vztahu státu a církve v České republice 
a zároveň zkoumá vývoj na české politické scéně ve vztahu k církvi a nábožen-
ství obecně. Výjimečnost publikace lze spatřovat v tom, že její autor je polským 
státním příslušníkem, který dlouhodobě působí na území České republiky, což mu 
umožňuje podávat informovaný výklad, ve kterém může srovnávat své zkušenosti 
získané v Polsku a České republice.

Kniha obsahuje krom úvodu a závěru celkem pět kapitol, které teoreticky vy-
mezují zkoumanou problematiku, mapují dějinný vývoj na území České republiky, 
zkoumají aktuální fenomény v konfesním právu a zabývají se důležitou problemati-
kou konkordátní smlouvy mezi Českou republikou a Apoštolským stolcem. Velkou 
devizou publikace je rovněž to, že autor své závěry podpírá různými statistickými 
údaji obsaženými v přehledných tabulkách přímo v textu práce. Ocenit lze rovněž 
skutečnost, že publikace kromě vlastního textu obsahuje i část, kterou autor ozna-
čuje jako kalendář, obsahující chronologický přehled událostí klíčových pro české 
konfesní právo, které se staly po pádu komunistického režimu na podzim roku 1989.

V první kapitole autor vymezuje teoretická východiska své práce a zabývá 
se jednotlivými modely vztahu církve a státu. Speciální pozornost je věnována 
modelům uplatňovaným ve státech Evropské unie. Popsán je francouzský model 
odluky, model konfesní známý z Velké Británie či Malty i model autonomie a spolu
práce, který je typický pro většinu evropských států. Celá kapitola je doplněna 
podnětným autorovým schématem, které znázorňuje vztah církve a státu v systému 
demokratického státu.

Druhá kapitola je věnována historickému vývoji vztahu církve a státu v českých 
zemích. Starší historie je zmíněna pouze okrajově, podrobně se autor dějinám věnu-
je až od období pobělohorské rekatolizace, kterému je věnována velká pozornost, 
stejně jako období josefinismu. Významná část této kapitoly je rovněž zasvěcena 



ANOTACE A RECENZE110

fenoménu národního obrození a jeho vlivu na vztah církve a státu. Autor podrobně 
analyzuje příčiny sekularizačních procesů z druhé poloviny devatenáctého století 
a začátku století dvacátého. Opomenuto není ani období první republiky; autor 
mimo jiné zajímavě popisuje vztah Tomáše Garrigua Masaryka k náboženství 
a církvi. V poslední části „historické“ kapitoly se autor zabývá smutným obdobím 
pronásledování církve ze strany zločinného komunistického režimu. Autor v této 
části výkladu jednak popisuje různé podoby pronásledování a jednak zkoumá 
postoje katolíků vůči tomuto pronásledování. Na posledních několika stránkách 
autor analyzuje důsledky, které zanechalo dlouhé období komunistické vlády na 
vztahu církve a státu a na vnímání církve ve společnosti.

Ve třetí kapitole autor zkoumá a popisuje současné konfesní právo v České 
republice. V úvodu kapitoly plynule navazuje na závěr kapitoly předchozí a zabývá 
se politickým a společenským kontextem v porevoluční době ve vztahu ke konfes-
nímu právu. Ve zbytku kapitoly autor zkoumá předpisy konfesněprávního charak-
teru a zajímá se o mezinárodní a ústavní garance náboženské svobody a zároveň 
i o zákonnou úpravu činnosti náboženských společenství, avšak neopomíjí ani další 
aspekty konfesního práva. Zvláštní pozornost je pak věnována otázce financování 
církví a s ním spojených diskusí o podobě navrácení církevního majetku.

Zvlášť zajímavá je čtvrtá kapitola zabývající se snahami o uzavření konkordátní 
smlouvy. Autor v této kapitole nejprve demonstruje význam konkordátních smluv 
a popisuje historické smlouvy uzavírané za české země s Apoštolským stolcem, 
jakými byly například konkordáty z let 1221/1222 či 1855. V této kapitole se rov-
něž nachází pasáž věnovaná pramenům evropského konfesního práva. Za velice 
poutavý pak osobně považuji výklad o snahách o uzavření konkordátní smlouvy 
mezi Apoštolským stolcem a Českou republikou v období po sametové revoluci. 
Autor napínavým způsobem popisuje průběh jednání o konkordátní smlouvě, její 
obsah a názory odborníků na konfesní právo, politologů, ústavních právníků a dal-
ších skupin. Podrobně je též popsána politická situace před hlasováním o ratifikaci 
smlouvy v Poslanecké sněmovně.

V poslední kapitole nazvané Determinanty budoucích vztahů mezi církví a stá-
tem autor zkoumá faktory, které ovlivňují a dle názoru autora i budou ovlivňovat 
vztah církve a státu. Právě tato kapitola obsahuje největší množství statistických 
údajů, na jejichž základě se autor snaží předvídat budoucí vývoj v České republice.
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Autor rovněž zkoumá přístup největších politických stran ke konfesněprávním 
otázkám a mapuje vývoj na porevoluční politické scéně. V poslední části poslední 
kapitoly si pak autor všímá změn v církvi v posledním čtvrtstoletí.

Závěrem je nutno konstatovat, že publikace Stát a církev – Český případ před-
stavuje zajímavou studii o recentním vývoji vztahu církve a státu v České republice. 
Autor díky svému „náhledu zvenčí“ objevuje nové souvislosti, což publikaci do-
dává další rozměr. Publikaci Hieronima Kaczmarka lze doporučit všem zájemcům 
o danou problematiku, kteří mají touhu získat nové podněty a poznatky.

Jan Beránek



Z 19. sympozia kanonického práva, které se konalo ve dnech 28. až 30. srpna 2018 ve 
Spišské Kapitule na Slovensku. Zleva doc. Vojtech Vladár, P. doc. Damián Němec OP 
a Dr. Jiří Dvořáček.

From the 19th Canon Law Symposium, which took place from 28th to 30th August 2018 
in Spišská Kapitula in Slovakia. From the left are Assoc. Prof. Vojtech Vladár, P. Assoc. 
Prof. Damián Němec OP and Dr. Jiří Dvořáček.

Foto Monika Menke
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Dvě ukázky z edice ReligionsRecht im Dialog

Rádi bychom v této anotaci představili dvě díla z edice, kterou rediguje Prof. Dr. 
Adrian Loretan, profesor kanonického a konfesního práva na Teologické fakultě 
Univerzity v Lucernu. Řada má dvoujazyčný název, a sice ReligionsRecht im 
Dialog – Law and Religion.

Interdisciplinární rozhovor otevírá sborník studií o důstojnosti lidské osoby Die 
Würde der menschlichen Person s podnadpisem Zur Konzilserklärung über die 
Religionsfreiheit Dignitatis humanae, jehož editorem je Adrian Loretan.1 Spojuje 
pohledy kanonickoprávní, etické a filosofické. Po krátkém úvodu se editor věnuje 
rozboru deklarace Druhého vatikánského koncilu Dignitatis humanae. Následuje 
kapitola Prof. Dr. Dr. Burkharda Josefa Berkmanna o církevněprávním pohledu 
na lidskou osobnost. Dr. Monica Herghelegiu navazuje svým příspěvkem, v němž 
zkoumá, zda je lidská důstojnost právním pojmem užívaným v kanonickém právu 
katolické církve. Prof. Dr. theol. lic. phil. Peter G. Kirchschläger se zabývá vzta-
hem mezi lidskou důstojností a lidskými právy z pohledu sociální etiky. Poslední 
kapitolu napsal Dr. Gregor Damschen a popisuje v ní tři filosofické aporie spojené 
s definicí lidské osoby.

Již zmíněný Prof. Dr. Dr. Burkhard Josef Berkmann, v současné době pro
fesor kanonického práva na Katolické teologické fakultě Univerzity v Mnichově, 
je autorem druhé sledované monografie s názvem Nichtchristen im Recht der 
katholischen Kirche.2 Jde o jeho habilitační práci, která se zabývá postavením 
nepokřtěných osob v právu katolické církve. Dílo se dělí na tři části. První je 
věnována právním, historickým a teologickým základům problematiky. Druhá 
část je vlastní analýzou a pojednává o Božím lidu, učitelském úřadu, posvěcující 
službě, církevním právu majetkovém, procesním právu a dalších souvisejících 
otázkách. V třetí části autor představuje syntézu výsledků svého bádání a potvrzuje 

1 LORETAN, Adrian (ed.), Die Würde der menschlichen Person, Zur Konzilserklärung über die 
Religionsfreiheit Dignitatis humanae, LIT Verlag, Münster–Wien–Zürich, 2017, 166 s., ISBN 
9783643802286.

2 BERKMANN, Burkhard Josef, Nichtchristen im Recht der katholischen Kirche, LIT Verlag, 
Münster–Wien–Zürich, 2017, 1020 s., ISBN 9783643507495.
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 známou skutečnost, že i nepokřtěné osoby považuje právo katolické církve za práv-
ní subjekty. Autor zdůrazňuje platnost kanonickoprávních norem a jejich zakotvení 
v teologických principech. V závěru se zabývá principem dialogu, čímž odkazuje 
na leitmotiv edice. Přestože dílo nemůže zcela vyřešit všechny problémy, jak je 
tomu v případě křtu dítěte bez vědomí nepokřtěných rodičů, autorovi se podařilo 
předložit vynikající pojednání, z něhož lze získat značné poučení. O píli autora 
svědčí taktéž podrobný věcný a jmenný rejstřík, jakož i rozsáhlý seznam použitých 
pramenů a prostudované literatury, který dosahuje téměř 140 stran.

Wolfgang Wieshaider
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19. sympozium kanonického práva, 
Spišské Podhradie, srpen 2018

Spolu s představiteli vedení Společnosti pro církevní právo doc. Damiánem Něm-
cem, doc. Stanislavem Přibylem a doc. Zábojem Horákem se sympózia zúčastnily 
další desítky členů Společnosti. Sympozium zorganizovala Slovenská společnost 
kanonického práva ve spolupráci s Kněžským seminářem biskupa Jána Vojtaššáka 
a Konferencí biskupů Slovenska. Konalo se jako vždy v uvedeném kněžském semi-
náři ve Spišské Kapitule v obci Spišské Podhradie, a to ve dnech 28. až 30. srpna 
2018. O předešlém sympoziu, konaném v roce 2016, jsme informovali v Revue 
církevního práva č. 65–3/2016 na s. 109–110.

V letošním roce se sympozia zúčastnilo přes 120 soudců, advokátů, notářů 
a dalších pracovníků církevních soudů jak všech osmi katolických diecézí la-
tinského obřadu a tří eparchií byzantského obřadu na Slovensku, tak i zástupců 
českých katolických církevních soudů. Také mnozí zástupci českých a slovenských 
univerzit byli přítomni.

Po úvodní modlitbě a zahajujícím projevu metropolity arcibiskupa bratislav-
ského Mons. Stanislava Zvolenského vystoupili spišský biskup Mons. ThDr. Šte-
fan Sečka a Mons. prof. Ján Duda, předseda Slovenské společnosti kanonického 
práva. Poté pronesli své zdravice prof. Alessandro Fadda z Papežské teologické 
fakulty Sardinie v Cagliari, zástupce Italské společnosti učitelů kanonického 
práva, a doc. Záboj Horák z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, místopředseda 
Společnosti pro církevní právo.

Ve vlastním programu vystoupil jako první Mons. Stanislav Zvolenský s před-
náškou na téma Aktuální otázky přípravy na slavení manželství, v níž se věnoval 
praxi jak slovenských, tak českých diecézí. Poté vystoupil prof. Janusz Kowal SJ, 
profesor Fakulty kanonického práva Papežské gregoriánské univerzity v Římě, 
s přednáškou na téma Pastorace rozvedených a znovu oddaných osob: právní 
aspekty. Po polední pauze přednášel Mons. Grzegorz Erlebach, auditor Tribunálu 
Římské roty, na téma Vykonatelnost rozsudku manželské nulity. V podvečer byla 
v katedrále sv. Martina ve Spišské Kapitule sloužena slavnostní mše svatá, jíž 
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předsedal Mons. Stanislav Zvolenský. Program prvního dne završila prezentace 
elektronických služeb církevního tribunálu.

Druhý den, po mši svaté, slavené opět v katedrále, přednášel Mons. Paweł 
 Malecha, zástupce ochránce spravedlnosti Nejvyššího tribunálu Apoštolské signa-
tury, vyučující kanonického práva na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě, na 
téma Předání chrámu k nikoliv nečestnému světskému užívání (profanace chrámu 
„non sordido“) ve světle platné kanonickoprávní legislativy a výzvy církve v sou-
časné době. Ve svém příspěvku popsal praxi Apoštolské signatury, která velmi 
pečlivě zkoumá rekurzy proti rozhodnutím diecézních biskupů o předání kostelů do 
profánního užívání a odpověděl na mnohé dotazy z pléna, a to jak ze Slovenska, tak 
z českých zemí. Účastníkům sympozia předal pozdrav jednoho z jeho zakladatelů, 
kardinála Zenona Grocholewského. Dále přednášel prof. Janusz Kowal SJ o aplikaci 
čl. 14 procesních norem motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (2015) a možnosti 
vytvoření dalších titulů pro nulitu manželství. Došel k závěru, že pokud vzniknou 
nové tituly nulity, nebude to ve spojitosti s příliš neurčitě formulovaným čl. 14.

V odpoledních hodinách přednášeli profesoři z Fakulty kanonického práva 
sv. Pia X. v Benátkách Giuliano Brugnotto a Benedict Ndubueze Ejeh, kněz diecéze 
v Okigwe v Nigérii. Vyjádřili radost nad tím, že na sympoziu jsou přítomni mnozí 
jejich žáci z diecézí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku, kteří nyní 
zastávají ve svých mateřských diecézích soudní a správní úřady. Prof. Brugnotto po-
jednal o některých pastoračněprávních aspektech reformy papeže Františka,  pokud 
jde o blízkost a doprovázení stran během procesu nulity manželství. Prof. Ejeh 
hovořil o právní pomoci ve světle reformovaného procesu nulity manželství.

Ve večerních hodinách proběhla v zahradách Spišské Kapituly tradiční garden 
party, která přispěla významným způsobem ke sblížení a vzájemnému porozumění 
mnoha odborníků z celého světa.

Ve čtvrtečním dopoledním bloku vystoupil Mons. Miroslav Konštanc Adam OP, 
prelát auditor Tribunálu Římské roty, profesor Papežské univerzity sv. Tomáše 
v Římě, a jak sám zdůraznil, zakládající člen Společnosti pro církevní právo. Ve 
svém slovenském vystoupení hovořil nejprve na téma Defekty přijímání potravy 
(anorexie a bulimie) a judikatura Římské roty, a posléze na téma Matrimonium 
non consummatum: kanonickoprávní aspekty. Oba jeho příspěvky se těšily jako 
vždy velkému zájmu posluchačů, kteří měli radost z toho, že jejich rodák do-
sáhl tak významného úspěchu ve vědě i hierarchickém postupu. Mons. Adam 
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připomněl spoluzakladatele sympozia, papežského preláta Mons. Daniela Faltina 
(1927–2008), rodáka z nedalekých Kuriman u Levoče, za jehož nástupce v úřadu 
soudce Tribunálu Římské roty se považuje.

V závěrečném odpoledním bloku vystoupil prof. Alessandro Fadda s příspěv-
kem Pastorační péče o rozvedené a znovu oddané: právní aspekty jejich doprováze-
ní, rozlišování a integrace. Konferenci uzavřel doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., 
Th.D., IC.D., z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 
svým příspěvkem Vznik a vývoj církevních struktur rané církve se zvláštním zře-
telem k výkonu soudní moci.

Konferenci moderoval Mons. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD., kaplan Jeho 
Svatosti, profesor kanonického práva, soudce a donedávna soudní vikář diecézního 
soudu Spišské diecéze. Mons. Duda je jedním ze zakladatelů sympozia a trvale 
patří k jeho hlavním organizátorům. Jako moderátor a tlumočník se konference 
účastnil Mons. ICDr. Tibor Hajdu, viceoficiál Metropolitního soudu v Bratislavě, 
kancléř kurie a ředitel Arcibiskupského úřadu. Velkou péči celému sympoziu věno-
val diecézní biskup spišský Mons. ThDr. Štefan Sečka. Na závěr konference udělil 
všem účastníkům požehnání a konferenci uzavřel závěrečnou modlitbou.

Záboj Horák



Ze mše svaté slavené 4. září 2018 v katedrále Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Řešově při pří-
ležitosti konference a valného shromáždění Společnosti polských kanonistů.

Holy Mass celebrated on 4th September 2018 in the Cathedral of the Most Sacred Heart 
of Jesus in Rzeszów on the occasion of the conference and General Assembly of the Polish 
Canon Law Scholars Society.

Foto Monika Menke
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Konference a valné shromáždění Společnosti 
polských kanonistů, Řešov, září 2018

Ve dnech 3. až 5. září 2018 se v Řešově konala každoroční konference Společ-
nosti polských kanonistů (Stowarzyszenie Kanonistów Polskich), letos na téma 
Ochrana manželství a rodiny v nauce a zákonodárství papeže Františka (Ochrona 
małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka). Před-
nášky a doprovodný program, včetně valného shromáždění Společnosti, se konaly 
v prostorách Teologickopastorálního institutu v Řešově, metropoli Podkarpat-
ského vojvodství. Téma bylo zvoleno s ohledem na aktuální problémy kanonic-
kého práva, aplikaci papežské nauky v praxi jednotlivých partikulárních církví 
i v církevním soudnictví, čemuž odpovídalo i zaměření příspěvků, přednesených 
v polském jazyce.

Na konferenci se shromáždilo asi 150 účastníků, především členů Společnosti, 
ale i studentů, odborníků na kanonické právo a členů církevních soudů z Polska, 
Běloruska, České republiky a Slovenska. Z České republiky se konference kromě 
autorky zprávy zúčastnil také soudce Interdiecézního soudu v Olomouci Piotr 
Grzybek.

Po úvodní zdravici prof. Józefa Krukowského, dlouholetého předsedy Spo-
lečnosti polských kanonistů, dr Jana Wątroby, řešovského diecézního biskupa, 
a biskupa dr Ryszarda Kasyny, předsedy Rady pro rodinu Konference biskupů 
Polska, byly v úvodní části předneseny příspěvky dr Jana Wątroby, prof. Leszka 
Adamowicze z Fakulty práva, kanonického práva a správy Katolické univerzity 
Jana Pavla II. v Lublinu a prof. Piotra Majera z Fakulty kanonického práva Uni-
verzity kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě zaměřené na pastorační pokyny 
k exhortaci Amoris laetitia, které v červnu 2018 vydala Konference biskupů Polska. 
Poté přednášel prof. Paweł Sobczyk z Fakulty práva a správy Opolské univerzity 
na téma nových předpisů v oblasti ochrany manželství a rodiny v polském svět-
ském právu.

Prof. Wojciech Góralski z Teologické fakulty Univerzity kardinála Stefana 
Wyszyńského ve Varšavě posléze přednášel o discretio iudicii (kán. 1095, 2° 
CIC/1983). Poté zazněl příspěvek prof. Gintera Dzierżona z Fakulty kanonického 
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práva Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě o vlivu víry nuptu
rientů na platnost manželství. Následně prof. Jan Krajczyński z Fakulty kano-
nického práva Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě promluvil 
o kompetencích soudce instruktora a prof. Tomasz Rozkrut z Fakulty kanonického 
práva Papežské univerzity Jana Pavla II. v Krakově o úkolech advokáta v součas-
ném manželském procesu. Poté prof. Józef Krzywda z Fakulty kanonického práva 
Papežské univerzity Jana Pavla II. v Krakově promluvil o specifických závazcích 
a úkolech manželů vůči sobě navzájem z pohledu církve i národa. Příspěvky byly 
prokládány dotazy a diskusí.

V podvečer byla v místní katedrále Nejsvětějšího Srdce Ježíšova slavena slav-
nostní mše svatá, které předsedal diecézní biskup řešovský a koncelebrovali ji 
všichni přítomní biskupové a kněží. Následovalo valné shromáždění Společnosti 
polských kanonistů, které zvolilo vedení na další období. Předsedou byl zno-
vu zvolen prof. Józef Krukowski, místopředsedou prof. Wojciech Góralski. Tato 
vědecká společnost má v současné době 830 řádných a asi 30 čestných členů, 
především z Polska, ale i z České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Běloruska, 
 Litvy, Itálie a Španělska. Každoročně vydává periodikum Biuletyn Stowarzyszenia 
Kanonistów Polskich.

Druhý den program konference pokračoval již pouze dopoledním blokem. 
Prof. Andrzej Pastwa z Teologické fakulty Slezské univerzity v Katovicích před-
nášel na téma bonum coniugum. Následně dr. Jan Słowiński z Teologické fakulty 
Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani promluvil o vlivu transsexuality na 
schopnost uzavřít manželství. Prof. Piotr Ryguła z Fakulty kanonického práva Uni-
verzity kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě hovořil o vyloučení potomstva 
jako důvodu neplatnosti manželství. Prof. Piotr Kroczek z Fakulty sociálních studií 
Papežské univerzity Jana Pavla II. v Krakově přednášel o kompetencích ochránce 
spravedlnosti v novém manželském procesu, prof. Piotr Steczkowski z Fakulty 
práva a správy Řešovské univerzity o ochraně sexuální identity osoby v polském 
i kanonickém právu.

Příští rok se konference Společnosti polských kanonistů uskuteční v Čensto-
chové.

Monika Menke
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24. konference Církev a stát, Brno, září 2018

Ve čtvrtek 13. září 2018 se krátce po deváté hodině začala scházet v zasedacím 
sále děkanátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně početná skupina 
účastníků z celé České republiky i ze Slovenska, těšících se na tradiční konferenci 
z oblasti konfesního práva zvanou Církev a stát, v pořadí již dvacátou čtvrtou, 
tentokrát zasvěcenou tématu Náboženství a vězeňství. Volný čas do zahájení pro-
gramu účastníci trávili ve vzájemném družném rozhovoru. Všem, kdo přišli zblízka 
i přijeli zdáli, vysokoškolským učitelům i studentům, jakož i zástupcům církevní 
i světské veřejnosti, přišlo vhod, že mají možnost si vyměnit své pracovní a stu-
dijní zkušenosti, i seznámit se blíže s předním zástupcem vězeňského kaplanství.

Úderem půl desáté zahájila konferenci JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., 
z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a garantka oboru církevního 
práva, vyučovaného na této fakultě, soudkyně Ústavního soudu. Pozdravila všech-
ny přítomné jménem svým i jménem akademických pracovníků, kteří se obvykle 
naší konference plně nebo aspoň zčásti účastní. Jsou to děkanka doc. JUDr. Mar
kéta Selucká, Ph.D., doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., vedoucí Katedry ústavního 
práva a politologie, která je hlavním pořadatelem konference, a doc. JUDr. Pavel 
Molek, Ph.D., LL.M. (Católica), z Masarykovy univerzity v Brně a Katolické 
univerzity v Lisabonu. Z vážných důvodů tentokrát nemohli přijít, ale přáli naší 
konferenci úspěšný a zdárný průběh. S potěšením jsme se však s doc. Molkem 
setkali již v předvečer konference, při přípravné schůzce jejích organizátorů.

První příspěvek z prvního bloku konference přednesl P. prof. JUDr. Jiří Rajmund 
Tretera OP, z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který nejprve účastníky po-
zdravil jménem Společnosti pro církevní právo, spolupořadatele konference. Zdů-
raznil, že všechny tři její místní skupiny, brněnská, olomoucká a pražská, jsou na 
konferenci zastoupeny větším počtem účastníků, a že přítomni jsou i někteří její 
slovenští členové.

Ve svém vlastním příspěvku Vězeňské kaplanství jako služba církve veřej-
nosti – teoretický úvod zdůraznil, že téma náboženství a vězeňství tvoří samostatnou 
kapitolu ve vědě konfesního práva. Zabývá se ochranou a realizací individuální 
a kolektivní náboženské svobody ve vězeních a podobných zařízeních. Rozebral 



INFORmACE122

podrobněji vězeňské kaplanství jako součást kategoriální pastorace, pojmu zave-
deného v poslední době, tj. působení náboženských společenství navenek, ve svět-
ských strukturách. Zdůraznil, že ve všech odvětvích vnější kategoriální pastorace 
jde o službu přítomností a nasloucháním všem, kdo o to mají zájem.

Následoval příspěvek JUDr. Kateřiny Šimáčkové, Ph.D., na téma Lidská 
 důstojnost a trest odnětí svobody. Přednášející se soustředila na širší souvislosti 
tématu konference, a sice na otázku zacházení s vězni a zachování jejich lidské 
důstojnosti. O vězeňském kaplanství a otázkách náboženské svobody ve vězeních 
se zmínila spíše okrajově.

První blok uzavřel hlavní kaplan Vězeňské služby České republiky Ing. Bc. Pavel 
Kočnar svým projevem Duchovní služba vězeňských kaplanů a dobrovolníků jako 
součást systému Vězeňské služby ČR. Připomněl 20. výročí zřízení této služby a ro-
zebral dopodrobna její principy. V současné době působí 48 kaplanů a kaplanek z 11 
náboženských společenství, z toho 21 z katolické církve a 7 z Českobratrské církve 
evangelické, a to ve 34 věznicích a obdobných zařízeních v České republice; pouze 
jedna věznice je zatím ještě neobsazena. Kromě kaplanů působí v duchovní péči ve 
věznicích ještě kolem 230 dobrovolníků, z větší části ze zapsaného spolku Vězeňská 
duchovenská péče; poměrně značný počet je z Náboženské společnosti Svědkové 
Jehovovi.

Po krátké diskusi a pauze zahájil druhý blok příspěvků doc. JUDr. ICLic. Záboj 
Horák, Ph.D., LL.M., z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Ve svém příspěvku 
Duchovní péče ve věznici Vídeň-Josefstadt vyšel ze svých zkušeností získaných 
při své loňské tříměsíční vědecké stáži v rakouském hlavním městě i z bohaté 
literatury a nejnovějších údajů. Přiblížil službu rakouských vězeňských kaplanů, 
a to nejen ve sledované největší vídeňské věznici.

Poslední příspěvek v dopolední části přednesl Mgr. Jan Beránek, prezenční 
doktorand na Katedře právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy, a to 
na téma Pastorační péče během Norimberského procesu. S velikou znalostí věci 
seznámil přítomné s výsledky svého bádání, které má v českém i světovém měřít-
ku unikátní ráz. Věnuje se specifické části prvního procesu s válečnými zločinci 
v Norimberku, jakou byla dodatečně zřízená vězeňská duchovní péče, kterou po-
skytovali dva američtí kaplani, katolický kněz Sixtus O’Connor a luterský pastor 
Henry Gerecke. Vyslechnutí tohoto příspěvku nám umožnilo pochopit, co vše 
vězeňští kaplani dělají a jak je jejich přítomnost ve vězeních nutná.
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Po obědové pauze jsme v rámci třetího bloku vyslechli dva další příspěvky. 
JUDr. Martin Gregor, prezenční doktorand na Katedře římského práva, kanonického 
a církevního práva Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, hovořil 
na téma Ochrana náboženskej slobody vo väzniciach z pohľadu Európskeho súdu 
pre ľudské práva. Představil více než deset judikátů tohoto soudu týkajících se do-
držování principů náboženské svobody ve vězeních většího počtu evropských zemí.

Poslední referát přednesl JUDr. Adam Csukás, prezenční doktorand na Kated-
ře právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy, a to na téma Duchovní 
a Ústavní soud: autonomie náboženských společenství v ohrožení? Na otázku 
odpověděl kladně, na podkladě podrobného rozboru nálezu Ústavního soudu ve 
věci stěžovatelky MUDr. Mgr. M. O., Ph.D., bývalé pastorační asistentky Arci
biskupství pražského a nemocniční kaplanky. Věnoval se všem stupňům pro
cesu a dospěl k závěru, že podle jeho názoru je uvedený nález Ústavního soudu 
v rozporu s Listinou základních práv a svobod i dosavadní judikaturou tohoto 
soudu (např. se světoznámým procesem Duda, Dudová, vedeným až po ESLP). 
Na výsledek nového kola soudního řízení si ovšem ještě nějakou dobu nutno 
počkat. Příspěvek byl vzhledem ke své vysoké aktuálnosti i k úzké souvislosti 
s kategoriální pastorací nemocničních a vězeňských kaplanů s nadšením přivítán.

Názor posledního řečníka byl v následné diskusi potvrzen všemi diskutujícími, 
mezi nimiž vystoupili ThLic. ICLic. Mgr. Monika Menke, Th.D., a P. doc. lic. 
Damián Němec, dr, OP, oba vyučující církevního a konfesního práva na několika 
fakultách Univerzity Palackého v Olomouci, ThDr. ICLic. Jiří Koníček, předseda 
Moravskoslezské křesťanské akademie, JUDr. Michal Lamparter, doc. Záboj Ho-
rák a prof. Jiří Rajmund Tretera. Z diskuse vyplynulo memento, aby reprezentanti 
náboženských společenství byli napříště maximálně opatrní při jmenovacím řízení 
do služebního poměru. Zejména by měli pečovat o to, aby ustanovení základního 
dokumentu byla zapracována také do jejich vlastní legislativy, v případě katolické 
církve do partikulárního církevního práva jednotlivých diecézí.

Konferenci bylo přítomno asi 30 účastníků z českých zemí a ze Slovenska. 
Uzavřel ji po patnácté hodině, tedy řádně podle časového plánu, její moderátor 
a hlavní organizátor Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D., z Katedry ústavního práva 
a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, za jehož skvělé 
vedení konference mu patří náš dík.

Záboj Horák



Z 24. konference Církev a stát, Brno, 13. září 2018. Zleva Dr. Monika Menke, P. doc. Damián 
Němec OP, P. Dr. Jiří Koníček, Dr. Michal Lamparter a Ing. Pavel Kočnar.

From the 24th Conference Church and State, Brno, 13th September 2018. From the left 
Dr. Monika Menke, P. Assoc. Prof. Damián Němec OP, P. Dr. Jiří Koníček, Dr. Michal 
Lamparter and Ing. Pavel Kočnar.

Foto Záboj Horák
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Ze Společnosti pro církevní právo

Nové internetové stránky Společnosti pro církevní právo také anglicky

V návaznosti na sdělení o našich nových internetových stránkách na s. 108 před-
cházejícího čísla Revue církevního práva oznamujeme, že k 25. srpnu 2018 jsme 
zveřejnili tyto nové stránky také v anglické verzi na adrese http://spcp.prf.cuni.cz/en.

Dosavadní internetové stránky nám sloužily výborně po celých téměř dvacet 
let. Lze je nalézt kliknutím na odkaz Staré stránky umístěný dole na pravé straně 
nových stránek. V letech 1999 až 2018 bylo na českou verzi stránek uskutečněno 
98.425 přístupů odkudkoli, na anglickou verzi 2.085 přístupů ze zahraničí.

Změněná finanční situace Revue církevního práva

Dne 28. června 2018 jsme obdrželi od kanceláře podvýboru Konference katolic-
kých biskupů Spojených států amerických pro pomoc církvi ve střední a východní 
Evropě emailovou zprávu o zamítnutí žádosti o obvyklou finanční podporu Revue 
církevního práva na rok 2019. Šlo o naši žádost z ledna 2018, podpořenou arci-
biskupem pražským.

Po tomto rozhodnutí, které bylo pro nás překvapením a které jsme neočekávali, 
jsme vešli ve styk s pracovníky shora uvedené kanceláře. Bylo nám vysvětleno, 
že podpora je v současné době chápána jako dočasná pomoc na počátku činnosti 
podporované instituce; od té se očekává postupné finanční osamostatnění. Obdrželi 
jsme informaci, že můžeme podat novou žádost, která bude projednána na podzim 
letošního roku. Dne 10. srpna 2018 jsme tuto novou žádost, opět podpořenou 
pražským arcibiskupem, odeslali.

Z dalších jednání vyplývá, že s dlouhodobou pomocí již napříště počítat nemů-
žeme. Proto se obracíme na čtenáře Revue církevního práva a na členy Společnosti 
pro církevní právo s naléhavou žádostí o zvýšení dosavadní finanční podpory 
našemu časopisu, případně také o vyšší dary.

Jsme si vědomi, že pro mnohé členy Společnosti pro církevní právo je dosa-
vadní základní členský příspěvek ve výši 400 Kč nebo 15 € (v případě důchodců 
a některých studentů 200 Kč nebo 7,50 €) maximální částka, kterou od nich mů-
žeme spravedlivě požadovat. Proto nebudeme členský příspěvek zvyšovat.

http://spcp.prf.cuni.cz/en
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Vzpomínka na 50. výročí okupace Československa

Ve svých elektronických periodicích Aktuality Společnosti pro církevní právo 
Praha – Brno – Olomouc č. 8/2018/2 ze dne 11. srpna 2018 a Newsletter for the 
Englishspeaking members and friends of the Church Law Society Prague – Brno – 
Olomouc č. 8/2018 ze dne 15. srpna 2018 jsme vzpomněli 50. výročí tragického dne 
21. srpna 1968. V tento den byl zákeřným napadením a okupací Československa 
armádami Sovětského svazu a jeho čtyř satelitů ukončen nadějný vývoj politické 
reformy v naší zemi, jehož součástí byla obnova náboženské svobody. Nastala 
opět doba nesvobody a šikanování obyvatel. Vzpomněli jsme statečnosti všech, 
kdo v té době vyjádřili svůj odpor k tak vážnému porušení mezinárodního práva.

24. ročník konference Církev a stát v Brně

Společnost pro církevní právo ve spolupráci s katedrou ústavního práva a polito
logie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně uspořádala dne 13. září 
2018 ve sborovně brněnské právnické fakulty 24. ročník celodenní mezinárodní 
konference Církev a stát, tentokrát na téma Náboženství a vězeňství. Se svými 
příspěvky vystoupilo sedm odborníků z českých zemí a Slovenska. Podle sdělení 
brněnských organizátorů lze počítat s vydáním tištěného sborníku.

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo

R. D. PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D., soudní vikář diecézního 
soudu Litoměřické diecéze se sídlem v Liberci, oslavil 6. června 2018 dvacáté 
výročí svého kněžského svěcení.

R. D. Dominik Hroznata Holický, JC.D., z Českých Budějovic, oslavil 13. června 
2018 dvacáté páté výročí svého kněžského svěcení.

O. Ing. ThDr. PhDr. JUDr. Leo Salvet, Ph.D., DBA, dr. h. c., složil úspěšně na Fa-
kultě práva Janka Jesenského Vysoké školy Danubius v Sládkovičovu rigorózní 
zkoušku, obhájil rigorózní práci a dosáhl tak dalšího akademického titulu JUDr.

Mons. Vnislav Fruvirt, soudce Diecézního církevního soudu v Brně a výpomocný 
duchovní ve farnosti u kostela sv. Jana Evangelisty a sv. Jana Křtitele v Brně
Bystrci, oslavil 11. července 2018 své 95. narozeniny.

Jiří Rajmund Tretera
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From the Church Law Society

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht
Dalla Società per il diritto canonico

New Church Law Society Website Also in English

Following the notification about our new Czech website on pp. 112–113 of the 
previous issue of the Church Law Review, we announce that the new Church Law 
Society website is also available in English from 25th August 2018 via the following 
link: http://spcp.prf.cuni.cz/en.

Our previous website served us perfectly well for nearly 20 years. You can 
find it by clicking on the Old website link located on the right of the new web-
site’s footer. From 1999 to 2018, the Czech version of the site was viewed 98,425 
times by visitors from anywhere, while the English site was viewed 2,085 times 
by visitors from abroad.

Financial Situation of Church Law Review Changed

On 28th June 2018, we received an email message, from the office of the Subcom-
mittee on Aid to the Church in Central and Eastern Europe of the United States 
Conference of Catholic Bishops, that our request for the usual financial support 
for the Church Law Review for 2019 had been denied. We made our request in 
January 2018, supported by the Archbishop of Prague.

After this decision, which we did not expect, we contacted the staff of the afore-
mentioned office. We were told that support is currently understood as temporary 
assistance at the beginning of the activity of the supported institution, as gradual 
financial independence is expected. That said, we were subsequently informed that 
we can file a new request, which will be reviewed this autumn. We sent this new 
request, once again supported by the Archbishop of Prague, on 10th August 2018.

Negotiations show that we cannot expect longterm support. Therefore, we 
turn to the readers of the Church Law Review and members of the Church Law 
Society with an urgent request to increase financial support to our journal, or even 
make higher donations.

http://spcp.prf.cuni.cz/en
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We understand that, for many members of the Church Law Society, the basic 
membership fee of 400 CZK or 15 € (in the case of retired persons and students, 
200 CZK or 7.50 €) is the maximum amount that we can justifiably demand. 
Therefore, we will not increase the membership fee.

Commemoration of the 50th Anniversary of the Occupation 
of Czechoslovakia

In our electronic periodicals, the Newsletter of the Church Law Society Prague – 
Brno – Olomouc no. 8/2018/2 from 11th August 2018 and the Newsletter for Eng-
lishspeaking Members and Friends of the Church Law Society Prague – Brno – 
Olomouc no. 8/2018 from 15th August 2018, we recalled the 50th anniversary of 
the tragic day of 21st August 1968. On this day, a perfidious attack and occupation 
of Czechoslovakia by the armies of the Soviet Union and its four satellites ended 
the promising development of political reform in our country, which included the 
restoration of religious freedom. There was again time of oppression and bullying 
people. We remembered the bravery of all those who at that time expressed their 
opposition to this serious violation of international law.

24th Church and State Conference in Brno

The Church Law Society, in cooperation with the Department of Constitutional 
Law and Political Science at the School of Law of Masaryk University in Brno, 
organized the 24th annual international Church and State conference, this time on 
the topic Religion in Prison, on 13th September 2018 in the teachers’ lounge of the 
Brno School of Law. Seven experts from the Czech lands and Slovakia presented 
lectures. According to the organizers from Brno, we can expect printed conference 
papers to be published.

Congratulations to Members of the Church Law Society

R. D. PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D., judicial vicar of the Tribunal 
of Diocese of Litoměřice, based in Liberec, celebrated the 20th anniversary of his 
priestly ordination on 6th June 2018.

R. D. Dominik Hroznata Holický, JC.D., from České Budějovice, celebrated the 
25th anniversary of his priestly ordination on 13th June 2018.
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P. Ing. ThDr. PhDr. JUDr. Leo Salvet, Ph.D., DBA, dr. h. c., successfully defended 
his thesis at the Janko Jesenský School of Law of Danubius University in Sládko
vičovo, Slovakia, in turn receiving the JUDr. academic degree.

Mons. Vnislav Fruvirt, judge of the Diocesan Tribunal in Brno and auxiliary priest 
in the parish of St. John the Evangelist and St. John the Baptist in BrnoBystrc, 
celebrated his 95th birthday on 11th July 2018.

Jiří Rajmund Tretera
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Z nové literatury

From New Publications – Neu erschienene Literatur –
Dalle novità letterarie

BAIR, Johann, REES, Wilhelm (eds.), Staatlich eingetragene religiöse Bekenntnis-
gemeinschaften in Österreich, Innsbruck University Press, Innsbruck, 2018, 
308 s., ISBN 9783903187214.

FRANTIŠEK, papež, Gaudete et exsultate, Radujte se a jásejte, Apoštolská ex-
hortace o povolání ke svatosti v současném světě, Paulínky, Praha, 2018, 95 s., 
ISBN 9788074503023.

HRDINA, Antonín Ignác, SZABO, Miloš, Teorie kanonického práva, Karolinum, 
Praha, 2018, 460 s., ISBN 9788024639192.

PIVOŇKA, Bohdan, Duchovní služba v postkomunistickém vězení aneb ohlédnutí 
za dvacetiletím Vězeňské duchovenské péče, Zdeněk Susa, Středokluky, 2018, 
271 s., ISBN 9788088084167.

SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír (eds.), Encyklopedie českých právních 
dějin, XII. svazek: Sa – Smlouva ná, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
Plzeň, 2018, 825 s., ISBN 9788073807221,

z obsahu:
HRDINA, Antonín Ignác, Sbor konzultorů, s. 177–178,
HRDINA, Antonín Ignác, Smlouva o solní pokladně (1630), s. 660,
HRDINA, Antonín Ignác, Smlouva se Svatým stolcem – neratifikovaná 

(2002), s. 664–666,
SPRATEK, Daniel, Slezské kostely milosti, s. 288–289,
STELLNER, František, Smlouva altranstädtská (1707), s. 649,
STELLNER, František, Smlouva kutnohorská (1485), s. 653–655.

SCHWARZ, Karl W., Der österreichische Protestantismus im Spiegel seiner Rechts-
geschichte, Tübingen, Mohr Siebeck, 2017, 333 s., ISBN 9783161552274.
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Časopisy, periodika – Journals

Adnotatio iurisprudentiæ, Časopis jurisprudence kanonického práva, Akademie 
kanonického práva, Brno, ISSN 23364629,
č. 1–2/2017, O správě majetku,

z obsahu:
GRAZIAN, Francesco, Kmenový majetek: pozapomenutý institut?; Církevní 

majetek: kmenový majetek, instrumentální a výnosový majetek, s. 101–140,
ORLITA, Karel, Otázka ohledně finančních prostředků z EU, s. 149–152,
REDAELLI, Carlo Roberto Maria, Etika správce církevního majetku, s. 47–64,
RIPA, Andrea, Účel církevního majetku a kritéria pro jeho správu; Řádná 

a mimořádná správa, převod majetku, kmenový majetek; Horní hranice, 
potřebná povolení a praxe Kongregace pro klérus, s. 65–100.

Supplementum 4, Akta III. symposia kanonického práva,
z obsahu:
ERLEBACH, Grzegorz, Legislativní novinky a praktická aplikace práva na 

odvolání ve světle Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, s. 328–354,
MALECHA, Paweł, Rekurz: prostředek k vymožení a na obranu práv věřících, 

s. 171–189,
SAMMASSIMO, Anna, Ochrana práv věřících, odborná pomoc a role ochrán-

ce spravedlnosti, s. 35–53.

Dingir, Religionistický časopis o současné náboženské scéně, Dingir, s. r. o., 
Praha, ISSN 12121371,
č. 2/2018,

z obsahu:
BARGÁR, Pavol, Nové mníšstvo u evanjelikálov: Kreatívne privlastnenie si 

tradície v evanjelikálnom kontexte, s. 61–64,
MACEK, Petr, Komunita jako boží záměr: Komunity mennonitů uchovávají 

dědictví radikální reformace, s. 50–53,
MRÁZEK, Miloš, Bratrstvo jako nová církev? Cesta Kněžského bratrstva 

k registraci jako náboženské společnosti, s. 45–48,
SOUKUPOVÁ, Monika, Mesiánský judaismus: Historie, charakter a česká 

podoba světového hnutí, s. 38–40,
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TESAŘ, Karel, Počátky víry Bahá‘í u nás: Dějiny bahá‘í společenství v českých 
zemích do druhé světové války, s. 42–44,

WEISSMANOVÁ, Deborah, Náboženské kibucy v Izraeli: Experiment židov-
ského komunitního života, s. 54–58.

Ius et iustitia XVIII, Acta XVIII Symposii iuris canonici anni 2016, Slovenská 
spoločnosť kánonického práva, Spišské Podhradie, 2016, ISBN 9788089701223,

z obsahu:
ADAM, Miroslav Konštanc, Skrátený proces manželskej nulity pred biskupom, 

s. 77–97,
ADAM, Miroslav Konštanc, Základné princípy revízie procesov manželskej 

nulity, s. 35–54,
ERLEBACH, Grzegorz, Niektoré aplikačné aspekty riadneho procesu podľa 

motu proprio Mitis Iudex, s. 177–198,
MALECHA, Paweł, Zodpovednosť diecézneho biskupa v súdnom manžel-

skom procese po vyhlásení motu propria pápeža Františka Mitis Iudex, 
s. 127–151,

OLIVER, Robert, Legislatívne a inštitucionálne nástroje Svätej stolice na 
ochranu mladistvých, s. 285–292,

OLIVER, Robert, Odporúčania Pápežskej komisie na ochranu mladistvých 
miestnym cirkvám, s. 301–307,

ORLITA, Karel, Zodpovědný přístup obhájce svazku v současném manželském 
procesu, s. 371–391.

Právní rozhledy, Časopis pro všechna právní odvětví, C. H. Beck, Praha, ISSN 
12106410,
č. 13–14/2018,

z obsahu:
TELEC, Ivo, Umělec nemá imunitu, s. 457–463.

Studia z Prawa Wyznaniowego, Wydawnictwo KUL, Lublin, ISSN 20818882,
č. 20/2017,

z obsahu:
BORECKI, Paweł, Znamiona państwa wyznaniowego – uwagi na kanwie do-

robku współczesnego konstytucjonalizmu, s. 223–246,
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BRETSCHER, Fabienne, Between Law and Politics: Muslim Religious Practi-
ces in Swiss Public Schools, s. 35–51,

HUCAŁ, Michał, Ochrona danych osobowych w związkach wyznaniowych 
w świetle unijnego rozporządzenia nr 2016/679, s. 185–220,

STANISZ, Piotr, BĘBENIEC, Daria, Geneza i treść wytycznych w sprawie rea-
lizacji przez Komisję Europejską art. 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, s. 383–390.
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