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Smlouva mezi Svatým stolcem a Svobodným státem Durynsko (2002) 

 
(kurzívou jsou v konsolidovaném textu smlouvy vyznačeny texty dodatkového protokolu vztahující se 

k jednotlivým článkům) 

 

Smlouva 
mezi Svatým stolcem a Svobodným státem 

Durynsko 

Svatý stolec, 
zastoupený apoštolským nunciem v Německu 

arcibiskupem 
Dr. Giovanni Lajolem, 

a 
Svobodný stát Durynsko, 

zastoupený ministerským předsedou 
Dr. Bernhardem Voglem, 

shodujíce se v přání přispívat k podpoře a rozvoji 
katolické teologie ve společnosti s ostatními 
vědeckými disciplínami a uznávajíce přínos Institutu 
filosoficko-teologických studií v Erfurtu, z něhož 
vzešla Teologická fakulta v Erfurtu (kanonicky zřízená 
dekretem č. 1281/90 Kongregace pro katolickou 
výchovu z 22. května 1999), která se přes desetiletí 
angažovala v církevní a kulturní oblasti, podepsaly 
smluvní strany tyto doplňkové dohody za účelem 
zřízení Katolické teologické fakulty Univerzity 
v Erfurtu, kterou předpokládá dodatkový protokol ve 
spojení s čl. 11 odst. 2 smlouvy mezi Svatým stolcem 
a Svobodným státem Durynsko z 11. června 1997: 

Článek 1 
Erfurtská Teologická fakulta se stává Katolickou 

teologickou fakultou státní Univerzity Erfurt. 

Dodatkový protokol k čl. 1: 

(1) Studijní a zkušební řády Teologické fakulty v Erfurtu 
platí až do vydání příslušných stanov Univerzity v Erfurtu jako 
studijní a zkušební řády Katolické teologické fakulty Univerzity 
v Erfurtu. 
 (2) Ohledně členů a příslušníků Teologické fakulty 
v Erfurtu, platí: 

1. Profesoři a vysokoškolští docenti Teologické fakulty 
v Erfurtu se stávají profesory a vysokoškolskými docenty 
Katolické teologické fakulty Univerzity v Erfurtu a členy této 
fakulty. Jejich služební poměr bude převeden na rovnocenný 
služební poměr se Svobodným státem Durynsko.  
 2. Pro akademické členy Teologické fakulty v Erfurtu a pro 
pracovníky této fakulty v technické a správní službě platí 
obdobně bod 1. 

3. Osoby, které vykonávají svou činnost na Teologické 
fakultě v Erfurtu jako hostující vyučující, jako ve vedlejším 
pracovním poměru nebo jako čestnou funkci, se stávají členy 
Univerzity v Erfurtu. Na jejich smluvní vztahy se použije 
analogicky bod 1 věta druhá. 

4. Studenti Teologické fakulty v Erfurtu se stávají studenty 
Univerzity v Erfurtu a členy studentské obce univerzity. 

(3) Další podrobnosti převodu, zejména věcné vybavení 
katolické teologické fakulty, budou upraveny zvláštní dohodou 
mezi Kněžským seminářem, společností podle občanského práva, 
Erfurt, katedrální kapitulou a Svobodným státem Durynsko. 

Článek 2 
Katolická teologická fakulta Univerzity v Erfurtu 

má za cíl svým výzkumem, naukou a studiem přispívat 
k podpoře a rozvoji katolické teologie, k vědecké 
průpravě v katolické teologii pro kněžské povolání 
a pro ostatní církevní služby, jakož i k vzdělávání 
učitelů pro katolickou výuku náboženství. 

Dodatkový protokol k čl. 2: 

 (1) Smluvní strany se dohodly, že se na Univerzitě v Er-
furtu na základě dohody mezi státem a církví podle ustanovení 
smluv mezi státem a církví zavede obor Katolická teologie, který 
bude v souladu s učitelským úřadem katolické církve. 

(2) V okamžiku podpisu této smlouvy a za použití článku 
19 věty 2 konkordátu mezi Svatým stolcem a Německou říší 
z 20. července 1933 platí pro vztahy mezi fakultou a Svatým 
stolcem – namísto církevních předpisů uvedených v dodatkovém 
protokolu k článku 19 věty 2 – apoštolská konstituce 
„Sapientia Christiana“ z 15. dubna 1970, jakož i k tomu 
vydané „Ordinationes“ z 29. dubna 1979 a akomodační 
dekrety pro katolické teologické fakulty v Německu z 1. ledna 
1983, pokud ze smluv Svatého stolce se Svobodným státem 
Durynsko neplyne něco jiného. Ohledně církevního postavení 
profesorů teologie je na základě akomodačního dekretu 
z 1. ledna 1983 potřeba dodržovat usnesení Německé 
biskupské konference z 21.–24. února 1972. 

Článek 3 
Na fakultě budou zřízeny studijní obory potřebné 

pro plnění jejích úkolů. Pro plnění svých úkolů obdrží 
fakulta odpovídající personál a materiální prostředky. 

Dodatkový protokol k čl. 3: 

 (1) V okamžiku uzavření smlouvy jsou pro přijetí úkolů 
považovány za nutné tyto studijní obory: 
 1. studijní diplomové obory v katolické teologii; 
 2. nástavbové studium pro získání licenciátu a doktorátu 
z katolické teologie; 

3. učitelské studijní obory v oboru Katolická náboženská 
pedagogika. 

(2) V okamžiku uzavření smlouvy je pro přijetí úkolů 
považováno za nutné vytvořit profesorská místa pro tyto obory: 

- filosofie; 
- církevní dějiny starověku / patrologie / křesťanská 

archeologie; 
- církevní dějiny středověku a novověku; 
- exegeze a teologie Starého zákona; 
- exegeze a teologie Nového zákona; 
- fundamentální teologie a religionistika; 
- dogmatika; 
- morální teologie; 
- křesťanská sociologie; 
- pastorální teologie a náboženská pedagogika; 
- liturgika; 
- církevní právo. 

 (2) Zřízení, změna nebo zrušení studijního oboru nebo 
profesorského místa se uskuteční po dohodě s erfurtským 
biskupem. 
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Článek 4 
(1) Fakulta má právo udělovat církevní a státní 

promoce a habilitace.  
(2) Kromě toho propůjčuje další akademické tituly 

v katolické teologii. Tyto tituly jsou zároveň církevní 
i státní tituly.  

Dodatkový protokol k čl. 4 odst. 2:  

V současné době se udělují akademické tituly Diplomovaný 
teolog v katolické teologii a Licenciát v katolické teologii. 

Článek 5 
Povolání profesora na fakultu předpokládá: 
1. ukončené studium katolické teologie; 
2. zvláštní způsobilost k vědecké činnost, která se 

prokazuje kvalitou promoce v katolické teologii nebo, 
podle vyučované disciplíny, v příbuzném oboru 
v příbuzné disciplíně; 

3. habilitaci v jedné z disciplín katolické teologie 
nebo v disciplíně z oblasti disciplíny, jejíž vyučování 
má zastávat, případně odpovídající vědecké výkony 
v rámci univerzitního prostředí nebo mimo ně. 

Článek 6 
(1) Profesor nebo jiná osoba, která je oprávněná 

k samostatné výuce, bude Svobodným státem 
Durynsko jmenována nebo připuštěna či jen obdrží 
pověření přednášet, pokud erfurtský biskup nevznese 
proti vybranému kandidátovi námitku. 

Dodatkový protokol k čl. 6 odst. 1:  

(1) Fakulta má právo před vypracováním seznamu s návrhy 
jej projednat s erfurtským biskupem. Podrobnosti budou stano-
veny výměnou diplomatických nót mezi ministerským předsedou 
Svobodného státu Durynsko a apoštolským nunciem v Německu. 

(2) Příslušné ministerstvo si před jmenováním, připuštěním 
nebo pověřením vyžádá vyjádření erfurtského biskupa. 

 (3) Námitka může být vznesena ze závažných důvodů 
kvůli provinění se proti nauce nebo proti požadavkům na způ-
sob života podle Katolické církve. Spolu s námitkami je po 
potřebném zvážení potřeba označit výhrady vůči nauce nebo pro-
ti způsobu života. O výhradách má být zachována diskrétnost. 

(4) Pokud proti dotyčné osobě nebude vznesena námitka, 
platí to zároveň jako udělení církevního schválení vyučovat 
a jako souhlas, aby se dotyčný stal členem fakulty.   

(2) Pokud erfurtský biskup vznese proti výše 
uvedenému vyučujícímu námitku po jeho jmenování, 
připuštění nebo pověření, a to z oprávněných důvodů 
pramenících z provinění se proti nauce nebo proti 
požadavkům na způsob života podle Katolické církve, 
nemůže vyučující svou učitelskou činnost dále 

vykonávat. Svobodný stát Durynsko se ihned postará 
o rovnocennou náhradu potřebnou pro zajištění 
požadavků na výuku. 

Dodatkový protokol k čl. 6 odst. 2: 

(1) Společně s výtkou je třeba, po nutném zvážení, označit 
námitky, které existují proti nauce nebo způsobu života. 

(2) Výtka zahrnuje zároveň odejmutí církevního schválení 
vyučovat a má za následek – bez ohledu na služebněprávní 
status – vyloučení z fakulty. 

Článek 7 
(1) Studijní a zkušební řád bude upraven po 

dohodě s erfurtským biskupem. 

Dodatkový protokol k čl. 7 odst. 1: 

Příslušné ministerstvo nechá vstoupit v platnost nebo uvede 
v platnost studijní, zkušební, promoční nebo habilitační řád 
teprve tehdy, pokud si předtím vyžádá vyjádření erfurtského 
biskupa o tom, že nevznáší důvodné námitky. 

(2) Ohledně studijního a zkušebního řádu pro 
vzdělávání učitelů náboženství v oboru Katolická 
náboženská pedagogika platí čl. 13 odstavec 5 smlouvy 
mezi Svatým stolcem a Svobodným státem Durynsko 
z 11. června 1997 ve spojení s dodatkovým 
protokolem. 

Článek 8 
Smluvní strany budou vzájemné názorové rozdíly 

týkající se výkladu a aplikace této smlouvy urovnávat 
přátelským způsobem. 

Článek 9 
Německý a italský text této smlouvy včetně 

závěrečného protokolu, který je součástí smlouvy, má 
stejnou právní sílu. 

Smlouva vyžaduje ratifikaci. 
Smlouva nabývá platnosti dnem výměny 

ratifikačních listin. 
 
Vyhotoveno ve dvou originálech. 
 
V Erfurtu dne 19. listopadu 2002. 
 

Za apoštolský stolec: 
arcibiskup dr. Giovanni Lajolo 

apoštolský nuncius v Německu 
 

za Svobodný stát Durynsko: 
dr. Bernhard Vogel 

ministerský předseda 

 
Ratifikační listiny smlouvy uzavřené mezi Svatým stolcem a Spolkovou zemí Durynsko byly vzájemně předány a přijaty v Berlíně 
dne 16. prosince 2002. Toho dne téhož měsíce prosince tedy smlouva vstoupila v platnost podle ustanovení článku devět téže smlouvy. 

 


