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Kanonickoprávní věda 
v univerzitním světě

Kanonickoprávní věda je aktivně přítomna mezi českými 
právními a teologickými vědami. Třebaže dnes v České 
republice není ani jedna „universitas canonistarum“,1 
a ani na jiných univerzitách se nenabízí samostatný 
studijní program kanonického práva a neudělují se tu 
univerzitní grady z oboru kanonického práva, je však 
možno studovat kanonické právo v rámci jiných baka-
lářských, magisterských a doktorských programů na teo-

logických fakultách a na právnických fakultách. Kanonické právo se zpravidla 
přednáší v rámci několika předmětů na katedrách dějin práva právnických fakult či 
v kontextu teologie. Pedagogická a vědecká činnost kanonistek a kanonistů dopl-
ňuje a obohacuje studijní programy teologie a práva na těchto fakultách. K získání 
licenciátu či doktorátu z kanonického práva je třeba se vydat na studia do ciziny, 
jako tomu bylo v době před Karlem IV. a po zániku pražské právnické univerzity 
roku 1419. Dnes se studenti za studiem kanonického práva k dosažení vyšších 
gradů vydávají nejčastěji do Říma, nebo do Polska.2

Přítomnost kanonickoprávní vědy na teologických a právnických fakultách 
vede českou kanonistiku k otevřenosti. Není totiž soustředěna jen na úzce  zaměřená 

1 Během sedmi desetiletí trvání právnické fakulty a právnické univerzity v Praze v letech 1348–1419, 
zvané také „universitas canonistarum“, tu prošlo studiem především kanonického práva přes čtyři 
tisíce scholárů. KEJŘ, Jiří, Dějiny pražské právnické univerzity, Praha, 1995, s. 19–32.

2 Srov. HRDINA, Antonín Ignác, SZABO, Miloš, Teorie kanonického práva, Praha, 2018, s. 77–82.
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 vlastní témata, ale rozvíjí se interdisciplinárně. Na právnických fakultách se 
 kanonické právo rozvíjí spolu s konfesním právem a kanonisté se tu mnohdy věnují 
také studiu právních dějin a někdy i římského práva. Na teologických fakultách se 
kanonisté typicky věnují studiu kanonického práva v kontextu pastorace, výchovy 
a sociální práce, a také v kontextu církevních dějin. Kanonickoprávní věda se tak 
vymaňuje z raně moderní uzavřenosti převážně do vnitrocírkevních právních před-
pisů a připomíná tvůrčí a otevřenou kanonistiku v období pěti set let klasického 
kanonic kého práva v Evropě mezi gregoriánskou reformou a Tridentským konci-
lem, která především prostřednictvím studia a výuky kanonického práva přispěla 
ke kultivaci mentality spravedlnosti a práva v církvi a ve společnosti.

Revize překladu Kodexu kanonického práva 
a komentář k němu

Jedním z úkolů, které dnes stojí před českou kanonistikou, je revize překladu no-
velizovaného Kodexu kanonického práva z roku 1983 a příprava kanonicko-pasto-
račního komentáře k jednotlivým kánonům tohoto kodexu. Zatímco po staletí byla 
kanonickoprávní věda v latinské církvi rozvíjena téměř výlučně v latině, a ostatně 
legislativní texty univerzální církve jsou dodnes promulgovány v latině, od polovi-
ny dvacátého století se tyto texty překládají do místních jazyků a kanonicko právní 
věda se rozvíjí v místních jazycích v komunikaci s příbuznými disciplínami, přede-
vším s právem a teologií. Za komunistického režimu nesvobody v Československu 
byly první překlady Kodexu kanonického práva z roku 1983 individuálním dílem 
obětavých a odvážných odborníků a podobně dílčí komentáře vznikaly příležitostně 
podle možností a nadšení jednotlivců.

Prof. JUDr. Miroslav Zedníček v Litoměřicích a v Praze přeložil z latiny do 
češtiny Kodex kanonického práva z roku 1983, který pak byl v latinsko-české 
formě oficiálně vydán roku 1994, a zároveň v rámci akademických přednášek 
zprostředkoval nové kanonické právo několika generacím studentů teologické 
fakulty v Litoměřicích a po roce 1990 v Praze. Doc. František Polášek z Olomouce 
už během osmdesátých let publikoval v časopise Duchovní pastýř články o novém 
Kodexu kanonického práva a zároveň připravil pracovní překlad tohoto kodexu, 
který pak byl vydán roku 1991.

V dnešním kontextu a v současných podmínkách by revize překladu  kodexu 
 kanonického práva nemusela a neměla být dílem jednotlivce, ale společnou, 
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 týmovou prací. Také komentář k němu by mohl být připraven systematicky a měl 
by vycházet ze současných možností českých kanonistů a také ze současných 
potřeb místní církve. Překládání a komentování Kodexu kanonického práva jistě 
nemá zůstat jen jazykovým či mechanickým projektem, ale má se stát příležitostí 
ke zkoumání současného kanonického práva, k hodnocení jeho pozitiv i nedo-
statků a k promýšlení nových kanonickoprávních struktur a institutů, které by 
byly přiměřenější výzvám, kterým čelí křesťané v dnešním světě. Revidovaný 
český překlad Kodexu kanonického práva a komentář ke kánonům by pak rovněž 
byly dokladem úrovně a vitality kanonickoprávní vědy v české jazykové oblasti. 
Tento překlad by také přispěl k rozšíření povědomí o kanonickém právu a k jeho 
patřičnému uznání mezi nekanonisty a k rozptýlení předsudků, které kanonické 
právo snad ještě provázejí jak mezi teology, tak i mezi světskými právníky. Další 
výzvou zůstává dosud chybějící oficiální překlad Kodexu kánonů východních 
církví z roku 1990 do češtiny a český komentář k těmto kánonům, přičemž při 
překladu obou kodexů je nutno brát v úvahu potřebu souladu obou kodexů podle 
motu proprio papeže Františka De concordia inter Codices.3

Od instituce k události, od stability k pohybu
Nové situace, ve kterých dnes žijí věřící křesťané, přinášejí kanonickoprávní vědě 
nové výzvy ke zkoumání. Některé výzvy jsou už zřetelné, jiné jsou zatím jen 
obtížně identifikovatelné. Na rozdíl od tridentské reformy, která uvedla do praxe 
stabilní, či dokonce statické formy života v církvi, dnešní církev potřebuje právní 
rámec, který by umožňoval křesťanům putovat dějinami jako Boží lid.4 Církev byla 
založena Kristem a zároveň je dílem Ducha svatého, který vede církev k reformě 
a k obnově. Navíc Duch vane a působí, kde chce, a to i mimo struktury církve. 
Stabilních a neměnných institučních forem, které mají vytrvat do konce věků, je 
v církvi zpravidla méně, než se zdá v každém jednotlivém momentu církevních 
dějin. Kanonickoprávní věda tak může zkoumat církev nejenom jako statickou, 
ohraničenou instituci, ale také v ní vidět událost a hledat a uznat dílo Ducha svatého 
nejenom v církvi a na okrajích církve, ale i za hranicemi instituční církve.

3 FRANTIŠEK, motu proprio De concordia inter Codices, 31. 5. 2016, in: Acta Apostolicae Sedis 
č. 108–6/2016, Città del Vaticano, s. 602–606. Srov. DVOŘÁČEK, Jiří, Komentář k motu proprio 
De Concordia inter Codices, in: Revue církevního práva č. 66–1/2017, Praha, s. 27–35.

4 Srov. Druhý vatikánský koncil, věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, č. 8–9.
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Komunikativní jednání
Další z výzev ke zkoumání je skutečnost, že církev vzniká a žije díky komunika-
tivním interakcím. Podle gregoriánské a tridentské reformy měli aktivní podíl na 
komunikaci při vyučování a rozhodování především biskupové a kněží (coetus 
ducens). Všichni ostatní pokřtění náleželi k těm, které tehdejší kanonické právo 
zařadilo do pozice poslouchajících a vedených, tedy pasivních a přijímajících 
(coetus ductus). Toto rozdělení pocházelo z tehdejšího základního pojetí církve, 
že totiž církev je složena z dvojího druhu křesťanů – duo sunt genera Christiano-
rum – a navazovalo na tehdejší antropologické pojetí člověka, které pojednávalo 
o dvojím druhu lidí (de duobus generibus hominum).

Podle tohoto pojetí jeden druh křesťanů jsou klerici a jiný druh jsou laici. 
 Termín klerici, od řeckého slova κληρος, které se do latiny překládalo sors, se začal 
používat k označení těch, kdo slouží Bohu, ve čtvrtém století. Tento termín v sobě 
obsahuje vyvolení a odkazuje na skutečnost, že klerici jsou Pánovým dědictvím 
a Pán je jejich dědictví. K jejich hlavním úkolům náleží vykonávat bohosluž-
by a věnovat se kontemplaci a modlitbám. Jiným, rovněž opravdovým druhem 
křesťanů jsou laici. Řecký termín λαòς odpovídal latinskému populus – lid. Dekret 
Graciánův názorně uvádí, že tito křesťané mohou vlastnit pomíjející věci, vést 
hospodářství, mají se starat o pořádek v obci, platit desátky, mohou se obracet na 
soudy. Je jim také svěřena starost o manželku v rodině – his concessum est uxorem 
ducere. Z této drobné poznámky je možno snad implicitně vyčíst mentalitu, že laiky 
jsou v prvé řadě muži, manželé, kteří pak vedou svoje manželky. To všechno dělají, 
aby mohli získat spásu.5 Takové pojetí se v církvi po staletí hluboce vžilo a zdá 
se, že dodnes tomuto pojetí odpovídají i mnohé způsoby komunikace a způsoby 
vzájemných očekávání a interakcí mezi kleriky a laiky.

Nový kodex toto pojetí dvou druhů křesťanů neopakuje a ve svém kánonu 
208 stanoví, že „na základě znovuzrození v Kristu jsou si všichni křesťané skutečně 
rovni co do důstojnosti i činnosti. Na základě této rovnosti všichni spolupůsobí na 
rozvoji Těla Kristova, každý podle svého postavení a úkolů“. V takto pojaté církvi 
kanonické právo teprve hledá, jak zaručit aktivní komunikaci všem křesťanům, to 
znamená klerikům i laikům, a mezi nimi i ženám, a také chudým a těm, kdo žijí 

5 Srov. Decretum Gratiani, Pars secunda, Causa XII, quaestio 1, canon 7. Gracián tu odkazuje na 
svatého Jeronýma. Srov. také GAUDEMET, Jean, Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas, 
Milano, 1998, s. 72–85.
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na periferiích církve i světa, a vytvořit novou mentalitu komunikativních interak-
cí, které jistěže musí směřovat k efektivní liturgické, pastorační, sociální a dnes 
i hospodářské činnosti v církvi, a především respektovat lidskou a křesťanskou 
důstojnost všech jednotlivců.6

Moc a autorita
Další výzvou pro kanonickoprávní vědu je porozumění moci. Dnešní církev, neje-
nom aby se vyrovnala se zneužíváním klerikální moci v nejrůznějších oblastech, ale 
především aby našla způsob, který je bližší biblickému, křesťanskému vykonávání 
autority jako autentické, nikoli otrocké anebo jen předstírané služby, už přechází 
od převažujícího modelu pyramidálního uspořádání moci k synodálnímu rámci, 
který je založen na aktivní účasti všech věřících na strukturovaném hledání a roz-
hodování v církvi podle konstituce Lumen gentium i podle římského a kanonického 
principu quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet – co se týká 
všech, musí být projednáno a schváleno všemi. Tento princip byl v římském právu 
uplatňován v soukromém právu, v kanonickém právu byl od vrcholného středověku 
reinterpretován především do veřejného práva.7

Vynořující se synodální rámec nespočívá v nějaké definitivní formě, ale spíše je 
to proces, který umožňuje pokračující putování Božího lidu dějinami. Přitom všem 
může kanonickoprávní věda identifikovat a zkoumat další výzvy v životě křesťanů 
v církvi a ve světě, v životě, který přes nebývalý rozvoj moderních byrokratických 
a manažerských institutů je zároveň charakterizován překvapující mírou chaosu, 
nejistoty a pesimismu, ale i naděje a radosti.8

Mezi univerzálním a partikulárním kanonickým právem
Současný Kodex kanonického práva je výrazem naslouchání Duchu a výrazem 
obnovy a otevírá možnosti k podobné ochotě a odvaze partikulárním církvím.9 

6 Jako jeden z prvních kroků tímto směrem mohou být chápány i povinnosti a práva všech křesťanů, 
jak je stanoví Kodex kanonického práva z roku 1983 v kánonech 208–223.

7 Srov. Codex Iustiniani, Liber quintus, 59, 5, 2 a Decretum Gratiani, Pars prima, distinctio 63, 
post can. 25. MANIN, Bernard, The Principles of Representative Government, Cambridge, 2002, 
s. 87–88.

8 Srov. Druhý vatikánský koncil, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, č. 1.
9 Srov. Jan Pavel II., konstituce Sacrae disciplinae leges, 25. ledna 1983.
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Nejedná se jenom o to, aby partikulární právo obnovilo poslání diecéze a biskupa 
a kněžstva, ale aby umožnilo Božímu slovu, aby z něho žili jak jednotlivci, tak 
i společenství, aby slavení Eucharistie a svátostí bylo oslavou Boha a posvěcením 
člověka a aby každý jednotlivý projev lásky byl osvobozením ze sebestřednosti 
ke společenství. Vždyť právě v místní obci se církev kromě instituce stává také 
žijícím společenstvím. Často je vidět, jak se jednotlivá farní společenství od sebe 
liší podle místních možností a potřeb a také podle darů jednotlivých členů těchto 
společenství. Jsou farnosti lidové a tradiční, které se drží dřívějších zkušeností, 
spoléhají na dřívější formy a nechtějí ani pomyslet, že by mohly opustit kanonické 
právo jedné z minulých etap dějin církve. Jsou také farnosti semknutější, s anga-
žovanými členy směrem dovnitř i navenek, kteří hledají, jak by mohli zpevnit nové 
způsoby života církevního společenství novými konstitucemi a právními formami.

Lidská práva v církvi
Další výzvou pro kanonickoprávní vědu může být otázka lidských práv a konkrét-
něji, nakolik jsou lidská práva relevantní v církvi. Moderní pojetí univerzálních 
lidských práv vychází z biblické představy o člověku. Křesťané všeobecně oceňují 
uznání lidských práv a jejich respektování ve světě a zapojují se do tohoto histo-
rického procesu v duchu evangelia.10 Pro kanonickoprávní vědu zůstává výzvou 
rozlišit, nakolik jsou univerzální lidská práva pouze úkolem pro svět a nakolik 
mohou lidská práva proměnit také postavení jednotlivců v církevních institucích. 
V současném Kodexu se sice termíny lidská práva nebo základní práva nena-
chází, a přesto zvláště na začátku druhé knihy Kodexu, ale i jinde, jsou kánony, 
které svým obsahem odpovídají anebo se alespoň přibližují lidským právům. 
Např. kánon 208 stanoví princip rovnosti, kánon 212 stanoví právo svobodně 
projevovat svůj názor, kánon 215 právo na svobodu shromažďování, kánon 220 
právo na soukromí, kánon 748 svobodu svědomí, kánony 1057 a 1058 zaručují 
právo uzavřít manželství. Pro kanonickoprávní vědu zůstává otázkou, nakolik je 
lidská důstojnost, založená na biblickém chápání člověka a chráněná v moder-
ním světě prostřednictvím institutu lidských práv, respektována a chráněna také 
v církevních institucích.11

10 Druhý vatikánský koncil, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, článek 41.
11 Srov. KIRCHSCHLÄGER, Peter, Menschenrechte und Kirchenrecht, in: Concilium – Internatio-

nale Zeitschrift für Theologie č. 5/2016, Ostfildern, s. 564–574.
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Boží království za hranicemi církve
Kanonické právo nebrání nekatolíkům i nekřesťanům, aby se podíleli na řadě 
činností v katolické církvi v různých oblastech. V organizacích katolické církve 
jsou v různých pozicích činní katolíci i nekatolíci a podílejí se tak každý do nějaké 
míry na činnosti a poslání církve. Výsledky hospodářské činnosti umožňují a pod-
porují konání bohoslužeb i nejrůznější kulturní, školské a výchovné, charitativní 
a sociální činnosti.

V oblasti vzdělávání v církevních školách vyučují a studují katolíci i neka-
tolíci. Předměty související s katolickou teologií podle požadavků kanonického 
práva smějí vyučovat pouze katolíci, kteří splňují kanonické požadavky. Předměty 
související s jinými náboženstvími, např. židovským nebo islámským, mohou na 
církevních školách vyučovat jak katolíci, tak i nekatolíci, ale nemusí je nezbytně vy-
učovat učitelé vyznávající toto konkrétní náboženství, např. židé nebo muslimové.

Podněty k objevování víry přicházejí jak od věřících, tak i od nevěřících. Kardinál 
Carlo Maria Martini založil v Miláně tradici nazvanou „Cattedra dei non credenti“. 
Od roku 1997 do roku 2002 pořádal takto nazvaná setkání, na která jako arcibiskup 
zval nevěřící, aby z katedry vedli dialog s věřícími. Tento dialog se odehrával ne-
jenom mezi nevěřícími a věřícími, ale podle památné Martiniho věty se tento dialog 
odehrává i v každém z nás, protože každý má v sobě nevěřícího i věřícího, kteří spolu 
mluví a kladou si navzájem otázky. Kardinál Martini tu otevřel dynamiku setkávání 
nikoli dvou jistot, jistoty nevěřícího a jistoty věřícího, ale možnost setkávání, při 
kterém se díváme do tváře druhému a dokážeme ho ocenit.12

Teologie anonymního křesťanství, ať už formulovaná explicitně, nebo impli-
citně, vyjadřuje skutečnost, že člověk může dospět do Božího království, i když 
bez vlastní viny nepatří z hlediska institučního k církvi, či se dokonce považuje 
za ateistu. Druhý vatikánský koncil tu odkazuje na cesty, které zná jen Bůh.13 Tato 
nauka je důležitá nejenom v teorii, ale také v praxi, a vztahuje se tedy i ke kanonic-
koprávní vědě. Jednak uznává, že Boží království je už přítomné i v těch, kteří mají 
teprve zaslechnout výslovné poselství o Bohu. Teologie anonymního křesťanství 
je důležitá také proto, aby křesťané a církev dokázali objevovat a dovolávat se 

12 TORNIELLI, Andrea, La scelta di Martini, Casale Monferrato, 2002, s. 65–69. Viz také La Cattedra 
dei non credenti, dostupné na https://www.fondazionecarlomariamartini.it/project/la-cattedra-dei-
non-cre denti/ (21. 2. 2019).

13 Druhý vatikánský koncil, dekret o misijní činnosti církve Ad gentes, čl. 7.

https://www.fondazionecarlomariamartini.it/project/la-cattedra-dei-non-credenti/
https://www.fondazionecarlomariamartini.it/project/la-cattedra-dei-non-credenti/
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v nevěřících těch zkušeností a postojů, které jsou již působeny Boží milostí.14 Toto 
je jen několik situací, ve kterých se Boží království vynořuje mimo církev a které 
už jsou promýšleny teologicky. Stávají se výzvou pro kanonickoprávní vědu, aby 
identifikovala Boží království přesněji a jemněji i v těch oblastech, které dosud 
leží za hranicemi instituční církve.

Místo závěru výhledy
Výhledy do budoucna jsou snad nejvhodnějším nadpisem pro zakončení tohoto 
článku. Často se stává, že za ideálního právníka se dnes považuje specialista, který 
ovládá právě tu výseč práva, kterou potřebuje pro svou práci.15 Takový specialista 
neztrácí čas přemýšlením o výhledech a jiných možných řešeních, rušilo by ho to. 
Pokud jde o kanonisty, lze si přát, aby se zaměřovali na skutečné případy a zároveň 
přemýšleli o teorii svých konkrétních případů a aby s rozhledem kriticky, tvořivě 
a odvážně hledali spravedlnost i v současné církvi.

Resumé
Článek stručně shrnuje situaci kanonickoprávní vědy v akademickém světě v České re-
publice, navrhuje potřebu revize současného překladu Kodexu kanonického práva z roku 
1983 a doplnění systematického komentáře k jednotlivým kánonům. Dále načrtává výhledy 
kanonickoprávní vědy v konkrétních oblastech a přístupech: Kanonickoprávní věda může 
nadále zkoumat církev nejen jako stabilní instituci, ale jako událost, která se rozvíjí na 
základě aktivní interakce všech křesťanů, nejen kleriků, ale i laiků jako putující Boží lid, 
a zároveň zkoumat roli lidských práv ve světě a v církvi. Kanonickoprávní věda může být 
nadále nejenom ve službě univerzální církve, ale i partikulárních církví, a navíc objevovat 
Boží království i mezi těmi, kdo dosud žijí za hranicemi instituční církve.

Summary
Prospects of Canon Law Science
The article briefly summarizes the situation of canon law science in the academic sphere 
in the Czech Republic, proposes the need for revision of the current translation of the 
Code of Canon Law of 1983 and the addition of a systematic commentary on individual 

14 RAHNER, Karl, VORGRIMLER, Herbert, Teologický slovník, Praha, 2009, s. 36–37.
15 HRDINA, Antonín Ignác, Projev prof. Ignáce Antonína Hrdiny při prezentaci knihy Teorie kano-

nického práva, in: Revue církevního práva č. 74–1/2019, Praha, s. 69.
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canons. Furthermore, it outlines the prospects of canon law science in specific areas and 
approaches: Canon law science can continue to explore the Church not only as a stable 
institution, but as an event that unfolds through the active interaction of all Christians, not 
only clerics, but also lay people as the people of God on the way, and at the same time 
examine the role of human rights in the world and in the Church. Canon law science can 
continue to be not only in the service of the universal Church, but also particular churches, 
and in addition it can discover the kingdom of God among those who still live outside the 
institutional Church.

Zusammenfassung
Die Aussichten der kanonistischen Rechtswissenschaft
Artikel fasst kurz und bündig die Situation der kanonistischen Rechtswissenschaft im aka-
demischen Bereich in der Tschechischen Republik zusammen, schlägt eine Revision der 
aktuellen Übersetzung des Codex des kanonischen Rechtes aus dem Jahr 1983 und eine 
Ergänzung des systematischen Kommentars der einzelnen Kanone vor. Des weiteren werden 
die Aussichten der kanonistischen Rechtswissenschaft in einzelnen Bereichen skizziert: 
Die kanonistische Rechtswissenschaft kann auch ferner die Kirche nicht nur als stabile 
Institution, sondern auch als sich entwickelndes und im Zusammenspiel des wandernden 
Gottesvolks (d.h. aller Christen, Laien und Kleriker inbegriffen) bestehendes Ereignis for-
schen und gleichzeitig kann sich mit der Rolle der Menschenrechte auf der Welt und in 
der Kirche befassen. Die kanonistische Rechtswissenschaft kann nicht nur der universalen 
Kirche, sondern auch partikularen Kirchen dienen; sie kann überdies das Königreich Gottes 
auch unter Nichtmitgliedern der Kirche entdecken helfen.

Riassunto
Prospettive della scienza del diritto canonico
L’articolo ricapitola in modo conciso la situazione della scienza del diritto canonico nel mon-
do accademico ceco suggerendo revisioni necessarie della traduzione attualmente usata del 
CIC 1983 e un completamento sistematico del commentario dei singoli canoni. Poi abbozza 
prospettive della scienza del diritto canonico in singoli brani e atteggiamenti: La scienza 
del diritto canonico può esaminare la Chiesa non solo come un’istituzione stabile ma come 
un avvenimento in sviluppo nell‘interazione attiva di tutti i cristiani, non solo di chierici 
ma soprattutto di laici, come un intero popolo peregrinante di Dio, esaminando allo stesso 
tempo il ruolo Dei diritti umani nella Chiesa e nel mondo. La scienza canonistica consiste 
non solo nel servizio alla Chiesa universale ma anche alle chiese particolari, scoprendo il 
Regno di Dio anche tra quelli che finora vivono fuori dalla Chiesa istituzionale.
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