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Úvod 

Když 4. dubna 1966 adresovala Kongregace pro řeholníky generálnímu opa-

tovi řádu výzvu, aby laskavě zaslal opis seznamu všech privilegií, která byla řádu v 

minulosti udělena, pak generální opat sice přiznal, že takový dokument, z něhož by 

bylo možné onen opis vytvořit, nemá, ale zároveň slíbil, že příslušné komise řádu i 

jednotlivé kanonie udělají v této věci vše, co bude v jejich silách.1 Vypadalo to, že 

tato často diskutovaná otázka, jíž privilegia v premonstrátském řádu jsou, bude ko-

nečně zodpovězena. 

Dnes jsme o čtyřicet let dále a musíme konstatovat, že plody tohoto příslibu 

byly velice chabé – vznikl dokument zhruba o třinácti stranách. Nalézáme v něm 

několik privilegií, která jsou platná do současné doby, ale po vzniku, existenci a 

zániku mnohých dalších z nich v řádové historii jako by nezbylo ani stopy. 

Se snahou pokusit se podat alespoň částečné odpovědi na některé otázky z 

problematiky privilegií v našem řádu jsem začal pracovat na prvních stranách této 

práce. Od počátku bylo zřejmé, že zpracování tohoto tématu přínosným způsobem 

bude vyžadovat nejen historický průzkum existujících listin, ale rovněž bude nutné 

poskytnout jak odpovídající vhled do obecné teorie privilegií a jejich dějin, tak vy-

hodnocení dopadů jednotlivých privilegií na současnou kanonicko-právní praxi. Na 

následujících stranách proto půjde o historicko-právní analýzu z dostupných materi-

álů a následnou syntézu výsledků historického průzkumu a současných právních 

norem, ústící v nástin praktického uplatňování privilegií. 

Následující práce nebude stát na půdorysu, který jí vymezuje kanonické prá-

vo, ale bude menší měrou zasahovat do pole obecného práva, a to jak do jeho teorie, 

tak do historie, kde se rodily principy, jež následně kanonické právo přejalo. Po-

dobně zasáhne i do církevních dějin, které často vytvářejí nutné předporozumění 

pro pohled na tyto listiny z hlediska úmyslů, s nimiž byly tvořeny, ale zároveň také 

                                              

 

1 HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, De privilegiis Ordinis tractatio succincta, 
Roma (Uloženo v archivu premonstrátského řádu v Římě) 1967. 
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z hlediska jejich efektivity, když byly v průběhu staletí hodnoceny, zkoumány, ně-

které potvrzovány jako žádoucí a některé jako nežádoucí zrušeny. 

Přestože se pokusím vnést způsobem, který jsem nyní nastínil, do problema-

tiky privilegií co nejvíce světla a poskytnout tak jistý komplexní vhled, nekladu si 

v žádném případě nárok na naprosto úplné a vyčerpávající zpracování takto rozsáh-

lého tématu. Půjde pouze o vymezení základních směrů pro další pohyb na tomto 

poli, tak málo probádaném, a možná i o přípravu půdy pro zpracování studií, které 

pojednají detailně o jednotlivých aspektech této problematiky, které se na následují-

cích stránkách objeví třeba jen v náznacích. 
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1 Nástin problematiky privilegií 

Pro základní orientaci v problematice privilegií a dále pak v jejich použití 

v oblasti kanonického práva pokládám za nutné vymezit pojem privilegia, a to jak 

jeho etymologický význam, tak jeho výskyt v právní praxi. Pro lepší představu pak 

připojuji krátký exkurs o použití privilegií jako typu právní normy v dějinách obec-

ného práva.  

1.1 Pojem privilegia 

Slovo „privilegium“ je dvojslovným kompilátem odvozeným z latinských 

slov „privus“ a „lex“. Slovo „privus“ jako adjektivum dle latinských slovníků zna-

mená: o sobě (stojící), jednotlivý, po jednom, osobní, soukromý, zvláštní, výjimeč-

ný, a původně znamenalo i totéž co adjektivum „singuli“. „Lex“ pak je substanti-

vem označujícím ve svém významu zákon, ustanovení, nařízení, předpis. Pojem 

privilegium je tedy, dle své etymologie, logickým označením pro právní normu, 

která se týká nějakým způsobem pouze jednotlivých osob či věcí.2 

                                              

 

2 Srov. Subst. „privilegium“ je kompozitum vytvořené z adj. „privus“, „jednotlivý, zvláštní“, a subst. „lex“, 
„zákon“. Privilegia spadala do oblasti „ius singulare“ (právo jednotlivců) jakožto výjimka z „ius commu-
ne“ (právo všeobecné). Přiznávala se jednotlivcům nebo skupině, např. vojáků. Srov. Gellius, Noctes Att. 
X,20,4; Cicero, De leg. III,44. ISIDOR ze Sevilly, Etymologiae V, Praha, Oikumené, 2003, s. 68n. 
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V právu pak pojem privilegium označuje totéž, byť je použití přesněji vyme-

zeno. Privilegium („lex privata“) je v právním smyslu stálá a trvalá právní norma,3 

vzešlá ze zvláštního individuálního právního aktu,4 která zpravidla dovoluje chovat 

se jinak, než jak ukládá právní norma obecná (např. zákon).5 Privilegium v takovém 

případě přiznává jedinci nebo vymezené skupině osob výhody, povinnosti, případně 

také nevýhody.6 

V právní praxi a zvláště v kanonickém právu však došlo k mírnému posunu 

významu privilegium, a to takovým způsobem, že se tohoto pojmu sice užívá pro 

výše charakterizovanou právní normu, avšak pouze tehdy, pokud přiznává výhodu.7 

V tomto smyslu tedy jde o výjimku ze všeobecných právních ustanovení ve pro-

spěch buď individuální osoby, věci, poměru, anebo ve prospěch jisté skupiny osob, 

věcí, poměrů.8 

                                              

 

3 Jedním ze znaků právní normy je její obecnost. V jistých případech však může být tato obecnost omezena. 
V případě privilegia jde o omezení vyplývající z povahy věci samé a jedná se tedy o právní normu, jejíž 
závaznost je vymezena zákonodárcem. 

4 To znamená správním aktem vydaným písemně příslušnou autoritou Srov. kán. 59, 76 CIC/1983. 

5 Srov. HRDINA, Antonín, Kanonické právo, Praha, Eurolex Bohemia, 2002, s. 120.; URRUTIA, Francisco 
Javier, Commentaire du Code de Droit Canonique, Livre 1, Paris, Tardy 1994, s. 147.; KRUKOWSKI, 
Józef, - SOBAŃSKI, Remigius, Komentarz Do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Tom. I., Poznań, Palloti-
num, 1994, s. 140. 

6 Srov. Jestliže taková privilegia přiznávala mimořádná práva, říkalo se jim „příznivá“. Jestliže ukládala 
mimořádné povinnosti nebo stanovila mimořádné tresty, říkalo se jim „odiózní“. BLACK, Henry Camp-
bell, M. A., Blackův právnický slovník, Praha, Victoria publishing, 19936, s. 1112. 

7 Kanonické právo proto hovoří o pojmu privilegium pouze jako o výsadě. Srov. HRDINA, Antonín, Kano-
nické právo, Praha, Eurolex Bohemia, 2002, s. 120.; GÓRECKI, Edward, Obecné normy Kodexu kano-
nického práva Jana Pavla II., část. I., Olomouc, Matice cyrilometodějská 1993, s. 110.; Privilegium udě-
luje (konkrétní) milost, a proto je aktem pozitivním (výhodným, příznivým) pro adresáty. Takové pojetí 
privilegia, jak ho uvádí kán. 76., vylučuje privilegia nepříznivá, jaká byla v minulosti. Srov. KRU-
KOWSKI, Józef, - SOBAŃSKI, Remigius, Komentarz Do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Tom. I., Po-
znań, Pallotinum, 1994, s. 140. 

8 Srov. RITTNER, Edward, Církevní právo katolické II., Praha, Právnická jednota, 1887, s. 21. 
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1.2 „Lex privata“ v historii obecného práva 

S pojmem „lex privata“ (ius privatum9) se setkáváme již v římském právu. 

V Zákoně dvanácti tabulí (lex duodecim tabularum)10 bylo privilegium (lex privata), 

tedy právo upřednostňující jednu nebo více osob, považováno za nezákonné.11 

V pozdějším římském právu se setkáváme s širším a užším vymezením 

pojmu “lex privata“. V širším smyslu slova se jednalo o veškeré soukromé právo,12 

v užším pak o mimořádnou úpravu práva provedenou císařem. Tato úprava přizná-

vala vybraným jedincům mimořádná práva (privilegia příznivá) nebo také ukládala 

mimořádné povinnosti či dokonce stanovovala mimořádné tresty (privilegia odióz-

ní).13 

V době středověku a raného novověku se stala privilegia nejužívanějšími 

právními normami. Autoritami vydávajícími privilegia byli jak panovníci,14 tak i 

šlechta. Ti všichni privilegii vytvářeli nové právní vztahy, potvrzovali stávající a 

někdy se z nich i vymaňovali.15 Velké množství privilegií však ještě více zneprů-

                                              

 

9 Synonymum pro „lex privata“. Srov. „Publicum ius id est, quod ad statum rei Romanae spectat, privatum, 
quod ad singulorum utilitatem.“ KINCL, Jaromír – URFUS, Valentin, Římské právo, Praha, Panorama, 
1990, s. 84. 

10 Zákon dvanácti tabulí pochází z 5. století před naším letopočtem, byl nejvýznamnějším zákonem, přijatým 
za republiky lidovým shromážděním. Podle tradice byl vypracován desetičlennou komisí. Její členové se 
nazývali decemvirové (decemviri legibus scribundis). Jeho obsah byl obecně znám ještě v 1. století před 
naším letopočtem Komentář k zákonu napsala řada právníků, mezi jinými Gaius, žijící ve 2. století naše-
ho letopočtu. Srov. BALÍK, Stanislav – BALÍK, Stanislav ml., Právní dějiny Evropských zemí a USA, Pl-
zeň, Aleš Čeněk, 20053, s. 63. 

11 Srov. LŐDICKE, Klaus (ed.), Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris canonici, Münster, od roku 
1984 (Dále jen „MK“), 76/1. 

12 Srov. BALÍK, Stanislav, History of the Roman State and Law – Dějiny římského státu a práva, Praha, 
Všehrd, s.a. 

13 Srov. BLACK, Henry Campbell, op. supra cit., Praha, Victoria publishing, 19936, s. 1112. 

14 Srov. Ke královským zákonodárným aktům patřily zejména říšské a zemské míry a císařská privilegia říš-
ským velmožům nebo říšským městům. ... Nejznámější z císařských privilegií byly: Smlouva s duchovními 
knížaty z r. 1220, Statut ve prospěch knížat z r. 1232, Zlatá bula Karla IV. z r. 1356 atd. BALÍK, Stani-
slav – BALÍK, Stanislav ml., Právní dějiny Evropských zemí a USA, Plzeň, Aleš Čeněk, 20053, s.108. 

15 Srov. MK 76/1. 
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hledňovalo již tak dost nepřehledné právní prostředí, na němž se paralelně uplatňo-

valo jak právo psané, tak i obyčejové.16 Proto v průběhu právních dějin zaznamená-

váme, a to již od středověku, četné snahy o sepsání či dokonce o celkovou kodifika-

ci práva,17 které měly zjednodušit právní prostředí. Tyto snahy sice ve značné míře 

omezily existenci a platnost privilegií, ale úplně vytěsnit privilegia z právního řádu 

se jim nikdy nepodařilo. V zásadě totiž při kodifikacích došlo k sebrání psaného i 

nepsaného práva a privilegia byla rozšířena na určité skupiny dle jednotících krité-

rií. Dostala tak podobu zákona, protože platila pro všechny, kteří splnili podmínky 

pro aplikaci právní normy. Přesto však i současný právní řád uznává, že existují 

případy, na něž nelze vztáhnout normu jako na ostatní téže skupiny, a uděluje proto 

výjimky ze zákonů,18 tedy privilegia v nové podobě. Nutno však podotknout, že 

některé státy, v nichž platí tzv. Common Law, užívají formu privilegií dodnes, 

avšak ve značně redukovaném počtu.19 

                                              

 

16 Srov. BALÍK, Stanislav – BALÍK, Stanislav ml., Právní dějiny Evropských zemí a USA, Plzeň, Aleš Če-
něk, 20053, s. 86, 98,107, passim. 

17 Např. Saské zrcadlo (Sachsenspiegel), vznik v rozmezí let 1215 až 1235, autor Eycke von Repkow, sbírka 
zemského práva; Švábské zrcadlo (Schwabenpiegel), vznik okolo roku 1275, pokus o sebrání obecného 
říšského práva na základě norem římského a kanonického práva; Městské právo, vznik od 13. stol., 
v zásadě občanský zákoník; Trestní zákoník Karla V. (Constitutio Criminalis Carolina), vznik roku 
1532, kodifikace procesního práva se specifikací trestných činů; Pruské zemské právo (Das Allgemeine 
Landrecht für die Preussischen Staaten), vznik 1794, rozsáhlá kodifikace práva ovlivněná římským prá-
vem. Srov. BALÍK, Stanislav – BALÍK, Stanislav ml., op. supra cit., s. 86n. 

18 Např. Výjimka pro vedení účetnictví církví a náboženských společností: Občanská sdružení, jejich organi-
zační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, 
které jsou církevní právnickou osobou, a honební společenstva, které ke dni 31. prosince 2003 účtovaly 
v soustavě jednoduchého účetnictví, mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve 
znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a 
zákona č. 437/2003 až do 1. ledna 2008.; do této doby se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb. o účetnictví a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého 
účetnictví ve znění účinném k 31. prosinci 2003., § 38a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění poz-
dějších předpisů.  

19 Srov. BLACK, Henry Campbell, M. A., op. supra cit., s. 1110 - 1113. 



9 

2 Privilegium v kanonickém právu 

Privilegia se v kanonickém právu začala objevovat jako aplikace principů 

sekulárního práva na církevně právní materii. Během kanonicko-právní historie 

však nabyla značných odlišností a „život privilegií“ byl postupně vymezen přesný-

mi zásadami. Tato stať proto přináší krátký pohled do historie užití privilegií 

v kanonickém právu se zvýšeným zřetelem k privilegiím řeholníků a následně se 

zabývá pravidly kanonického práva, která upravují vznik, platnost a zánik privilegií. 

2.1 Historický exkurs se zřetelem k privilegiím řeholníků 

Následující pohled do historie privilegií nechce být v žádném případě vyčer-

pávajícím dějinným přehledem. Chceme v něm poskytnout základní informace a 

vhled do vzniku privilegií na půdě kanonického práva a pak hrubě zmapovat dějiny 

privilegií v oblasti řeholního práva.20 Má se stát vhodným doplňkem informací o 

jednotlivých privilegiích premonstrátského řádu, zvláště pak ke třetí kapitole, která 

mapuje privilegia premonstrátského řádu v průběhu historie. 

2.1.1 První výskyty privilegií v kanonickém právu 

S privilegii se na půdě kanonického práva poprvé setkáváme v aktech prv-

ních církevních koncilů, která upravují statut jednotlivých hierarchických skupin 

církve a pravomoci jednotlivých osob.  

Již roku 318 na koncilu v Niceji nalézáme partikulární normu, která stanovu-

je, že biskup Alexandrie je nadřízen všem metropolitům a biskupům Egypta a je mu 

přiznán titul patriarchy.21 Snad prvním privilegiem, které je výslovně jako takové 

v kanonickém právu doloženo, je „privilegium fori“, které pro delikty duchovních 

                                              

 

20 Název pro podskupinu norem kanonického práva, které se týkají řeholních osob. 

21 Srov. JEDIN, Hubert, Malé dějiny koncilů, Praha, Česká katolická charita, 1990, s. 14. 
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ustavuje církevní soud. Toto privilegium bylo dáno na synodě v Kartágu roku 397 a 

celocírkevní platnost potvrdil koncil v Chalcedonu roku 451.22 

 

2.1.2 Privilegia řeholníků do kodifikace r. 1917 

Na koncilu v Chalcedonu se však setkáváme ještě s jedním důležitým jevem, 

který se týká privilegií daných řeholníkům. Kánony 3., 4. a 29. tohoto koncilu totiž 

vymezují práva a povinnosti mnichů.23 Kánon 3. tohoto koncilu jim přiznává práva, 

která jsou společná pro biskupy a kleriky ve věci správy a užívání majetku.24 Kánon 

4. pak podřizuje mnichy, jejich kláštery i majetek biskupovi a vyčleňuje je tak 

z obvyklé struktury církve.25 Na základě těchto několika kánonů se postupně začal 

vytvářet systém privilegií, která byla adresována řeholníkům a jejich společenstvím. 

Na Západě se pak k obdobným otázkám, tedy imunit a práv řeholníků a klášterů ve 

vztahu k diecézním biskupům, vyjádřily ještě mnohé lokální synody. Obecně přijí-

mané stanovisko pak přinesl koncil v Kartágu roku 525.26 Je proto logické, že privi-

legia, která potvrzovala vznik kláštera na území diecéze a udělovala příslušné vý-

hody pro řeholní život nezbytné, vydával příslušný biskup místa. 

Od této doby se privilegia začala stávat běžným jevem. První privilegium 

exempce27 kláštera je však doloženo až o sto let později. Roku 628 je udělil papež 

                                              

 

22 Srov. RITTNER, Edward, op. supra.cit., s. 29. 

23 Srov. JEDIN, Hubert, op. supra. cit., s. 23. 

24 Srov. Acta conciliorum et epistolae decretales ac constitutiones summorum pontificum, Tomus secundus, 
Parisiis 1714, (dále jen : „Acta conciliorum“), s. 601n. 

25 Srov. Acta conciliorum et epistolae, s. 601n. 

26 MANSI, G. D., Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, ed. Petit – J. B. Matin, Paris, 1899 – 
1927, VIII., s. 648 – 656. 

27 Exempce – vynětí řeholní společnosti z pravomoci diecézních biskupů a její podřízení výhradně papeži 
/nebo jinému představenému, kterého papež určí/. Děje se tak právním aktem Apoštolského stolce 
s ohledem na potřeby apoštolátu a prospěch obecný i té které řeholní společnosti. HRDINA, Antonín, op. 
supra cit., s. 225. Srov. CIC kán. 591. 
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Honorius I. klášteru irských mnichů v Bobbiu.28 Zakazovalo biskupovi vykonávat 

jakoukoli jurisdikci nad Bobbiem, dokonce i celebrovat zde mši bez opatova pozvá-

ní.29 Po tomto případu exempce, pro nějž užíváme označení „Libertas Romana“,30 

aktivita papežů v tomto směru na delší dobu opět ustala. Další podobný jev nalézá-

me až v letech 714 – 741, kdy papež Řehoř (II. nebo III.) uděluje podobné privile-

gium dvěma klášterům Beneventu31 a roku 751 papež Zachariáš klášteru ve Fuldě.32 

V 9. a 10. století začíná nová éra politiky světských zakladatelů. Již při za-

kládání klášterů se totiž začínají obracet na papeže, aby vzal jejich klášter do své 

ochrany. Tak se to stalo dle dokladů např. roku 863 u kláštera Vézelay. Jeho zakla-

datel, kníže Girart, požádal Svatý stolec, aby převzal tento kášter pod ochranu 

sv. Petra. Papež žádosti vyhověl a za poplatek jedné libry stříbra ročně vzal klášter 

pod svou ochranu.33 Nejznámější se však stala exempce přiznaná klášteru v Cluny,34 

kterou vymohl již při jeho založení vévoda Vilém Akvitánský a zakotvil ji roku 910 

do zakládací listiny, v níž daroval klášter sv. apoštolům Petru a Pavlovi. Klášter pak 

platil tzv. census, neboli poplatek 10 solidů za olej do lamp hořících na hrobech 

apoštolů.35 Privilegium exempce dané klášteru v Cluny se pak přenášelo i na další 

                                              

 

28 Srov. Exemption, http://www.newadvent.org/cathen/05706 a.html, (21.3.2007). 

29 CIPOLLA, C., Codice diplomatico del monasterio di S. Colombano di Bobbio, I, Roma 1918, s. 100. 

30 Srov. Exemption, http://www.newadvent.org/cathen/05706 a.html, (21.3.2007). 

31 Monumenta Germaniae Historica, Epistolae, III., Hanoverae, 1819 – 1969, (dále jen „MGH“) s. 468 – 469. 

32 MGH, s. 374. 

33 Srov. FABRE, P., Etude sur le „Liber Censuum“ de l‘ Eglise romaine, Paris 1892, s. 40 – 44. 

34 Privilegium zakazovalo vstup do kláštera a jakoukoli celebraci bez opatova souhlasu jakémukoli biskupovi 
a mniši získali možnost, aby se ve věci benedikce nového opata obraceli na jakéhokoli biskupa. Exempce 
se zde týká i laiků patřících ke klášteru. Srov. PL 137, 932. 

35 Srov. KADLEC, Jaroslav, Dějiny Katolické církve, Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 
v Olomouci, 1993, s. 87. 
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kláštery tzv. Clunyjské kongregace poté, co o to požádali opatové těchto klášterů 

papeže.36  

Výskytem privilegia exempce však nastala nová situace. Zatímco u klášterů 

podřízených biskupovi stanovoval práva a povinnosti biskup sám, pak u klášterů 

exemptních tak nějakým způsobem musel činit papež sám. V tomto smyslu se pak 

setkáváme s privilegii zcela nového typu. Roku 931 získalo opatství v Cluny od pa-

peže Jana XI. privilegium, které povolovalo přijímat mnichy, uprchlé z jakéhokoli 

kláštera, hledající přísnější observanci.37 Tím měla získat na síle proslulá clunyjská 

reforma.38 

Množství privilegií vymezujících řeholní život a pravomoci řeholníků pak 

značně narostlo v 11. a 12. století se vznikem tzv. nových řádů. Téměř všechny se 

totiž jako celek začaly těšit ochraně Svatého stolce, který potvrzoval jejich právo-

platnou existenci a jako svým chráněncům jim začal poskytovat také různé výhody 

a nezřídka také upravoval organizaci těchto nových řádů. A tak roku 1113 papež 

Paschal II. svou bulou určuje, aby řád mnichů vzniklý v Camaldoli vytvořil organi-

začně jedinou rodinu a převorovi hlavního kláštera v Camaldoli v ní přiznal vedoucí 

úlohu39. Roku 1119 papežem Klixtem II. byla schválena „Charta caritatis“ jako sta-

tuta řádu cisterciáků,40 když již předtím, roku 1095, byl řád byl potvrzen a obdržel 

privilegium exempce.41 První řehole kanovnického založení je pak roku 1114 privi-

                                              

 

36 Srov. KADLEC, Jaroslav, op. supra cit., s. 91. 

37 Observance – Z latiny – observantia, pozornost, pečlivost, dodržování, kázeň. V dějinách se setkáváme  
s návratem k původní nebo striktní observanci. Jedná se o reformu řádu s cílem navrácení se k původnímu 
ideálu, s nímž byl řád založen. Takové reformy nalézáme u: benediktinů – cisterciáci, trapisté; menších 
bratří konventuálů (minoritů) – menší bratři františkáni, menší bratři kapucíni, karmelitánů – bosý karmel 
atd. Srov. PETROSILLO, Piero, Křesťanství od A do Z, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 
1998, s. 143. 

38 Srov. LAWRENCE, Hugh, Dějiny středověkého mnišství, Praha, Vyšehrad a Centrum pro studium demo-
kracie a kultury, 2001, s. 88. 

39 Srov. POLC, Jaroslav, Církevní dějiny – 3. Vrcholný středověk, Praha, KTF UK, 1994, s. 19. 

40 Srov. POLC, Jaroslav, op. supra cit., s. 21. 

41 Srov. LAURENT, J., Cartulaires de l’abbaye de Molesme, I, Paris, 1907, s. 179n. 
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legiem Paschala II. potvrzena a vzata pod ochranu. V tomto případě jde o kanonii S. 

Maria di Porto.42 Privilegium Honoria II. z 16. února 1126 pak potvrzuje vznik řádu 

premonstrátů.43 Nechyběla ani privilegia daná rytířským řádům. Od této doby by-

chom mohli říci, že psaní a potvrzování privilegií řeholních řádů bylo na dvoře pa-

peže součástí denního pořádku a trvalo v nezměněné podobě do koncilu v Tridentu. 

Výjimku nečinily ve 13. a 14. století ani žebravé řády, kterým byla privilegia udě-

lována podobně.  

Roku 1421 však již zaznamenáváme snahu o jakési sjednocení udělených 

výsad, byť se nejedná o celocírkevní právní úpravu. Martin V. svou bulou z 30. 

června rozšiřuje udělená privilegia udělená jednotlivým klášterům řeholních kanov-

níků sv. Augustina pro všechny kláštery nově vytvořené kongregace. Podobné sjed-

nocení práv a povinností pomocí tzv. rozšíření, či sdílení privilegií pak lavinovitě 

následovalo v jednotlivých řádech a posléze i ve skupinách řádů, čímž došlo k ob-

rovskému nárůstu výsad řeholníků.44 

Tridentský koncil nabral v politice privilegií řeholních řádů opačný kurs. Na 

svém XXV. zasedání během jednání o řeholnících zrušil některá privilegia a jiná 

použil jako materii pro tvorbu obecného práva. Sdílením privilegií byla dána privi-

legia ještě novým řádům a kongregacím.45 12. února 1626 bulou Urbana VIII. došlo 

ke konečnému sjednocení privilegií řeholníků všech řádů.46 Od této doby se pak 

udílení privilegií vyskytuje pouze výjimečně. 

                                              

 

42 Srov. POLC, Jaroslav, op. supra cit., s. 23. 

43 Srov. LE PAIGE, Joannes, Bibliotheca praemonstratensis ordinis, Paris, 1633, s. 621 (Privilegium I). 

44 Srov. HUSEK, Marian Jiří, Przywileje zakonu Premonstratensów (pracovní rozšířená verze), Lublin, 2002, 
s. 21. 

45 Srov. HUSEK, Marian Jiří, op. supra cit., s. 22. 

46 Srov. HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13. 
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2.1.3 Privilegia kleriků, sdílená řeholníky 

Během církevní historie byla vytvořena čtveřice privilegií, jejichž uplatnění 

bylo dosti široké. Týkalo se totiž všech kleriků a podle zásad, které vyřkl již koncil 

v Chalcedonu,47 se týkaly řeholníků i některé výsady dané klerikům. Jedná se pře-

devším o čtveřici privilegií, která následně uznává i kodifikace církevního práva 

v roce 1917, o níž se zmíníme dále. Jde tedy o „privilegium canonis, privilegium 

fori, privilegium immunitatis a privilegium competentiae“. 

Nejstarším z nich je „privilegium fori“, které podřizuje klerika církevnímu 

soudnictví. Bylo ustaveno již na koncilu v Chalcedonu roku 451,48 kde se církevní 

otcové odvolávají na 1. list sv. Pavla Korinťanům49. Upřesnění toto privilegium do-

znalo ještě během 11. a 12. století na základě jednání papežů s císaři.50 

„Privilegium canonis“ bylo ustaveno II. lateránským koncilem roku 1139. 

Je jím chráněn život jakéhokoli klerika pod pohrůžkou církevní klatby.51 

„Privilegium immunitatis“ bylo ustaveno na III. lateránském koncilu a IV. 

lateránský koncil za jeho porušení již deklaruje trest klatby. Následně bylo potvrze-

no i Tridentským koncilem na jeho 25. zasedání a 8. prosince 1864 publikováno pro 

připomenutí papežem Piem IX.. Tímto privilegiem byli duchovní zbaveni jak po-

vinnosti, tak i možnosti konat vojenskou službu a přijímat politické a jiné posty ve 

společnosti.52  

„Privilegium competentiae“ bylo ustaveno dekrety a konkordáty. Na zákla-

dě těchto smluv při případné zadluženosti duchovních jim musí být při exekuci 

                                              

 

47 Viz. předchozí kapitola. 

48 Srov. RITTNER, Edward, op. supra cit. II., s. 29. 

49 1 Kor 6, 1. 

50 Srov. RITTNER, Edward, op. supra cit II., s. 30. 

51 Srov. RITTNER, Edward, op. supra cit. I., s. 112 - 113. 

52 Srov. RITTNER, Edward, op. supra cit. I., s. 113n. 
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z jejich majetku ponecháno na obživu. Tím se však neztrácí jejich povinnost vyrov-

nání s věřiteli v co nejkratší možné lhůtě.53 

2.1.4 Období po kodifikaci práva 191754 

Touhu po zpřehlednění kanonického práva zaznamenal již I. vatikánský kon-

cil. Roku 1904 proto papež Pius X. jmenoval kodifikační komisi pod vedením kar-

dinála Pietra Gasparriho, která měla kanonické právo značně zpřehlednit. 

Z iniciativy této komise vzešel Codex Iuris Canonici, který nabyl účinnosti 

19. května 1918.55 Tento kodex ponechal v platnosti privilegia udělená Svatým stol-

cem, včetně oné čtveřice privilegií duchovních, o níž jsme pojednali v předchozí 

kapitole.56 Některá z nich, která novému kodexu odporovala, však zrušil,57 jiná se 

naopak stala součástí obecných norem.58 Nalezneme zde také normy, které upravují 

vznik, zánik a platnost privilegií.59 Co se však vzniku nových privilegií týče, pone-

chává CIC/1917 možnost na základě své autority privilegium udělit,60 přestože se 

s častým využíváním této možnosti již nepočítá.  

Po nabytí účinnosti kodexu sporné případy a výklady práva řešila Komise 

pro interpretaci CIC 1917. Platnost privilegií legitimně získaných řády před 19. 

květnem 1918, pokud kodex CIC/1917 výslovně nestanovil jinak, potvrzuje tato 

                                              

 

53 Srov. Ecclesial Privileges in: Catholic Encyclopedia, http://www. newadvent.org/cathen/12437a.htm 
(21.3.2007).; RITTNER, Edward, Církevní právo katolické I., Praha, Právnická jednota, 1887, s. 115n. 

54 Kodifikace 1917 = CIC/1917. 

55 Srov. HRDINA, Antonín, op. supra cit., s. 53. 

56 Privilegium canonis: kán. 119, 614 CIC/1917.; Privilegium fori: kán. 120 § 1 - 3 a kán. 614 CIC/1917.; 
Privilegium imunitatis: kán 121 – 123, 614 CIC/1917. 

57 Srov. HRDINA, Antonín, op. supra cit., s. 54.; kán. 519, 522, 544 § 2, 654, 876 § 1, 964 CIC/1917. 

58 Privilegium exempce: CIC/1917 kán. 615.; Privilegium opatům k udílení nižších svěcení: CIC/1917 kán. 
964.; Privilegium pontifikálií pro opaty: CIC/1917 kán. 325, 625.; Privilegium k žehnání liturgických 
oděvů: CIC/1917 kán. 1304. 

59 Kán. 615 – 624 CIC/1917 

60 Kán. 613 § 1 CIC/1917. 



16 

komise svým vyjádřením z 30. 12. 1937.61 Situace tak zůstala prakticky nezměněna 

až do II. vatikánského koncilu, který opět volal po přepracování CIC/1917. Roku 

1963 tedy ustavil Jan XXIII. komisi pro revizi CIC.62 Proto po uzavření tohoto kon-

cilu žádala Kongregace pro řeholníky jednotlivé generální opaty řádů, aby odeslali 

seznam všech řádových privilegií za účelem zapracování těchto norem do nového 

CIC.63 Revize byla dokončena  roku 1980, roku 1982 byla předložena papeži Janu 

Pavlu II., který 27. listopadu roku 1983 promulgoval nový CIC. Ten je již součas-

nou právní úpravou a bude mu tedy věnována pozornost v následujících kapitolách. 

2.2 Privilegia podle platného kanonického práva 

Zatímco předchozí exkurs se zabýval privilegii v historii, v následující kapi-

tole se stručně dotknu současné situace a pojednám o způsobu existence privilegií 

v platném kanonickém právu, přičemž platným kanonickým právem se rozumí 

zejména Kodex kanonického práva z roku 1983.64 Chtěl bych podat jakýsi komen-

tář, který je nezbytný k pochopení pojednání o privilegiích premonstrátského řádu 

v platném kanonickém právu, jimž je věnována druhá část následující kapitoly této 

práce. V zásadě půjde o stručný komentář ke stati „O privilegiích“ Kodexu kano-

nického práva z roku 1983,65 která je součástí jeho 1. knihy věnující se obecným 

normám a principům. 

                                              

 

61 Srov. HUSEK, Marian Jiří, op. supra cit., s. 24. 

62 Srov. HRDINA, Antonín, op. supra cit., s. 57n. 

63 Pro řád premonstrátů kongregace odeslala generálnímu opatovi takový požadavek 4. července 1966. Srov. 
HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 1. 

64 CIC/1983. 

65 Kán. 4, 76 – 84 CIC/1983. 
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2.2.1 Vznik privilegií 

Kanonické právo vymezuje v kán. 76 CIC66 dva způsoby vzniku privilegií, a 

to přímým udělením kompetentní autoritou, ve formě reskriptu, motu proprio či 

ústně67, nebo na základě stoletého popřípadě nepamětného užívání, což zakládá 

oprávněnou domněnku o udělení privilegia.68 Ve věci privilegií s delší než stoletou 

tradicí nebo užívaných od nepaměti lze požádat kompetentní autoritu o potvrzení, 

které má charakter potvrzení oprávněnosti stávající praxe a povolení činit tak i do 

budoucna, tedy jakoby nového udělení privilegia s retroaktivní platností.69 

Kompetentní autoritou v těchto případech rozumíme buď zákonodárce sa-

motného70 nebo představeného s výkonnou pravomocí, který byl v této věci delego-

ván.71 72 

Ve zmíněném kánonu je taktéž skrytě obsažena možnost rozšíření privilegia 

kompetentní autoritou, které má stejný charakter jako udělení téhož privilegia dal-

šímu subjektu. Jelikož však není rozšíření privilegia, jako jedna z možností vzniku 

                                              

 

66 Kán. 76 CIC/1983. 

67 Srov. kán. 76 § 1 CIC/1983.; KRUKOWSKI, Józef, - SOBAŃSKI, Remigius, Komentarz Do Kodeksu 
Prawa Kanonicznego, Tom. I., Poznań, Pallotinum, 1994, s. 141. 

68 Kán. 76 § 2 CIC/1983. 

69 Srov. URRUTIA, Francisco Javier, Commentaire du Code de Droit Canonique, Livre 1, Paris, Tardy 1994, 
s. 152. 

70 Zákonodárcem dle kán. 134 CIC/1983 rozumíme: papeže, biskupa, představené na roveň postavené 
diecéznímu biskupovi (kán. 381 § 2, kán 368). Srov: Kompetentním orgánem je Římský biskup, jako nej-
vyšší zákonodárce v církvi, a také všichni zákonodárci partikulárních církví. KRUKOWSKI, Józef, - 
SOBAŃSKI, Remigius, op. supra cit. I., s. 140. 

71 Termín delegovaný představený s výkonnou pravomocí je označením osoby zmocněné zákonodárcem 
k tomuto individuálnímu právnímu aktu. V diecézi jde o generálního vikáře nebo biskupského vikáře, kte-
rý pro udělení privilegia musí být zmocněn biskupem. Srov. kán. 134 § 3 CIC/1983. 

72 Srov. kán. 76 § 1 CIC/1983; GÓRECKI, Edward, Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pav-
la II., část. I., Olomouc, Matice cyrilometodějská 1993, s. 112.; BEAL, John P. (ed.) – CORIDEN, James 
A. (ed.) - GREEN, Thomas J. (ed.), New Commentary on the Code of Canon Law, New York/Mahwah, 
Paulist Press 2000, s. 122. 
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privilegia, v tomto kánonu zmíněno výslovně, hovoříme pouze o mínění kanonistů, 

kteří tento způsob na základě platného práva připouštějí.73 

 

2.2.2 Platnost privilegií 

Kán. 4 CIC/1983 obsahuje naprosto základní normu pro posuzování platnosti 

privilegií, která byla v minulosti udělena. Ta deklaruje jejich platnost, pokud nedo-

šlo k jejich výslovnému zrušení tímto kodexem, ani nebyla Apoštolským stolcem 

odvolána, nebo jinak nezanikla a zároveň jsou stále v užívání.  

2.2.3 Interpretace privilegií 

Text privilegií by měl být jednoznačně formulován. Proto předepisuje sou-

časný kodex74 pro jejich interpretaci adekvátní (doslovný) výklad. Kán. 36 § 1,75 

pak obsahuje obecné normy pro výklad individuálních právních aktů. 

V případě, že pro správné pochopení textu nelze použít výklad adekvátní a je 

nutné se přiklonit k rozšiřujícímu nebo zužujícímu výkladu, kanonisté doporučují 

držet se těchto zásad: 76 

Zužující výklad privilegia lze použít tam, kde se jeho text týká sporných vě-

cí, hrozí trestem nebo trest ukládá, omezuje osobní práva, omezuje nabytá práva, 

stojí v opozici k obecné normě za účelem prospěchu soukromých osob. 

Zužující výklad privilegia je nutné použít tam, kde se jeho text týká věcí 

mimo právo, stojí v opozici ke zvykovému právu, stojí v opozici k obecné normě, i 

když z věci vyplývá obecný prospěch jednotlivců, ukládá břímě či závazek. 

                                              

 

73 Srov. GÓRECKI, Edward, Obecné op. supra cit. I., s. 112n. 

74 Kán. 77 CIC/1983. 

75 Kán. 36 § 1CIC/1983. 

76 MK 77/4-5. 
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Rozšiřující výklad lze použít tam, kde text privilegia přináší prospěch vlast-

níkovi, jemuž bylo privilegium uděleno, a zároveň se netýká třetí osoby negativně. 

Privilegia by se s takovým typem výkladu neměla zmnožovat. 

2.2.4 Zánik privilegií 

U privilegia se předpokládá, že je trvalé, pokud se neprokáže opak.77 Není 

proto možné, že by zaniklo, pokud nenastane některá ze skutečností, kterou spojuje 

zákonodárce s jeho zánikem. Tyto skutečnosti jsou specifikovány v  kán. 78 – 84.78 

1) Privilegium zaniká se zánikem osoby, které bylo uděleno.79 Není tedy 

možné jeho užití další osobou – dědicem, nástupcem ... atd., pokud není v normě 

stanoveno jinak. Pokud se jedná o právnickou osobu, pak zaniká s jejím zrušením a 

tzv. nástupnické právnické osoby na něm již nemají podíl.80 

2) Privilegium zaniká se zánikem věci nebo místa, pokud pro ně bylo vý-

slovně uděleno. Pokud však je místo (např. poutní kostel) obnoveno, pak privilegi-

um může ožít, stane-li se tak do 50 let od zániku.81 

                                              

 

77 Kán. 78 § 1 CIC/1983. 

78 Kán. 78 – 84 CIC/1983. 

79 Kán. 78 § 2 CIC/1983. 

80 Srov. KRUKOWSKI, Józef, - SOBAŃSKI, Remigius, op. supra cit. I. , s. 142.; MK 78/6. 

81 Srov. CIC/1983 kán. 78 § 2.; GÓRECKI, Edward, op. supra cit. I., s. 115.; BEAL, John P. (ed.) – CORI-
DEN, James A. (ed.) - GREEN, Thomas J. (ed.), op. supra cit., s. 123n.; KRUKOWSKI, Józef, - SOBA-
ŃSKI, Remigius, op. supra cit., s. 142.; MK 78/ 7 - 8. 
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3) Privilegium zaniká zrušením příslušným představeným,82 tedy správním 

aktem příslušné autority v momentě, kdy je doručeno příslušné osobě.83 Dokument 

rušící privilegium musí obsahovat spravedlivý důvod84 pro tento akt.85 Může být 

však zrušeno na základě jiného administrativního aktu, který je v rozporu 

s privilegiem. Protichůdnost musí být prokazatelná a ten, jemuž je privilegium 

odňato, uvědoměn.86 

4) Privilegium může zaniknout zřeknutím se, a to tehdy, pokud tento projev 

vůle adresáta byl akceptován příslušnou autoritou.87  

Zříci se privilegia může fyzická osoba, pokud privilegium bylo uděleno pou-

ze v její prospěch. Pokud bylo uděleno privilegium více fyzickým osobám a zřeknu-

tí se jedné osoby by bylo nevýhodou pro ostatní adresáty privilegia, není zřeknutí se 

možné. Taková osoba není totiž samostatným a nezávislým nositelem výhody. 

Právnická osoba se může zříci privilegia, pokud tak nezpůsobí újmu církvi nebo 

jiným osobám. Nemůže se však za ni zříci privilegia fyzická osoba, právnická osoba 

se zříká privilegia prostřednictvím svého zástupce či zmocněnce, dle jejích statut.88 

Zřeknutí se musí být písemné nebo svědky vyjádřené. Neužívání výhody ne-

ní projevem vůle zřeknout se privilegia.89 

                                              

 

82 Srov. kán. 47 CIC/1983. 

83 Srov. kán. 79 CIC/1983. 

84 Srov. Pokud se privilegia nezakládají na smluvní bázi, nebo mezitím nesměřovala k dobře nabytým prá-
vům, mohou být propůjčovatelem kdykoli s právním účinkem odvolána. To vyplývá z jejich nepovin-
né/nedlužené/ charakterní milosti. Srov. MK 79/2. 

85 Srov. GÓRECKI, Edward, op. supra cit. I., s. 115.; BEAL, John P. (ed.) – CORIDEN, James A. (ed.) - 
GREEN, Thomas J. (ed.), op. supra cit., s. 123n.; KRUKOWSKI, Józef, - SOBAŃSKI, Remigius, Ko-
mentarz Do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Tom. I., Poznań, Pallotinum, 1994, s. 142.; MK 79/2 – 3. 

86 Srov. KRUKOWSKI, Józef, - SOBAŃSKI, Remigius, op. supra cit. I., s. 143. 

87 Srov. kán. 80CIC/1983. 

88 KRUKOWSKI, Józef, - SOBAŃSKI, Remigius, op. supra cit. I., s. 144.; MK 80/2. 

89 MK 80/3. 
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Přijetí prohlášení, kterým se osoba zříká privilegia, je potvrzeno dekretem, 

jímž je příslušná osoba vyrozuměna. V okamžiku doručení vyrozumění privilegium 

zaniká.90 

5) Zánik privilegia s doložkou ad beneplacitum nostrum91 nebo jiného 

ekvivalentu nastane, pokud zanikne pravomoc osoby, jež je udělila.92 Pokud privi-

legium tuto nebo  podobnou doložku neobsahuje, se zánikem pravomoci osoby 

udělovatele nezaniká.93 

6) Promlčením, tedy neužíváním, či zneužíváním privilegium zaniká tehdy, 

pokud je jeho užití tíživé pro třetí stranu a zároveň se nejedná o privilegium udělené 

Apoštolským stolcem.94 Ostatní privilegia promlčením zaniknout nemohou.95 

7) Privilegium může zaniknout samočinně uplynutím doby, pokud byla jeho 

platnost takto omezena, nebo vyčerpáním případů, pro něž bylo privilegium udě-

leno. Diecézní biskup může ze spravedlivého důvodu prodloužit platnost časově 

omezeného privilegia uděleného Apoštolským stolcem maximálně o tři měsíce.96 97 

8) Změnou poměrů vedoucích ke škodlivosti či nezákonnosti privilegia 

zaniká privilegium tehdy, pokud příslušný orgán usoudí, že privilegium se stalo ne-

                                              

 

90 Srov. CIC/1983 kán. 47.; MK 80/2; BEAL, John P. (ed.) – CORIDEN, James A. (ed.) - GREEN, Tho-
mas J. (ed.), op. supra cit., s. 108. 

91 Podle našeho dobrozdání. 

92 Tyto doložky jsou prokazatelným znamením omezit privilegium na dobu trvání pravomoci udělovatele. 
Srov. BEAL, John P. (ed.) – CORIDEN, James A. (ed.) - GREEN, Thomas J. (ed.), op. supra cit., s. 125. 

93 Srov. CIC/1983 kán. 81.; URRUTIA, Francisco Javier, op. supra cit. I., s. 149.; BEAL, John P. (ed.) – 
CORIDEN, James A. (ed.) - GREEN, Thomas J. (ed.), op. supra cit., s. 125.; KRUKOWSKI, Józef, - 
SOBAŃSKI, Remigius, op. supra cit. I., s. 145.; MK 81/5. 

94 Srov. kán. 199 § 2 CIC/1983. 

95 Srov. kán. 82 CIC/1983.; BEAL, John P. (ed.) – CORIDEN, James A. (ed.) - GREEN, Thomas J. (ed.), op. 
supra cit., s. 125.; KRUKOWSKI, Józef, - SOBAŃSKI, Remigius, op. supra cit. I., s. 145.; MK 82/4. 

96 Srov. kán. 72 CIC/1983. 

97 Srov. kán. 83 § 1 CIC/1983.; BEAL, John P. (ed.) – CORIDEN, James A. (ed.) - GREEN, Thomas J. (ed.), 
op. supra cit., s. 125.; KRUKOWSKI, Józef, - SOBAŃSKI, op. supra cit. I. s. 146.; URRUTIA, Francisco 
Javier, op. supra cit. I., s. 150n. MK 83/2 – 3. 
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zákonným, nebo působí škodu církvi. Po adekvátním prošetření skutečnosti je pak 

privilegium příslušným představeným zrušeno.98 

Pokud však jde o změnu poměrů působících pouze dočasně, privilegium se 

dle mínění kanonistů pozastavuje.99 

9) Privilegium zaniká odnětím tomu, kdo je zneužil, pokud je dodržen ná-

sledující postup: 1. Provinění proti privilegiu musí být objektivně posouzeno a vy-

hodnoceno jako vážné. 2. Adresát privilegia musí být napomenut ordinářem. 3. Ad-

resát nesmí projevit snahu o nápravu.100 4. Zrušit privilegium musí příslušný před-

stavený. 5. Ten, jemuž bylo privilegium odebráno, musí být patřičně vyrozuměn.101 

                                              

 

98 Srov. CIC/1983 kán. 83 § 2.; BEAL, John P. (ed.) – CORIDEN, James A. (ed.) - GREEN, Thomas J. (ed.), 
op. supra cit., s. 125n.; KRUKOWSKI, Józef, - SOBAŃSKI, Remigius, op. supra cit. I., s. 147.; URRU-
TIA, Francisco Javier, op. supra cit. I., s. 151.; MK 83/2, 7. 

99 Srov. KRUKOWSKI, Józef, - SOBAŃSKI, Remigius, op. supra cit. I., s. 147. 

100 Pokud jde o privilegium udělené Apoštolským stolcem, ordinář má povinnost o marném napomenutí in-
formovat Apoštolský stolec. Srov. KRUKOWSKI, Józef, - SOBAŃSKI, Remigius, op. supra cit. I., s. 
148. 

101 Srov. CIC/1983 kán. 84.; BEAL, John P. (ed.) – CORIDEN, James A. (ed.) - GREEN, Thomas J. (ed.), 
op. supra cit., s. 126.; KRUKOWSKI, Józef, - SOBAŃSKI, Remigius, op. supra cit. I., s. 147n.; URRU-
TIA, Francisco Javier, op supra cit. I., s. 151n.; MK 84/1 – 12. 
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3 Privilegia v premonstrátském řádu 

Jednotlivým církevním řádům adresovaly v minulosti příslušné autority102 

privilegia, která měla zabezpečit jejich činnost v duchu charismatu zakladatelů. 

Mnohá z nich byla udělena také premonstrátskému řádu. Tyto právní normy – privi-

legia - pak přiznávala řádu oprávnění k určitému chování, povolovala určité jednání, 

upravovala jeden nebo více vztahů a vymezovala právní chování řádu vůči ostatním 

právním subjektům.  

Protože některé z těchto norem dosud nepozbyly své účinnosti, a tedy nadále 

působí některou z výše uvedených skutečností, bude v následujících pasážích podán 

nejprve přehled všech privilegií, která byla řádu udělena. Posléze dle kritérií, která 

stanovuje Kodex kanonického práva,103 bude pojednáno o jejich platnosti dle sou-

časného práva a ke každému z nich bude připojen příslušný výklad. 

3.1 Jednotlivá privilegia v dějinách premonstrátského řádu 

Hned v úvodu této kapitoly je třeba konstatovat, že zpracovat naprosto kom-

pletní seznam či přehled privilegií udělených premonstrátskému řádu není dost 

dobře technicky možné. Fragmentárnost nebo časová omezenost jednotlivých děl, 

v nichž se jednotlivá privilegia, a to jak úplná, či pouze zmínky o nich, nalézají, 

totiž působí, že o mnohých z nich nemáme dochovaný žádný záznam. Kromě toho 

je třeba připomenout, že v mnohem svízelnější situaci se ocitáme při zkoumá-

ní problematiky privilegií, která byla adresována pouze některým kanoniím104 naše-

                                              

 

102 Viz kapitola 2.2.1. Vznik privilegií. 

103 kán. 78 – 84 CIC/1983. 

104 Kanonie – označení pro řeholní dům (klášter) řeholních kanovníků. BUBEN, Milan M., Encyklopedie 
řádů a kongregací v českých zemích II. díl/ svazek 1, Praha, Libri, 2003, s. 160. Taktéž srov. JIRÁSKO, 
Luděk, Církevní řády a kongregace v zemích českých, Praha, Fénix, 1991, s.41n. 
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ho řádu nebo určitým cirkáriím;105 tato však pro limitovaný rozsah práce a její vyu-

žitelnost v českém prostředí opomíjíme. 

Z důvodu omezeného rozsahu této práce proto, po krátké pasáži o dostup-

ných pramenech, bude pouze podán přehled známých privilegií, udělených premon-

strátskému řádu jako celku, strukturovaný věcně – tj. dle problematiky, kterou 

upravují.  

3.1.1 Prameny pro studium privilegií v historii řádu 

Dochované listiny, které obsahují privilegia daná premonstrátskému řádu, se 

uchovávají v několika archivních sbírkách, kde jsou poměrně těžko dostupné. 

V průběhu řádové historie však vzniklo několik významných prací, jejichž 

autoři se pokusili shromáždit privilegia do té doby řádu udělená. Za nejvýznamnější 

pramen z této kolekce můžeme pokládat práci Joanna Le Paige – „Bibliotheca Or-

dinis Praemonstratensis“,106 který v ní shromáždil 155 kompletních textů privilegií 

udělených premonstrátskému řádu do roku 1633. Srozumitelný přehled pak nalézá-

me u Dionysia Albrechta (+1755) v jeho práci nazvané „Manuale Canonicorum 

Praemonstratensium exhibens voluntatem divinam“,107 která zaznamenává privile-

gia řádu do roku 1740. Za nejzásadnější, téměř soudobý zdroj, můžeme pokládat 

„Stručné pojednání o řádových privilegiích“,108 které vypracovala Řádová historic-

ká komise. 

Po těchto tzv. zásadních pramenech nalézáme ještě řadu prací, jejichž autoři 

zmiňují premonstrátská privilegia, ale nepokoušejí se již o kompletní přehledy. 

                                              

 

105 Cirkárie – řádová provincie premonstrátů. BUBEN, Milan M., Encyklopedie řádů a kongregací 
v českých zemích II. díl/ svazek 1, Praha, Libri, 2003, s. 160. Taktéž srov. JIRÁSKO, Luděk, op. supra 
cit., s. 41n. 

106 LE PAIGE, Joannes, Bibliotheca praemonstratensis ordinis, Paris, 1633. 

107 ALBRECHT, Dionysius, Manuale Canonicorum Praemonstratensium exhibens voluntatem divinam, 
Strassburg, 1742. 

108 HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, De privilegiis Ordinis tractatio succincta, 
Roma (Uloženo v archivu premonstrátského řádu v Římě) 1967. 
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Z těchto je třeba uvést především práci frigoletského premonstráta Paulina a jeho 

dílo „Catéchisme de l’Orde Prémontre“,109 v němž je věnována celá stať problema-

tice premonstrátských privilegií, strahovského premonstráta Tadeáše Františka 

Schweigera, jenž v pojednání „De Jure Privilegiorum“110 přináší stručný seznam 

nejpodstatnějších privilegií, tepelského premonstráta Basilia Grassla, který ve své 

práci „Der Premonstratensenorden, seine Geschichte und seine Ausbreitung bis zur 

Gegenwart“, 111 kterou publikoval v premonstrátském sborníku „Analecta Praemon-

stratensia“, některá privilegia výslovně zmiňuje a strahovského premonstráta Mari-

ana J. Huska, který ve své nepublikované licenciátní práci shrnul některé ze zná-

mých pramenů.112  

Ostatní díla, která jsem měl k dispozici, se pak věnují pouze některému pri-

vilegiu jednotlivě, nebo v nich privilegia stojí na okraji zájmu. 

                                              

 

109 PAULIN, P., Catéchisme de l’Orde de Premontre, Tours, Alfred Mame et fils, 1889. 

110 SCHWEIGER, Thadaeo Francisco, Selectarum quaestionum syntagma ad Libri V. decretalium Gregorii 
IX. Pontificis Maximi titulum XXXIII. De Jure Privilegiorum, Praga, 1731. 

111 GRASSL, Basilius Franz, Der Premonstratensenorden, seine Geschichte und seine Ausbreitung bis zur 
Gegenwart, In: Analecta Praemonstratensia 10, Tongerloo J. Otto 1934.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 
237. 

112 HUSEK, Marian Jiří, Przywileje zakonu Premonstratensów, Lublin, 2002. (nepublikovaná licenciátní 
práce na Právnické fakultě KUL, pracovní rozšířená verze). 
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3.1.2 Tematicky rozčleněný přehled jednotlivých privilegií113 114 

A) Privilegia daná celému řádu obecně 

Potvrzení existence řádu 

Privilegium Honoria II. z 16. února 1126, potvrzuje a schvaluje existenci řá-

du.115 

Exempce 

Roku 1135 byla řádu privilegiem Inocence II.116 udělena exempce jak perso-

nální, tak majetková. Tu pak potvrzují následující privilegia: 1137 - privilegium 

Inocence II.,117 3. ledna 1154 – privilegium Hadriána IV.,118 13. června 1304 - privi-

legium Benedikta XI.,119 1355 - privilegium Benedikta XII.,120 31. července 1409 - 

                                              

 

113 Přehled je tematicky rozdělen do skupin podle toho, na koho se jednotlivá privilegia vztahují. Jako vodít-
ko posloužilo toto stručné rozdělení obsažené v „Catéchisme de l’Orde Prémontré“, kde se píše: On peut 
diviser les privilèges de l’Ordre de Prémontré en plusieurs catégories: 1. les privilèges  qui regardent 
l’Ordre en géneral; 2. l‘Abbé général; 3. chaque Abbé en particulier; 4. chaque abbaye, prieuré et reli-
gieux de l’Ordre d’une maniere speciale. (Premonstrátská řádová privilegia lze rozdělit do více katego-
rií: 1. privilegia, která se dotýkají řádu všeobecně; 2. generálního opata; 3. každého opata partikulárně; 
4. každého opatství, priorátu a řádového řeholníka zvláštním způsobem.) Srov. PAULIN, P., op. supra 
cit., s. 237. 

114 Data promulgace, pokud jsou uváděna v originálech způsobem obvyklým pro „Juliánský kalendář“, pak 
převádím standardně do soudobého způsobu psaní dat za pomoci pravidel obsažených ve standardních 
chronologických příručkách. Srov. FRIEDRICH, Gustav, Rukověť křesťanské chronologie, Praha, s. 19 – 
23.; Filosofická fakulta, 1934. BLÁHOVÁ, Marie, Historická chronologie, Praha, Libri, 2001, s. 85 – 
89. 

115 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 621 (Privilegium I).; RUEBNER, Adam Ernest, Memoriale 
saeculorum seu ter secundum Gradicensis ecclesiae jubilaeum, Opaviae, 1751. s. 41n.; PAULIN, P., op. 
supra cit., s. 239. 

116 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 622n (Privilegium III).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 142.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 237. 

117 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 623n (Privilegium IV).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 142.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 237. 

118 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 627n (Privilegium XII).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 142.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 237. 

119 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 694 (Privilegium CXIV).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 142.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 237. 

120 Srov. ALBRECHT, Dionysius, op. supra cit., s. 142.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 237. 
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privilegium Alexandra V., vzdoropapeže,121 122 1. března 1409 – privilegium téhož 

vzdoropapeže,123 10. dubna 1413 - privilegium Jana XXIII., vzdoropapeže,124 kte-

rým přijímá řád pod ochranu sv. Petra a podřizuje jej jeho stolci,125 27. dubna 1413 

privilegium téhož vzdoropapeže, kterým řádu uděluje exempci,126 3. prosince 1434 - 

privilegium z koncilu v Basileji, které potvrzuje předchozí privilegia exempce před-

chozích pontifiků, o jejichž platnosti by mohly být vedeny spory,127 4. ledna 1476 - 

privilegium Sixta IV.,128 7. května 1578 - privilegium Řehoře XIII.,129 29. července 

1589 - privilegium Klementa VIII.130, 26. srpna 1615 - privilegium Pavla V.,131 

11. září 1753 – privilegium Benedikta XIV..132  

                                              

 

121 Roku 1409 se konal koncil v Pise, který měl ukončit schisma. Což předpokládalo, že  dosavadní dva pa-
pežové Benedikt XIII. a Řehoř XII. uznají nově zvoleného Alexandra V. a odstoupí. To se však nepodaři-
lo a nastalo trojpapežství. Srov. FRÖLICH, Roland, Dva tisíce let dějin církve, Praha, Vyšehrad 1999, s. 
256. 

122 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 704nn (Privilegium CXXVII).; ALBRECHT, Dionysius, op. 
supra cit., s. 142.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 237. 

123 LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 706n (Privilegium CXXVIII). 

124 Jan XXIII. – vzdoropapež zvolený po smrti Alexandra V. roku 1410. Srov. KOWALSKI, Jan Wierusz, 
Encyklopedie papežství, Praha, Academia, 1994, s. 114.; SCHWEIGER, Thadaeo Francisco, op. supra 
cit., s. 643. 

125 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 708 (Privilegium CXXX).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 142.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 237. 

126 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 708nn (Privilegium CXXXI). GRASSL, Basilius Franz, op. 
supra cit., s. 56.; ALBRECHT, Dionysius, op. supra cit., s. 142.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 237.; 
SCHWEIGER, Thadaeo Francisco, op. supra cit., s. 643. 

127 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 716 (Privilegium CXXXVIII).; GRASSL, Basilius Franz, op. 
supra cit., s. 56.; ALBRECHT, Dionysius, op. supra cit., s. 142.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 237. 

128 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 726n (Privilegium CXLVII).; ALBRECHT, Dionysius, op. 
supra cit., s. 142.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 237. 

129 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 733 (Privilegium CLI).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 142.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 237. 

130 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 735n (Privilegium CLII).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 142.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 237. 

131 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 736 (Privilegium CLIV).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 142.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 237. 

132 Srov. HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 4n. 
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Právo vizitace133 

17. března 1246 Inocenc IV. ustanovil svým privilegiem, aby kanonické vi-

zitace v domech řádu byly prováděny pouze řeholníky řádu.134 Totéž potvrdil svým 

dalším privilegiem ze 17. dubna 1247, které ještě výslovně zmínilo kostely řádu.135  

V této formě obě privilegia konfirmoval 16. prosince 1343 Klement VI.136 a 

v březnu roku 1409 pak ještě Alexandr V., vzdoropapež zvolený v Pise, který před-

chozí privilegium upřesnil a výslovně zakázal vizitaci řádu a jeho částí diecézními 

biskupy.137 

Řešení litigačních (soudních) kauz 

20. ledna 1200 – privilegium Inocence III. ustanovuje, že litigační kauzy tý-

kající se členů řádu nebo osob jemu podléhajících budou svěřovány pouze členům 

řádu.138 

                                              

 

133 Vizitace – specifickým instrumentem kontroly jsou tzv. vizitace („kontrolní návštěvy“). Vedle termínu 
„vizitovat“ užívá kodex i slov „dozírat“ (vigilare, popř. advigilare) nebo „dohlížet“ (prospicere). Tato 
slova lze považovat za synonyma. Předmětem kontrolní činnosti ovšem není jen (a ani především) zákon-
nost, nýbrž zachovávání neporušenosti víry a mravů (srv. např. kán. 305 § 1). HRDINA, Antonín, Kano-
nické právo, Praha, Eurolex Bohemia, 2002, s. 189. 

134 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 667nn (Privilegium LXX).; HISTORICKÁ KOMISE PRE-
MONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13. 

135 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 670 (Privilegium LXXIV).; HISTORICKÁ KOMISE PRE-
MONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13.; ALBRECHT, Dionysius, op. supra cit., s. 142.; 
PAULIN, P., op. supra cit., s. 237. 

136Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 698n (Privilegium CXX).; HISTORICKÁ KOMISE PRE-
MONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13. 

137 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 704nn (Privilegium CXXVII).; GRASSL, Basilius Franz, op. 
supra cit., s. 55. 

138 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 646n (Privilegium XXXI).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 142.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 237.; SCHWEIGER, Thadaeo Francisco, op. supra cit., s. 643. 
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Tvorba stanov řádu 

26. listopadu 1503 privilegiem Julia II. byla dána aprobace a propůjčena plná 

moc generální kapitule řádu ke změně řádových statut, a to bez ohledu na dobu, ze 

které ustanovení pocházejí.139 

Slavení liturgických svátků řádových světců 

10. května 1643 udělil Urban VIII. povolení slavit 11. července Slavnost sv. 

Norberta.140 

8. března 1728 povolil Benedikt XIII. slavit svátky řádových světců: Gotfrí-

da, Gilberta, Bedřicha, Heřmana Josefa, Gerlaka, Gertrudy a Siarda.141 

2. dubna 1728 dal Benedikt XIII. povolení slavit svátky řádových světců: 

Evermoda, Isfrída a Ludolfa.142 

25. července 1867 povolil Pius IX. slavení tridua ke cti mučedníků gorkum-

ských – Adriána a Jakuba.143 

Speciální odpustky pro řád 

Řádu bylo uděleno i velké množství odpustků. Jejich přehled uvádí Řádová 

historická komise ve svém dokumentu „Stručné pojednání o řádových privilegi-

ích“. 144 Jedná se v zásadě o kompilát sestavený na základě děl „Bibliotheca Ordinis 

Praemonstratensis“, kde nacházíme soubor odpustků, které udělil řádu Pavel V., 

„Manuale Canonicorum Praemonstratensium exhibens voluntatem divinam“ Dioný-

                                              

 

139 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 727nn (Privilegium CXLIX).; GRASSL, Basilius Franz, op. 
supra cit., s. 60. 

140 Srov. HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 11. 

141 Srov. HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 11. 

142 Srov. HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 11. 

143 Srov. HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 11. 

144 Srov. HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 8 - 12. 
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sia Albrechta a na základě dalších dokumentů. Mírně přepracovaný přehled nyní 

přinášíme. 

Odpustky obsažené u Le Paige a D. Albrechta dle buly Pavla V. z října 

1605: 145 

a) Plnomocné odpustky: Za přijetí reformy stanovené generální kapitulou 

konanou v roce 1605; zavedení této reformy do dalších klášterů; za přijetí reformy 

v nebezpečí smrti; za vzývání jmen Ježíše a Marie v nebezpečí smrti. 

b) Odpustky poloviny hříchů: Za obnovu řeholních slibů s úmyslem pečlivé-

ho zachovávání poprvé. (Za opakované obnovení 7 let odpustků) 

c) Odpustky třetiny hříchů: Za modlitbu růžence o svátcích Proměnění Páně, 

Panny Marie, sv. Jana Křtitele, sv. Petra a Pavla s úmyslem obrácení špatných ře-

holníků a jejich návrat k řeholní kázni a za obrácení hříšníků 

d) 30 let: Za nošení vlněného oděvu, včetně spaní v něm. 

e) 20 let a 20 quadragen: Za osm dní pobytu v klášteře Panny Marie ad Ne-

mus,146 dodržení řeholní kázně po dobu pobytu, vykonání svátosti smíření a přijetí 

svátosti eucharistie. 

f) 20 let: Za vykonání duchovních cvičení v některém řádovém domě.  

g) Odpustky 10 let: Za podporu reformy klášterů dle kapituly z roku 1605; 

za zpěv matutina o půlnoci.  

i) 7 let a 7 quadragen: Za přivedení řeholníka k reformě z roku 1605; za sná-

šení příkoří pro obhajobu reformy řádu. 

j) 7 let: Za opakované obnovení slibů s úmyslem jejich pečlivého zachová-

vání. 

                                              

 

145 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 320, ALBRECHT, Dionysius, op. supra cit., s. 163. 

146 Opatství Sainte Marie au Bois (Maria ad Nemus). Bývalé opatství řádu v diecézi Toul (dnes Nancy) zalo-
žené 1126, které roku 1603 prošlo přísnou reformou, jež se stala vzorem pro reformu celého řádu. Srov. 
ARDURA, Bernard, Abbayes, prieurés et monastères de l’ordre Prémontré en France des origines à nos 
jours, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1993, s. 489. 
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k) 40 dní: Za půlhodinové denní rozjímání o Božských věcech (za každé roz-

jímání). 

l) 30 dní: Za praktikování četby během jídla jak pro čtoucí, tak naslouchající. 

m) 10 dní a 10 quadragen: Za denní zpytování svědomí 15 minut; za půst o 

slavných tajemstvích Panny Marie. 

n) 10 dní: Za modlitbu žalmu „Miserere“,147 3 modlitby Páně a 3 andělská 

pozdravení s úmyslem obnovy řádu. 

Odpustky udělené na žádost prokurátora řádu Jeronýma z Villaluengy pape-

žem Řehořem XIII. 1. září 1582 pro řeholníky řádu.148 

a) Plnomocné odpustky: Za vzývání Kristova jména v nebezpečí smrti za 

současného vlastnění požehnaného zrna či růžence. 

b) Odpustky přivlastněné všem kostelům města Říma za modlitbu růžence 

zvláště o svátcích Krista, Panny Marie a sv. apoštolů; za modlitbu růžence či koruny 

ve stacionárních dnech kostelů města Říma; za návyk zpovědi, přijímání eucharistie 

jednou za 15 dní v kostelích či kaplích premonstrátského řádu, modlitbu za obrácení 

hříšníků, za vyvýšení katolické církve či nejvyššího velekněze a recitaci koruny či 

růžence z posvěcených zrn. 

c) Odpustky přivlastnitelné duším v očistci: za modlitbu růžence či koruny 

z požehnaných zrn. 

d) Odpustky 15 let: Za modlitbu růžence či koruny z požehnaných zrn. 

e) Odpuštění nedbalostí při recitaci denní modlitby či mše svaté toho dne: Za 

modlitbu žalmu „Miserere“ a současné vlastnění růžence z posvěcených zrn, nebo 

alespoň jednoho zrna. 

                                              

 

147 Žl 50 (51). 

148 Srov. HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 9n. 



32 

Další odpustky shromážděné Řádovou historickou komisí na základě dalších 

listin a materiálů:149 

a) Plnomocné odpustky udělené za přijetí svátosti smíření a eucharistie o 

svátku sv. Norberta dle privilegií Pavla V. z 19. října 1606 a 26. srpna 1618. 

b) Plnomocné odpustky udělené za návštěvu kostelů řádu ve stanovených 

dnech. Privilegium Klementa X. z 5. července 1673 uděluje tyto odpustky o svátku 

Nanebevzetí Panny Marie, sv. Augustina, sv. Norberta a Všech sv. premonstrátské-

ho řádu. Privilegium Benedikta XIII. pro tyto odpustky přidává dny: 14. ledna, 4. a 

17. února, 3. a 19. března, 7. dubna, 15. června, 9. července, 13. srpna, 17. listopadu 

a oktáv Nanebevstoupení Páně. Klement XIII. snímá odpustky z 14. února a přenáší 

je na 24. října. Pius VI. 7. ledna 1782 uděluje pak plnomocné odpustky ještě na svá-

tek bl. Bronislavy. 15. ledna 1782  Pius VI. rozšířil možnost získání odpustků i 

v budově konventu, ale pouze pro nemocné. Odpustky byly naposledy rozšířeny 

Piem X., který 12. června prodloužil všechny odpustky vždy do následující neděle a 

28. srpna udělil plnomocné odpustky na svátek bl. Hroznaty. 

Obecná potvrzení všech privilegií pro řád 

Privilegiem Inocence X. z 13. června 1654 byla řádu potvrzena všechna pri-

vilegia, pokud nejsou v přímém rozporu s výnosy Tridentského koncilu.150 151 

                                              

 

149 Srov. HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 11n. 

150 Tridentský koncil- dle místa konání v Tridentu. Uskutečněn v rozmezí  let 1545 – 1563. Srov. FRÖLICH, 
Roland, Dva tisíce let dějin církve, Praha, Vyšehrad 1999, s. 259. 

151 Srov. HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13.; SCHWEIGER, 
Thadaeo Francisco, op. supra cit., s. 643. 
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Vztažení dalších privilegií na řád na základě závěrečných klauzulí152 

27. ledna 1233 se privilegiem Řehoře IX. stanovuje, že premonstrátského řá-

du se nebudou týkat pontifikální buly s klauzulí Quidam alii,153 pokud řád nebude 

výslovně zmíněn nebo pokud nebude učiněna zmínka o řádu v aktech Svatého stol-

ce.154 Toto privilegium potvrzuje ještě privilegium Inocence IV. z 1. dubna 1246155 

a Alexandra V., vzdoropapeže, z 25. července 1256.156 

B) Privilegia daná generálním opatům 

Tonzura157 

13. března 1169 privilegium Alexandra III. přiznává generálnímu opatovi 

právo udělit všem členům řádu, kteří patří pod jeho pravomoc , tonzuru a delegovat 

toto právo i opatům řádu.158 

                                              

 

152 Klauzule – Z latinského clausula – konec, doložka, zvláštní ustanovení právní normy, např. zavádějící 
nějakou novotu. BARTOŠEK, Milan, Encyklopedie římského práva, Praha, Academia, 1994, s. 61.  

153 Klauzule „quidam alii“ – mnozí další, jiní: quidam – kdosi, cosi, někdo, jakýsi, kterýsi; alius – jiný, 
jinaký, druhý, další, ostatní. Srov. PRAŽÁK, Josef M. – NOVOTNÝ, František – SEDLÁČEK, Josef, 
Latinsko-český slovník, Praha, Česko-slovenská grafická unie, 1939. Tento typ klauzule dokumentů pak 
nutně vztahoval platnost na další adresáty, pokud nebyli výslovně z platnosti dokumentu vyňati. 

154 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 658n (Privilegium LVI). 

155 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 670 (Privilegium LXXIII). ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 142.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 237.; SCHWEIGER, Thadaeo Francisco, op. supra cit., s. 642. 
Z neznámého důvodu dochází opět k značnému rozptylu datace tohoto privilegia. Ve snaze o přesnost 
jsme se přidrželi datace, která je obsažena přímo v listině privilegia u Le Paige. 

156 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 677n (Privilegium LXXXIV).; ALBRECHT, Dionysius, op. 
supra cit., s. 142.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 237. 

157 Tonzura – přijetí do duchovního (ale i do mnišského) stavu bylo již na konci křesťanského starověku 
spojeno s postřižinami (se stříháním vlasů), z něhož se vyvinul obřad tonzury (latinsky tondere = stříhat). 
Tonzura měla být znamením toho, že se kandidát předává (jako otrok) do služby Bohu. Při tomto přijíma-
cím obřadu se jako symbol duchovního odění předávala klerika. Ritus sám ovšem nepatřil mezi nižší svě-
cení. ADAM, Adolf, Liturgika, Praha, Vyšehrad, 2001, s. 274. 

158 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 630 (Privilegium XV).; HISTORICKÁ KOMISE PREMON-
STRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13.; ALBRECHT, Dionysius, op. supra cit., s. 145.; PAULIN, 
P., op. supra cit., s. 238. 
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Nižší svěcení159 

21. srpna 1171 privilegium Alexandra III. přiznává generálnímu opatovi 

právo všem členům řádu, kteří patří pod jeho pravomoc, udělit nižší svěcení a toto 

privilegium delegovat i opatům řádu.160 Rozšířeno na všechny opaty de regimine 

v CIC 1917.161 Je však otázkou, zdali se privilegium od roku 1200 vztahovalo i na 

udílení podjáhenského svěcení, které se tímto rokem stalo součástí souboru vyšších 

svěcení.162 

                                              

 

159 Nižší svěcení – v minulosti se v církvi udělovalo čtvero nižších svěcení. K těm se v latinské církví počítalo 
svěcení ostiářů, lektorů, exorcistů a akolytů, ve východních církvích jen svěcení lektorů (anagnostů, čte-
ců) a subdiakonů (hypodiakonů). Ve starověku přitom šlo o určité služby uvnitř obcí, později se nižší svě-
cení stala pouze průchozími stupni svěcení bez konkrétních funkcí. Subdiakonát byl do roku 1200 pouze 
nižším svěcením, až za papeže Inocence III. byl přeřazen mezi svěcení vyšší.  

Ostiáři, tj. dveřníci (z latinského ostium -vchod, dveře) měli za úkol nevpouštět  do Božího domu nepovo-
lané a dbát o bezpečnost kostela. Při svěcení na ostiáře obdrželi kandidáti symbolicky klíč od kostela, 
museli otevřít a zavřít kostelní dveře a zazvonit na zvon. Jejich funkci dnes převzali kostelníci a sakristi-
áni. 

Lektoři měli za úkol předčítat při liturgických slavnostech biblická čtení. Proto se jim při svěcení předá-
vala kniha perikop. Dnes je ovšem k této službě oprávněn každý člen obce věřících. Jenom evangelium 
smí číst pouze jáhen nebo kněz. 

Exorcisté (vymítači) plnili ve středověku úlohu provádět tzv. exorcismy, především při křtu. Exorcismy 
realizují úsilí osvobodit lidi pomocí modliteb z nadvlády Bohu nepřátelských sil. Služba exorcistů zanikla 
už ve středověku a úřad exorcisty se udržel jenom jako jedno z nižších svěcení, bez zvláštní funkce. Vněj-
ším znamením exorcizátu bylo podle dosavadního rituálu svěcení předání knihy s exorcizačními modlit-
bami, což byla většinou příručka rituálu. 

Akolyté (doslova: členové průvodu) měli za úkol konat určité pomocné služby při liturgických slavnos-
tech. Lze je proto srovnávat s dnešními ministranty, kteří do značné míry úkol akolytů převzali. Při ob-
řadu jim byl jako vnější znamení předáván svícen a mešní konvička. 

Podjáhenské svěcení: Původně byl podjáhen – subdiakon pomocníkem jáhna především při eucharistické 
slavnosti, kde mu mimo jiné náleželo čtení epištoly. Tento stupeň získal na významu, když s ním byl spo-
jen povinný celibát a povinnost modlitby hodinek (počátkem 13. století) a začal se počítat mezi vyšší svě-
cení. Obřad svěcení ovšem nikdy nezahrnoval vkládání rukou; právě tato okolnost dotvrzuje, že se sub-
diakonát nemá považovat za součást svátosti svěcení kněžstva. Při podjáhenském svěcení předával bis-
kup svěcencům prázdný kalich a prázdnou patenu, mešní konvičky, epištolní lekcionář a části liturgické-
ho oděvu – humerál, albu, manipul a tunicelu. 

ADAM, Adolf, op. supra cit., s. 274n. 

160 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 630n (Privilegium XVII).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 145.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

161 Kán. 964 CIC 1917. 

162 ADAM, Adolf, op. supra cit., s. 275. 
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Absoluce163 členů řádu a snímání církevních trestů164 a iregularit165 

Privilegiem Alexandra III. z 13. března 1169 je generálnímu opatovi řádu 

přiznáno privilegium dispenze od všech hříchů a exkomunikací pro všechny členy 

řádu.166 

Privilegiem Honoria III. z 10. května 1216 je dáno generálnímu opatovi do-

volení dispenze od iregularit, které může z moci privilegia delegovat jednotlivým 

opatům kanonií řádu.167 Toto privilegium pak potvrdil Alexandr IV. 28. října 

1256.168 

Ostatní privilegia daná generálním opatům 

1. dubna 1188 privilegium Klementa III. přiznává generálnímu opatovi prá-

vo žehnat kněžská roucha a dávat slavnostní požehnání na konci generální kapitu-

ly.169 

                                              

 

163 Absoluce – z latinského absolvere – osvobodit, zprostit viny. Úkon, kterým zpovědník ve svátosti pokání či 
smíření ve jménu Ježíše Krista a církve prohlásí hříšníka za zbaveného významných hříchů. Rozhřešení 
může udělit pouze kněz. PETROSILLO, Piero, Křesťanství od A do Z, Kostelní Vydří, Karmelitánské na-
kladatelství, 1998, s. 6. 

164 Církevní tresty – pojem trest označuje v právu standardně zadostiučinění právu a spravedlnosti, odplatu 
viny, zlo uložené za zlo. Trest však nemá již ve světském právu pouze tento smysl a v kanonickém právu 
se pak tento smysl vytrácí do pozadí. Hlavním smyslem církevního trestu je proto zdokonalení, a tedy ná-
prava viníka. Srov. RITTNER, Edward, op. supra cit., s. 95. Kanonické právo zná dva druhy trestů: ná-
pravné a pořádkové. Srov. HRDINA, Antonín, op. supra cit., s. 332. 

165 Iregularity – relativně trvalé překážky, které mohou být odstraněny jen dispenzí, v závažných případech 
vyhrazenou Apoštolskému stolci (viz. kán. 1047). HRDINA, Antonín, op. supra cit., s. 287. 

166 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 630 (Privilegium XV).; HISTORICKÁ KOMISE PREMON-
STRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13. 

167 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 649 (Privilegium XXXVI).; HISTORICKÁ KOMISE PRE-
MONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13. 

168 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 684 (Privilegium XCVI).; HISTORICKÁ KOMISE PRE-
MONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13. 

169 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 641nn (Privilegium XXV).; ALBRECHT, Dionysius, op. 
supra cit., s. 145.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 
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26. ledna 1233 privilegium Řehoře IX. uděluje generálnímu opatovi právo 

jmenovat prokurátora170 řádu.171 

28. června 1312 privilegium Klementa V. dovoluje generálnímu opatovi uží-

vat přenosného oltáře a taktéž celebrovat ve všech řádových kostelích. Rovněž je 

mu tímto privilegiem uděleno dovolení, aby žehnal lid v řádových kostelích slav-

nostním způsobem a delegoval toto právo opatům řádu.172 

7. května 1578 privilegium Řehoře XIII. uděluje generálnímu opatovi právo 

vizitovat kterýkoli dům svého řádu.173 

 

C) Privilegia daná opatům řádu partikulárně 

Ustanovení opata 

Privilegium Inocence II. z 3. května 1135 chrání všechny kanonie řádu před 

jmenováním opata z cizího řádu.174 

                                              

 

170 Prokurátor řádu – zástupce řádu, jehož prostřednictvím mohou jednotliví členové řádu nebo jeho domy 
jednat s Apoštolským stolcem. Srov. Konstituce Řádu premonstrátských řeholních kanovníků, Praha, Krá-
lovská kanonie premonstrátů na Strahově, 1999, s. 97. 

171 Srov. Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 657 (Privilegium LII).; GRASSL, Basilius Franz, op. 
supra cit., s. 52. 

172 Srov. Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 694n (Privilegium CXV, Diploma II.).; GRASSL, Basi-
lius Franz, op. supra cit., s. 54.; HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra 
cit., s. 13. 

173 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 622n (Privilegium III).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 145.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

174 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 630 (Privilegium XV).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 
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Opatská benedikce175 

18. prosince 1145 privilegium Evžena III. zakazuje biskupům odmítat bene-

dikci řádně zvoleného opata kanonie.176 To 27. dubna 1177 potvrzuje i privilegium 

Alexandra III. a navíc nařizuje, že nově zvolený opat se osobně musí představit 

diecéznímu biskupovi, ale nesmí být od něho zkoušen.177 Totéž pak potvrzuje ještě 

privilegium Inocence IV. z  10. října 1247178 a privilegium Řehoře X.z 13. srpna 

1272.179 

Právo pontifikálií180 

8. ledna 1233 privilegium Řehoře IX. uděluje opatům premonstrátského řádu 

právo pontifikálií,181 což je 28. června 1312 potvrzeno Klementem V. 182 na koncilu 

                                              

 

175 Opatská benedikce – žehnání opata: Liturgický obřad, jímž se má vyjádřit, že celá klášterní rodina 
svolává Boží milost na člověka, kterého si vybrala za svého vůdce na cestě k dokonalosti. ... Benedikci 
zpravidla uděluje místní biskup, může však tímto úkolem pověřit i jiného biskupa nebo opata. ADAM, 
Adolf, op. supra cit., s. 306. 

176 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 626 (Privilegium X).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra cit., 
s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

177 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 631nn (Privilegium XIX).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

178 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 671n (Privilegium LXXV).; ALBRECHT, Dionysius, op. 
supra cit., s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

179 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 688n (Privilegium CIV).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

180 Pontifikálie – jsou odznaky pastýřské moci biskupa. Jsou to: prsten, pastýřská hůl, mitra (speciální po-
krývka hlavy). Opat má právo nosit pontifikálie z titulu pastýře řeholní rodiny. Srov. PETROSILLO, Pie-
ro, Křesťanství od A do Z, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 161. 

181 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 657n (Privilegium LIV).; GRASSL, Basilius Franz, op. supra 
cit., s. 52. 

182 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 694n (Privilegium CXV).; HUGO, C. L., Sacri et Canonici 
Ordinis praemonstratensis annales, Averbode, 1999, sv. I, s. 27.; GRASSL, Basilius Franz, op. supra cit., 
s. 54. 
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ve Vienně.183 Kodexem kanonického práva z roku 1917 rozšířeno na všechny bene-

dikované opaty.184  

Nástup do úřadu 

Privilegium Inocence IV. z 10. října 1247 povoluje zvolenému opatovi při 

odepření benedikce diecézním biskupem, aby se ujal úřadu pod ochranou Svatého 

stolce.185 

Účast na diecézních synodách 

Privilegium Klementa V. z 28. června 1312 zbavuje opata kanonie povinnos-

ti účastnit se diecézní synody a zároveň povoluje nechat se zastupovat svým proku-

rátorem,186 což je 30. ledna 1367 potvrzeno privilegiem Urbana V..187 

Představení svěcenců jakémukoli biskupovi 

5. ledna 1154 privilegium Hadriána IV. povoluje opatovi kanonie představit 

svěcence řádu kterémukoli biskupovi a požádat o jejich vysvěcení, pokud místní 

biskup tato svěcení vykonat odmítá.188  

                                              

 

183 Koncil ve Vienně (15. ekumenický) 1311 – 1315. Srov. FRÖLICH, Roland, Dva tisíce let dějin církve, 
Praha, Vyšehrad 1999, s. 255. 

184 Srov. kán. 625 CIC 1917. 

185 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 671n (Privilegium LXXV).; ALBRECHT, Dionysius, op. 
supra cit., s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

186 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 694 (Privilegium CXV).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

187 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 704 (Privilegium CXXVI).; ALBRECHT, Dionysius, op. 
supra cit., s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

188 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 628n (Privilegium XIII).; HISTORICKÁ KOMISE PRE-
MONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13.; ALBRECHT, Dionysius, op. supra cit., s. 147.; 
PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 
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10. března 1183 privilegium Lucia III. povoluje opatovi kanonie představit 

svěcence řádu kterémukoli biskupovi a požádat o jejich vysvěcení.189 To pak dále 

potvrzuje privilegium Urbana III. z 10. června 1187,190 privilegium Honoria III. 

z 13. července 1220191 a privilegium Urbana IV. z 6. prosince 1262.192 

24. ledna 1730 privilegium Benedikta XIII. pak dále dovoluje udělovat 

všechna svěcení i mimo dny, které byly k udílení svěcení v církvi stanoveny, avšak 

svěcení se mají konat v neděli nebo o slavnostech či svátcích. Biskup pak může být 

vybrán dle vůle preláta. Zároveň však na základě tohoto privilegia je dovoleno, aby 

nebyla dodržena stanovená mezidobí mezi jednotlivými svěceními.193 

Umístění kanovníků u farních kostelů inkorporovaných194 farností a další 

personální práva opata spojená s inkorporací farnosti ke klášteru 

3. května 1135 – privilegium Inocence III. udělující opatovi plnou moc nade 

všemi, kteří patří k území kláštera a navštěvují kostely a kaple na území inkorporo-

vaných farností.195 

                                              

 

189 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 634nn (Privilegium XXI).; HISTORICKÁ KOMISE PRE-
MONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13.; ALBRECHT, Dionysius, op. supra cit., s. 147.; 
PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

190 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 639n (Privilegium XXII).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

191 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 652 (Privilegium XLII).GRASSL, Basilius Franz, op. supra 
cit., s. 50.; SCHWEIGER, Thadaeo Francisco, op. supra cit., s. 643. 

192 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 687n (Privilegium CIII).; GRASSL, Basilius Franz, op. supra 
cit., s. 42. 

193 Srov. HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13.; ALBRECHT, 
Dionysius, op. supra cit., s. 147.; GRASSL, Basilius Franz, op. supra cit., s. 41. 

194 Inkorporace farnosti – od 9. století stávalo se zhusta, že farnosti již existující byly spojovány s kláštery, 
kapitulami katedrálními a kolegiátními, a to buď na ten způsob, že jim byly uděleny důchody farnosti, 
kdežto osadu farní samu spravoval farář na jejich návrh od biskupa ustanovený, nebo že jim zároveň 
s důchody i cura animarum (péče o duše) byla přikázána, již vykonávaly skrze zástupce, kterého samy 
jmenovaly a vydržovaly. RITTNER, Edward, op. supra cit. I., s. 215. 

195 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 622 (Privilegium III).; GRASSL, Basilius Franz, op. supra cit., 
s. 41. 



40 

1184 – privilegium Lucia III. ve věci prezentace duchovních 

v inkorporovaných farnostech pro opatství Dryburg196 rozšířené privilegiem Kle-

menta III. z 1. dubna 1188 na celý řád. Tímto privilegiem se opatovi kláštera při-

znává právo umístit v inkorporované farnosti tři nebo čtyři řeholníky řádu a pouze 

jednoho z nich prezentovat biskupovi jako faráře.197 Toto oprávnění bylo pak ještě 

potvrzeno 6. prosince 1262 privilegiem Urbana IV.,198 8. října 1310 privilegiem 

Klementa V.199 a 27. dubna 1413 privilegiem Jana XXIII., vzdoropapeže.200 

13. července 1220 privilegium Honoria III. uděluje opatovi kanonie právo 

revokovat řeholníka své kanonie zpět do kláštera,201 což potvrzuje 2. listopadu 1256 

privilegium Alexandra IV.,202 9. září 1289203 privilegium Mikuláše IV.,204  1. ledna 

1410 privilegium Jana XXIII., vzdoropapeže,205 a 10. dubna 1413 další privilegium 

téhož vzdoropapeže.206 

                                              

 

196 Srov. GRASSL, Basilius Franz, op. supra cit., s. 41. 

197 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 641nn (Privilegium XXV).; GRASSL, Basilius Franz, op. 
supra cit., s. 42. 

198 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 687n (Privilegium CIII).; GRASSL, Basilius Franz, op. supra 
cit., s. 41. 

199 Srov. SCHWEIGER, Thadaeo Francisco, op. supra cit., s. 642. 

200 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 708nn (Privilegium CXXXI).; SCHWEIGER, Thadaeo Fran-
cisco, op. supra cit., s. 642. 

201 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 652 (Privilegium XLII).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

202 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 682 (Privilegium XCI).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

203 T. F. Schweiger se liší ve své dataci o měsíc a místo září dle Le Paige uvádí říjen. Srov. SCHWEIGER, 
Thadaeo Francisco, op. supra cit., s. 642. 

204 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 690 (Privilegium CVII).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238.; SCHWEIGER, Thadaeo Francisco, op. supra cit., s. 642. 

205 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 707n (Privilegium CXXIX).; ALBRECHT, Dionysius, op. 
supra cit., s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

206 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 708 (Privilegium CXXX).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 
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Uložení censury207 

Privilegiem Lucia III. z 10. března 1183 dostal opat kanonie oprávnění uložit 

církevní censuru a ustanovit si vyhrazené případy.208 Toto pak bylo potvrzeno roku 

1187 privilegiem Urbana III.,209 3. září 1227 privilegiem Řehoře IX.,210 28. května 

1249 privilegiem Inocence IV.,211 13. srpna 1272 privilegiem Řehoře X..212 

Další privilegia udělená opatům řádu 

Privilegiem Alexandra VI. z roku 1502 je dáno všem prelátům právo žehnat 

posvátné nádoby, oděvy, obrazy a konsekrovat oltáře, kalichy, pateny v kostelích 

závislých na řádu.213 Toto privilegium potvrdil 8. února 1523 Hadrián VI..214 Ko-

                                              

 

207 Censury –  v oblasti kanonického práva označení pro nápravné tresty. Člověk, který se dopustí určitého 
provinění, se na určitou dobu zbavuje duchovních dober, dokud se nenapraví. Jakmile je náprava proká-
zána, církevní censura musí být zrušena. CIC/1983 zná tyto tři typy censur:  

Exkomunikace (klatba): Zákaz aktivní účasti na bohoslužbách včetně slavení svátostí a svátostin, přijí-
mání svátostí, výkon jakékoli služby či moci. Jedná se o dočasné pozastavení práv vyplývajících ze křtu a 
z členství v církvi. 

Interdikt: Zákaz aktivní účasti na bohoslužbách a slavení svátostí a svátostin. 

Suspenze: Je trestem, kterým může být postižen pouze duchovní. Zákaz konání úkonů, ke kterým oprav-
ňuje moc spojená s církevním úřadem.  

Srov. kán. 1331 – 1335 CIC/1983.; HRDINA, Antonín, op. supra cit., s. 332n. 

208 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 634nn (Privilegium XXI).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

209 Srov. ALBRECHT, Dionysius, op. supra cit., s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

210 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 655n (Privilegium LI).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

211 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 673n (Privilegium LXXIX).; ALBRECHT, Dionysius, op. 
supra cit., s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

212 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 688n (Privilegium CIV).; ALBRECHT, Dionysius, op. supra 
cit., s. 147.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 238. 

213 Srov. HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13. 

214 Srov. HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13. 
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dexem kanonického práva z roku 1917 rozšířeno na všechny představené řeholí ve 

vlastních kostelích.215 

D) Privilegia daná řádovým domům a řeholníkům zvláštním způsobem 

Přijímání členů 

5. května 1198 dal Inocenc III. premonstrátským kanoniím možnost nepřijí-

mat konvrše216 či konvršky.217 

28. března 1922 udělila Kongregace pro řeholníky právo požadovat od bratří 

laiků218 roční postulát.219 

Přijímání beneficií220 

1. dubna 1188 udělil Klement III. domům řádu premonstrátů právo obdržet 

beneficia k péči o duše, farnosti a další.221 Toto privilegium bylo několikrát potvr-

zeno, a to těmito privilegii: 6. prosince 1262 – privilegium Urbana IV.,222 16. pro-

                                              

 

215 Srov. Kán 1304 odst. 4 CIC/1917. 

216 Konvrš: V minulosti bratr s nižší formou řeholních závazků. V řádech cisterciáků a premonstrátů zajišťo-
vali konvrši hospodářskou soběstačnost kláštera. Institut konvršů je však mnohem starší a sahá do obdobi 
clunyjského hnutí. Přesně byly vymezeny jejich pravomoce Vilémem z Hirsau v 11. stol. Srov. Lexikon 
des Mittelalters V., Stuttgart – Weimar, J. B. Metzer, 1999, coll. 1423; LAWRENCE, Hugh, Dějiny stře-
dověkého mnišství, Praha, Vyšehrad a Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001, s. 168. 

217 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 644n (Privilegium XXVIII).; RUEBNER, Adam Ernest, op. 
supra cit., s. 41n.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 239. 

218 Bratr laik: Bratr, který nesměřuje ve svém povolání ke kněžství. Srov. PETROSILLO, Piero, Křesťanství 
od A do Z, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 110. 

219 Srov. Historická komise premonstrátského řádu, op. supra cit., s. 13. 

220 Beneficium – jde o majetek, dávku či úřad, který je udělen pro osobu nebo řeholní společenství jako vý-
hodný. Srov. RITTNER, Edward, op. supra cit. I., s. 141. 

221 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 641n (Privilegium XXV).; HISTORICKÁ KOMISE PRE-
MONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13. 

222 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 687n (Privilegium CIII).; HISTORICKÁ KOMISE PRE-
MONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13.; RUEBNER, Adam Ernest, Memoriale saeculorum 
seu ter secundum Gradicensis ecclesiae jubilaeum, Opaviae, 1751., s. 41.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 
239. 
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since 1343 – privilegium Klementa VI.,223 1. března 1409 – privilegium Alexandra 

V.224, vzdoropapeže, 3. prosince 1434 – privilegium z koncilu v Basileji,225 1. září 

1750 - privilegium Benedikta XIV..226 

Zřizování kostelů a kaplí v rámci majetků kláštera a jejich konsekrace227 

10. března 1183 vydal Lucius III. dovolení, aby se jak pro diecézního bisku-

pa, tak pro opata kanonie a jeho spolubratry na dvorcích patřících premonstrátské-

mu řádu zřizovaly oratoře nezbytné pro konání chórové modlitby.228 

1. května 1135 udělil Inocenc II. všem domům premonstrátského řádu privi-

legium, aby na svém majetku zřizovali kaple či kostely.229 Toto právo bylo potvrze-

no 18. prosince 1145 privilegiem Evžena III., 230 8. prosince 1262 privilegiem Ur-

bana IV.,231 a roku 1753 privilegiem Benedikta XIV..232 

                                              

 

223 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 697n (Privilegium CXXI).; RUEBNER, Adam Ernest, op. 
supra cit., s. 41n.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 239. 

224 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 706n (Privilegium CXXVIII).; RUEBNER, Adam Ernest, op. 
supra cit., s. 41n.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 239. 

225 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 715n (Privilegium CXXXVII).; RUEBNER, Adam Ernest, op. 
supra cit., s. 41n.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 239. 

226 Srov. Historická komise premonstrátského řádu, op. supra cit., s. 5n. 

227 Konsekrace kostela – v latině consecratio. Označuje obřad, jímž se převedou osoby, věci či místa 
z oblasti profánní do oblasti sakrální (Boží) tak, že jsou natrvalo určeny službě Bohu nebo kultu. ... Kato-
lická církev koná konsekraci (svěcení) biskupů, jáhnů, kněží, ... světí kostely, oltáře, zvony. PETROSIL-
LO, Piero, op. supra cit., s. 163. 

228 Srov. LE PAIGE, op. supra cit., s. 634nn (Privilegium XXI). SCHWEIGER, Thadaeo Francisco, op. supra 
cit., s. 643. 

229 Srov. LE PAIGE, op. supra cit., s. 622 (Privilegium III).; GRASSL, Basilius Franz, op. supra cit., s. 16. 

230 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 626 (Privilegium X).; GRASSL, Basilius Franz, op. supra cit., 
s. 16. 

231 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 687n (Privilegium CIII).; GRASSL, Basilius Franz, op. supra 
cit., s. 33.; RUEBNER, Adam Ernest, op. supra cit., s. 41.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 239. 

232 Srov. GRASSL, Basilius Franz, op. supra cit., s. 56. 
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Privilegium Hadriána IV. z 5. ledna 1154 dovoluje, aby řádové kostely mohl 

konsekrovat jakýkoli katolický biskup.233 

Přijímání dědictví, movitostí a nemovitostí 

Privilegiem Inocence IV. z 18. května 1249 se domům premonstrátského řá-

du přiznává právo přijímat dědictví, movitosti i nemovitosti.234 

Ochrana majetků kláštera proti neoprávněnému odnětí 

Privilegium Honoria II. z 16. února 1126 zapovídá ničení premonstrátských 

kostelů nebo zabavování majetku řádu.235 

Privilegium Klementa V. z 8. října 1310 stanovuje, že při správě inkorporo-

vaných farností diecézními kněžími tato farnost zůstává nadále jako inkorporovaná, 

a tedy majetkem kláštera, a diecézní správu v této farnosti je nutné brát pouze jako 

dočasnou. V této věci neexistuje promlčení.236 Toto privilegium pak v roce 1322 

potvrdil Jan XXII..237 

Privilegium Sixta IV. z 1. dubna 1475 zapovídá, aby klášterní kostely byly 

dávány do komendy.238 239 

                                              

 

233 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 628n (Privilegium XIII).; RUEBNER, Adam Ernest, op. supra 
cit., s. 41n.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 239. 

234 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 673n (Privilegium LXXIX).; RUEBNER, Adam Ernest, op. 
supra cit., s. 41n.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 239. 

235 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 621 (Privilegium I).; RUEBNER, Adam Ernest, op. supra cit., 
s. 41n.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 239. 

236 Srov. SAULNIER, Carolus, Statuta Candidi et Canonici Ordinis Praemonstratensis renovata, Stivagii, 
17252, s. 232; GRASSL, Basilius Franz, op. supra cit., s. 43. 

237 Srov. SAULNIER, Carolus, Statuta Candidi et Canonici Ordinis Praemonstratensis renovata, Stivagii, 
17252, s. 232; GRASSL, Basilius Franz, op. supra cit., s. 43. 

238 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 722n (Privilegium CXLV).; RUEBNER, Adam Ernest, op. 
supra cit., s. 41n.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 239. 

239 Komenda – je obročí (beneficium) udělované zpravidla bez výslovného závazku vykonávat duchovní úřad 
spojený s tímto obročím, tedy spíše udělení časných výhod z beneficia. KLIMEŠ, Lumír, Slovník cizích 
slov, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1981, s. 355. 
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Skládání účtů z inkorporovaných farností pouze řeholnímu ordináři 

1. dubna 1188 bylo privilegiem Klementa III. nařízeno, aby řeholní faráři ze 

svých farností vydávali účty pouze svému řeholnímu ordináři a nikoli diecézní-

mu.240 Toto nařízení bylo potvrzeno ještě privilegiem Alexandra V., vzdoropapeže, 

1. března 1409.241 

Zpovědní jurisdikce a udílení svátostí osobám podléhajícím klášteru 

Privilegium Alexandra III. z 20. srpna 1172 dovoluje řeholním kněžím zpo-

vídat všechny služebníky a zaměstnance příslušného kláštera a taktéž jim udělovat 

potřebné svátosti.242 

Výsada privilegovaného oltáře 

Benedikt XIV. 11. září 1753 udělil výsadu privilegovaného oltáře243 pro 

všechny kněze, kteří v kostele řádu budou sloužit mši sv. za zemřelého člena řá-

du.244 

                                              

 

240 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 641nn (Privilegium XXV).; RUEBNER, Adam Ernest, op. 
supra cit., s. 41n.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 239. 

241 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 706n (Privilegium CXXVIII).; RUEBNER, Adam Ernest, op. 
supra cit., s. 41n.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 239. 

242 Srov. LE PAIGE, Joannes, op. supra cit., s. 630n (Privilegium XVII).; RUEBNER, Adam Ernest, op. 
supra cit., s. 41n.; PAULIN, P., op. supra cit., s. 239. 

243 Privilegovaný oltář – privilegovaný oltář byl v minulosti takový, který umožňoval, aby mše svatá na něm 
sloužená získala plnomocné odpustky pro duše v očistci, pokud za některou z nich nebo za všechny byla 
obětována. Takový oltář musel být označen nápisem: „Altare privilegiatum“. Na Památku všech věrných 
zesnulých toto privilegium rozšířila církev na všechny oltáře. Srov. FOLTYNOVSKÝ, Josef, Liturgika, 
Olomouc, Lidové závody tiskařské, 1932, s. 88. 

244 Srov. HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 11. 
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Osvobození od některých povinností 

Privilegium Inocence III. z 23. prosince roku 1209 osvobozuje členy pre-

monstrátského řádu od povinnosti vynášet censury, a to i apoštolské, pokud toto 

privilegium v budoucnu nebude výnosem jiného papeže omezeno.245 

Osvobození od některých poplatků  

21. prosince 1140 svým privilegiem osvobozuje Inocenc II. premonstrátské 

domy od desátků z těch příjmů, kterých dosáhly svým přičiněním, nebo na jejichž 

získání musely vynaložit náklady.246 

10. června 1187 privilegium Urbana III. ustanovuje, že inkorporované far-

nosti neplatí diecézi desátek ze svých příjmů.247 

Inocenc IV. opakovaně přiznal svými privilegii z 12. března 1245,248 

27. března 1246,249 10. října 1247,250 1. dubna 1248251 premonstrátským kněžím 

právo neplatit biskupovi za udělení plné moci. 

                                              

 

245 Srov. LE PAIGE, op. supra cit., s. 648 (Privilegium XXXIV).; SCHWEIGER, Thadaeo Francisco, op. 
supra cit., s. 642. 

246 Srov. LE PAIGE, op. supra cit., s. 624 (Privilegium VI).; SCHWEIGER, Thadaeo Francisco, op. supra 
cit., s. 643. 

247 Srov. LE PAIGE, op. supra cit., s. 639n (Privilegium XXII).; GRASSL, Basilius Franz, op. supra cit., s. 
33. 

248 Srov. LE PAIGE, op. supra cit., s. 667 (Privilegium LXVIII). 

249 Srov. LE PAIGE, op. supra cit., s. 667nn. (Privilegium LXXX). 

250 Srov. LE PAIGE, op. supra cit., s. 671n (Privilegium LXXV). 

251 Srov. LE PAIGE, op. supra cit., s. 672n (Privilegium LXXVII). 
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D) Komunikace privilegií s ostatními řeholními instituty 

12. února 1626 bylo bulou Urbana VIII. o sdílení privilegií mezi všemi řády 

ustanoveno, že premonstrátský řád má plný podíl na všech privilegiích ostatních 

řádů církve.252 

E) Třetí řád253 

Třetí řád potvrdilo breve papeže Benedikta XIV. 22. května 1751. 30. března 

1933 mu Pius XI. propůjčil mnohé odpustky, jež jsou uvedeny v manuálu, který 

publikoval opat Auvrey.254 

3.2 Privilegia dle platného práva a způsob jejich užívání 

Vypracovat kompletní souhrn privilegií, která platí do současné doby, lze 

velmi obtížně. Jak jsem uvedl již v předchozí podkapitole, prameny jsou značně 

fragmentární již ve věci udílení privilegií. Co se historie jejich platnosti a užívání 

týče, je situace mnohem horší, protože nedochovaných nebo nedostupných pramenů 

je mnohem více. 

Není však možné říci, že bychom se ocitli naprosto bez materiálů a následu-

jící stránky budou věcí pouhých dohadů. Historická komise na popud Kongregace 

pro řeholníky připojila v závěru svého díla s názvem „De privilegiis Ordinis 

tractatio succincta“255 stručný přehled privilegií, která byla v platnosti a užívání 

                                              

 

252 Srov. HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13.; ALBRECHT, 
Dionysius, op. supra cit., s. 177.; RUEBNER, Adam Ernest, op. supra cit., s. 53.; PAULIN, P., op. supra 
cit., s. 239.; SCHWEIGER, Thadaeo Francisco, op. supra cit., s. 642n. 

253 Třetí řád – názvem „třetí řády“ nebo jiným vhodným pojmenováním se označují sdružení, jejichž členové 
žijí ve světě apoštolátním životem a usilují o křesťanskou dokonalost podle ducha některého řeholního 
společenství pod vyšším vedením téhož společenství. Kán. 303.CIC/1983. 

254 Srov. HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 12. 

255 HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit. 
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roku 1966. Tento přehled a některé další prameny o užívání privilegií byly tedy 

podrobeny konfrontaci s novou právní úpravou CIC256 a dalšími svědky současné 

praxe života řádu.257 Z hlediska platnosti privilegií byl jako klíč použit kán. 4 

CIC/1983. 

Na následujících stránkách podávám tématicky rozčleněný přehled privilegií 

s ohledem na jejich současnou platnost.258 

A) Privilegia daná celému řádu obecně 

Privilegium exempce 

Privilegium exempce bylo uděleno premonstrátskému řádu velmi záhy po 

jeho založení a od té doby několikrát potvrzeno. Od roku 1917 bylo začleněno do 

kodifikovaného práva a všechny řády do té doby exemptní na základě privilegií zís-

kaly exempci dle normy obsažené v této kodifikaci.259 Nové světlo na chápání toho-

to privilegia vrhají dokumenty II. vatikánského koncilu,260 v nichž nacházíme záměr 

zákonodárců,261 kteří vytvářeli novou kodifikaci kanonického práva dokončenou 

roku 1983 a exempce ve všech řeholních společnostech se řídí opět normou obsaže-

                                              

 

256 CIC/1983. 

257 Např. Konstituce Řádu premonstrátských řeholních kanovníků, Praha, Královská kanonie premonstrátů na 
Strahově, 1999. (dále již pouze „konstituce“) 

258 Přehled je tématicky rozdělen do skupin podle toho, na koho se jednotlivá privilegia vztahují. Jako vodít-
ko zde posloužilo toto stručné rozdělení obsažené v „Catéchisme de l’Orde Prémontré“. Srov. PAU-
LIN, P., op. supra cit., s. 237. 

259 Srov. kán. 615, 618 CIC/1917. 

260 Srov. LG 45, ChD 35. 

261 Srov. Je jí (exempci) třeba porozumět a vykládat ji ve světle učení II. vatikánského koncilu a pokoncilo-
vých dokumentů. ZUBERT, Bronisław Wenanty, Řeholní právo, Olomouc, Matice cyrilometodějská 
1996, s. 47. 
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nou v této kodifikaci.262 V souvislosti s novou kodifikací nutno poznamenat, že se 

již nehovoří o exempci jako o privilegiu.263 

O současném stavu exempce dle CIC/1983 můžeme říci asi tolik: Exempci 

v platném kodexu ustavuje norma tohoto znění: Pro větší dobro společnosti a po-

třeby apoštolátu může papež z důvodu svého prvenství nad celou církví s ohledem 

na obecný prospěch vyjmout řeholní společnosti z pravomoci místních ordinářů a 

podřídit je pouze sobě nebo jinému církevnímu představenému.264 Tato exempce se 

pak získává na základě právního aktu Apoštolského stolce, který ji příslušnému ře-

holnímu institutu přiznává.265 

Exempce v  pojetí, které naznačuje norma a mnohé další dokumenty, je dána 

k dobru celé církve.266 Není tedy v první řadě prostředkem, který dává nadstandard-

ní práva, ale nástrojem k zodpovědnému užívání ve prospěch Kristova tajemného 

těla. To vyplývá z toho, že prostřednictvím exempce se řeholní rodina stává nástro-

jem v rukou samotného Petrova nástupce.267 Proto také exempce nevyjímá řád 

z poslušnosti vůči diecézním biskupům ve věci jejich pastýřské autority a 

služby.268 269 

Pokud bychom v tomto smyslu chtěli srovnat exempci, jak o ní pojednávají 

historická privilegia, s tou, která je přiznána některým řeholním rodinám v součas-

                                              

 

262 Srov. CIC/1983 kán. 591. 

263 Srov. ZUBERT, op. supra cit., s. 49. 

264 CIC/1983 kán. 591. 

265 V případě premonstrátského řádu by šlo pouze o nové potvrzení a aktualizaci předchozích právních úprav 
stojících na privilegiích exempce, jež mu byla dána. 

266 Srov. kán. 591 CIC/1983.; LG 45. 

267 Srov. ChD 35, 3. 

268 Především jde o liturgii, protože biskup je hlavním liturgem své diecéze, a samozřejmě o všechny záleži-
tosti, které se týkají Božího lidu. 

269 Srov. Konstituce Řádu premonstrátských řeholních kanovníků, Praha, Královská kanonie premonstrátů na 
Strahově, 1999, čl. 22. 
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nosti, pak z jejích dvou složek „ad intra“ /dovnitř řeholní rodiny – řízení a správa 

řehole/ a „ad extra“ /vně řeholní rodiny – apoštolát a evangelizace/ byla složka „ad 

extra“ omezena a všem řeholním rodinám uložena poslušnost, spolupráce a koordi-

nace ve shodě s diecézními biskupy, avšak složka „ad intra“ zůstala zachována 

v plném rozsahu, a řeholní rodiny tak exempcí nabývají nezávislosti na diecézních 

biskupech ve věcech, které se týkají správy a řízení řeholní rodiny.270 

Právo vizitace 

Od roku 1246 byl premonstrátský řád držitelem opakovaně uděleného privi-

legia, že vizitaci jeho domů mohou provádět pouze řeholníci premonstrátského řá-

du. Na základě tohoto privilegia, byť od roku 1917 upraveného kán. 511 CIC/1917, 

byla vymezena pravidla vizitace řádu do roku 1983, kdy nabyla platnosti nová kodi-

fikace kanonického práva CIC/1983, upravující veškeré vizitace řeholních společ-

ností.271 Ta upravuje právo vizitace následující normou: Představení, kteří jsou 

k tomu určeni vlastním právem řeholní společnosti, vizitují ve stanovenou dobu do-

my a členy sobě svěřené, podle norem téže společnosti.272 Z toho vyplývá, že způ-

sob vizitací a jejich provádění, včetně osob, které mohou vizitovat domy řádu, je 

ustaven v premonstrátském řádu konstitucemi. Ty stanovují, že vizitace musí být 

provedena před každou generální kapitulou, a to dvěma vizitátory, kteří jsou členy 

řádu a zároveň obdrželi pověřovací listiny od řádového definitoria.273 Jeden vizitá-

tor má být prelátem či definitorem, druhý však žádnou z těchto funkcí zastávat ne-

má. Žádný z vizitátorů však nesmí být s vizitovaným domem spojen poutem příbu-

zenství. Tyto a další zásady nalezneme jak v Konstitucích řádu premonstrátských 

                                              

 

270 Srov. ZUBERT, Bronisław Wenanty, op. supra cit., s. 48. 

271 Srov. Historická komise premonstrátského řádu, op. supra cit., s. 13. 

272 Kán. 628 § 1 CIC/1983. 

273 Definitorium – rada, pomáhající generálnímu opatovi v řízení řádu. Skládá se ze čtyř členů, volených 
generální kapitulou, kteří pomáhají generálnímu opatovi ve vedení řádu. Srov. Konstituce, čl. 203 - 209. 
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řeholních kanovníků,274 tak v mnohem konkrétnější formě ve vizitačním řádu, který 

je jejich přílohou.275 

K platnosti předchozích privilegií lze říci asi tolik: Dle kán 4. CIC/1983 zů-

stala v platnosti a jsou nadále užívána. CIC/1983 však sdílí toto privilegium i pro 

další řády. 

Tvorba stanov řádu 

Od roku 1503 disponuje generální kapitula premonstrátského řádu na zákla-

dě privilegia Julia II. právem měnit či nově sestavit a vyhlásit statuta řádu bez apro-

bace Svatým stolcem. V současné právní úpravě, tedy CIC/1983, však oprávnění 

tvořit či upravovat stanovy řádu již nepojímá jako privilegium, ale ustanovuje tuto 

činnost jako povinnost generální kapituly.276 Svatý stolec si jinak v této úpravě, 

oproti oprávnění privilegia, vyhradil právo schválení stanov. To se však nevztahuje 

na řády, jež předtím podobná privilegia obdržely.277 

Řešení litigačních kauz 

Privilegium z roku 1200, které ustanovovalo, že soudní případy členů řádu 

budou souzeny jen a pouze členy řádu, pozbylo své platnosti v souvislosti 

s vývojem civilního práva, které ve věci trestných činů soudí řeholníky jako občany 

státu. Co se týče věcí církevní povahy, jsou spory mezi řeholníky řešeny na základě 

CIC/1983, kde je ustaven opat kláštera soudcem 1. stupně278 a soudem 2. stupně 

soud nejvyššího představeného279. 

                                              

 

274 Srov. Konstituce, čl. 227 - 236. 

275 Srov. Konstituce - přílohy, příloha 4. 

276 Srov. kán. 631 CIC/1983. 

277 Srov. kán. 587 § 2 CIC/1983. 

278 Srov. kán. 1427 § 1 CIC/1983. 

279 Srov. kán. 1438 § 3 CIC/1983. 
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Slavení liturgických svátků řádových světců 

Ke slavení liturgických svátků řádových světců se váže celá řada v minulosti 

udělených privilegií. Všechna však jsou nahrazena Všeobecnými ustanoveními o 

liturgickém kalendáři promulgovanými 14. února 1969 Pavlem VI., která jsou sou-

částí každého vydání Římského misálu280. Při tvorbě vlastních kalendářů uvádí toto 

ustanovení povinnost zahrnout do vlastního kalendáře řeholní společnosti zakladate-

le, svaté a blahoslavené řeholní společnosti a svaté a blahoslavené, kteří k ní měli 

zvláštní vztah281. Děje se tak ve shodě s konstitucí II. vatikánského koncilu „O li-

turgii“ hovořící o úpravách liturgických knih a jejich sjednocení. Tam nalézáme 

možnost přizpůsobení liturgických kalendářů pro jednotlivá společenství za součas-

né jednoty ritů a uchránění liturgického kalendáře před přemírou svátků svatých, 

kteří v daném společenství nejsou příliš známí.282 V duchu tohoto dokumentu byl 

proto vytvořen i řádový liturgický kalendář.283 

Speciální odpustky pro řád 

Odpustky se v církvi řídí „Enchiridionem odpustků“, který sestavuje Apoš-

tolská penitenciarie a je promulgován papežem. Apoštolská konstituce „Indulgentia-

rum doctrina“ Pavla VI. z 1. ledna 1967 stanovuje zrušení všech předchozích od-

pustků udělených do tohoto data. Platnými zůstávají pouze ty odpustky, které jsou 

uvedeny ve vydání „Enchiridionu odpustků“ a v dokumentech papežů vydaných od 

tohoto data dále.284 

                                              

 

280 Srov.PAULUS VI., Mysterii paschalis in: AAS 61(1989) 222 - 226. 

281 Srov. Ibidem. 

282 Srov. SC 37, 111. 

283 Calendarium Ordinis Praemonstratensis approbatum a Capitulo Generali anni 1976, emendatum et con-
firmatum a S. Congregatione pro Sacramentis et Cultu Divino, 19. iunii 1977. Srov. Directorium litur-
gicum ... pro anno Domini 2007, Berne, 2006. 

284 Srov. Chceme, aby tyto předpisy (nové předpisy o odpustcích) byly trvale účinné nyní i v budoucnosti. 
Zároveň rušíme, nakolik je nezbytné, všechna protikladná ustanovení, byť by byla obsažena ve slavných 
aktech našich předchůdců. Enchiridion odpustků, Praha, Česká biskupská konference, 2000, s. 90. 
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Je tedy nabíledni, že seznam odpustků, které byly uděleny řádu před vydá-

ním výše uvedeného dokumentu, je již neplatný a nelze tedy získat odpustky za  

skutky v něm uvedené, pokud se nevyskytují v „Enchiridionu odpustků“, nebo 

nejsou znovu potvrzeny papežským dokumentem po datu 1. ledna 1967. 

Vztažení dalších privilegií na řád na základě závěrečných klauzulí 

Privilegia z 13. století, která vyjímala řád z platnosti papežských bul, v nichž 

nebyl řád výslovně jmenován, nebo s klauzulí Quidam alii, přestala platit zřejmě na 

základě promlčení. Doklady o zrušení nám totiž nejsou známy. Je však zřejmé, že 

v momentě, kdy došlo k vzájemnému sdílení všech řádových privilegií, by na zá-

kladě tohoto privilegia neplatily papežské buly pro žádný řád či řeholi.  

B) Privilegia daná generálním opatům 

Tonzura 

Privilegium udělené řádu Alexandrem III. opravňovalo generálního opata, 

aby řeholníky premonstrátského řádu přijal do klerického stavu udělením tonzury. 

Privilegium pak beze změn platilo do 1. ledna 1973, kdy nabylo účinnosti motu 

proprio papeže Pavla VI. „Ministeria quaedam“ z 15. srpna 1972, které udílení ton-

zury v katolické církvi římského obřadu ruší.285 Privilegium tak zaniklo tím, že za-

nikla věc, které se týkalo.286 

                                              

 

285 Srov. Omnibus igitur mature perpensis, peritorum voto exquisito atque Conferentiis Episcopalibus con-
sultis earumque sententiis attentis, necnon collatis consiliis cum Vencrabilibus Fratribus Nostris mem-
bres Sacrarum Congregationum, ad quas res pertinet, Apostolica auctoritate Nostra decernimus ea, quae 
sequuntur, de rogando - si et quatenus opus sit - praescriptis Codicis Juris Canonici hucusque vigentis, 
eademque hisce Litteris promulgamus. I. Prima Tonsura non amplius confertur; ingressus vero in statum 
clericalem cum Diaconatu coniungitur. PAULUS VI., Ministeria quaedam (de die 15 augusti 1972), in: 
AAS 64 (1972) 531. 

286 Srov. kán 78 § 2 CIC/1983. 
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Nižší svěcení 

Privilegium Alexandra III., které opravňovalo generálního opata, aby řehol-

níkům premonstrátského řádu udělil nižší svěcení, bylo zrušeno obdobným způso-

bem jako privilegium o udělování tonzury. 1. ledna na základě motu proprio Pavla 

VI. „Ministera quaedam“ byly ustaveny služby lektora a akolyty287 a zároveň zruše-

na všechna nižší svěcení, která byla těmito službami v jistém smyslu nahrazena.288 

Privilegium opět tedy zaniklo zánikem věci, které se týkalo.289 

Absoluce členů řádu a snímání církevních trestů a iregularit 

Platné, byť v současné kodifikaci práva v podstatě zbytečné, zůstává privile-

gium Alexandra III., kterým dovoluje generálním opatům, aby členům řádu udělili 

absoluci od hříchů nebo sňali církevní tresty. 

Současná kodifikace totiž přiznává ordinářům řeholních společenství auto-

matickou jurisdikci k svátosti smíření ve společenství jemu svěřeném.290 Snímat 

církevní tresty pak je vyhrazeno ordináři, tedy v případě premonstrátského řádu 

každému opatovi pro jemu svěřené společenství a generálnímu opatovi pro všechny 

členy řádu, pokud si v daném případě nerezervoval snětí trestu Apoštolský stolec.291 

                                              

 

287 Nově právně ošetřeny v kán. 230/1 CIC/1983. 

288 Srov. In officiis peculiaribus servandis et ad hodiernas necessitates accommodandis, continentur ea, quae 
praesertim cum ministeriis Verbi et Altaris arctius conectuntur et in Ecclesia Latina Lectoratus, Acolytha-
tus et Subdiaconatus vocantur; quos ita servari et accommodari convenit, ut duplex ex hoc tempore ha-
beatur munus: Lectoris nempe et Acolythi, quod et Subdiaconi partes complectatur. PAULUS VI., Minis-
teria quaedam (de die 15 augusti 1972), in: AAS 64 (1972) 531. 

289 Srov. kán 78 § 2 CIC/1983. 

290 Srov. kán 968 § 2 CIC/1983. 

291 Srov. kán. 1355 CIC/1983. 



55 

Podobná situace je u privilegia Honoria III., které uděluje generálnímu opa-

tovi právo dispensovat členy řádu od iregularit. Nová kodifikace totiž tuto pravo-

moc přiznává každému ordináři ve prospěch jemu svěřených osob kromě těch iregu-

larit, které si vyhradil Apoštolský stolec292 a rozšiřuje tak opět privilegium pro 

všechny řády. 

Ostatní privilegia daná generálním opatům 

Dovolení k žehnání posvátných oděvů na základě privilegia Klementa III. se 

stalo zbytečným, byť zůstalo v platnosti. Dle současných liturgických předpisů je 

totiž dovoleno žehnat posvátná roucha každému platně vysvěcenému knězi dle ob-

řadu, který je obsažen v současném „Benedikcionálu“293. Tato zásada je nakonec 

uvedena i ve všeobecném úvodu této liturgické knihy.294  

O žehnání na konci generální kapituly, dle téhož privilegia, či žehnání lidu 

v řádových kostelích slavnostním způsobem na základě privilegia Klementa V. lze 

říci asi tolik: Na základě práva pontifikálií je každému opatovi povoleno žehnat dle 

předpisů o pontifikálních mších, jak je nalezneme v „Cæremoniale episcoporum“. 

Privilegia k těmto úkonům udělená jsou tudíž neúčinná, byť zřejmě platná.295 

Privilegium užívání přenosného oltáře, které udělil generálnímu opatovi 

v téže listině Klement V., je dalším z privilegií, které se zavedením současných li-

turgických předpisů stalo zbytečným vzhledem k volnosti, kterou současné liturgic-

ké normy poskytují. Všem kněžím je totiž dovoleno slavit mši svatou na přenosném 

oltáři a ve výjimečných případech i na obyčejném stole pokrytém bílým ubrusem.296 

                                              

 

292 Srov. kán. 1047 § 4 CIC/1983. 

293 Benedikcionál, Praha, Česká biskupská konference, 1994, s. 67n. 

294 Srov. Kněžím, jak to vyžaduje povaha jejich služby Božímu lidu, náleží vykonávat především ta požehnání, 
která se týkají společenství, jimž slouží. Proto mohou užívat všechna žehnání z této knihy, pokud není pří-
tomen biskup, který by jim předsedal. Benedikcionál, Praha, Česká biskupská konference, 1994, s. 10. 

295 Cæremoniale episcoporum, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1995, s. 41 – 51. 

296 Srov. Institutio generalis Missalis Romanum, Città del Vaticano, Typis Vaticanis, 2002, čl. 260. 
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Pojednávat pak o další části tohoto privilegia Klementa V., které dovoluje 

generálnímu opatovi řádu slavit eucharistii ve všech řádových kostelích, je vzhle-

dem k jeho postavení bez významu. Preláti mu totiž jsou a vždy byli na základě 

konstitucí podřízeni.297 

Právo jmenovat prokurátora řádu se na základě současné právní úpravy stává 

nikoli výsadou, ale povinností. Kánon 626 CIC/1983 totiž ukládá představeným, 

aby obsazovali úřady sobě podřízených ve shodě jak s obecným, tak s vlastním prá-

vem298. Vlastním právem v tomto smyslu jsou konstituce, které stanovují generál-

nímu opatovi řádu povinnost jmenovat prokurátora řádu a zachovat přitom předpisy 

stanovené v čl. 210 – 218.299 

Privilegium Řehoře XIII. dovolující generálnímu opatovi vizitovat kterýkoli 

dům jeho řádu je opět jedním z těch, která zůstala v platnosti. Kodex kanonického 

práva totiž výběr osob vizitátorů a způsob vizitace ponechává na vlastním právu 

řeholních institutů.300 Konstituce pak na příslušném místě toto oprávnění generál-

nímu opatovi samy přiznávají.301 

                                              

 

297 Srov. Konstituce, čl. 195n. 

298 Srov. Představení při obsazování úřadů a členové při volbě zachovají normy práva obecného i vlastního. 
Kán. 626 CIC/1983. 

299 Srov. Konstituce, čl. 210 - 218. 

300 Srov. kán. 628 § 1 CIC/1983. 

301 Srov. Konstituce, čl. 236. 
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C) Privilegia daná opatům řádu partikulárně 

Ustanovení opata 

Privilegium Inocence II., které mělo chránit řádové domy před jmenováním 

představených z jiného řádu nebo před jmenováním představeného neřeholníka, je 

v současné kodifikaci dalším z neúčinných privilegií. CIC/1983 nařizuje, že před-

stavení zvolení společností musí mít po slavných slibech, a způsob samotné volby 

pak svěřuje vlastnímu právu.302 Vlastní právo, tedy konstituce v tomto smyslu 

upřesňují, že doživotní sliby voleného představeného musí být složeny v premon-

strátském řádu a od jejich složení musí uplynout pět let.303 

Opatská benedikce 

Privilegia, která se v historii vztahovala k benedikci opata, se stávají bez-

předmětnými v souvislosti se schválením nových „Konstitucí premonstrátských 

řeholních kanovníků“ Apoštolským stolcem roku 1987, jakožto vlastního práva řá-

du. Zde je stanoveno, že právo opata na opatskou benedikci vyplývá z platně vyko-

nané volby a je povinen ji přijmout do třech měsíců od zvolení.304 Liturgické před-

pisy pak stanovují, že kompetentním k vykonání opatské benedikce je místní bis-

kup, nebo jiný biskup či opat se souhlasem místního biskupa.305 Právo či povinnost 

zkoušet preláta biskup podle platného práva nemá. Zvolený opat musí jakožto jedi-

nou povinnost složit slavnostní vyznání víry.306 

                                              

 

302 Srov. CIC/1983 kán. 623. 

303 Srov. Konstituce, čl. 110. 

304 Srov. Konstituce - přílohy, příloha č. 2, čl 12.4.5. 

305 Srov. Cæremoniale episcoporum, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1995, čl. 119 - 170. 

306 Srov. kán. 833 CIC/1983. 
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Právo pontifikálií 

Do vydání nového Kodexu kanonického práva roku 1983 bylo právo pontifi-

kálií opata kanonie ošetřeno jak privilegiem, tak normou v Kodexu kanonického 

práva z roku 1917. 

V novém kodexu však žádnou takovou normu nenalezneme. Právo pontifiká-

lií je však zakotveno v motu proprio Pavla VI., Pontificalia insignia.307 Privilegium 

je tedy sice platné, ale i bez něho nastávají adekvátní účinky. 

Nástup do úřadu 

Privilegium Inocence IV. o povolení nástupu do úřadu při odepření opatské 

benedikce je dalším z privilegií, která ztratila svůj smysl. „Konstituce Řádu pre-

monstrátských řeholních kanovníků“ totiž stanovují, že opat se ujímá úřadu bezpro-

středně po platné volbě, pokud se nejedná o opata, který teprve nahradí předchozího 

opata, jehož funkční období ještě neskončilo.308 

Účast na diecézních synodách 

Privilegium Klementa V., potvrzené Urbanem V., zbavovalo opata povin-

nosti účastnit se diecézních synod a umožňovalo mu nechat se zastupovat svým 

prokurátorem. Avšak dokument Historické řádové komise se k tomuto privilegiu již 

nevyjádřil a minimálně v posledních sto letech nebylo toto privilegium zřejmě ani 

užito. Je proto pravděpodobné, že buď mohlo být odňato, nebo pro nepotřebnost již 

zapomenuto. 

                                              

 

307 PAULUS VI., Pontificalia insignia in: AAS 60 (1968) 374 – 377. 

308 Srov. Konstituce - přílohy, příloha 2., čl. 12.4.1. 
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Představení svěcenců jakémukoli biskupovi 

Z privilegií premonstrátského řádu, která byla dána řádu ohledně představení 

všech svěcenců kterémukoli biskupovi, toho nezůstalo mnoho, co by nebylo již vy-

řešeno současnou kodifikací kanonického práva. CIC/1983 totiž uděluje právo ře-

holnímu představenému, aby propouštěcí listinu ke svěcení svého podřízeného 

předložil kterémukoli biskupovi katolické církve, dokonce i biskupovi východního 

obřadu.309 Jediné, co je nad rámec současné právní úpravy, je možnost zkrátit nebo 

úplně vynechat mezidobí mezi jáhenským a kněžským svěcením, jak to řádu udělilo 

poslední z privilegií Benedikta XIII. z roku 1730.310 

Umístění kanovníků u farních kostelů inkorporovaných farností a další 

personální práva opata spojená s inkorporací farnosti ke klášteru 

Pastorační péče ve farnostech je záležitost biskupa, který ji vykonává na 

území své diecéze za pomoci kněží. Řeholní kněží pak stejně jako diecézní získávají 

na této jeho péči podíl.311 Proto privilegia, která by tuto úlohu biskupa popírala nebo 

znemožňovala, jsou považována za neplatná. Tak se to nakonec odráží i ve „Struč-

ném pojednání o řádových privilegiích“ Historické komise premonstrátského řá-

du,312 které nezahrnuje jako platná privilegia, která opravňovala opata kanonie jme-

novat ke kostelu klášteru inkorporované farnosti řeholní kněze dle vlastního uvážení 

a vykonávat jurisdikční moc nad farníky inkorporovaných farností, jak tomu bylo 

dle privilegií udělených v historii řádu. Proto v současné době řeholní kněží podlé-

hají ve věcech péče o Boží lid, veřejných bohoslužeb jurisdikci biskupa místa.313 

                                              

 

309 Srov. kán. 1021 CIC/1983. 

310 Srov. HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13. 

311 Srov. kán. 369 CIC/1983.  

312 Srov. HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, op. supra cit., s. 13. 

313 Srov. kán. 678 CIC/1983.; ChD 35. 



60 

Tato ustanovení však neodnímají řeholním společnostem právo vlastnit majetek, či 

kostely na území farností, jak jim to privilegia v minulosti přiznala. 

Ve věcech ustanovení řeholníků ke kostelu, patřícímu jako majetek nějaké-

mu domu řádu postupují společně opat kanonie a biskup místa v této věci shodně, 

na základě předchozího projednání314. Jde-li však o ustanovení řeholníka, a tedy 

přidělení církevního úřadu, činí tak biskup svým dekretem na základě závazného 

návrhu nebo alespoň souhlasu představeného315. Pokud však chce opat řeholníka 

uvolnit, může tak učinit svým rozhodnutím a biskupa místa o tomto svém rozhod-

nutí pouze vyrozumí316. Podobně může na základě svého rozhodnutí jednat i biskup, 

který po odejmutí úřadu řeholníkovi vyrozumí opata kanonie317. Touto úpravou pro-

střednictvím CIC/1983 dosahují naplnění i některé části v minulosti udělených pri-

vilegií. 

Uložení censury 

Privilegiem Lucia III. byla dána opatovi kláštera pravomoc uložit církevní 

censuru sobě podřízeným. Avšak CIC/1983 přiznává opatovi kanonie jak soudní, 

tak správní pravomoc.318 Z uvedeného je tedy zřejmé, že privilegium je platné, ale 

CIC/1983 je rozšířeno na všechny řády. 

Další privilegia udělená opatům řádu 

Privilegium Alexandra VI., které dává opatům premonstrátského řádu právo 

konat žehnání liturgických nádob, oděvů a oltářů, ztratilo na účinnosti vzhledem 

                                              

 

314 Srov. kán. 678 § 3 CIC/1983. 

315 Srov. kán. 682 § 1CIC/1983. 

316 Srov. kán. 682 § 2CIC/1983.  

317 Srov. kán. 682 § 2 CIC/1983. 

318 Srov. kán. 1427 § 1CIC/1983. 
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k tomu, že všechna tato žehnání může konat kněz, byť pro žehnání kostelů a kaplí 

potřebuje pověření ordináře, kterým je pro řádové kostely opat sám.319 

D) Privilegia daná řádovým domům a řeholníkům zvláštním způsobem 

Přijímání členů 

Privilegia, která opravňují domy našeho řádu nepřijímat konvrše, či konvrš-

ky, nebo možnost požadovat od bratří laiků roční postulát, byla oslabena úpravami 

vlastního práva, které stanovily v této věci patřičné normy.320 

Přijímání beneficií 

Od 12. století řád vlastnil privilegia, která opravňovala jednotlivé domy řádu 

získávat beneficia k péči o duše, mimo jiné také farnosti. Platnost těchto privilegií je 

však v současné době v šetření. Do doby vyřešení bude v našem řádu zachován stá-

vající stav, kdy veškeré příjmy farností a zodpovědnost za jejich hospodářskou 

stránku náleží řádu, zatímco pastorační péče je podřízena biskupovi místa, jak již 

bylo zmíněno výše. 

Zřizování kostelů a kaplí v rámci majetků kláštera a jejich konsekrace 

Privilegia, která dovolovala zřizovat kostely a kaple na území patřícím jed-

notlivým domům řádu, jsou v současnosti neplatná a byla by i částečně neúčinná. 

CIC/1983 totiž stanovuje, že zřídit kapli pro řeholní společnost nebo v jejích jednot-

livých domech může představený, který je tomuto společenství ordinářem.321 Avšak 

u kostela je stanoveno, že žádný kostel nesmí být stavěn bez výslovného souhlasu 

biskupa místa.322 

                                              

 

319 Srov. kán. 1169, 1237 CIC/1983. Benedikcionál, Praha, Česká biskupská konference, 1994. 

320 Srov. Konstituce, čl. 148 - 150.  

321 Srov. kán. 1223 – 1225 CIC/1983. 

322 Srov. kán. 1215 § 1 a 3 CIC/1983. 
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Přijímání dědictví, movitostí a nemovitostí 

Privilegia, která uschopňovala řád k přijímání dědictví, movitostí a nemovi-

tostí, ztratila na aktualitě. Současné kanonické právo totiž stanovuje, že právo domů 

řádu nabývat majetek vyplývá ze skutečnosti, že jsou právnickými osobami.323 Na-

řizuje však, aby se ve věcech správy majetku vyhnuly přepychu, neúměrným zis-

kům a hromadění majetku, zachovávaly ustanovení o majetku dle CIC/1983 a vlast-

ní předpisy,324 které povinně vyhotoví každá ze společností.325 

Ochrana majetku kláštera proti neoprávněnému odnětí 

Privilegia, která chránila majetek domů řádu před neoprávněným odnětím, 

v současné době nahradily zákony příslušných států, v nichž se domy nacházejí, a 

ustanovení CIC/1983. Pro každý převod majetku je dle CIC/1983 nutný souhlas 

kompetentního představeného326. Avšak při každém nakládáním s majetkem, který 

tvoří kmenové jmění kanonie, potřebuje představený souhlas své rady. Ta také sta-

novuje částku, kterou nesmí překročit v běžném hospodaření kanonie. Pokud však 

částka, jež má být investována, přesahuje peněžní hodnotu stanovenou Apoš-

tolským stolcem, pak je nutný i souhlas Apoštolského stolce.327 

Skládání účtů z inkorporovaných farností pouze řeholnímu ordináři 

O privilegiu, které upravovalo finanční stránku inkorporovaných farností, 

jsme pojednali již výše. Ve věci vyúčtování a uzávěrek platí obdobná pravidla. Vy-

účtování se proto předkládá zástupci vlastníka.328 

                                              

 

323 Srov. kán. 634 § 1 CIC/1983. 

324 Konstituce, čl. 269 – 283.. 

325 Srov. kán. 634 § 2, kán. 635 § 1 a 2 CIC/1983. 

326 Srov. kán. 1291 CIC/1983. 

327 Srov. Konstituce, čl. 273 – 275.  

328 Srov. odst. Přijímání beneficií viz výše. 
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Zpovědní jurisdikce a udílení svátostí pro osoby podléhající klášteru. 

Podle současné právní úpravy nenáleží kromě členů řeholního společenství a 

těch, kdo ve dne i v noci žijí v klášteře,329 žádný další člověk do jurisdikce opata. 

Ale všichni zaměstnanci klášterů náleží do jurisdikce biskupa místa. Proto privile-

gium, které přiznávalo jurisdikci členům řádu nad těmito osobami, je neplatné, pro-

tože zanikli ti, nad nimiž by mohla tato omezená jurisdikce platit.330 

Výsada privilegovaného oltáře 

Privilegium, které klasifikovalo oltáře v premonstrátských kostelích jako 

privilegované, je neplatné na základě změněných předpisů o odpustcích.331 Zde se 

již nepočítá s oltáři, které by byly obdařeny výsadou, která stanovuje, že celebrace 

na nich s patřičným úmyslem působí plnomocné odpustky pro duše v očistci.332 

Osvobození od některých povinností 

Privilegium o zproštění povinnosti vynášet censury týkající se všech domů 

řádu zřejmě mělo osvobodit od tzv. veřejné deklarace exkomunikace, které bylo 

spojené s určitými ceremoniemi.333 V současné době se však takové způsoby již 

nepoužívají, a proto privilegium ztratilo svou platnost zánikem věci. 

Osvobození od některých poplatků 

Privilegia osvobozující řád od různých poplatků diecéznímu biskupovi zůsta-

la v platnosti pouze částečně. Do současné doby se užívá osvobození od platby de-

sátků ze zisků inkorporovaných farností, avšak privilegium spojené s poplatky za 

                                              

 

329 Srov. kán. 968/2 CIC/1983. 

330 Srov. kán. 969 CIC/1983. 

331 Srov. Enchiridion odpustků, Praha, Česká biskupská konference, 2000, s. 90. 

332 Srov. FOLTYNOVSKÝ, Josef, Liturgika, Olomouc, Lidové závody tiskařské, 1932, s. 88. 

333 Srov. RITTNER, Edward, op. Supra cit. II., s. 106. 
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udělení plné moci od biskupa místa zaniklo v souvislosti se zánikem tohoto poplat-

ku. 

E) Třetí řád 

Privilegium o potvrzení třetího řádu zůstává i nadále platné. Odpustky, které 

byly této větvi řádu uděleny, však podlehly stejnému osudu jako odpustky řádu 

prvního. 

Apoštolská konstituce „Indulgentiarum doctrina“ Pavla VI. z 1. ledna 1967 

stanovuje zrušení všech předchozích odpustků udělených do tohoto data. Platnými 

zůstávají pouze ty odpustky, které jsou uvedeny ve vydání „Enchiridionu odpustků“ 

a v dokumentech papežů vydaných od tohoto data dále.334 

                                              

 

334 Srov. Enchiridion odpustků, Praha, Česká biskupská konference, 2000, s. 90. 
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Závěr 

V závěru této práce je třeba připomenout to, co již zaznělo v úvodu a co pro-

vází vše obsažené v této práci. Totiž že vzhledem k rozsahu a časovým možnostem 

nebylo možné docílit toho, aby byla každá zpracovaná oblast problematiky naprosto 

vyčerpána.  

Kdybych se měl nyní podívat zpět a vydat svědectví o tom, co předcházelo, 

pak bych mohl říci, že tato práce byla jakýmsi putováním, které se snažilo odkrýt 

jednotlivé pohledy na různé aspekty zpracovávané problematiky a vytvořit tak pro 

čtenáře co nejcelistvější pohled. 

Začal jsem naprosto základní otázkou, co je to privilegium, čím se vyznaču-

je. Následně jsem se pokusil nabídnout pohled do doby jeho zrodu, nejslavnější éry 

existence, ale také úpadku v obecném právu. 

Poté jsem se přesunul na půdu církevního práva, kde historie privilegií odha-

lila smysl, pro který mnohá z nich vznikla, jak významnou úlohu hrála, když chráni-

la poslání církevních společenství, ale zároveň také smysl, který mělo jejich postup-

né eliminování a zakotvení některých z nich do obecných právních norem. 

V současném kanonickém právu pak šlo především o pochopení norem, kte-

ré dnes udržují privilegia v takovém stavu, aby z nich plynul co největší prospěch 

jak těm, kterým byla udělena, tak celé církvi. Samozřejmou součástí proto musely 

být i normy, které upravují zánik těch privilegií, která ztratila smysl, nebo již nejsou 

schopna působit kýžené dobro, jež bylo jimi zamýšleno. 

Po přechodu na půdu již úžeji vymezenou, tedy na půdu privilegií premon-

strátského řádu, podával tento pokus o hrubý výčet pohled na oblasti řádového živo-

ta, který byl díky jejich platnosti chráněn před negativními vlivy, podmíněnými 

poměry působícími v církevní historii. 

Na konci této cesty byl nabídnut skromný pohled do současné situace a po-

kus odhalit privilegia, která zůstala v platnosti, ale také četnou množinu právních 

norem, které na základě inspirace řešením v individuální úrovni vznikly 

ku prospěchu celého společenství církve. 
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Přílohy 

Příloha č 1: Dokument - De privilegiis Ordinis tractatio succincta335. 

Introductio. 

 

Litteris diei 4 iulii anni 1966, Illustrissimus Dominus N. CALMELS, abbas 

generalis Ordinis Praemonstratensis, Commissio Historica Ordinis certior facta est 

S. Congregationem de Religiosis, in unione cum Commissione postconciliari 

Episcoporum et Dieocesium directionum, expetere a variis institutis religiosis elen-

chum privilegiorum particularium a S. Sede dictis institutis olim concessorum. 

Consequenter ad hoc desideratum S. Congregationis, Illustrissimus Generalis 

hac ratione ulterius rescripsit: „Unde opportunum videtur, ut singulae Canoniae ne-

cnon Commissiones historicae et iuridicae Ordinis studium aggrediantur de hac ma-

teria. Quapropter velit Paternitas Tua Reverendissima mediis, quae videntur magis 

aptis et auditis peritis Confratribus, complere elenchum privilegiorum nostrorum, 

quem tempore opportuno S. Congregationi de Religiosis transmittere potero“. 

Quidnam in variis Canoniis Ordinis, consequenter ad has litteras directivas, 

revera factum sit, nullo modo novimus. Quod autem ad Commissiones historicam 

ac iuridicam Ordinis sub respectu actum sit; hic paucis exponimus. Reverendissi-

mus Procurator Generalis Ordinis, G. Van den Broeck, insimul Praeses Commissio-

nis iuridicae Ordinis, litteras direxit Commissioni Historicae, in quibus indicationes 

magis determinatas in hac materia indaganda et exponenda proposuit. Quae proposi-

tiones huc, uti videtur, convergunt: 

                                              

 

335 HISTORICKÁ KOMISE PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU, De privilegiis Ordinis tractatio succincta, 
Roma (Uloženo v archivu premonstrátského řádu v Římě) 1967. Přepis strojopisu. Nečitelná místa jsou 
označena otazníky. 
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Cum, in praesenti catalogo privilegiorum conficiendo, non agatur de tractati-

one scientifica et exhaustiva privilegiorum Ordinis, quae, decursu saeculorum, ipsi 

concessa fuerunt et quae, per partem non spernendam, indolem specificum Ordinis, 

primis praesertim saeculis existentiae suae, non purum determinarunt, sed potissi-

mum, ne dicamus unice, de proponendis S. Congregationi de Religiosis, vigente 

iure hodierno, ea quae vere nunc existentia sustineri posse videntur, „allo scopo di 

conservare in vigore quei privilegi che ancora promuovono il bene spirituale dei 

singoli Istituti“, Commissioni Historicae iniunctum fuit, ut, pro posse, privilegia 

illa, in Litteris Sacrae Congregationis de Religiosis prae oculis habita, simul iuncta, 

Praesidi Commissionis iuridicae communicarentur. Hoc facto, membra Commissio-

nis iuridicae elenchum illum exminarent, et, examine illo peracto, ac foelociter ab-

soluto, elenchus ille S. Congregationi de Religiosis exhiberi posset.  

 

 

In hoc elencho privilegiorum Ordinis, haec prae oculus habenda sunt: Per 

privilegia Ordinis Praemonstratensis intelligimus, in hoc elencho, ea quae nunc Or-

dini, praech??? sumpto, concerve ??? immoleste ??? ???. S. Sede. Excludimus pro-

inde ex hoc elencho ea quae forte determinatae cuidam personae aut domui particu-

lari Ordinis olim concessa fuerunt. Cumque praeterea ius hodiernum ecclesiasticum 

prae oculis habendum sit, censemus non esse recensenda in praesenti elencho cen-

tena plura privilegia olim Ordini et specialibus domibus concessa; puta privilegia vi 

quorum existentia totius Ordinis, aut erecto cuiusdam domus determinata, antiquis 

vel modernis temporibus, concessum fuerit a S. Sede, aut quibus possessiones co-

enobiorum nominatorum sub protectione S. Sedis assumuntur; aut contra omnes et 

singulas personas illas possessiones forte invadentes aut invasuras, defendendas 

atque in tuto ponendas. 

 

 

Hucusque nondum habet Ordo noster editionem criticum privilegiorum aut 

Bullarium; neque editio talis collectarii brevi paratum fore praevidetur. Pro tali ope-
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re accurate faciendo, in praesenti nobis occassio data non fuit. De coetero privilegia 

generalia Ordini concessa, uti in decursu inquisitionum his ultimis mensibus circa 

hanc materiam factarum, ostenderunt privilegia generalia illa practice, paucis excep-

tis, in variis collectariis in archivis asservatis, convenire cum privilegiis enumeratis. 

Enumeratio et textus praecipuorum privilegiorum (cum textu eorum) inveni-

tur apud J. LEPAIGE, Bibliotheca Praemonstratensis Ordinis, Parisiis, 1633, qui 

pagg. 621-738, privilegia talia 155 habet; addendo deinde aliquot privilegia singula-

ria olim concessa Congregationi Ordinis Hispanicae et Communitati Antiqui rigoris. 

— Asservatur in Archivo Curiae Generalitiae sic dictus: Codex Gerasenus, in quo 

privilegia plurima quae iam a Lepaige eduntur, transcripta reperiuntur, nonnulis 

aliss additis. Conspectus clarus et systematicus habetur apud D. Albrecht, O.Praem. 

(+1755), Manuale Canonicorum Praemonstratensium exhibens voluntatem divi-

nam... Quibus Privilegia Gratiae dicto Ordini concessa...annectuntur. Argentorati, 

1742. — Asservatur deinde in Archivo Averbodiensi, ...V, 141, expositio systema-

tica et tractatio exhibens Compendium Privilegiorum Ordini Praemonstratensi in 

genere et Circariae seu Provinciae Suveicae in specie concessorum opera et studio 

W.A.R. (=Willibrordo HELD, abbte Rothensi, 1789). 

 

 

His in genere, introductionis gratia, dictis, privilegia hac ratione, nostro iudi-

cio existentia, ac, uti videtur, retinenda ac vindicanda pro posse, sub triplici catego-

ria proponimus: 

1. Exemptio a potestate episcopali; 2. Capacitas acquirendi ac regendi eccle-

sias paroeciales; 3. Potestatem spirituales quaedam determinatae. 4. Cumque, in 

Constituione 1 ianuarii 1967 de Indulgentiis, dicatur Ordines religiosi; 5. Sedi exhi-

bens? debere elenchum indulgentiarum Ordini concessorum, elenchum illum indul-

gentiarum generalium Ordini concessarum subiungimus, in quantum illas memoras 

invenimus in documentis et collectariis quae nobis inspicere datum fuit examine 

instituto ad hoc ut praesens elenchus, ratione habita temporis nobis dati, in quantum 

possibile completus, constitui posset. 
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I. Exemptio a potestate iurisdictionali Episcoporum. 

 

Agitur hic de privilegio vi cuius persona, res aut locus a potestate iurisdicti-

onali episcopi loci libera declaratur et immediate Sedi Romanae subiicitur. 

Exemptio talis ab Episcopis iteratis vicibus saeculo duodecimo, decimo tertio, de-

cimo quarto, quinto, etc. a Summis Pontificibus Ordini in genere et coenobiis plu-

rimis in specie concessa est. Cumque ratio et gradus exemptionis ab Episcopis loco-

rum, rationesque subiectionis, ac natura reverentiae mutuae Episcopos inter et mo-

nasteria religiosorum in Codice Iuris Canonici presse determinata sint in tali elen-

cho privilegiorum constituendo vel enucleando immorati non debemus. Idem dicen-

dum videtur de exercitio muneris pastoralis quibus religiosi Praemonstratenses, iux-

ta privilegia sibi concessa, funguntur. 

Tria tamen privilegia citanda substantialiter adferimus: 

1. Privilegium concessum a S. P. Alexandro V (calendis Maii, 1409), incipi-

ens his verbis: „Sane dudum nonnullorum“. Praecipuum, uti videtur, statutum huius 

privilegii ita exhibetur: „Monasterium Praemonstratense, Laudunensis dioecesis, 

necnon dilectos filios Abbates, Priores, Praepositos, Decanos, Canonicos, Conver-

sos, Donatos, et dilectas in Christo filias Abbatissas, Priorissas, Moniales, et Con-

ventus Monasteriorum et locorum Praemonstratensis Ordinis cum omnibus 

membris, curtibus, grangiis, domibus, possessionibus et personis degentibus in 

eisdem, necnon bonis mobilibus et immobilibus, ac aliis rebus quibuscumque, quae 

tunc possidebant, et in futurum, dante Domino, possent iusto titulo, adipisci, necnon 

Ecclesias et alia loca ab eisdem Monasteriis dependentibus ab omni superioritate, 

dominio, iurisdictione, necnon visitatione quorumcumque Patriarcharum, Archie-

piscoporum, Episcoporum, et aliorum quorumcumque Iudicum Ordinariorum et 

Officialium Ecclesiasticorum, plenarie, cum Modificatione infra scripta (relate ad 

ecclesias paroeciales quibus praesunt Praemonstratenses) „plene et totaliter libera-

mus“. Cfr. J. LEPAIGE, l.c., p. 706. 

2. Privlegium Clementis III, a. 1188, Calendis Aprilis, „Religiosam vitam 

eligentibus“. In quo haec, inter alia, continentur: „In parrochialibus Ecclesiis, quae 
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habetis, liceat vobis quatuor vel tres de Canonicis vestris ponere, quorum unum 

Dieocesano Episcopo praesentetis, qui ei de spiritualibus, vobis autem (id est: Ab-

batibus Ordinis) de temporalibus et de Ordinis observantia debeat respondere“. (Cfr. 

J. LEIPAGE, l.c., p. 642). 

3. Anno 1753, Id. Septembris, S. P. Benedictus XIV, sequens decretum con-

cessit: (praecipua tantum citamus): „In supereminenti Apostolicae Dignitatis solio, 

divina Clementia, meritis licet imparibus constituti,..., ad ea per quae Religiosorum 

Ordinum praesertim meritorum gloria, et sanctitatis gratia redolentium quies et tra-

nquillitas procurari iugiter valeat, peculiari affectione libenter intendimus, ac pro-

pterea gratias et exemptionis privilegia eis a Summis Pontificibus concessa, quam-

vis aliqui eadem impugnare contendant, authoritate Apostolica, qua fungimur in hac 

parte, confirmare non dedignamur... Sane pro parte Dilecti filii Nicolai Meyers, 

moderni Procuratoris Generalis Canonicorum Regularium Praemonstratensis Ordi-

nis, Laudunensis Dioecesis..., Nobis nuper exhibita petitio continebat, quod alias 

videlicet de Anno Domini 1519, foel. rec. Alexander Papa V, …, per binas suas lit-

teras Apostolicas, Monasterium dicti Ordinis, Laudunensis dioecesis, illiusque Ab-

bati et Conventum ac universum Ordinem huiusmodi una cum omnibus bonis et 

personis etiam utriusque sexus ab omni superioritate, dominio, iurisdictione ac visi-

tatione cuiuslibet Ordinarii exemit et respective exemptos declaravit, ac Sedi Apo-

stolicae immediate subiecit... Nos igitur qui quantum cum Domino possumus singu-

lorum Ordinum pacem et in securitate conservationem per Privilegiorum eisdem 

concessorum stabilitatem, paternis et sinceris desideramus affectibus, eundem Nico-

laum specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes … huiusmodi supplicationi-

bus inclinati, binas praefatas Litteras dicti Alexandri Praedecessoris, et in eis con-

tenta quaecumque Apostolica authoritate tenore praesentium perpetuo approbamus 

et confirmamus … Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, Anno 1753, 

tertio Idus Septembris“. 
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II. Capacitas acquirendi et regendi ecclesias paroeciales. 

De modo et ratione quibus hoc privilegium in praxi, nostris temporibus, 

exerceri possit et debeat, tractat Codex Iuris Canonici. Praxis ista de coetero non 

indicatur in variis privilegiis quae, decursu saeculorum, Ordini concessa fuerunt ad 

statuendum et vindicandum istud institutum. 

Tria privilegia talia hic subiungimus: 

1. Clemens III, a. 1186, calend. Aprilis. Bulla „Religiosam vitam eligenti-

bus“, haec, inter alia, edicit: „In parochialibus Ecclesiis quas habetis … Inhibemus 

etiam, ne Ecclesias aut terras seu aliquod beneficium Ecclesiae vestrae collatum, 

liceat alicui personaliter dari, sive aliquo modo alienari sine consensu totius Capitu-

li, vel maioris et sanioris partis eiusdem“. J. LEPAIGE, 1.c, p. 642. 

2. Urbanus IV, a. 1262, octavo Idus Decembris, bulla „Quia igitur vos religi-

ose vivere“, inter alia, haec declarat: „Canonici vestri, ex nostra speciali indulgentia, 

possunt Ecclesias parochiales habentes curam annuarum impetrare, et impetratas 

per vestram officare licentiam“. J. LEPAIGE, l.c., p. 688. 

3. Benedictus XIV, 1 sept. 1750, Constitutione „Oneroso Sacri Apostolatu 

Ministerio“ canonicis Ordinis Praemonstratensis concedit ex integro privilegium 

assequendi, et retinendi quamcumque parochiales ecclesias et vicarias, tam saecu-

lares, quam regulares, absque ulla dispensatione Apostolica. Declaratio praecipue in 

hoc documento contenta? ita sonat: 

„Nicolao (Meyers, Procuratori Generali Ordinis) ac Canonicis Regularibus, 

qui nunc in eodem Ordine Praemonstratensi, ut praefertur, expresse professi sunt, et 

in posterum etiam in eo professionem emmittent, ut ipsi ex nunc, et perpetuis futuris 

temporibus absque ulla oppositione et contradictione quascumque Parochiales 

Ecclesias, etiam Saeculares, illarumque perpetuas Vicarias Clericis, seu Presbyteris 

Saecularibus conferri, et assignari solitas, si tamen eis, et eorum cuilibet canonice 

conferantur, aut ipsi eligantur, praesententur, vel alias assumuntur ad illas, absque 

dispensatione Apostolica consequi, et in eis quavis auctoritate institui illasque reci-

pere, et quoad vixerint retinere libere et licite? possint et valeant. Apostolica aucto-

ritate praedicta tenore earumdem praesentium ex integro perpetuo concedimus et 
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indulgemus“. Impressum Romae, 1750. Ex Typographia Rev. Camerae Apostoli-

cae. 

 

III. Gratiae spirituales speciales. 

1. De iure Abbatum gerendi insignia pontificia, nihil, uti videtur, in praesenti 

elencho dicendum est, eo quod haec materia ordinata est a Codice Iuris Canonici. 

De coetero illud ius, decurrente tempore, paulatim variis Abbatibus a Sede Aposto-

lica tributum fuit. 

2. Abbati generali Ordinis, plura privilegia concessa fuerunt a Summis Ponti-

ficibus. Praecipuea enumeramus: 

a. Alexander III, 1169, tertio Idibus Martii, bulla „Cum sis pater omnium“: 

potest abbas generalis alumnos sui Institutio a peccatis etiam ab excommunicatione 

absolvere; et novitiis clericis tonsuram facere. Cfr. J. LEPAIGE, l.c., p. 630. 

b. Honorius III, 1216, sexto idibus Maii, bulla „Cum sis pater omnium“: po-

test ommittere vices suas in dispensando super irregularitate Abbatibus discretis et 

litteratis. Cfr. J. LEPAIGE, 1.c, p. 649. 

c. Alexander IV, 1256, quinto calendas Novembris, bulla „Personam tuam 

sincere diligentes“, dicit: Habet privilegium altaris portatilis et usum Pontificalium, 

potestque benedictionem populo dare in Ecclesiis Ordini suo pleno iure subiectis. 

Cfr. J. LEPAIGE, l.c., p. 684. Idem a Clemente V, 1312, quarto Calendas Iulii, bul-

la „Religionis tuae merita“. Crf. J. LEPAIGE, l.c., p. 695. 

3. Omnibus et singulis Praelatis haec concessa fuerunt privilegia: 

a. Clemens III, calendas Aprilis 1188, bulla „Religiosam vitam eligentibus“. 

„Ut vestimenta sacerdotalia et pallas Altaris benedicere valeatis“. 

b. Alexander VI (nonas aprilis 1502), bulla: „Exposcit nostrae devotionis 

sinceritas“, ait: „Vasa, vestes et alia ornamenta ecclesiastica divino cultui necessaria 

et imagines et altaria monasterio et locis sive prioratibus tam virorum quam mulie-

rum ac ecclesiis sive capellis eidem monasterio nunc et pro tempore mediate vel 

immediate ut praefertur subiectis sive unitis sive ab eo dependentibus licet ei pleno 
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iure subiecti non sint necessaria vel ad illa pertinentia quotiens opus fuerit benedice-

re“. (Archiv. Abb. Averb.). 

Quod privilegium confirmatum fuit ab Hadriano VI (8 febr. 1523): „Nos igi-

tur ad quos ex apostolatus officio pertinet huiusmodi haesitationes de medio tollere, 

huiusmodi supplicationibus inclinati … vigore dictarum litterarum, calices et pate-

nas huiusmodi consecrare et altaria inungere possitis et valeatis a omnibus et per 

omnia ...“. (Arch. Abb. Averb.) 

c. Ordinationes suscipere possunt Praemonstratenses a quocumque Episcopo, 

etiam hospite. 

1. Hadrianus IV, 1154, Nonis Ianuarii. bulla „Religiosam vitam agentibus“. 

Consecrationes basilicarum et coetera Sacramenta ecclesiastica ab ipsis Episcopis, 

in quorum Deocesi Ecclesiae vestrae sitae fuerint accipietis, si quidem catholici fue-

rint et gratiam Sedis Apostolicae habuerint. Alioquin Catholicum quemcumque ma-

lueritis adeatis Antistitem, qui nostra suffultus authoritate, quod postulatur indulge-

at“. Cfr. J. LEPAIGE, l.c., p. 628. 

2. Lucius III, 1183, sexto Idus Martii, bulla „In eminenti Apostolicae Sedis 

speculo“. „Porro ut quietius Deo servire possitis, et discurrendi a vobis necessitas 

auferatur, praesenti scripto duximus indulgendum, ut si Episcopis vestris, ita maliti-

ose differentibus vel pro iusto impedimento non valentibus, ordinationes et coetera 

Ecclesiastica mysteria vobis conferre, aliquem Episcopum, de cura? ordinatione et 

officio plena sit vobis notitia, hospitem vos habere contigerit, liberum sit vobis ab 

eo? et ordinationes et coetera Sacramenta suscipere, dum tamen Dieocesano 

Episcopo praeiudicium non debeat generare“. J. LEPAIGE, l.c., p. ?38. 

3. Idem clare Benedictus XIII, 24 ian. 1730, edixit, vi huiusmodi declaratio-

nis, signatae: Pro Emin. Dno Cardinali: Joseph, Auditor: „Ut canonici Ordinis hui-

usmodi expresse professi omnes sacros, etiam presbyteratus, Ordines absque dio-

ecesani Episcopi litteris dimissorialibus, cum solis Praelatorum suorum testimonia-

libus etiam extra tempora a iure praefixa, tribus dominicis vel aliis ?estis diebus, 

etiam continuis, non exspectato anni curriculo, a quocumque ??? maluerint catholi-

co Antistite etiam hospite valide et licite suscipere possint“. Tria in hoc privilegio 
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continentur: 1. possunt professi nostri Ordinis ordinationes sacras suscipere a quo-

cumque Episcopo sine dimissorialibus dieocesani episcopi; 2. etiam ab episcopo 

hospite; 3. extra tempora a iure, in genere, statuta, et non observatis interstitiis. 

4. Circariae Sueviae ab Urbano VIII, 12 febr. 1626, privilegia Mendicantium 

concessa fuerunt. His verbis: „Supplicationibus illorum nomine Nomine nobis por-

rectis, inclinati, Monasteriis praefatis, illorumque Abbatibus, canonicis et personis 

nunc et pro tempore existentibus, ut omnibus et singulis privilegiis, ?atiis et indultis, 

tam spiritualibus quam temporalibus quibusvis religiosorum, etiam Mendicantium 

ordinibus et Congregationibus ac dilectis ??? illorumque Superioribus, ac respective 

abbatibus, monachis cunctis ac fratribus, aliisque regularibus personis qui-

buscumque, illorumque ecclesiis, monasteriis, domibus et aliis locis regularibus, 

etiam per viam Communicationis vel extensionis, aut alias quomodolibet per 

quoscumque Romanos Pontifices, praedecessores nostros, ac etiam Nos concessis, 

ac quibus ipsi personae et congregationes, illorumque superiores, abbates, monachi, 

fratres, et aliae personae, necnon ecclesiae, monasteria, domus, et regularia loca 

huiusmodi de iure usu, consuetudine, privilegio et concessione apostolica in genere 

vel in specie tam coniunctim quam divisim, seu alias quomodolibet utuntur, fruun-

tur et gaudent, aut uti, frui et gaudere possunt, dummodo tamen sint in usu, nec re-

vocata sub ullis revocationibus comprehensa, neque sacris canonibus et Concilii 

Tridentini decretis aut constitutionibus apostolicis repugnent“. Cfr. Arch. Abb. 

Averb. IV, ms. 21. 

Relate ad privilegiorum communicationem inter varios Ordines, posita est in 

Capitulo generali anni 1663, sess. decima, haec quaestio et decisio: „Quamvis Ordo 

noster ex bullis diversorum Pontificum Romanorum gaudeat communicationis pri-

vilegiorum Ordinis mendicantium et non mendicantium, et ex hac communicatione 

possint Rmi D. Vicarii Generales Circariarum benedicere Abbates, at fit in Ordine 

Cisterciensium, attamen pro maiori erga Summum Pontificem subiectione et obedi-

entia, commisit Capitulum R. D. Parcensi Abbati Parcensi (Liberto De Paepe) ut 

supplicaret Summo Pontifici pro nova eiusdem gratiae concessione seu confirmati-

one“. Ms. Laon, 538, fol. 262 b. - Quaenam sint illa bullae diversorum Pontificum 

ignoramus; nullibi in collectariis examinatis, tales Bullas detegere nobis datum fuit. 
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Utrum bulla Iulii II, sexto Kalendas Decembris, 1503, „Rationi congruit“, 

quae impressa legitur, inter alia, in ed. Statutorum anni 1630, reimpressa Averbodi 

1858, pp. XXII-XXXII, adhuc in valore suo retinenda sit, ab aliis decidendum re-

linquo. In bulla illa Patribus Ordinis nostri datur potestas vetera Statuta mutandi, 

minuendi, vel in toto tollendi, ac nova, toties quotiens opus fuerit, condendi et pro-

mulgandi. 

 

 

IV. Indulgentiae Ordinis membris concessae. 

 

1. Elenchus indulgentiarum exhibetur apud A. ALBRECHT, l.c., p.163. 

Elenchum illum subiungimus. Quae concessae fuerunt religiosis Communitatis an-

tiqui rigoris, a S. P. Paulo. Cfr. J. LEPAIGE, l.c., p. 320. 

a. Qui reformationem a Capitulo Generali anni 1605 statutam recepissent 

praesertim regulae, quae praecipit „sicut pascimini ab uno cellario, sic induamini ab 

uno vestiario“ prorsus obtemperassent, plenariam. 

b. Qui reformationem, quae Dei gratia in Monasterio S. Mariae ad Nemus 

florebat in aliud monasterium invexissent, etiam plenariam. 

c. Qui reformationem huiusmodi suscepissent in articulo mortis, plenariam. 

d. Qui reformationem Ordinis Praemonstratensis promovissent, decem anno-

rum. 

e. Qui pro restauratione dicti Ordinis ps. Miserere, vel ter Orationem Domi-

nicam et toties Salutationem Angelicam recitassent, pro qualibet vice, 10 dierum. 

f. Qui pro conversione malorum religiosorum ad regularem observationem 

diebus festis Transfigurationis Domini, B. Mariae Virginis, S. Ioannis Baptistae, ac 

festis S. Petri et Pauli rosarium eiusdem B. Mariae Virginis recitassent, et pro con-

versione peccatorum ad poenitentiam, praesertim pro conversione malorum Religi-

osorum ac regularem observationem, tertiae partis peccatorum indulgentiam. 
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g. Qui se spiritualibus exercitiis excolendis tradidiseent in domo aliqua Or-

dinis, 20 annorum. 

h. Qui octo diebus in coenobio praedicto S. Mariae commorantes, atque ad 

leges praeviae disciplinae eiusdem Monasterii sese conformantes praevia sacra con-

fessione sacram communionem sumpsissent, viginti annorum et totidem quadrage-

narum. 

i. Qui professionem suam renovassent cum proposito eam diligenter obser-

vandi: dimidiae partis peccatorum suorum pro prima vice, deinde qui singulis annis 

semel eam renovassent, septem annorum. 

j. Qui dimidium horae quotidie meditationi rerum divinarum dedissent: 40 

dierum pro unaquaque vice. 

k. Qui examinandae semem quoque die conscientiae per quartam circiter 

horae partem pie incubuissent: 10 annorum et totidem quadragenarum. 

l. Qui matutinorum officium media nocte decantassent: 10 dierum toties quo-

ties. 

m. Qui solemnibus B. Virginis Mariae privilegiis ieiunassent: 10 dierum to-

ties quoties. 

n. Qui aliquem religiosum dicti Ordinis seu alterius ad capessendam refor-

mationem induxissent: 7 annorum et totidem quadragenarum. 

o. Qui lectioni, dum mensae accumbitur, continuatae piam operam dedissent, 

sive legendo, sive audiendo 30 dierum. 

p. Qui pro lineis, laneo indusia gestassent, et nonnisi vestiti nocte somnum 

coepere decrevissent: 30 annorum. 

q. Qui pro suscepta aut defensa reformatione dicti Ordinis iniuriam aliquam 

vel ignominiam aliquam tulissent: 7 annorum et totidem quadragenarum. 

r. Etiam illi, qui in magno vitae periculo constituti Iesus, Mariae nomina in-

vocassent, corde saltem, si ore non potuissent, plenariam. 

2. S. P. Gregorius XIII, 1 septembris 1582, rogante Hieronymo de Villaluen-

ga, procuratore Praemonstratensium Romae, haec concessit: 
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Indulgentiae concessae prima die septembris Anno Domini M.D.LXXXII, 

per S.D.? Papam Gregorium XIII. Rosariis, coronis et granis benedictis pro Ordine 

Praemonstratensi. Ad instantiam R. P. fratris Hieronymi de Villaluenga, Procurato-

ris religiosi eiusdem ordinis. 

Primo quicumque recitaverit unam coronam sive rosarium ex hisce bene-

dictis vel aliam habentem aliquod granum ex supradictis consequetur qualibet vice 

quindecim annos indulgentiarum. 

Qui recitaverit coronam sive rosarium huiusmodi diebus stationum Urbis 

consequetur omnes illas indulgentias ac si visitaret ecclesias et alia loca pia tam in-

tus quam extra muros Urbis in quibus statio et indulgentiae huiusmodi fuerint. 

Qui recitaverit unam ex hisce coronis pro mortuis consequetur per modum 

suffragii omnes illas indulgentias quae die isto ipsis mortuis acquiruntur. 

Qui recitaverit Rosarium beatissimae Virginis Mariae qualibet hebdomada, 

etiamsi recitationem huiusmodi dividat in tres dies illius, consequetur indulgentias 

concessas omnibus ecclesiis et locis piis intus et extra muros Urbis, quas similiter 

consequetur qui illud recitaverit singulis dominicis et diebus festivis Domini nostri 

Iesu Christi, beatissimae Virginis Mariae et sanctorum Apostolorum. 

Item in articulo mortis invocans nomen Iesu corde, si ore non poterit, indul-

gentiam plenariam et remissionem omnium peccatorum, si modo habeat unum ex 

hisce rosariis aut granis, consequetur. 

Qui consueverit confiteri et communicare ad minus semel decimo quinto die 

et visitaverit unum vel plura altaria ecclesiarum, oratoriorum vel capellarum dicti 

Ordinis Praemonstratensis, et pias ad Deum preces fuderit pro conversione infideli-

um et reductione haereticorum ad fidem catholicam, vel pro exaltatione Ecclesiae 

catholicae aut pro Summo Pontifice aut unione principum christianorum et augmen-

to religionis Praemonstratensis, et unam ex hisce coronis recitaverit, consequetur 

stationes et indulgentias etiam plenarias quae die huiusmodi consequuntur in Urbe 

tam pro vivis quam pro mortuis. 

Item sacerdotibus, qui secum tulerint dictum rosarium aut granum bene-

dictum et dixerint circa finem diei Psalmum Miserere mei Deus, etc. remittitur et 
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condonatur negligentia ipso diue in recitationem horarum canonicarum vel Missae 

commissa. 

Qui perdiderit unum ex hisce granis benedictis pro una vice potest capere al-

terum non benedictum et habebit easdem indulgentias. 

Quae supradictae indulgentiae valeant ubique locorum pro utriusque sexus 

personis dicti Praemonstratensis Ordinis. 

(Impressum Romae, apud haeredes Antonii Bladii, impressores Camerales, 

1582. — Arch. Ab. Averb., IV, ms. 137, fol. 76-77: Anal.Praem., XXXI, 1955, p. 

269s.) 

Aliae indulgentiae, plerumque plenariae, a S. Sede Ordini concessae. 

a. Paulus V (26 augusti 1618): Indulgentia plenaria Christifidelibus confessis 

et communione refectis in festo S. P. Norberti. (Arch. Tongerlo.: Priv. Pont., 1/10). 

(copia authentica). Quod Paulus V iam concesserat pro festo S. Norberti, die 6 Iunii 

celebrando, 19 Oct. 1506, bulla „De salute Dominicae gregis“. Cfr. J. LEPAIGE, 

l.c., p. 320. Paulus V eadem occasione et eadem bulla concesserat indulgentias sup-

ra memoratas sub n.1). 

b. Urbanus VIII, die 10 maii 1643, concedit ut solemnitas festi S. Norberti in 

Ordine celebretur die 11 Iulii, et pro hac die indulgentias concessas antea pro festo 6 

Iunii, concedit. (Arch. Tong., Priv. Pont. 86, 87). 

c. Clemens X (die 5 iulii 1673), concedit indulgentiam plenariam ecclesias 

monasteriorum nostri Ordinis visitantibus in festis Assumptionis B. Mariae Virgi-

nis, S. Augustini, S. Norberti, et in dominica infra illius Octavam, in festo Omnium 

Sanctorum Ordinis (13. nov.), item in quacumque ecclesia Ordinis in festo speciali 

patroni seu titularis eiusdem ecclesiae. (Arch. Tongerl. Priv. Pont. 1/2). 

d. Benedictus XIII (die 8 martii 1728) concedit ut celebretur festum Sancto-

rum Ordinis: Godefridi, Gilberti, Frederici, Hermanni-Ios., Gerlaci, Gertrudis et 

Siardi. — Die 2 aprilis 1728 idem conceditur relate ad SS. Evermodum, Isfridum et 

Ludolphum, in toto Ordine festo celebrandos. 
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e. Benedictus XIII indulgentiam plenariam pro sodalibus Ordinis et pro iis, 

qui dictis diebus visitaverint aliquam ecclesiam tam canonicorum quam monialium 

Ordinis, bulla „Iniunctae nobis divinitus“, et quibus in ecclesiis tam erectis quam 

erigendis, diebus: 14 ianuarii, 4 februarii, 17 februarii, 3 martii, 9 martii, 7 aprilis, 

15 iunii, 9 iulii, 13 augusti, 17 novembris, „si non sunt impediti, secus die sequenti 

non impedito“, item a feria ?da infra octavam Ascensionis D. N. Iesu Christi. (Im-

pressum Romae, typis Catedrae Apostolicae: MDCCXXIX). (Arch. Tongerl., Priv. 

pont. n. 157, 1/3). 

f. Clemens XIII transfert indulgentiam plenariam pro visitantibus ecclesias 

vestras de die 14 febr. ad 24 octobris. 

g. Benedictus XIV concedit privilegium altaris privilegiati cuilibet celebranti 

in ecclesia Ordinis nostri pro defuncto fratre vel sorore ordinis nostri. 

h. Pius VI (15 ian. 1782) concedit Praemonstratensibus infirmis vel a con-

ventu absentibus ut indulgentias quae in ipsis monasteriis obtineri possunt, lucrari 

???. (Arch. Tongerl., Priv. Pont. 1/4). 

i. Pius IX (7 ian. 1869) concedit indulgentiam plenariam in festo S. Bro-

nislavae, eadem ratione ac Benedictus XIII hoc concesserat pro festis aliorum Sanc-

torum Ordinis. (Arch. Tonger. Priv. Pont., 1/7). 

j. Pius IX (25 iulii 1867) concedit ut quotannis celebretur triduum in hono-

rem S. Martyrum Gorcomiensium, cum indulgentia plenaria. 

k. Pius X (28 aug. 1907) concedit indulgentiam plenariam pro festo S. Hroz-

nate (19 iunii lucranda). 

l. Pius X (12 iunii 1907), concedit ut omnes indulgentias concessas pro visi-

tatione ecclesiarum nostrarum ad dominicam sequentem extenduntur. (Arch. Ton-

gerl., iv. Pont. 1/9). 
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V. Quaedam privilegia diversi generis. 

 

Iulius II (17 septembris 1512), bulla „Ex debito pastoralis officii“, iura indi-

cat decanorum ruralium et archidiaconorum relate ad paroecias et parochos Prae-

monstratenses. (Arch. Averb., li. privilegia: 65-69; Arch. Tongerl., bulla ???origina-

lis, n. 2646, 2647). (Cum haec materia nunc ordinata adsit in Codice Iuris Canonici, 

particularia huius privilegii in praesenti indicandae non videntur). — In eodem 

decreto, ad instantiam Abbatum Praemonstratensium, confirmat iura Abbatum re-

vocandi, ad eorum nutum, religiosos constitutos in paroeciis. 

a. Asservatur in arch. Tongerl., documentum emanatum a S. P. Leone XIII 

(17 maii ??4?), vi cuius facultates speciales conceduntur confessariis Ordinis. (Qua-

enam ?ae sint, proh dolor!, mihi non fuit communicatum!). 

Parochis Ordinis nostri licet ut in ecclesiis suis paroecialibus Missam offe-

rant de Sancits Ordinis. (Pius IX, 12 ian. 1878). 

Sacerdotes Ordini extranei possunt in Ecclesiis Ordinis nostrum kalendarium 

sumere pro S. Missis offerendis. 

b. Pius X (10 aug. 1906) ad quinquennium concessit Abbati Generali com-

mutandi bona? determinata, seu conceditur dispensatio a constitutione Pauli II: 

„Ambitiosae ?iditati“. (In arch. Tongerl.). 

 

 

VI. Tertius Ordo. 

 

Tertius Ordo a Summis Pontificibus probatus fuit, et variis indulgentiis dota-

tus. Praecipua de hoc negotio existentia documenta pontificia breviter indicamus, 

cum documenta congregata inveniantur in manualibus hoc saeculo edit(is?) pro Ter-

tii Ordinis sodalibus. Ita in Ex. AUVRAY, Manuel du Tiers-Ordre Sacerdotal de 

Prémontré. Caen, 1924. 
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a. In hoc manuali, p. 32s., datur Breve S. P. Benedicti XIV, qui, die 22 Maii 

1751, ?unice Tertium hunc Ordinem approbat, bulla „Exponi nobis fecit“. 

b. In eodem manuali, pp. 156-160, habetur elenchus Indulgentiaerum con-

cessus a S. P. Pio XI (die 30 Martii 1933). Abbas Auvray elenchum harum indul-

gentiarum systematice exhibet in suo Manuali, pp. 156-160, et ipsum decretum Pon-

tificium, iuxta suum tenorem authenticum exhibet, l.c., pp. 148-155. Cum istud Ma-

nuale in Abbatiis nostris ubique facile inveniri possit, non censuimus longum illud 

decretum Benedicti XIV et longum illum elenchum indulgentiarum hic exhiberi 

debere. 

 

 

Privilegia Ordinis Praemonstratensis 

 

Praeter privilegia in hodierno Codice I.C. contenta, inter quae sunt: 

privilegium exemptionis (can. 615), O.Praem. concessum a: Benedicto XIV, die 11 

septembris 1753 „In supereminenti“; Alexandro V, die 31 iulii 1409 „Excitat nos-

trae“; Alexandro V, die 1 martii 1410 „Cum de Indultis“ 

privilegium pro Abbatibus conferendi Ordinis minores, (can. 964, 1) 

privilegium pro Abbatibus gaudendi pontificalibus, (cann. 325, 625) 

privilegium benedicendi vestimenta sacra, (can. 1304). O.Praem. concessum 

a Clemente III, anno 1188 „Religiosam vitam“ 

 

Ordini Praemonstratensi sequentia Privilegia sunt concessa nec revocata et 

adhuc in usu: 

 

1) Facultas pro Abbate generali conferendi tonsuram clericis Ordinis: Ale-

xander III, anno 1169 „Cum sis pater omnium“ 
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2) Facultas pro Abbate generali absolvendi a peccatis et ab excommunicatio-

nibus religiosos Ordinis: Alexander III, anno 1169 „Cum sis pater omnium“ 

3) Facultas pro Abbate generali dispensandi ab irregularitatibus, quam facul-

tatem delegare potest Abbatibus Ordinis: Honorius III, anno 1216 „Cum sis pater 

omnium“; Alexander IV, anno 1256 „Personam tuam sincere diligentes“ 

4) Facultas pro Abbate generali gaudendi altaris portatilis: Clemens V, anno 

1312 „Religionis tuae merita“ 

5) Facultas pro Abbate generali benedicendi populum in ecclesiis pleno iure 

subditis, quam facultatem delegare potest Abbatibus Ordinis: Clemens V, anno 

1312 „Religionis tuae merita“ 

6) Facultas omnibus Praelatis concessa benedicendi vasa sacra, vestes, ima-

gines, altaria in ecclesiis ab Ordine dependentibus, licet pleno iure non incorporatis; 

consecrare altaria, calices et patenas: Alexander VI, anno 1502 „Exposcit nostrae 

devotionis sinceritas“; Hadrianus VI, die 8 februarii anni 1523 

7) Facultas religiosis Ordinis concessa suscipiendi Ordines a quocumque 

Episcopo etiam hospite, extra tempora sacra et non servatis interstitiis: Hadrianus 

IV, anno 1154 „Religiosam vitam agentibus“; Lucius III, anno 1183 „In eminenti 

Apostolicae Seids specula“; Benedictus XIII, anno 1730, die 24 ianuarii in audientia 

particulari et postea publicata a Rev. Camera Apostolica anno 1730. 

8) Facultas acquirendi, retinendi quascumque paroeciales ecclesias aliave 

beneficia curata, tam saecularia quam regularia, absque dispensatione S. Sedis: 

Clemens III, die 1 aprilis 1188 „Religiosam vitam eligentibus“; Urbanus IV, anno 

1262 „Quia igitur vos religiose vivere“; Benedictus XIV, die 1 septembris 1750 

„Oneroso Sacri Apostolatus ministerio“ 

9) Facultas exigendi postulatum unius anni pro Fratribus Conversis. S. Con-

gregatio de Religiosis, die 28 martii 1922. 

10) Facultas Visitationes canonicas habendi tantum a Religiosis Ordinis, non 

autem ab extraneis: Innocentius IV, die 17 martii 1246 „Rei quam rectitudinis“; In-

nocentius IV, die 17 aprilis 1247 „Pro divini honore nominis“; Clemens VI, anno 

1343. 
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11) Facultas mutandi Constitutiones seu Statuta Ordinis in toto vel ex parte, 

vel noviter condendi et promulgandi: Iulius II, anno 1503, „Rationi congruit“ 

12) Communicatio privilegiorum Mendicantium: Urbanus VIII, anno 1626, 

die 12 februarii. 
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Příloha č 2: Privilegium udělené premonstrátskému řádu Inocencem III. 

(3. května 1135)336 

INNOCENTIUS Episcopus, ser-

vus servorum Dei, Dilectis in Christo 

filiis Hugoni Abbati Præmonstratensi & 

Coabbatibus, Præpositis, Prioribus & 

universis Fratribus Præmonstratensis 

Ordinis, tam præsentibus quàm futuris 

regulariter substituendis in perpetuum. 

Sacer Ordo vester in agro Dominico, 

divina dispensatione, plantatus, Aposto-

licis gratiis dignè meretur attolli, cuius 

professores mundanis à se relegatis ille-

cebris cœlestium contemplationi vacan-

tes, insistunt iugiter profectibus anima-

rum. Nos autem ad dictum ordinem, 

quem in statu summo, solido & stabili 

decrevimus & volumus permanere, 

Apostolicæ considerationis intuitum 

dìrigentes, ad ea libenter intendimus, per 

quæ professores iam dicti nullum veræ 

pacis patiantur excidium, nullúmque 

Biskup Innocenc, služebník slu-

žebníků Božích, v Kristu milovaným 

synům Hugovi, premonstrátskému opa-

tovi, a spoluopatům, proboštům, převo-

rům a všem bratřím premonstrátského 

řádu, jak současným, tak budoucím řád-

ně po sobě nastupujícím navěky. Váš 

posvátný řád na vinici Páně, podle Bo-

žího záměru vysázený, si vskutku zaslu-

huje být apoštolskými milostmi vyzdvi-

žen, ten, jehož profesové od sebe odvrh-

li světské svody, zasvětili se kontempla-

ci nebeských skutečností a věnují  se 

neustále prospěchu duší. My pak, když 

zaměřujeme svůj rozvažující zrak na 

řečený řád, shledáváme, že je na vysoké 

úrovni, pevný a stabilní, a chceme, aby 

takovým zůstal, rádi myslíme na to, aby 

zmínění profesové skrze neutrpěli žád-

nou újmu pravého pokoje, aby stav ná-

                                              

 

336Latinský text převzat z: LE PAIGE, Joannes, Bibliotheca praemonstra-

tensis ordinis, Averbode, 1998. 
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religionis status perferat detrimentum, 

sed eo devotius divino cultui, ac salutis 

insistant operibus, quo quietior status 

fuerit eorumdem, ipsíque fuerint ampli-

ori libertati donati. Ea propter Dilecti in 

Domino filii vestris precibus annuentes, 

statuimus & Apostolicæ sedis authorita-

te sancimus ut ordo Canonicus, qui se-

cundum Deum & beati Augustini Regu-

lam & Præmonstratensium Fratrum ob-

servantiam in eadem Ecclesia constitu-

tus esse dignoscitur, in omnibus etiam 

Ordinis vestris Ecclesiis perpetuis tem-

poribus inviolabiliter observetur. Sta-

tuimus etiam, ut iuxta ordinationem 

bonæ memoriæ Norberti Magdebur-

gensis Archiepiscopi, universi Abbates 

& Præpositi vestri Præmonstratensis 

Ordinis ad commune Capitulum annua-

tim Præmonstratum veniant, ibique 

communi fratrum consilio corrigenda, & 

quæ statuenda fuerint, authore Domino 

statuant. 

boženství nedošel žádné škody, ale aby 

se tím vroucněji oddali božskému kultu 

a  pokračovali ve spásných činech, čímž 

se jejich stav stane klidnějším a oni sami 

se odevzdají větší svobodě. Proto, v Pá-

nu milovaní synové, jsem Vašim 

prosbám vyhověl, ustanovil a autoritou 

Apoštolského stolce potvrdil, aby ka-

novnický řád, který se ukazuje být usta-

ven v témže a ostatních společenstvích 

řádu podle Boha, řehole blaženého Au-

gustina a observance premonstrátských 

bratří, byl po všechen čas neporušeně 

zachováván. Stanovili jsme též, aby se 

podle nařízení magdeburského arcibis-

kupa Norberta, blahé paměti, všichni 

opaté a probošti Vašeho premonstrát-

ského řádu scházeli každoročně ke spo-

lečné kapitule premonstrátů a tam aby se 

ve společné radě bratří podle Boží vůle 

rozhodlo, co je třeba napravit a ustano-

vit. 

Ad hæc præsenti etiam decreto 

sancimus, ut nulla persona Ecclesiastica, 

pro benedictione Abbatum vel con-

secratione Ecclesiarum vestrarum Palef-

K tomu také navíc tímto dekre-

tem zakazujeme, aby se jakákoliv cír-

kevní osoba odvažovala vymáhat za 

opatskou benedikci či posvěcení kostela 
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ridum aut aliud aliquid exigere præsu-

mat; nullúsque Abbatum vestrorum, eti-

amsi exigatur, dare præsumat, quia & 

exigenti & danti nota Simoniacæ pravi-

tatis & periculum imminet. Personam 

autem de alio ordine, nulla Ecclesiarum 

vestrarum sibi eligat in pastorem, nec 

vestri Ordinis aliqua, in Abbatem Mo-

nasterii alterius Ordinis, nisi de authori-

tate Romanæ Ecclesiæ ordinetur. Nulli 

Archiepiscopi, Episcopi, aut alii Prælati 

ponant sub Interdicto Ecclesias vestras, 

aut personas vestras excommunicent, 

cum vestri excessus per commune Capi-

tulum Præmonstratense possint, & de-

beant emendari.  

palefridum337 či cokoliv jiného. A žádný 

z Vašich opatů, i kdyby to bylo vyžado-

váno, ať si nedovolí (cokoliv) dát, pro-

tože žádajícímu i dávajícímu hrozí 

označení za svatokupce a nebezpečí. Ať 

si žádné z Vašich společenství nevolí za 

pastýře osobu z jiného řádu a ani nikdo 

z Vašeho řádu ať se nenechá zvolit za 

opata kláštera jiného řádu, jen pokud by 

to bylo nařízeno autoritou římské církve. 

Žádný arcibiskup, biskup či jiní preláti 

ať Vaše společenství nedávají do inter-

diktu či neexkomunikují Vaše osoby 

(členy), protože Vaše přestupky mohou 

a mají být napravovány společnou pre-

monstrátskou kapitulou. 

Sancimus etiam ut liceat vobis 

personas liberas & absolutas è seculo 

fugientes ad conversionem recipere, & 

sine contradictione cum suis rebus & 

possessionibus retinere. 

Rozhodujeme také, aby Vám by-

lo povoleno přijímat osoby svobodné a 

propuštěné utíkající ze světa ke konver-

zi, a pokud proti tomu není námitek, je i 

nadále i s jejich věcmi a majetkem u 

sebe ponechat. 

Infirmos quoque, qui in extrema 

voluntate ad vos se transferri, aut apud 

vos sepeliri deliberaverint, nullus eos 

Také ať nikdo nebrání nemoc-

ným, kteří by se v závěti rozhodli nechat 

se k Vám přenést či u Vás pochovat, 

                                              

 

337 Palefridum – povinnost odvádět vrchnosti (světské či duchovní) dávky ve formě poskytnutí jezdce 
s koněm. Srov. DU CANGE DUFRESNE, Carolo, Glossarium ad scriptores medeiae et infirmae latinita-
tis, Basilea 1762, sl. 96n. 
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impedire, seu res eorum legitimas reti-

nere præsumat, salva tamen heredum 

legitima portione & canonica Iusticia 

Ecclesiarum illarum, à quibus mortuo-

rum corpora adsumuntur. Simili quoque 

modo decernimus, ut in Curiis & Gran-

giis vestris Oratoria iuxta possibilitatem 

vestram & utilitatem construere possitis, 

quatenus ibi congregationi vestræ & 

aliis fidelibus ad animarum salutem di-

vina officia celebretis. 

anebo ať se nikdo neodvažuje ponechat 

si jejich legitimní věci, při zachování 

legitimní části dědiců a kanonické spra-

vedlnosti těch církevních obcí, od nichž 

jsou těla zemřelých přijata. Podobně 

stanovujeme, aby se ve Vašich kuriích a 

grangiích stavěly podle Vašich možností 

a užitku oratoře, abyste tam slavili pro 

Vaše shromáždění a jiné věřící ke spáse 

duší Božská oficia. 

Decernimus ergo ut nulli omninò 

hominum liceat Ecclesias vestras temerè 

perturbare, aut earum possessiones au-

ferre, vel ablatas retinere, minuere, vel 

temerariis vexationibus fatigare. Sed 

omnia integra conserventur eorum, pro 

quorum sustentatione & gubernatione 

concessa sunt usibus omnimodis profu-

tura, salva sedis Apostolicæ authoritate, 

& Diœcesani Episcopi canonica Iusticia.  

Rozhodujeme tedy, aby vůbec 

nikdo z lidí nesměl Vaše společenství 

bezdůvodně uvádět ve zmatek či si při-

vlastňovat jejich majetky nebo si odci-

zené ponechávat, zmenšovat či je opo-

vážlivým trýzněním mořit; ale ať se za-

chová v celku vše, co patří těm, pro je-

jichž vydržování a řízení to bylo daro-

váno jako něco, co má všemožným způ-

sobem prospívat, při zachování autoritiy 

Apoštolského stolce a kanonické spra-

vedlnosti diecézního biskupa.  

Si qua igitur in futurum Ecclesi-

astica secularisve persona hanc nostræ 

constitutionis paginam sciens contra 

eam temerè venire tentaverit, secundò 

tertióve commonita, nisi satisfactione 

congrua emendaverit, potestatis hono-

risque sui dignitate careat, reàmque se 

Jestliže by si tedy napříště cír-

kevní či světská osoba, znající tento list 

naší konstituce, proti ní snad odvážila 

postupovat, jestli by byla podruhé či 

potřetí napomenuta, pak pokud by nena-

pravila (vše) vhodným zadostiučiněním, 

ať je zbavena důstojnosti své moci a cti, 
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divino Iudicio existere de perpetrata 

iniquitate cognoscat, & à sacratissimo 

corpore et sanguine Dei à  Domini re-

demptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, 

atque in extremo districtæ ultioni subia-

ceat. Cunctis autem eisdem Ecclesiis & 

locis vestris iura servantibus sit pax 

Domini nostri Iesu Christi, quatenús & 

hic fructum bonæ actionis percipiant, & 

apud districtum Iudicem præmia æternæ 

pacis inveniant. Amen, Amen, Amen. 

ať je o ní shledáno, že je z Božího roz-

hodnutí vinna  ze spáchané nepravosti, 

ať je odloučena od nejsvětějšího těla a 

krve Boha a Pána, našeho Vykupitele 

Ježíše Krista a ať je v nejhorším případě 

podrobena přísnému trestu. Všechna pak 

táž společenství a Vaše místa, zachová-

vající právo, ať mají pokoj našeho Pána 

Ježíše Krista, aby zde sklízeli ovoce 

dobrého díla a u přísného Soudce našli 

odměnu věčného pokoje. Amen. Amen. 

Amen. 

Ego Innocentius Ecclesiæ Catho-

licæ Episcopus. Ego Vuilelmus Præne-

stinus Episcopus. Ego Romanus Diaco-

nus Cardinalis sanctæ Mariæ in Porticu. 

Ego Matthaeus Abbanensis Episcopus. 

Ego Anselmus Presbyter Cardinalis. 

Ego Lictifredus Presbyter Cardinalis 

tituli Vestinæ. Ego Ubido indignus 

Presbyter. Ego Ioannes Presbyter Cardi-

nalis sanctæ Romanæ Ecclesiæ. Ego 

Odo Diaconus Cardinalis sancti Georgii 

ad velum aureum. Ego Guido Cardinalis 

Diaconus sancti Adriani. 

Já, Innocenc, biskup katolické 

církve. Já, Vilém, biskup v Praeneste. 

Já, Roman, kardinál jáhen u sv. Marie v 

Porticu. Já, Matouš, biskup v Abbanu. 

Já, Anselm, kardinál kněz. Já, Liktifred, 

kardinál kněz titulu Vieste. Já, Ubido, 

nehodný kněz. Já, Jan, kardinál kněz 

svaté římské církve. Já, Odo, kardinál 

jáhen sv. Řehoře u Zlatého rouna. Já, 

Guido, kardinál jáhen sv. Adriána. 

 

Datum Pissis per manum Alme-

rici sanctæ Romanæ Ecclesiæ Diaconi 

Cardinalis & Cancellarii quinto Nonas 

Maii, Indictione duodecima, Incarnatio-

 

Dáno v Pise rukou Almerika, 

kardinála jáhna svaté římské církve a 

kancléře, 3. května, v 1. roku indikce, 

roku Vtělení Páně 1135, pátého roku 
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nis Dominicæ Anno millesimo centesi-

mo trigesimo quinto, Pontificatus Do-

mini Innocentii II. Papæ Anno quinto. 

pontifikátu papeže Innocence II. 
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