
Resumé  

 

Historický vývoj inkorporace farností řeholním společnostem 

 

 

Inkorporační právo se vyvinulo z vlastnického práva a práva patronátního. 

Inkorporaci je možné historicky popsat jako druhou dceru institutu 

vlastnických kostelů a mladší sestru patronátu. 

V době zápasu církve o svobodu bylo třeba docílit nezávislosti církve na 

vlastnících pozemků a kostelních budov. Světští vlastníci kostelů se 

postupně proměnili v patrony, kteří již neměli ke kostelům vlastnická práva, 

i když dále mohli chod kostelů ovlivňovat např. prezentací duchovních. 

Církevní subjekty (nejčastěji kláštery), které měly na svých pozemcích 

kostely, byly v jiné situaci, protože nehrozilo, že by se práva církve dostala do 

necírkevních rukou.  

Kláštery dostaly oproti patronům mnohem více práv, který se později začalo 

říkat inkorporační. Kláštery směly své kostely spravovat a obsazovat svými 

řeholníky, mohly se považovat za vlastníky farního majetku a v mnohých 

případech na sebe přebraly i některé biskupské pravomoci (ustanovování 

duchovních u svého kostela).  

Práva klášterů ke svým kostelům se záhy rozdělila na dvě základní oblasti: 

majetkovou (temporalia) a duchovní (spiritualia). V majetkové oblasti nebylo 

nikdy zpochybňováno vlastnictví kostela klášterem, pokud byl kostel 

postaven na pozemku patřícím klášteru nebo byl klášteru darován 

(převeden). V oblasti spiritualií se ponejprv řešilo, zda má klášter 

(představený) právo jen na prezentaci svých kněží biskupovi, nebo zda je 

může i sám při kostele ustanovit. 

Podstatou inkorporace však není především vlastnické právo klášterů ke 

kostelům ani právo ustanovovat při kostele své duchovní, ale možnost užívat 

majetek kostela (beneficia) ve prospěch kláštera. Právo na užívání bylo ale 

nutné získat zvláštním předáním kostela in usus proprios buď biskupem 

nebo papežem. Kde k tomuto předání došlo, tam se od poloviny 13. století 



klášter stává představeným kostela a má právo u kostela ustanovovat a 

odvolávat vikáře (zastává jakoby biskupské funkce). 

Ve stejné době se pomalu, ale jistě, začíná šířit přesvědčení, že pouhé 

předání kostela quoad temporalia (tedy získání kostela do vlastnictví nebo 

jeho postavení na vlastním pozemku) v sobě zahrnuje právo na jeho užívání 

(tedy na inkorporaci). 

V období po Tridentském koncilu zůstala podstata inkorporace nezměněna: 

je to právo na využívání přebytků inkorporovaného beneficia při zajištění 

přiměřeného příjmu (congrua) duchovnímu. Koncil ovšem zakázal biskupům 

nově inkorporovat bez indultu Apoštolského stolce. Začala se rozlišovat 

inkorporace pleno iure (quoad temporalia et spiritualia) a minus pleno iure 

(quoad temporalia). Rozdíl spočíval ve spirituáliích. Klášter se stal 

habituálním farářem pouze v případě inkorporace pleno iure a přebral tím 

plnou odpovědnost za duchovní správu farnosti. Představený kláštera mohl 

u kostela ustanovovat odvolatelné vikáře. Naproti tomu inkorporace minus 

pleno iure zahrnuje jen materiální složku (právo na využívání beneficia ve 

prospěch kláštera) a právo na prezentaci faráře, kterého představený 

kláštera po ustanovení biskupem nemohl odvolat. V tomto druhém případě 

inkorporace klášter právo na duchovní správu neměl a ustanovený kněz se 

stal skutečným farářem. 

Obsah pojmu inkorporace se tedy po Tridentském koncilu v oblasti 

spiritualií trochu pozměnil. Ta již neznamenají jako dříve převzetí určitých 

biskupských práv nad kostelem a duchovním (jeho ustanovováním a 

odvoláváním) klášterem, ale jsou nově vnímána jako právo kláštera na 

duchovní správu a na postavení habituálního faráře vůči inkorporované 

farnosti.  

Velmi podobně mluví o inkorporaci i Kodex kanonického práva z roku 1917. 

Ten dělí inkorporaci farnosti řeholnímu domu na: 

a) ad temporalia tantum, kde patří klášteru pouze výnosy z farnosti a 

představený je povinen biskupovi prezentovat kněze ze světského kléru, 

který ho ustanoví, a to na doživotí. Tomuto faráři přísluší přiměřený příjem 

(congrua) z výnosu beneficia, zbytek si ponechává klášter. Farnost v tomto 

případě zůstává světskou, 



b) unio pleno iure, kdy se farnost stává řeholní a představený může jmenovat 

kněze k duchovní správě ze své řehole (parochus nebo vicarius actualis). 

Klášter sám se stává farářem (parochus habitualis). 

I nadále platí, že nové inkorporace farností řeholním společnostem mohou 

nastat jen na základě indultu nebo privilegia Apoštolského stolce. 

Co se týká správy a kontroly majetku inkorporovaných farností, mají místní 

ordináři omezené pravomoci. Jsou to řeholní představení a nikoliv místní 

ordináři, kdo mají právo shromažďovat a spravovat dary na stavbu a údržbu 

kostela, pokud ten patří řeholní komunitě. 

II. vatikánský koncil nepřinesl přímo žádné nové právní normy, ale udal nový 

směr v pojetí ekleziologie a duchovní správy. Tento směr byl záhy vyjádřen 

v právních ustanoveních motu proprio papeže Pavla VI. Eclesiae Sanctae. Ta 

zakazují nově inkorporovat farnosti kapitulám kanovníků a zároveň přikazují 

biskupům stávající inkorporace tohoto druhu zrušit. Inkorporace farností 

řeholním společnostem nejsou v tomto dokumentu vůbec zmiňovány. 

Biskupům se však nově dává možnost svěřit farnost řeholnímu institutu, a 

to bez souhlasu Apoštolského stolce, a také ustanovovat řeholníky za 

duchovní správce na diecézních farách. 

Inkorporace farností řeholním společnostem tedy i po vydání motu proprio 

v roce 1966 pokračují v existenci a místní ordináři je nemohou jednostranně 

zrušit (jak plyne i z rozhodnutí komise pro výklad dekretů II. vatikánského 

koncilu z roku 1979). To znamená, že až do vydání nového kodexu 

kanonického práva v roce 1983 se farnosti inkorporované řeholním 

společnostem řídí normami CIC 1917. Ty mohou být stručně shrnuty 

následovně: řeholní společnost má právo na využívání výnosů beneficia (při 

zajištění congrua duchovnímu) a v případě inkorporace pleno iure i na 

duchovní správu v inkorporované farnosti (sama se stává habituálním 

farářem a představený jmenuje jednoho ze svých kněží za duchovního 

správce). 


