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Abstrakt 

Práce s názvem „Nesnadná koexistence státu a katolické církve v České 

republice“, analyzuje vztah státu a katolické církve v České republice a sleduje na 

základě analýzy různých interpretací kategorie veřejného zájmu otázku jak katolická 

církev přispívá k naplňování a prosazování veřejných zájmů v naší zemi.  

Na základě delšího pohledu do minulosti práce analyzuje církevní politiku po 

roce 1989 a zkoumá její problematické oblasti. Jedná se o majetkové narovnání a 

financování církví a náboženských společností; novelu zákona o svobodě náboženského 

vyznání a postavení církví a náboženských společností; smlouvu mezi Českou 

republikou a Svatým stolcem a smlouvy mezi církvemi a náboženskými společnostmi 

s ČR.  

Práce předkládá různá opatření a řešení těchto oblastí tak, aby při spolupráci 

státu a církve vedly k lepšímu a efektivnějšímu naplňování a prosazování veřejných 

zájmů v České republice. Snaze o jejich řešení po roce 1989 brání především politická 

nevůle a nemožnost najít přijatelná kompromisní řešení mezi proměnlivým politickým 

spektrem a církvemi a náboženskými společnostmi.  

 
Abstract 

This thesis called „Uneasy coexistence of the state and the Catholic Church in 

Czech Republic“ analyzes the relation between the state and the church in our country 

and resolves different interpretations of the category „public interest“. On the basis of 

this fact it follows the question – in which way does the Catholic Church contribute to 

enforcement and realization of public interests in our country.      

 Based on hindsight the thesis analyzes church policy after 1989 and it examines 

problematic areas Following areas are among the problematic ones: property ratification 

and funding of churches and religious societies; amendment on freedom of religion and 

position of churches and religious societies; treaty between the Czech Republic and the 



  

Holly See and contracts between churches and religious societies and the Czech 

Republic.  

Different actions and resolutions could give rise to better and more effective 

enforcement and realization of public interests in the Czech Republic provided 

cooperation between the state and the church is effective. Mainly political malevolence 

and impossibility to find acceptable compromise solution within the changing political 

spectrum and churches and religious societies are reasons that inhibit to the solution of 

problematic areas after 1989 concerning the relation between the state and the church.  
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církve a náboženské společnosti 

 

Keywords: civic sector, public interest, the state and the church in Czech Republic, 

church policy, churches and religious societies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila 

pouze ty zdroje informací, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

2. Souhlasím se zveřejněním práce pro účely studia a výzkumu. 

 

                                                   

V Praze dne 15. května 2008                                     

 

 

                                                                           

………………................. 

                                                                                        Markéta Mocová 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Ráda bych na tomto místě poděkovala Prof. PhDr. Martinu Potůčkovi CSc., 

MSc. za odborné vedení, cenné připomínky, rady a podněty a za podporu 

při psaní mé diplomové práce.  

Dále bych ráda poděkovala Mgr. Jakubu Křížovi za umožnění odborné 

praxe, za odborné konzultace a vstřícnost děkuji všem pracovníkům odboru 

církví Ministerstva kultury ČR. 

 

 

 

 

 

 

 



  

OBSAH 

1. Úvod............................................................................................................................ 14 

2. Cíle, otázky, metody a informační zdroje................................................................... 16 

2.1 Cíle........................................................................................................................ 16 

2.2 Otázky................................................................................................................... 17 

2.3 Metody a informační zdroje.................................................................................. 19 

3. Teoretický rámec ........................................................................................................ 20 

3.1. Občanská společnost............................................................................................ 20 

3.2 Občanský sektor v České republice ...................................................................... 21 

3.2.1 Církve součástí občanského sektoru? ............................................................ 24 

3.3 Path dependence ................................................................................................... 26 

3.4 Církev jako zájmová skupina? .............................................................................. 27 

3.5 Korporativismus – koncept zájmových konfliktů ve vztahu k veřejnému zájmu. 29 

4. Veřejný zájem a jeho různá pojetí .............................................................................. 32 

4.1 Interpretace veřejného zájmu z hlediska státu ...................................................... 32 

4.1.1 Geneze veřejného zájmu................................................................................ 34 

4.1.2 Charakteristiky veřejného zájmu ................................................................... 35 

4.1.3 Veřejný zájem a veřejná politika ................................................................... 37 

4.1.4 Veřejné zájmy v České republice .................................................................. 39 

4.2 Interpretace veřejného zájmu z hlediska katolické církve .................................... 41 

4.2.1 Společné dobro v České republice................................................................. 42 

4.3 Společné prvky veřejného zájmu a společného dobra .......................................... 44 

4.3.1 Oblasti společných zájmů státu a katolické církve – funkce církve ve 

společnosti ve vztahu k veřejným zájmům............................................................. 44 

5. Historická analýza vztahu státu a katolické církve..................................................... 47 

5.1 Vývoj vztahu českých zemí a katolické církve..................................................... 47 

5.1.1 Od osvícenství k Československé republice.................................................. 49 

5.1.2 Československá republika.............................................................................. 52 

5.1.3 Od okupace do roku 1948.............................................................................. 53 

5.1.4 Období ateistického ideologického státu ....................................................... 54 

6. Analýza vztahu státu a katolické církve v ČR po roce 1989 ...................................... 57 

6.1 Aktéři ve vztahu státu a církví a náboženských společností................................. 58 

6.2 Řídící praxe po roce 1989..................................................................................... 61 



  

6.2.1 První polistopadová vláda.............................................................................. 61 

6.2.2 Vláda Petra Pitharta ....................................................................................... 62 

6.2.3 Vlády v čele s Václavem Klausem ................................................................ 63 

6.2.4 Přechodná vláda............................................................................................. 67 

6.2.5 Sociálně demokratická vláda Miloše Zemana ............................................... 67 

6.2.6 Pokračování vlády sociální demokracie ........................................................ 69 

6.2.7 Současná občansko demokratická vláda........................................................ 71 

6.3 Legislativní zakotvení církví a náboženských společností v ČR.......................... 72 

7. Stát a církve v zemích Evropské unie......................................................................... 76 

7.1 Konfesně právní systémy v Evropské unii............................................................ 77 

8. Problematické oblasti vztahu státu a katolické církve ve vztahu k veřejným zájmům a 

návrhy jejich řešení ......................................................................................................... 81 

8.1 Model v České republice – odluka nebo kooperace?............................................ 82 

8.2 Majetkové narovnání a financování církví a náboženských společností .............. 83 

8.2.1 Majetkové narovnání ..................................................................................... 83 

8.2.2 Financování církví a náboženských společností ............................................ 84 

8.2.3 Navrhovaná opatření k majetkovému narovnání a financování církví a 

náboženských společností....................................................................................... 85 

8.3 Potřeba novely zákona č. 3/2002 – jeho problematická ustanovení a návrhy řešení

.................................................................................................................................... 89 

8.4 Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem........................................... 92 

8.4.1 Možná opatření v uzavření smlouvy České republiky se Svatým stolcem.... 96 

8.4.2 Smlouvy mezi Českou republikou a ostatními církvemi a náboženskými 

společnostmi ........................................................................................................... 96 

9. Závěr ........................................................................................................................... 98 

Resumé.......................................................................................................................... 101 

Summary....................................................................................................................... 102 

Bibliografie ................................................................................................................... 103 

 

 

 

 



  

Teze diplomové práce: 

Předpokládaný název diplomové práce: (Ne)snadná spolupráce státu a katolické 

církve v ČR. 

Téma a jeho zdůvodnění: 

Ve své diplomové práci se budu zabývat vztahem státu a katolické církve 

v České republice po roce 1989. Práce bude zkoumat především kategorii veřejného 

zájmu, jak je interpretována státem a jak katolickou církví, hledat společné body a 

promýšlet řešení, které by vedlo k efektivnímu prosazování a naplňování veřejného 

zájmu v ČR. 

Vztah mezi státem a katolickou církví není v naší zemi určen jednoznačným 

teoretickým modelem. Na církve a náboženské společnosti v ČR je možné extrémně 

nahlížet jako na zcela oddělený (čtvrtý) sektor, vedle sektoru podnikatelského, 

veřejnoprávního a občanského, nebo jako na součást občanského sektoru s vědomím 

jejich odlišností. Většina autorů (teoretiků) v současnosti hledí na církve jako na 

nedílnou součást občanského sektoru, jehož rozvoj a uplatnění stát stimuluje.    

Spolupráci a řešení konfliktů státu a katolické církve lze u nás asi nejlépe 

charakterizovat korporativním vztahem, který charakterizuje vztahy vzájemné závislosti 

mezi státem a institucemi občanského sektoru, ve kterých stát reprezentuje veřejné 

zájmy a občanský sektor zájmy skupinové. Umožňuje tak státu a občanskému sektoru 

setkávat se a spolupracovat při řešení mnoha regulačních úloh. Z tohoto teoretického 

rámce budou vycházet hlavní hypotézy mé diplomové práce.  

Hlavní výzkumné otázky mé práce:  

• Jak katolická církev přispívá  (by mohla přispívat) k prosazování a naplňování 

veřejných zájmů v ČR? (Rozdíly a podobnosti v interpretaci veřejného 

zájmu státu a katolické církve) 

• Jaké jsou problematické body ve vztahu státu a katolické církve (resp. církví a 

náboženských společností) v ČR? 

• Jaký politický model vztahu státu a katolické církve by nejlépe pomohl 

k prosazování a naplňování veřejných zájmů v ČR?  

V současné době je katolická církev v naší republice nejpočetnější církví. V roce 

2001 se k ní při sčítání lidu přihlásilo 2 740 780 obyvatel, což je více než pětina 

obyvatel České republiky. I když většina z nich nejsou tzv. praktikující katolíci, kteří se 



  

zapojují do života církve, je z tohoto postoje zřejmé, že katolická církev nějakým 

způsobem ovlivňuje značnou část naší společnosti a tak i veřejný život.   

Již z historie víme, že vztah mezi státem a katolickou církví byl vždy plný napětí a 

nesnadné  spolupráce. Na české kulturní scéně nikdy nechyběla značná kritika církve, 

ostré polemiky a konflikty. Pro pochopení současné situace je mimo jiné nutné i vnořit 

se do více než stoleté historie a hledat v ní základy novodobého vztahu státu a katolické 

církve v našich zemích.    

Po pádu komunistického režimu, který otázky církví jednou provždy „vyřešil“, se 

v roce 1989 otevřela nová vlna řešení vztahu mezi státem a římskokatolickou církví, 

která se dodnes pohybuje mezi ekonomickými a politickými zájmy obou stran. Svou 

roli zde samozřejmě sehrává i proměňující se politická scéna, která je střídavě příznivá a 

nepříznivá pro řešení tohoto vztahu.  

Ve výsledku jde o úpravu právních, institucionálních a ekonomických podmínek, 

které by uspokojovaly obě strany. Cílem mé práce je kromě důkladné analýzy této 

problematiky také navrhnout model vztahu státu a katolické církve, který by nejlépe 

přispíval k prosazování a naplňování veřejného zájmu v ČR.    

 

Teoretická východiska a metody: 

Ve své diplomové práci budu vycházet z následujících teoretických východisek:  

Teorie vztahu státu a občanského sektoru v ČR;  

Koncepty zájmových konfliktů ve vztahu k veřejnému zájmu;  

Modely vztahu státu a církví v zemích EU (odluka církve od státu apod.). 

Má práce bude v první řadě vycházet ze studia dokumentů, včetně právních a 

církevních. Podrobná analýza vztahu státu a katolické církve v ČR, ke které použiji také 

metody analýz politik (např. analýza aktérů, strom problémů), povede ve výsledku k 

navržení alternativy modelu vztahu státu a katolické církve v České republice, který 

bude sledovat to, jak nejlépe by mohla být církev státu „prospěšná“ vzhledem 

k prosazování a naplňování veřejného zájmu, pomocí metod tvorby politik (např. 

brainstorming, scénáře)  

 

Orientační struktura práce: 

1. Úvod 

2. Teoretický rámec   



  

• Stát a občanský sektor v ČR 

• Korporativismus – koncept zájmových konfliktů ve vztahu k veřejnému zájmu 

3. Historická analýza vztahu státu a katolické církve 

• Vztah státu a církve (od Rakouska-Uherska po komunistickou éru) 

• Funkce církví v české společnosti 

4. Veřejný zájem a jeho různá pojetí 

• Interpretace veřejného zájmu podle státu 

• Interpretace veřejného zájmu podle katolické církve 

5. Analýza vztahu státu a katolické církve v ČR 

• Řídící praxe po roce 1989 

• Legislativní zakotvení 

• Majetkové spory 

• Financování církví 

6. Jsou zájmy katolické církve v souladu s veřejnými zájmy? 

• Hledání společných zájmů státu a katolické církve 

7. Návrh modelu vztahu státu a katolické církve v ČR 

• Jak lze společně prosazovat a naplňovat veřejné zájmy? 

8. Závěr 

 

Předpokládané zdroje: 

BARDACH, E. A Practical Guide for Policy Analysis. New York : Chatham House 

Publisher, 2000.  

BEDNÁŘ, F. Církev a stát. Praha : Melantrich, 1934.  

BERGEROVÁ a kol. Občanský sektor. UK FHS Sborník textů. Moravská expedice, 

2002. ISBN 80-86511-07-3 

BROKL, L. Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Praha : 

Sociologické nakladatelství, 1997. ISBN 80-85850-48-6 

DUNN, W. Public Policy Analysis: An Introduction. Upper Saddle River, NJ : Prentice 

Hall, 2003.  

FIALA,P. Katolicismus a politika. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 

1995. ISBN 80-85959-01-1 

FIALA,P. Křesťanské alternativy v politice. Brno : Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 1997. ISBN 80-85959-20-8 



  

FIALA, SCHUBERT. Moderní analýza politiky. Brno : Barrister&Principal, 2000. 

ISBN 80-85947-50-1 

FRIČ, P. Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky. Praha : AGNES, 2000. 

ISBN 80-902633-6-4 

FRIČ, P. Neziskový sektor v České republice. Praha : EUROLEX BOHEMIA, 2001. 

ISBN 80-86432-04-1 

HALÍK, T. Ptal jsem se cest. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-143-6 

HANUŠ, K. Stát a církev. Praha : Sokolská matice, 1899. 

HANUŠ, STŘÍBRNÝ. Stát a církev v roce 1950. Brno : Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2000. ISBN 80-85959-71-2 

KAPLAN, K. Stát a církev v Československu 1948-1953. Praha : Ústav pro soudobé 

dějiny AV ČR, 1993. ISBN 80-85765-27-6 

KONÍČEK, J. Modus Vivendi v historii vztahů svatého stolce a Československa. 

Olomouc : Společnost pro dialog církve a státu, 2005. ISBN 80-239-6073-3 

LUXMOORE, J. Vatikán a rudý prapor : zápas o duši východní Evropy : Studie o 

vztahu římskokatolické církve a komunistických států. Volvox Globator : Praha, 2003. 

ISBN 80-7207-420-2 

MASARYK, T.G. O svobodě náboženské a volnosti přesvědčení. Politický klub České 

strany lidové : Praha, 1904. 

MASARYK, T.G. V boji o náboženství. Čin : Praha, 1947 

POTŮČEK a kol. Manuál prognostických metod. Praha : Sociologické nakladatelství, 

2006. ISBN 80-86429-55-5 

POTŮČEK, M. Nejen trh. Praha : Sociologické nakladatelství, 1997.  

ISBN 80-85850-26-5 

POTŮČEK a kol. Veřejná politika. Praha : Sociologické nakladelství, 2006.  

PRUDKÝ, L. Církve a sociální soudržnost v naší zemi. Praha : UK FSV CESES, 2004. 

ISSN 1801-1519 

ROBBERS, G. Stát a církev v zemích EU. Praha : Academia, 2002.  

ISBN 80-200-0967-1 

TRETERA, J.R. Stát a církev v České republice. Kostelní Vydří : Karmelitánské 

nakladatelství, 2002. ISBN 80-7192-707-4 

Církev a stát : vztah státu a církve a jednotlivce. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 

1996.ISBN80-210-1352-4    

Pokoj a dobro : List k sociálním otázkám v České republice. Praha : ČBK, 2000. 



  

Společné cesty, oddělené cesty : Budoucnost vztahů mezi státem a církvemi. Praha : 

Nadace Konrada Adenauera, 1996. ISBN 80-901352-6-9 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností 

Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností 

státem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 
 

1. Úvod 

 Církve a náboženské společnosti jsou v dnešní době nejen v České republice 

fenoménem, který má jistý svébytný ráz. Jejich činnost, vliv a postavení v našem státě 

jsou silně historicky zakořeněny, a to jak v pozitivním, tak v negativním slova smyslu. 

Předkládaná diplomová práce se zabývá vztahem státu a katolické církve v České 

republice a hledá odpověď na otázku jak církev přispívá k naplňování a prosazování 

veřejných zájmů a jaké podmínky by spolupráci státu a církve v této oblasti usnadnily. 

 Vztah mezi státem a katolickou církví u nás byl vždy plný napětí a nesnadné  

spolupráce. Na české kulturní scéně nikdy nechyběla značná kritika církve, ostré 

polemiky a konflikty. Pro pochopení současné situace je mimo jiné nutné vnořit se do 

historie a hledat v ní základy novodobého vztahu státu a církve v našich zemích. Svou 

významnou roli zde sehrává proměňující se politická scéna, která je střídavě příznivá a 

nepříznivá pro řešení tohoto vztahu.  

 Katolická církev, stejně jako jiné instituce v naší společnosti, sleduje a prosazuje 

jak zájmy svých členů, které se velmi často ocitají na rozhraní mezi zájmy soukromými 

a veřejnými, tak zájmy veřejné. Tato práce se s vědomím, že katolická církev prosazuje 

v České republice i své partikulární zájmy, zaměřuje na oblasti zájmů, které považuje 

stát i církev za zájmy veřejné a důležité pro celou naši společnost.1 Samozřejmě, 

interpretace důvodů sledování veřejných zájmů a jejich konkrétní realizace může být ze 

strany státu a církve odlišná. 

Ve své práci nepojímám především z důvodu rozsahu problematiku všech církví 

a náboženských společností v České republice. Zaměřuji se pouze na církev katolickou, 

která v historii byla a je i v současnosti nejpočetnější církví u nás.2 K tomuto rozhodnutí 

mě vedl i fakt, že sama patřím do katolické církve, a tak se v její problematice orientuji 

lépe než v problematice jiných církví a náboženských společností. To však pro mne jako 

výzkumníka znamená dost velké riziko, že práce bude ovlivněna mým soukromým 

názorem na danou problematiku. S vědomím tohoto rizika přistupuji ke zkoumanému 

problému a pokusím se ho analyzovat nezaujatě. 

                                                 
1 Pro tyto oblasti budou používány výrazy veřejné zájmy, oblasti veřejně prospěšné, veřejně prospěšné 
služby. Funkci církve v oblastech veřejných zájmů práce zahrnuje pod kategorii „veřejné služby“. 
2  V roce 2001 se k ní při sčítání lidu přihlásilo 2 740 780 obyvatel, což je více než pětina obyvatel ČR. I 
když většina z nich nejsou tzv. praktikující katolíci, kteří se zapojují do života církve, je z tohoto postoje 
zřejmé, že katolická církev nějakým způsobem ovlivňuje část naší společnosti i veřejný život. 
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Hned na začátku je třeba upozornit, že problematika katolické církve často 

přesahuje do problematiky i ostatních církví a náboženských společností, proto se ne 

z důvodu zmatení čtenáře v některých kapitolách objevuje pouze problematika katolické 

církve, v jiných obecně problematika všech církví a náboženských společností.  

První kapitola „Úvod“ je počátečním vhledem do zkoumané problematiky a 

struktury práce.  

Druhá kapitola „Cíle, otázky, metody a informační zdroje“ vymezuje cíle práce, 

výzkumné otázky, informační zdroje a metody, které jsem při zpracovávání diplomové 

práce používala.  

Třetí kapitola „Teoretický rámec“ předkládá vhodný teoretický rámec, do 

kterého lze (i když s mnoha zmíněnými výhradami a obtížemi) zařadit širokou 

problematiku vztahu státu a katolické církve v České republice. V první řadě se zabývá 

konceptem občanské společnosti a občanského sektoru a hledá odpověď na otázku, zda 

lze katolickou církev ve své komplexnosti zařadit do občanského sektoru. Dále nahlíží 

na současnou funkci katolické církve v české společnosti, která je silně historicky 

podmíněna, což ovlivňuje i současný vztah státu a církve. Dále si teoretická část práce 

klade otázku zda je církev pouhou zájmovou skupinou a do jakého konceptu střetu 

zájmů lze u nás vztah státu a církve zařadit. 

Čtvrtá kapitola „Veřejný zájem a jeho různá pojetí“ hledá společné prvky 

v definování kategorie veřejného zájmu státem a církví. Na základě tohoto definování 

pak vymezuje oblasti, ve kterých církev svým působením přispívá k naplňování a 

prosazování veřejných zájmů. Zahrnuji je do kategorie „veřejné služby“.  

Pátá kapitola „Historická analýza vztahu státu a katolické církve“ je nezbytnou 

součástí dnešní analýzy tohoto vztahu, která následuje v šesté kapitole s názvem 

„Analýza vztahu státu a katolické církve po roce 1989“. Představuje hlavní aktéry a 

události, které vedly k současné podobě vztahu státu a církve v České republice, dodnes 

velmi problematickému.  

Sedmá kapitola „Stát a církve v zemích Evropské unie“ předkládá mezinárodní 

srovnání a je inspirací pro osmou kapitolu s názvem „Problematické oblasti vztahu 

státu a katolické církve ve vztahu k veřejným zájmům a návrhy jejich řešení“, která 

analyzuje problematické okruhy vztahu státu a církve ve vztahu k veřejným zájmům u 

nás a promýšlí opatření, jak by mohl být upraven vztah státu a církve v našich 

podmínkách, aby spolupráce státu a církve co možná nejlépe vedla k naplňování a 

prosazování veřejných zájmů. „Závěr“ nakonec shrnuje dosažené poznatky. 
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2. Cíle, otázky, metody a informační zdroje 

2.1 Cíle  

1. Vsadit téma diplomové práce do relevantního teoretického rámce 

2. Zkoumat kategorii veřejného zájmu – jak je charakterizována státem 

a jak katolickou církví, hledat společné prvky obou interpretací a na 

základě toho vymezit funkce církve v naší společnosti ve vztahu 

k veřejným zájmům 

3. Analyzovat současný vztah státu a katolické církve v České 

republice. Ten je silně historicky podmíněn, tudíž je nezbytný i delší 

pohled do minulosti. 

4. Navrhnout v rámci problematických oblastí vztahu státu a katolické 

církve ve vztahu k veřejným zájmům taková opatření, která by při 

spolupráci obou vedla k efektivnímu prosazování a naplňování 

veřejných zájmů v České republice 
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2.2 Otázky 

 V rámci tématu své diplomové práce jsem si kladla mnoho otázek, z nichž jsem 

již na začátku vymezila tři základní výzkumné otázky: 

1. Jak katolická církev přispívá k prosazování a naplňování veřejných 

zájmů v České republice?  

2. Jaké jsou problematické oblasti vztahu státu a katolické církve ve 

vztahu k veřejným zájmům v České republice? 

3. Jaká opatření (příp. konfesní model) ve vztahu státu a katolické 

církve by nejlépe vedla k prosazování a naplňování veřejných zájmů 

v ČR?  

 

V rámci těchto základních otázek si v diplomové práci kladu mnoho dalších dílčích 

otázek: 

1. Do jakého teoretického rámce lze v ČR vsadit vztah státu a katolické církve? 

Jsou církve součástí občanské společnosti a občanského sektoru? 

2. Jaké je pojetí církví v ČR? Jsou církve „jen“ zájmovou skupinou? 

3. Jaké jsou veřejné zájmy v České republice? 

4. Jak charakterizuje veřejné zájmy katolická církev? 

5. V jakých oblastech stát a církev spolupracují při prosazování a naplňování 

veřejných zájmů? 

6. Ovlivňuje historické postavení katolické církve v českých zemích současný 

vztah státu a církve? 

7. Jací jsou hlavní aktéři, kteří ovlivňují vztah státu a církve v ČR? 
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8. Proč od roku 1989 do současnosti nedošlo k narovnání vztahu mezi státem a 

katolickou církví? 

9. Jak se model vztahu státu a katolické církve v České republice podobá či liší od 

konfesně právních úprav v rámci Evropy?  
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2.3 Metody a informační zdroje 

 Ve své práci se pokusím pomocí jednotlivých výzkumných metod a různých 

zdrojů dat  a informací zodpovědět výše zmíněné otázky a dosáhnout navržených cílů. 

Při zpracování daného tématu využívám především studium a analýzu 

dokumentů. Jedná se o studium a analýzu tuzemských i zahraničních odborných 

publikací a článků, právních dokumentů, oficiálních i neoficiálních dokumentů vlády a 

ministerstva kultury ČR a církevních dokumentů. Odborných publikací k danému 

tématu není mnoho, čerpala jsem tedy z mnoha knih, které se týkají dílčích problémů a 

témat. Na dané téma neexistuje žádná odborná publikace, která by zahrnovala mnou 

uchopenou problematiku. Nejvíce inspirujícími publikacemi se pro mne staly knihy R. 

Tretery Církevní právo a konfesní právo (1997) a Stát a církve v České republice 

(2002). Z novějších pramenů to byla zejména kniha S. Přibyla Konfesně právní studie 

(2007), která je však zaměřena čistě na právní hledisko dané problematiky. Velkým 

zdrojem poznatků byly pro mne dokumenty zúčastněných aktérů, především vládní 

dokumenty, dokumenty a výroční zprávy odboru církví ministerstva kultury, církevní 

dokumenty. Úplný seznam literatury i internetových zdrojů je uveden v seznamu 

použité literatury.  

V rámci metody studia a analýzy dokumentů využívám i historickou a 

srovnávací analýzu.  

Velkým zdrojem inspirace a informací pro mne byly konzultace s odborníky a 

experty pohybujícími se v oblastech dané problematiky. Jednalo se většinou o 

neformální rozmluvy o daném tématu, které neměly předem danou strukturu, v jednou 

případě šlo o telefonický hovor. Mezi tyto odborníky patří zejména Mgr. Jakub Kříž, 

Mgr. Kamila Moučková, Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Ing. Helena Černá a Jan Cmíral jako 

představitelé státního aparátu a JUDr. Stanislav Přibyl, PH.D, JC.D, ICLic. ThLic. Jiří 

Koníček a Mgr. Jan Balík jako představitelé katolické církve.  

Další významnou metodou se pro mne stala metoda zúčastněného pozorování 

během dvouměsíční stáže na odboru církví ministerstva kultury. Vzhledem k tomu, že 

toto místo je jediné státní pracoviště, které je za problematiku církví zodpovědné, měla 

jsem možnost účastnit se dění přímo u zdroje. 

V práci jsem dále využila metodu analýzu aktérů, která mi pomohla 

identifikovat všechny zúčastněné, kterých se zkoumaná problematika dotýká a volně 

pojatou metodu prediktivních „What-if“ scénářů. 
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3. Teoretický rámec 

3.1. Občanská společnost 

 Církve a náboženské společnosti jsou nejen v naší zemi tak trochu oříškem 

v tom, že sama společnost neví, kam přesně by je měla zařadit. V našich zemích vždy 

hrála největší roli církev katolická, jejíž více než tisíciletá existence ji uváděla v různých 

dobách do různých pozic. Plnila tak mnohé funkce od těsného sepětí s politickou mocí 

až k jejímu relativně svobodnému postavení ve společnosti a vždy se tak pohybovala ve 

veřejných, politických i občanských prostorech. Všechny tyto prostory lze historicky 

zahrnout do chápání konceptu občanské společnosti, jež je sama o sobě velmi rozsáhlou 

kapitolou, kterou zkoumají společenskovědní disciplíny již dlouhý čas. Základní 

význam pojmu občanská společnost vychází už z Aristotelovy politické společnosti, 

označující společenství svobodných lidí, které spojuje nejen starost o zajištění si obživy, 

ale i snaha vést dobrý život, tedy žít ctnostně a šťastně. (Kolektiv autorů, 1996: 1201)  

 Müller (2002) vysvětluje, že počínaje antikou až do konce 18. století 

představoval pojem občanské společnosti v celé Evropě střídavě synonymum pro 

politickou společnost či stát. Dnešní chápání občanské společnosti je radikálně odlišné a 

pojímá spíše protiváhu ke státnímu aparátu. Autor upozorňuje, že přes chápání občanské 

společnosti jako společnosti politické je již v myšlení autorů jako jsou Hobbes, Locke, 

Rousseau, Montesquieu či Smith přítomno mnoho předpokladů, jež umožnily vznik 

moderního pojetí občanské společnosti jako odlišné od státu. 

 Müller rozděluje dva základní myšlenkové proudy, sociokulturní a 

redukcionistický, které výrazným způsobem podmiňují současné pokusy o vymezení 

pojmu občanské společnosti. Široký sociokulturní proud zahrnuje tři pojetí. První 

generalistické pojetí přiřazuje k charakteristice občanské společnosti existenci omezené 

a odpovědné veřejné autority, druhé maximalistické pojetí považuje za hlavní formy 

občanské společnosti politickou veřejnost a trh, třetí minimalistické pojetí chápe 

občanskou společnost jako doménu kulturních předpokladů, zažitých tradic, hodnot a 

norem, sdílených způsobů mravů, jež podmiňují myšlení a jednání každého člena 

společnosti. Občanská společnost je zde konceptualizovaná až extrémně jako sféra 

oddělená od státu, politiky, ekonomiky i náboženského života. Redukcionistický proud 

zahrnuje především Marxovo pojetí vycházející z Hegela, že samoregulující ekonomika 
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vede k regulaci optimálních vztahů ve společnosti a omezuje pojetí občanské 

společnosti jako společnosti především ekonomické. (Müller, 2002: 24-73)  

 V současné době pojímá česká socioložka Stachová občanskou společnost jako 

komunitu občanů, kteří se sdružují ve veřejném prostoru. Ten je podle autorky potřeba 

odlišit od prostoru individuálních, rodinných a přátelských sítí na straně jedné, a od 

státu a trhu na straně druhé. Veřejný prostor se podle ní skládá ze zprostředkujících 

organizací a sdružení, které mají formální a právní základ, vlastní autonomii a občané se 

do nich zapojují dobrovolně. Občanskou společnost však nelze omezovat pouze na 

komunitu dobrovolně se sdružujících občanů, ale je nutné brát v úvahu i individuální 

participaci, a zároveň neformální způsoby participace. (Stachová, 2005: 11-12) 

 V jednotlivých zemích existuje rozdílné pojetí a fungují tedy i různé modely a 

koncepce občanské společnosti. Mezi nejpodstatnější kritéria, podmiňující specifičnost 

pojetí, patří především národní historická tradice, ideologické přesvědčení, model 

organizace státu a veřejné správy, jejich role ve společnosti, kulturní a sociální vývoj a 

také náboženství. Existuje tak celá řada definic, přičemž každá rozumí občanskou 

společností odlišný typ subjektů, činností a hodnot.  

 Občanská společnost v dnešním pojetí v českých zemích začala rozkvétat v 

polovině 19. století různými veřejnými aktivitami. Postavení katolické církve v ní 

dodnes není zcela objasněno. Církev vždy byla nějakým způsobem součástí občanské 

společnosti tak, jak je chápána dnes, fenoménem nezávislým na politice státu a trhu. 

Přestože v naší historii církev měla politický vliv, nebyl jejím předním posláním.  Podle 

Potůčka (2005) se občanská společnost prosazuje prostřednictvím neustále se 

vynořujících, působících a zanikajících sociálních interakcí mezi jednotlivými občany. 

Vytváří občanům příležitost k tomu, aby společně vyjadřovali své názory a hodnoty a 

přenášeli je do skutků. Institucionalizovaným vyjádřením života občanské společnosti je 

dle autora relativně nově používaný pojem občanský sektor, který i já budu dále 

používat, jelikož vystihuje konkrétní podobu občanské společnosti.  

3.2 Občanský sektor v České republice 

 Jak jsme nepřímo naznačili již v minulé kapitole, nejdůležitějšími regulátory 

lidského života jsou stát, trh a občanský sektor. Postavení státu, stejně jako jeho úloha 

v regulaci lidské činnosti, je dodnes diskutabilní otázkou. Různé politické koncepce se 

různí v názorech na tuto problematiku. Ať jsou však tyto koncepce jakékoliv, státy 

v moderních společnostech ovlivňují životy lidí, kteří v nich žijí, a jsou tak důležitým 
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nástrojem regulace. Relativně jednoduše uplatnitelným zdrojem takové regulace je 

politická moc. Kontrola prostřednictvím politické moci má podobu ustanovení pravidel, 

která by měla být dodržována, dále má podobu vytváření legislativních či 

ekonomických podmínek, které stimulují či naopak potlačují určité chování anebo má 

podobu přímého donucení.  

 Vedle státu, jako regulátoru lidského života, stojí jako další významný regulátor 

občanský sektor, někdy také nazýván neziskový sektor, nevládní sektor, třetí sektor 

apod. Pojem občanský sektor zdůrazňuje propojenost neziskových organizací 

s občanskou společností. 

 „Občanský sektor je institucionalizovaným vyjádřením života občanské 

společnosti. Tvoří jej organizace, které jsou formou dobrovolného sdružování občanů 

sdílejících společné hodnoty a ochotných spolupracovat na společném díle. Zatímco stát 

spoléhá na politické procesy, disponuje legislativou a veřejnými rozpočty, soukromý 

sektor užívá trhu k optimalizaci rozhodování o produkci a směně statků. Občanský 

sektor potřebuje dobrou informaci o lidských potřebách, poněvadž je má uspokojovat 

tam, kde nejsou uspokojovány nebo jsou uspokojovány pouze neadekvátně – ať už 

ziskovým sektorem nebo státem.“ (Potůček, 2005: 103) 

V České republice je v současnosti vztah státu a občanského sektoru, stejně jako 

v mnoha jiných zemích, vnímán jako nesnadné a proměnlivé partnerství. Historie tohoto 

vztahu je poměrně bohatá na různé zvraty, které byly důsledkem měnících se 

autoritářských a demokratických režimů. Organizace patřící dnes do koncepce tzv. 

občanského sektoru se vždy ve velké míře podílely na budování a obnově 

demokratických poměrů, jejich tradice však není právě díky měnícím se režimům 

zdaleka tak silně zakotvena jako je tomu například ve Spojených státech amerických. 

(Potůček, 2005) 

 Po roce 1989 se u nás objevují tři základní funkční polohy občanského sektoru: 

1. Občanský sektor jako náhražka nefungujícího státu. 

2. Občanský sektor v roli doplňku působení, případně iniciátora legislativních 

změn. 

3. Občanský sektor jako nástroj prosazování zájmových skupin ovlivňujících ve 

svůj prospěch selhávající nebo nedostatečně odpovědnou státní správu.     

Je možné říci, že v naší zemi, podobně jako v ostatních postkomunistických 

zemích, dnes převažuje spolupráce mezi státem a občanským sektorem. Frič (2001) ve 

svém dělení organizací občanského (neziskového) sektoru poukazuje na to, že 
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organizace často neslouží jen k uspokojování soukromých zájmů jednotlivců či skupin, 

ale přispívají k veřejnému blahu. Jedná se tak o organizace vzájemně prospěšné a 

veřejně prospěšné. Hlavním cílem vzájemně prospěšných organizací je sloužit zájmům 

svých členů, tzn. uzavřenému okruhu osob, které jsou členy organizace. Pokud tyto 

organizace slouží veřejnému prospěchu, není to jejich hlavní cíl. Tyto skupiny vznikly 

například na bázi určité podobnosti zájmů, koníčků, osudů svých členů, sociálního 

postavení, profese, věku apod. Cílem veřejně prospěšných organizací je poskytování 

veřejně prospěšných služeb a služba veřejným zájmům. Tyto organizace jsou otevřeny 

široké veřejnosti, tj. těm, kteří tuto službu potřebují. Organizace, které zajišťují veřejně 

prospěšné služby (např. sociální péči o lidi staré a opuštěné, péči o lidi s tělesným či 

mentálním postižením) bývají především v zahraničí zvýhodňovány z hlediska daní i 

jiných podpor oproti organizacím, které slouží zájmům svých členů. 

Pojetí občanské společnosti jako síly, která spolupracuje se státem, je dnešním 

ideálním pojetím, které se těší značné oblibě. Otázkou však zůstává, zda mezi státem a 

občanským sektorem, resp. jeho organizacemi, existuje v našem prostředí skutečný 

partnerský vztah a na jaké rovině se tento vztah nachází. 

 „Většina autorů zabývajících se analýzou fungování organizací občanského 

sektoru sice uvádí, že situace ve vztazích mezi organizacemi občanského sektoru a 

státem se časem zlepšuje, ale ještě stále nepovažuje tento vztah za plně partnerský. 

Takto jej nehodnotí ani sami představitelé organizací občanského sektoru, kteří 

nejednou přiznávají, že vlastně ani sami nevědí nebo se nemohou dohodnout na tom, jak 

by měl partnerský vztah se státem vypadat.“ (Frič, 2000)  

Organizace občanského sektoru se od sebe liší různými způsoby, např. svou 

velikostí, polem působnosti, způsobem financování apod. a působí v nejrozmanitějších 

oblastech lidského života.  

 V naší kultuře je pro organizace občanského sektoru rozšířena tzv. strukturálně-

operacionální definice, jejímž autorem je Lester M. Salamon, americký sociolog. 

Organizace, které jsou do tohoto sektoru zahrnovány se vyznačují všemi atributy 

uvedenými v jeho definici současně.  

1. Jde o organizace, které jsou do určité míry institucionalizovány. V některých 

zemích je to dáno jejich formálním statutem, v jiných, kde neexistují právní 

ustanovení, může být tato institucionální podoba vyjádřena např. pravidelnými 

schůzemi členů a pracovníků, jednacími pravidly, formou určitého stupně 

organizační činnosti apod. 
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2. Mají soukromou povahu, tzn. že jsou institucionálně oddělené od státní správy. 

Nejsou jejich součástí ani nejsou řízeny orgány, ve kterých převládají státní 

úředníci. To však neznamená, že nemohou mít významnou státní podporu nebo 

že ve vedení nemohou být také státní úředníci. Rozhodující je zde fakt, že 

základní struktura neziskových organizací je ve své podstatě soukromá. 

3. Nerozdělují zisk tzn., že své zisky nerozdělují  mezi vlastníky nebo vedení 

organizace. Neziskové organizace mohou v určitém období dosáhnout zisku, ale 

ten musí být opětovně použit na cíle dané posláním organizace, nikoli převeden 

na vlastníky organizace nebo její řídící orgán. V tomto smyslu jde o soukromé 

organizace, které neslouží primárně k dosahování zisku. Tento fakt vyčleňuje 

neziskové organizace ze souboru soukromého sektoru – soukromého podnikání. 

4. Jsou samosprávné, autonomní, tzn. jsou schopné řídit svou vlastní činnost. 

Neziskové organizace mají svá vlastní interní pravidla řízení a nejsou ovládány 

zvenčí. 

5. Jsou dobrovolné, tzn. zahrnují určitý významný prvek dobrovolné činnosti, ať 

již formou účasti na konkrétních aktivitách nebo ve vedení organizace. To 

neznamená, že všechny či většina příjmů musí pocházet z dobrovolných 

příspěvků nebo že většina pracovníků jsou dobrovolníci. Jako určitý znak 

dobrovolnosti postačuje jakýkoliv dobrovolný prvek, například jen dobrovolná 

správní rada.3 

3.2.1 Církve součástí občanského sektoru? 

 Je stále nevyřešenou otázkou, zda církve a náboženské společnosti spolu s jejich 

aktivitami lze jednoznačně řadit do občanského sektoru. Různí autoři mají na tuto 

problematiku různé názory.  

 Na církve a náboženské společnosti je totiž možné extrémně nahlížet i jako na 

zcela oddělený (čtvrtý) sektor, vedle sektoru podnikatelského, veřejnoprávního a 

občanského, nebo jako na součást občanského sektoru. V postkomunistických zemích 

střední Evropy jsou církve a náboženské společnosti ve svých právních formách 

považovány za součást občanského sektoru. (Potůček, 2005: 158) Avšak toto zahrnutí 

není bezproblémové. 

 Pokud budeme vycházet ze Salamonovy definice pro organizace občanského 

sektoru, tak církve velmi dobře splňují všechny její podmínky. Jsou 

                                                 
3 Podrobnější vymezení definice najdeme např. u (Frič; 2001) 
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institucionalizované, nerozdělují případně vytvořený zisk mezi své zakladatele nebo 

členy svých orgánů. Jsou typicky ne-pro-ziskové, v českém právním řádu vznikají jako 

právnické osoby soukromého práva (i když s veřejnoprávním posláním), jsou 

samosprávné a na veřejné správě svým rozhodováním nezávislé, prokazují vysokou 

míru dobrovolnictví. Církve jsou založeny na etických principech a jsou tak ve své 

podstatě zaměřené k obecnému prospěchu celé společnosti. (Bergerová, 2002)  

 Přesto se v problematice přiřazení církví a náboženských společností 

k občanskému sektoru vyskytují jisté problémy. Prvním z nich je státní financování 

církví a náboženských společností, které je dosud v našem právním systému pojato jako 

nárokové. Tento problém může být dnes chápán jen jako dočasný (vzhledem ke snaze 

oddělit církve a náboženské společnosti od státního financování). Dalším omezením, 

které však nelze považovat za dočasné je poslání a funkce církve, kterým je především 

kultivovat a naplňovat vztah ke transcendentnu. Jen těžko lze totiž přehlédnout 

sebedefinici církve samotné, která sama sebe chápe jako komplex dvou složek – lidské a 

božské neboli rozděluje sama sebe na církev viditelnou a duchovní4. Církev viditelnou 

lze podle J. Webera (1977) pokládat za instituci či organizaci, která nezávisle na účelu 

své existence komentuje politické dění, žádá daňová zvýhodnění a snaží se získat jistý 

vliv v politickém prostoru. V těchto funkcích je tedy možné ji zkoumat jako jiné 

podobně vystupující instituce, s vědomím toho, že tento pohled na církev si však 

nemůže činit nárok na absolutní vyjádření tohoto fenoménu.  

 Významným prvkem mluvícím ve prospěch řazení katolické církve 

k občanskému sektoru je sice její historická přítomnost v kořenech neziskových aktivit i 

současné působení v této oblasti, protože kořeny dobročinnosti a humanitárních aktivit 

na území dnešní České republiky jsou velmi úzce spjaty s působením křesťanské víry, 

to bychom však museli naše uvažování o církvi omezit pouze na účelová zařízení 

církve. V tom případě bychom ji mohli s klidným svědomím a bez komplikací přiřadit 

k organizacím občanského sektoru. Při pohledu na církev jako na celek by ale bylo 

nesprávné ignorovat její specifické „poslání“ a sebedefinování. 

 

 

                                                 
4 Viz Lumen Gentium, čl.8 In Dokumenty II. Vatikánského koncilu 
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3.3 Path dependence 

 Současný český stát lze definovat jako stát budovaný na občanském principu, 

tzn. že občané tohoto státu mají stejná práva a povinnosti a že stát ani neznevýhodňuje 

ani nediskriminuje žádné organizace, které si občané vytvářejí k vyjadřování a 

obhajování svých zájmu, tedy ani církve a náboženské společnosti. 

 Stát je založen na demokratických hodnotách, a nesmí se dle Ústavy vázat na 

žádnou ideologii, ani na žádné náboženské vyznání. Občanům je zaručena svoboda 

myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Toto dnešní rovnoprávné postavení církví 

však nebylo až do dvacátého století vůbec samozřejmostí. Katolická církev hrála 

mnohdy výlučnou roli na úkor ostatních církví a náboženství. 

Dodnes neuspořádaný vztah mezi státem a katolickou církví jako institucí 

v širokém slova smyslu, jak podrobněji uvidíme z historické analýzy, má své hluboké 

historické kořeny. Tuto souvislost můžeme v širokém pojetí zahrnout do teorie path 

dependence, která vznikla na půdě neoklasické ekonomie a v naší problematice poslouží 

v obecném smyslu.  

Samotný pojem instituce je v neoklasickém přístupu chápán na rozdíl od zažité 

konvence velmi široce, bez organizační formy. Instituce jsou lidmi vytvořená omezení, 

která strukturují politické, ekonomické a sociální interakce. Instituce zahrnují jak 

neformální omezení (sankce, tabu, zvyky, tradice a normy jednání), tak i formální 

pravidla (konstituce, zákony, a vlastnická práva). Termín path dependence, který 

souhrnně charakterizuje evoluční aspekt, hraje klíčovou roli zejména ve všech 

reformních agendách a zcela nepochybně měl své místo ve velkých transformačních 

procesech totalitních režimů. (Kotlas, 2004: 2-4) 

Teorie path dependence vyjadřuje zásadní podmíněnost jakékoli současné 

institucionální základny či existující soustavy institucí na tom, jakými stavy, jakou 

cestou prošla tato základna či soustava v minulosti. Teorie path dependence upozorňuje 

především na to, že současný stav (current policy) je vázán, ovlivněn, podmíněn, 

limitován, či založen na stavu minulém (past policy). Nejen současnost, ale i 

budoucnost je totiž formována minulostí. (North, 1998: vii) V případě české církevní 

politiky lze tuto teorii v obecném smyslu dobře uplatnit.  

Katolická církev hrála od počátku svého působení v českých zemích významnou 

roli (především politickou), ačkoliv to se skutečným posláním církve mělo pramálo 

společného. Její vztahy se státními útvary, zatíženy ideologickými konflikty, se ubíraly 
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cestou od respektování významné role katolické církve ve společnosti státními orgány 

ve středověku přes podřízenost církve státním zájmům v době habsburské až po útlak a 

systematickou likvidaci církevních struktur za druhé světové války a poté 

komunistickým režimem.5 Především tyto etapy ideologických konfliktů v našich 

zemích přispěly k pohnutému stavu vztahu státu a církve, přerušily a zdeformovaly 

mnohdy činnost i vnitřní uspořádání církve jako instituce. Vztah státu a církve je těmito 

historickými momenty dodnes poznamenán.  

V důsledku soustavné převýchovy českého národa v duchu materialismu a 

zdůrazňování negativních událostí ze života církve se podařilo v české veřejnosti udržet 

nedůvěru ke katolické církvi. (Kalný, 1993: 7-11) Díky pohnuté historii katolické církve 

je i dnes pro mnoho českých obyvatel těžké uvěřit tomu, že účelem činnosti katolické 

církve není, jak se to v historii často jevilo, dosažení co nejvyššího mocenského vlivu či 

hromadění majetku, jak lze dodnes slýchat v souvislosti s nevyřešenou otázkou restitucí 

církevního majetku. 

3.4 Církev jako zájmová skupina? 

 Budeme-li sledovat otázku společných zájmů České republiky a katolické církve 

je na místě v teoretickém rámci uvažovat také o katolické církvi jako o instituci 

v politickém procesu a o tom, zda je možné ji v rámci organizací občanského sektoru 

redukovat na běžnou zájmovou skupinu.  

V České republice existuje celá řada témat, díky kterým dochází ke vzájemnému 

prolínání oblasti politiky a náboženství. Postavení katolické církve v ČR je hluboce 

historicky podmíněno a jak již bylo řečeno výše církev jako instituce plnila rozdílné 

funkce a byla často nástrojem mocenského vlivu. To neplatí pro dnešní dobu, kdy jsme 

církev přiřadili do souvislosti konceptů občanské společnosti a občanského sektoru. 

Přesto nelze snadno zodpovědět otázku, zda církev představuje v naší demokratické 

společnosti pouhou zájmovou instituci nebo nějaký jiný společenský a politický 

fenomén.  

 Samozřejmě, církev jako organizace občanského sektoru sleduje jak zájmy 

svých členů, které se často ocitají na rozhraní mezi zájmy soukromými a veřejnými, tak 

zájmy veřejné. Problém popsat církev jako zájmovou instituci naráží na určitá omezení 

ve chvíli, kdy si uvědomíme, že církve nejsou organizovány proto, aby vyvíjely tlak, 

                                                 
5 Podrobně toto téma rozebírá kapitola 5 - historická analýza vztahu státu a katolické církve 
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sdružovaly se a prosazovaly zájmy nebo participovaly na moci. I když mohou v mnoha 

situacích toto činit, není to, jak již bylo výše zmíněno, jejich konstitutivním účelem.  

 Vhodnou teorii zájmových skupin, podle které bychom mohli katolickou církev 

považovat za zájmovou skupinu, předkládá Ulrich von Alemann (1987). Vymezuje 

zájmové skupiny jako svobodně utvářené sociální jednotky s určitými cíli a s určitým 

dělením, které se snaží uskutečnit individuální, materiální a ideové zájmy svých členů 

ve smyslu potřeb, užitku a ospravedlnění. Abstraktnost této definice sice vymezuje 

přijatelný prostor pro zařazení církve jako zájmové skupiny v nejobecnější rovině, 

přesto lze uvést řadu relevantních rozdílů mezi zájmovými skupinami a církvemi.  

 Německá politoložka Heidrun Abromeit6 provedla již v roce 1989 schematické 

srovnání ideálních typů zájmových skupin a církví, z něhož lze většinu závěrů aplikovat 

i na dnešní katolickou církev v naší zemi. Autorka upozornila na následující rozdíly 

mezi zájmovými skupinami a církvemi:  

- Přes všechnu komplikovatelnost lze podle autorky tvrdit, že pro církev jsou primární 

nemateriální zájmy, tzn. že je ochotna hájit pro své členy ve světském smyslu i 

nevýhodná stanoviska, odpovídá-li to Boží vůli, na rozdíl od zájmových skupin, které 

hájí materiální zájmy ve smyslu vlastního užitku.  

- Zájmové skupiny si autonomně definují svůj zájem, a kolektivně utvářejí vůli, zatímco 

u církve je to záležitost dogmatu či indoktrinace.  

- Zájmové skupiny disponují zpravidla speciální skupinou lidí, kterou zastupují nebo 

která vytváří jejich členskou základnu, oproti tomu má církev nespecifikované členstvo, 

řadu potenciálních členů apod. 

- Pro zájmové skupiny je typická dobrovolnost vstupu a jednoduchost jejich opuštění, u 

církve je svoboda vstupu i výstupu problematická (např. malé dítě se bez své vůle stává 

členem ve chvíli křtu). 

- Zájmové skupiny mají obvykle demokratickou strukturu, zatímco církev je značně 

hierarchizovaná. 

- Adresátem aktivity zájmů skupin  bývá především stát nebo jiná zájmová skupina, u 

církví je „hlavním adresátem“ Bůh. 

Abromeitová tímto připomíná, že člověk nemusí být v zajetí církevní 

sebeinterpretace, aby poznal, že církev není bez mnohých výhrad a omezení mezi 

zájmové skupiny zařaditelná.  

                                                 
6 Zpracováno podle Fialy, 1995 



 29 
 

Z politologického hlediska by tedy církev měla být považována spíše za 

organizaci sui generis, která má v české občanské společnosti své nezastupitelné místo. 

(Fiala, 1995: 96)      

3.5 Korporativismus – koncept zájmových konfliktů ve vztahu 

k veřejnému zájmu 

Po teoretickém vymezení občanské společnosti a občanského sektoru v České 

republice a problematickém zařazení církví do tohoto rámce je na místě hledat konkrétní 

koncept, který by mohl charakterizovat vztah státu a katolické církve na poli 

zprostředkovávání veřejných zájmů. Katolická církev v současné době v naší republice, 

i když není církví státní, působí ve veřejném životě a má možnost ovlivňovat veřejnou 

politiku stejně jako řada jiných organizací občanského sektoru. Vzhledem k tomu, že 

žádný konkrétní koncept vztahu státu a církve u nás neexistuje, je nutné hledat jeho 

zařazení na obecné úrovni vztahu českého státu a organizací občanského sektoru. Jak již 

bylo výše zmíněno, organizace občanského sektoru mají za úkol především vyplňovat 

mezery tam kam stát s trhem nedosáhnou. Sledují tedy především zájmy veřejné a 

skupinové, které vedou k naplňování potřeb občanů. Přestože jsme katolickou církev 

v pojetí zájmových skupin vymezili jako organizaci sui generis, při hledání konceptu 

zájmových konfliktů ve vztahu k veřejnému zájmu ji s vědomím výše zmíněných 

omezení budeme sledovat jako organizaci občanského sektoru prosazující kromě zájmů 

soukromých i zájmy veřejné. 

Na úrovni prosazování veřejných a skupinových zájmů organizacemi 

občanského sektoru a sledování veřejných zájmů státem dochází pochopitelně ke 

konfliktům a diskuzím o tom co jaká strana považuje za veřejný zájem. Teoretických 

konceptů o konfliktech zájmů existuje více. Vesměs jsou podmíněny historickými a 

politickými zkušenostmi v jednotlivých zemích a společnostech. V České republice není 

jednoznačně prosazován žádný z nich.  

Při hledání odpovědi na otázku do jakého rámce lze v České republice zařadit 

vztah státu a katolické církve jako organizace občanského sektoru, která sleduje 

soukromé i veřejné zájmy lze říci, že jejich spolupráce a řešení konfliktů se nejvíce 

přibližují vztahu korporativnímu.  

 Korporativismus zapustil své kořeny již ve středověku, kde byla věnována 

zvláštní pozornost ochraně autonomních sdružení, která vyplňovala prostor mezi státem 

a rodinou. Již tenkrát k nim patřila sdružení vznikající v rámci občanské společnosti, 
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mezi nimiž hráli významnou roli i církve a náboženské organizace. Nejedná se tedy o 

žádnou novinku. (Potůček, 2005: 77) 

Především v 70. a 80. letech dvacátého století hrál tento koncept významnou roli 

na evropské úrovni jako ucelený systém reprezentace a prostředkování zájmů 

probíhající v politické i nepolitické sféře. Propagátor tzv. neokorporativního proudu 

Phillippe C. Schmitter (1979) rozlišuje v teorii státní a sociální korporativismus. Státní 

korporativismus spojuje s podřízeností zájmových organizací autoritářské vládě a 

možností státního přinucení, oproti tomu sociální korporativismus spojuje s přítomností 

relativně autonomních zájmových organizací působících v relativně otevřené 

společnosti, kde jsou působící zájmy prostřednictvím uznaného nepostradatelného 

vyjednávání součástí politických procesů, čímž vytvářejí spoluodpovědnost nebo plnou 

odpovědnost za implementaci politických rozhodnutí a získávají tak poloveřejný nebo 

polostátní charakter. Podle Schmitterovy teorie lze o korporativismu v určitém státě 

hovořit ve chvíli, kdy v něm existují obě jeho formy. (Brokl, 1997: 47-49) 

„Neokorporativismus 70. a 80. let byl chápán jako alternativa k nedostatkům 

moderní pluralitní demokracie na jedné straně a jako alternativa k sociální výzvě 

komunismu na druhé straně.“ (Brokl, 1997: 58) Tento koncept převážil ve státech, které 

musely čelit opožděné industrializaci či modernizaci nebo regresi způsobené válkami či 

krizemi a nemohly plýtvat čas a energii na soupeření v pluralitním prostředkování 

zájmů.  

V naší zemi se vždy objevovaly a objevují určité znaky korporativismu (např. 

tripartita), přesto však v dnešní politické praxi korporativismus zdaleka nepřevládá. 

(Brokl, 1997: 67) Můžeme však s jistou omezeností hovořit o korporativismu jako o 

principu, který je uplatňován v souvislosti s českou občanskou společností a občanským 

sektorem.  

Korporativismus je tedy v našem chápání termínem, který charakterizuje vztahy 

vzájemné závislosti mezi státem a institucemi občanského sektoru, ve kterých stát 

reprezentuje veřejné zájmy a občanský sektor zájmy skupinové. Umožňuje tak státu a 

občanskému sektoru setkávat se a spolupracovat při řešení mnoha regulačních úloh. 

Prostřednictvím korporativních institucí se v demokratickém prostředí organizují 

skupinové zájmy. Jednotlivé instituce se snaží nalézat kompromisy, aby mohly své 

skupinové zájmy prosazovat ve spolupráci s jinými. Nesmí dovolit, aby jejich zájmy 

byly v rozporu se zájmy veřejnými či namířeny proti veřejnému blahu (veřejným 

zájmům). Tímto principem se snižuje riziko výskytu otevřených a neřešitelných 
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zájmových konfliktů. To však neznamená, že by stát zprostředkovával institucím cíle, 

kterých mají dosahovat nebo jim diktoval, jaké zájmy mají sledovat. 

Korporativní instituce fungují jako kanály informační výměny mezi občany, 

zájmovými skupinami i politiky. Vytvářejí institucionální mechanismy pro vyjadřování 

a prosazování diferencovaných zájmů různých sociálních skupin i pro harmonizaci 

svých zájmů se zájmy veřejnými.  

V korporativním vztahu je neopominutelná vzájemná strategická závislost 

jednotlivých aktérů. Stát je do jisté míry závislý na činnostech občanských organizací a 

ty se na druhou stranu neobejdou bez dobrého fungování státu. Stát činnost organizací 

sleduje a hlídá, zda nepoškozují při prosazování skupinových zájmů veřejný zájem nebo 

zda nepřekračují stanovené meze svých pravomocí. Stát samozřejmě utváří legislativní 

rámec a pravidla pro působení občanských organizací a v některých případech dokonce 

deleguje na instituce občanského sektoru odpovědnost za sledování veřejných zájmů 

s předpokladem, že zájmy institucí se kryjí se zájmy veřejnými. Instituce občanského 

sektoru mohou často fungovat lépe než státní instituce, závislé na čtyřletém volebním 

období, jako garant sledování dlouhodobějšího hlediska veřejných zájmů. (Potůček, 

1997: 115-116) 

Katolická církev zde může být vzhledem ke stálosti působení v České republice 

dobrým příkladem. Samozřejmě, že církev sleduje jak své partikulární zájmy (např. 

šíření víry) tak zájmy veřejné. Jak později uvidíme, zájmy katolické církve se mnohdy 

prolínají s veřejnými zájmy při vědomí, že interpretace důvodu sledování veřejných 

zájmů může být ze strany státu i církve odlišná. 
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4. Veřejný zájem a jeho různá pojetí 

4.1 Interpretace veřejného zájmu z hlediska státu 

Před odpovědí na otázku zda a jak katolická církev přispívá v České republice 

k naplňování a prosazování veřejného zájmu, je třeba nejprve důkladně analyzovat, jak 

je tento pojem definován. Pojem, který v dnešním světě slýcháme téměř každý den na 

půdě politické, sociologické, právnické, ekonomické i dalších společenských disciplín, 

totiž není snadno uchopitelný. Jeho multidisciplinární charakter napovídá nejen o 

složitosti jeho definování, ale otevírá u různých autorů (např. Kinkor, 1996) i otázku 

jeho samotné existence. Ukázat, jak je chápán obsah a smysl pojmu veřejný zájem a 

nalézt společné body v jeho definování státem a katolickou církví není jednoduchým 

úkolem.  

Přestože různé disciplíny znají pojem veřejný zájem velmi dobře a teoreticky ho 

rozpracovávají, při snaze definovat ho nejeden odborník ztrácí pevnou půdu pod 

nohama. Katolická církev ve svém učení tento pojem nezná vůbec, přesto, jak uvidíme 

později, má k této problematice co říci. 

Právní věda definuje veřejný zájem následovně: „Veřejný zájem je opakem 

soukromého zájmu. Jedná se o pojem, který platná právní úprava výslovně obsahově 

nevymezuje, nicméně který poměrně často používá. Z povahy věci lze dovodit, že jde o 

takový zájem, resp. zájmy, jež by bylo možno označit za obecné či veřejně, resp. obecně 

prospěšné zájmy, jejichž nositeli jsou blíže neurčené, nicméně alespoň rámcově 

determinovatelné okruhy či společenství osob, jako tzv. veřejnost, popř. zájmy, u nichž 

jde o tzv. zájmy společnosti. Tyto zájmy nesmí být v rozporu s platnými právními 

předpisy.“ (Slovník českého práva II.díl, 1999)  

Oproti zájmům společnosti se klasické ekonomické teorie tradičně zaměřují na 

zkoumání chování a rozhodování jednotlivců. Kategorie veřejnost tak nemá podle nich 

schopnost pociťovat žádnou potřebu či zájem, tato výlučnost je přiřazována 

jednotlivcům, to však nevylučuje, aby stejný zájem či potřebu nepociťovalo více 

jednotlivců či dokonce všichni jednotlivci určité skupiny. Nepochybný význam 

kategorie veřejného zájmu však lze vysledovat u ekonomů, kteří se věnují zkoumání 

ekonomických funkcí státu. Realizace veřejného zájmu bývá interpretována jako cíl 

fungování veřejných institucí, jedná se tak o významný  atribut vnějšího 
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institucionálního prostředí, ve kterém se pohybují, rozhodují a konají jednotlivé 

ekonomické subjekty. (Malý, 1999: 21-23) 

Učebnice veřejné politiky předkládá charakteristiku veřejného zájmu dle 

amerického politologa W. Lippmana (1955), který již před více než půl stoletím ve své 

knize napsal: „Dospělí lidé, chce se věřit, sdílejí shodné veřejné zájmy. Veřejný zájem 

se však u nich směšuje, a někdy je v rozporu s jejich soukromými a speciálními zájmy. 

Je-li tomu tak, lze říci, že veřejný zájem je zřejmě tím, co by si lidé vybrali, kdyby viděli 

jasně, racionálně a jednali nezaujatě a benevolentně.“ (Potůček, 2005: 12)    

Lze však bez zaváhání říci, že veřejný zájem je obecný zájem celé společnosti 

(tzn. že je prospěšný či výhodný pro každého jednotlivce dané společnosti) nebo že to je 

zájem, který přesahuje zájmy soukromé? Takto jednoduché to jistě není. Veřejný zájem 

v sobě nese mnoho rozporuplných a dynamických dimenzí a ani na akademické půdě se 

dnes nesetkáváme v podstatě s žádnou jasnou definicí tohoto pojmu. Setkáváme se 

pouze s mnoha polemikami a náznaky toho, jak veřejný zájem vzniká, jak je 

charakterizován a co je jeho obsahem.  

Je-li něco ve veřejném zájmu, většinou předpokládáme, že se jedná o něco 

prospěšného, dobrého,  blahodárného či užitečného pro naši společnost, automaticky 

pomyslíme na pozitivní význam tohoto spojení. Ne vždy tomu tak v naší historii bylo a 

ani dnes nemáme jistotu, že pojem veřejný zájem není zneužíván politiky, institucemi či 

jednotlivci. Pravděpodobně v dnešním hustě zalidněném globalizovaném světě, ve 

kterém technické možnosti dávno předběhly lidské chápání, více než kdy jindy roste 

potřeba prosazování univerzálních veřejných zájmů, které by stále více měly převažovat 

nad zájmy individuálními. (Dostálová, Křivková, 1999: 25) 

Dnešní pohled na veřejný zájem je ovlivněn dlouhodobým vývojem, tradicemi, 

zvyky a zkušenostmi, kterými lidstvo ve svém vývoji prošlo. Obecně sdílené hodnoty 

jednotlivých společenství hrají roli nejen v historickém formování veřejného zájmu, ale 

především i v jeho dnešním chápání a úvahách o jeho vzniku, charakteristice, obsahu a 

definování. 

V naší evropské kultuře veřejný zájem navazoval na tradiční zkušenosti a na 

historický vývoj jeho nositelů, tj. obcí, sdružení občanů a v neposlední řadě států. Proto 

alespoň ve stručnosti nahlédneme do nejdůležitějších historických momentů, které 

obsah pojmu veřejný zájem ovlivnily.  

Již s formováním prvních lidských společností se kategorie veřejného zájmu 

začala objevovat jako protipól zájmu soukromého nebo individuálního. Již v 5. století 
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před naším letopočtem Hippodamos z Milétu mluvil o výstavbě veřejné zóny a úloze 

soukromých a veřejných budov při zakládání měst a obcí. Ve starém Řecku se veřejný 

zájem objevil v soustavě zákonů o dobru. Ve své podstatě vždy vycházel z psaného i 

nepsaného, přirozeného, etického i právního kodexu. První ustálení tohoto pojmu přišlo 

s nástupem římského impéria, kdy vedle sebe oficiálně vzniklo veřejné a soukromé 

právo. Zlomovým bodem byl tzv. zákon XII tabulí, který obsahoval zásady veřejného 

zájmu, které vymezovaly a ohraničovaly soukromý občanský zájem, a stanovoval trest 

za porušování všeobecného zájmu.  

Úřední moc obce a sdružení různých skupin obyvatelstva se ve své době staly 

nositeli veřejného zájmu. Mezi nimi často docházelo ke střetům a tím i k oslabování a 

znehodnocování obsahu a cílů veřejného zájmu.  

Od pádu římské říše až do konce středověku byli nositeli veřejného zájmu 

zejména panovník a šlechta. Veřejný zájem se až v osvícenství vymanil z jisté formy 

absolutismu, ztratil však mnoho ze své podstaty a jeho význam ustoupil do pozadí. 

Stoupl opět až po druhé světové válce a jeho projevy nabyly rozmanitosti v důsledku 

uplatnění keynesiánských přístupů, které vedly k růstu veřejného sektoru. V této době 

se obsah veřejného zájmu přesunul především do oblasti politiky a ideologie. (Goulli, 

1999: 10-11) Zvláštní situace pro kategorii veřejného zájmu nastala v komunistických 

zemích, kde stranická diktatura dala této kategorii zcela nový obsah a smysl. Veřejné 

zájmy byly ztotožněny se zájmy komunistické strany a zneužity tak diktaturou na úkor 

svobody občanů celé společnosti.  

Stručný historický průřez ukazuje, že interpretace veřejného zájmu nemá 

nadhistorickou platnost a mění se v čase. To, co je v jedné časové a kulturní etapě 

považováno za veřejný zájem, nemusí platit například v naší dnešní společnosti.  

4.1.1 Geneze veřejného zájmu 

Veřejné zájmy vznikají v různých dobách za různých okolností. Jaké jsou hlavní 

zdroje, z nichž veřejné zájmy nejčastěji vznikají? Za první ze dvou hlavních zdrojů 

považuje Purkrábek aspiraci lidí na uspokojení potřeb přesahujících jejich individuální 

možnosti. Jedná se především o existenční potřeby, bezpečnostní, kulturní, zdravotní 

apod. Druhým zdrojem, neméně důležitým, je působení společenských 

nadindividuálních faktorů, které ovlivňují vývoj a existenci společenských uskupení, a 

jejich širší prostředí (např. politické, ekonomické, mezinárodní apod.). Oba zdroje 

vzniku veřejných zájmů spolu úzce souvisí. Osobní zájmy lidí vznikají působením 
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mnoha různých faktorů. U každého jednotlivce se uplatňuje složka duševních i 

tělesných vlastností a schopností, morální a kulturní úroveň a řada dalších skutečností. 

Každý jednotlivec má „své názory a zájmy“. Osobní zájmy však vznikají ve 

společenském prostředí a naopak společenské podněty veřejných zájmů ovlivňují a 

formulují jednotlivci, často prostřednictvím společenských institucí, ať se jedná o státní 

instituce, instituce občanského sektoru, politické strany apod. Veřejné zájmy nemohou 

být jen souhrnem osobních zájmů jednotlivých lidí ani pouhými zájmy vyjadřovanými 

společenskými institucemi. Na těchto vahách probíhají v naší demokratické společnosti 

dialogy, soutěže a konflikty. V ideálním případě je výsledkem těchto procesů konsensus 

založený na vyjednávání a kompromisu, který respektuje rozložení zájmového pole 

společnosti. Společenská geneze veřejných zájmů, stejně jako jejich uplatnění, je 

produktem vztahu mezi společenskými činiteli, především těmi, kteří vytvářejí a 

vykonávají veřejnou politiku.  

4.1.2 Charakteristiky veřejného zájmu 

Na české odborné politické scéně se po roce 1989 nejvíce zasloužil o definování 

a charakteristiku  veřejných zájmů Prof. Miroslav Purkrábek. Popisuje veřejný zájem v 

několika bodech: 

 1. „Veřejný zájem se týká zajištění a rozdělování veřejných statků (hmotných, 

služeb, kulturních hodnot aj.), které jsou individuálně nepřiřaditelné a spotřebuje, resp. 

užívá je veřejnost jako celek nebo její jednotlivé části (obvyklým objektem veřejného 

zájmu bývá veřejný statek – public goods, avšak i jiné, neekonomické hodnoty, např. 

ideové, kulturní aj.).“ (Purkrábek, 1996: 78) 

 Pojem veřejný zájem tak vyjadřuje 3 základní věci. Za prvé potřeby týkající se 

větších společenských kategorií jako například sociálních skupin nebo dokonce celé 

společnosti, za druhé hodnoty, na jejichž uskutečnění společnost aspiruje a v neposlední 

řadě obranu před ohrožením těchto potřeb a hodnot. 

 2. „Veřejný zájem je aspirací subjektů společnosti (jednotlivců, skupin, 

organizací, politických stran, hnutí, vlády, parlamentu aj.) na ty hodnoty a potřeby 

společnosti, které považují za prioritní, preferenční. Tato subjektivní prezentace 

veřejného zájmu se do značné míry objektivizuje v pluralitním systému na základě 

vyjednávání, kompromisu a konsensu. Přesto však při poruchách demokracie nebo 

v autoritářských systémech může dojít k neadekvátnímu vyjádření veřejných zájmů, 
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dokonce mohou být jako veřejné zájmy podsouvány zájmy jednotlivců či úzkých skupin 

jako veřejné.“ (Purkrábek, 1996: 79) 

 3. „Veřejný zájem je pravidelně složen ze segmentů: ekonomického, politického, 

kulturního, civilizačního, ekologického, zdravotního, sociálního aj. Jen v nejobecnějších 

dokumentech, např. v ústavě, v zákonech, v programech politických stran je formulován 

jako celek.“ (Purkrábek, 1996: 79)7 

 4. „Veřejný zájem je strukturovaný co do času, místa, objektu i zdroje vzniku.“ 

(Purkrábek, 1996: 80) 

 Autor rozděluje z tohoto hlediska veřejné zájmy na:  

• Krátkodobé, které se především týkají aktuálních sociálních problémů nebo 

společenského napětí v dané společnosti, státě, městě, obci… Může se jednat 

například o úpravu daní, výstavbu bytů, zvýšení stavu policistů, podporu aktivit 

dětí a mládeže apod. 

• Dlouhodobé, které jsou založeny hlavně na hodnotách a principech, o něž 

společnost usiluje. V případě jejich ohrožení pak dochází k formulaci veřejného 

zájmu. Ty nejsou zřejmé na první pohled a bývají výsledkem hlubší analýzy. 

Může se jednat například o zásadní změny v jednotlivých politikách, různé 

reformy nebo třeba o úpravu vztahu mezi státem a církvemi. 

• Střednědobé, které jsou směsí a prolínáním krátkodobých i dlouhodobých. 

 5. „Předmětem veřejné politiky se stávají veřejné zájmy jen tehdy, jsou-li jako 

veřejné uznány. To znamená, že dostanou ve veřejné politice náležitou preferenci. 

Vzniká tu složitý vztah mezi tím, co se veřejně uznává a tím, co zůstává latentním 

veřejným zájmem, lidé jej vyjadřují např. ve výzkumech veřejného mínění, 

v ekologických iniciativách apod. Proto má mimořádný význam analýza veřejných 

zájmů a podmínek jejich realizace (protože někdy nejsou odmítány jako takové, ale 

pouze jejich řešení se odkládá pro nedostatek prostředků apod.)“  (Purkrábek, 1996: 

80-81) 

 6. „Veřejné zájmy nejsou jen záležitostí veřejných institucí, ale i jednotlivců. 

Jednotlivci nejsou jen soukromníky. Jako občané jsou společenskými činiteli a jako 

takoví mohou vyjadřovat i veřejné zájmy.“ 

(Purkrábek, 1996: 81)  

                                                 
7 Vymezení oblastí veřejné politiky, kterých se veřejný zájem týká, bude pozornost věnována později. 
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4.1.3 Veřejný zájem a veřejná politika 

Definování veřejného zájmu nelze oddělit od veřejné politiky, která veřejný 

zájem podmiňuje a vyvolává jeho existenci. Jedná se o veřejnou politiku jako 

průřezovou vědní disciplínu zasahující hranice mnoha sociálních věd. Definice veřejné 

politiky, která je v odbornou veřejností také mnoho diskutována, může pomoci 

k jasnějšímu pochopení veřejného zájmu.  

Veřejnou politiku lze vymezit jako „disciplínu propracovávající a aplikující 

výkladové rámce sociologie, ekonomie, politických věd, práva, teorie řízení a dalších 

oborů k analýze a prognóze procesů formování a uplatňování veřejných zájmů vážících 

se na řešení diferencovaných sociálních problémů. Věnuje se přitom především 

institucionálnímu zprostředkování těchto procesů veřejným, občanským a do jisté míry i 

soukromým sektorem v poloze, která je využitelná politickou praxí.“ (Potůček,        

2005: 21)  

V definici veřejné politiky se objevuje další pojem s adjektivem „veřejný“. Je 

zde zmiňován veřejný sektor v souvislosti s občanským a soukromým sektorem. 

V souvislosti s veřejnými zájmy hraje právě veřejný sektor důležitou roli, přestože 

veřejné zájmy často přesahují jeho pole. Strecková (1998)  charakterizuje veřejný sektor 

jako část národního hospodářství, která je financována z veřejných rozpočtů, je 

spravována a řízena veřejnou správou, rozhoduje se v ní veřejnou volbou a podléhá 

veřejné kontrole. Veřejný sektor je tedy jednoduše řečeno prostorem, ve kterém jsou 

realizovány veřejné služby, které formou veřejných a smíšených statků uspokojují 

společenské potřeby a  veřejné zájmy.   

Z celé definice veřejné politiky poznáváme, že tato vědní disciplína je založena a 

legitimizována existencí veřejných zájmů. Veřejná politika je nástrojem jejich 

identifikace, jejich uznání jako společensky aktuálních a významných a je i nástrojem 

jejich rozšíření a hodnocení. Existenci veřejné politiky bez veřejných zájmů si lze jen 

těžko představit. Prostředkem uznání veřejných zájmů jsou v reprezentativní demokracii 

volby, ve kterých lidé dávají hlasy politickým stranám nebo osobám, které jim 

předkládají programy obsahující preferenci určitých veřejných zájmů, koncepty jejich 

zajišťování a metody jejich řešení. Spolu s delegovanou mocí pak zvolené strany a 

jejich zástupci řídí společnost k naplnění těchto zájmů.  

Dynamické proměny společnosti předpokládají a vyžadují neustále nové 

uznávání a ověřování veřejných zájmů. Ve veřejné politice rozlišujeme podle Purkrábka 

čtyři fáze uplatňování veřejných zájmů.  
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• Identifikaci (zjišťování, určení, odhalení, poznání) veřejného zájmu  

• Formulaci a prezentaci veřejného zájmu 

• Rozhodování o uznání veřejného zájmu 

• Realizaci (implementaci) veřejného zájmu 

Ve fázi identifikace dochází k analýze a zjišťování společenské situace, která 

brzdí či ohrožuje život ve společnosti nebo která hledá, jak naplnit podstatné 

společenské hodnoty, k monitorování a hodnocení sociálních problémů, k informačnímu 

dialogu a participaci občanů, médií a nezávislých organizací, k zachycení, zhodnocení a 

využití informací o řešení podobného veřejného zájmu v minulosti nebo v zahraničí. 

Informace o veřejných zájmech zachycují především představitelé veřejné politiky 

(zejména zástupci politických stran a státních institucí) a stále vlivnější média, která 

jsou dnes do jisté míry nebezpečná svou silou ovlivňovat většinu naší společnosti. 

Důležitou roli při identifikaci veřejných zájmů hraje i vědecká analýza, která často 

odkrývá podstatné rysy latentních problémů a předvídá budoucí deficity společnosti. 

Formulace a prezentace veřejného zájmu znamená jeho pojmenování a vystižení 

základních hodnot, které mají být naplněny. Uplatňují se zde společensky situační a 

vývojové souvislosti a efekty řešení, případně zanedbání veřejného zájmu. Formulovat 

veřejné zájmy mohou jednotlivci, představitelé organizací, politických stran, státních 

institucí, vědy, kulturního života apod., v podstatě všichni, kteří svou autoritou či 

popularitou zvednou povědomí občanů o konkrétním veřejném zájmu. Nejvýznamnější 

roli hrají aktéři veřejné politiky, kteří mohou přispět k uplatnění veřejného zájmu a 

prezentovat ho ve svých programech, projevech, tisku, odborných publikacích apod. 

Tvrdé vnitropolitické boje o prosazování jednotlivých veřejných zájmů mohou vést 

k nedůvěře, nespokojenosti a obavám občanů vůči aktérům veřejné politiky. 

Po formulaci a prezentaci, které vyvolávají dialog o aktuálních problémech, 

nastává fáze uznávání, odmítání nebo odložení určitého veřejného zájmu. Předmětem 

rozhodování o uznání veřejného zájmu je zpravidla volba priorit mezi nejrůznějšími 

veřejnými zájmy a legislativní či normativní uznání veřejného zájmu. Rozhodování 

může probíhat také na půdě nestátních institucí, institucí a organizací občanského 

sektoru, zvláště ve chvíli, kdy vláda a parlament neuznaly určitý problém jako veřejný 

zájem. Součástí uznání veřejného zájmu je i podpora veřejnosti. Veřejná politika se 

neodehrává pouze v institucích, ale její cílovou složkou je veřejnost, kterou tvoří 

občané. Tato podpora se začíná vytvářet již při prezentaci veřejného zájmu. 
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Realizace veřejného zájmu z podstaty věci přísluší veřejně politickým 

institucím. Zabezpečují uplatnění veřejného zájmu vypracováním programů jeho 

realizace, analýzou a mobilizací zdrojů a prostředků jeho řešení, přičemž vstupují do 

kontaktu s dalšími aktéry veřejné politiky, organizací, zabezpečením a průběžným 

vyhodnocováním situace, a v neposlední řadě komunikací politických rozhodovatelů 

s veřejností a dalších participantů. 

4.1.4 Veřejné zájmy v České republice 

V naší polistopadové transformaci nešlo zpočátku jen o přerod jednoho 

hospodářsko-politického řádu reálného socialismu v hospodářsko-politický řád 

kapitalistické tržní ekonomiky a parlamentní demokracie, ale především o civilizační 

proměnu, která by zahrnovala kultivaci právního a morálního řádu, budování občanské 

společnosti, modernizaci hospodářství a státní správy, kulturní a duchovní dimenzi 

života společnosti, rovinu vizí, nadějí a ideálů. V tomto světle bylo a stále je třeba 

nahlížet na znovunalézání obsahu pojmu veřejný zájem. Nikdo dodnes nemá k dispozici 

výčet veřejných zájmů ani přesný návod na to, jak poznat, co je ve veřejném zájmu a co 

není.  

Kdo a kde v naší republice tedy formuluje a nalézá konkrétní podobu aktuálních 

veřejných zájmů? Právní věda se velmi striktně omezuje na to, že veřejné zájmy souvisí 

s režimem veřejného práva, jakož i s postavením, posláním a úkoly orgánů veřejné 

moci. To souvisí s tím, že posuzovateli a kvalifikovanými prosazovateli těchto zájmů 

mohou být pouze orgány veřejné moci, a veřejné zájmy jako takové musí být orgány 

veřejné moci přinejmenším aprobovány. (Slovník českého práva II. Díl, 1999: 1577) 

Aktéry veřejných zájmů však mohou být kromě státních institucí i občané, 

zájmové skupiny, hnutí apod., jestliže se podílejí na jejich identifikaci a určení, 

formulují a veřejně sdělují jejich zaměření nebo pokud participují na jejich uplatnění ve 

veřejně politickém životě. Důležitost rolí aktérů veřejných zájmů závisí na jejich 

společenských a politických pozicích, kompetencích, možnostech a schopnostech 

rozpoznávat je a řešit. Někteří aktéři mají ze svých pozic ve věcech veřejných zájmů 

rozhodující význam. Jedná se o aktéry veřejných institucí mezi něž patří prezident, 

vláda, parlament, senát, veřejná správa a soudy. Důležitou roli však sehrávají i politické 

strany, lokální a územní samosprávy, dobrovolné, neziskové, profesní a odborové 

organizace, lobby, vědecké instituce, sdělovací média i jednotliví občané jako ti, kteří se 

mnohdy zaslouží o přijetí veřejných zájmů ve společnosti.  
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Základními dokumenty, ve kterých samotný pojem veřejný zájem sice 

nenajdeme, ale jsou v nich formulovány principy a hodnoty, které hrají důležitou roli při 

rozhodování o tom, co je veřejný zájem a co není, jsou Ústava České republiky a Listina 

základních práv a svobod. Preambule Ústavy ČR mluví o tom, že občané České 

republiky, „věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti 

československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu 

nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, 

svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti 

vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na 

zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, 

odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní 

bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, 

prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců“ (Ústava České republiky, 

Preambule) přijímají Ústavu, která vymezuje principy demokratického právního státu 

založeného na úctě k právům a svobodám člověka. Toto vymezení je sice velmi obecné, 

přesto zásadní. Objevují se v něm všechny významné principy a hodnoty důležité pro 

naši společnost, tudíž i pro definování veřejných zájmů. Týkají se především 

dlouhodobých veřejných zájmů, založených na tradičních hodnotách a principech.   

Jak bylo řečeno v minulé kapitole, důležitou roli ve veřejných zájmech hraje 

veřejná politika jako ta, jež je založena a legitimizována jejich existencí. Předmětem 

veřejného zájmu jsou tak všechny dílčí politiky a oblasti, kterými se veřejná politika 

zabývá, a které uspokojují společenské a do jisté míry i individuální potřeby.8  Mezi 

oblasti, kterými se veřejná politika zabývá, patří politika životního prostředí, 

bezpečnostní politika, mediální politika, dopravní a telekomunikační politika, politika 

výzkumu, vývoje a inovací, hospodářská politika, populační politika, politika lidských 

práv a svobod, migrační politika, politika zaměstnanosti, politika bydlení, vzdělávací 

politika, politika péče o zdraví, rodinná politika, politika sociálního zabezpečení, 

politika boje s chudobou a sociálním vyloučením. (Potůček, 2005) 

V legislativních úpravách a dokumentech týkajících se těchto jednotlivých 

oblastí lze nalézt informace o identifikaci, formulování, rozhodování i realizaci 

veřejných zájmů.   

                                                 
8 Problematika vymezení oblastí veřejné politiky je složitější, obzvlášť, pokud vedle sebe stavíme 
veřejnou a sociální politiku jako dvě odlišné disciplíny, jejichž oblasti se vzájemně prolínají. Pro potřebu 
této diplomové práce ponecháme tuto problematiku stranou a přes všechna omezení a problémy s tím 
spojené, budeme uvažovat o sociální politice jako podmnožině veřejné politiky.  
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Kromě právních dokumentů jsou dalšími důležitými zdroji veřejných zájmů 

programová prohlášení a jiné vládní dokumenty, programy a preference jednotlivých 

politických stran a jistě v neposlední řadě ovlivňují veřejné zájmy významné politické 

osobnosti. 

4.2 Interpretace veřejného zájmu z hlediska katolické církve 

 Po analýze veřejného zájmu je nutná i analýza významově stejného pojmu na 

církevní půdě, což není lehký úkol. Poznatky o veřejných zájmech shrnuje a zkoumá 

speciální obor teologické vědy, který se začal formovat v 19. století, sociální učení 

církve. Jeho předmětem zdaleka není definování a vytváření teorií o veřejném zájmu, 

v tom má politologie a veřejná politika značně „navrch“. Dokonce ani samotný pojem 

veřejný zájem sociální učení církve nepoužívá. Přesto tento obor může svými poznatky 

přispět k diskuzi o veřejném zájmu a z jiného pohledu než veřejná politika vyzdvihnout 

jeho důležitost.  

 Sociální učení církve je hraniční disciplínou, která vede dialog se sociologií, 

politologií a ekonomií a využívá tak současných poznatků těchto i jiných společenských 

věd. Katolická církev považuje za velmi důležité vyjadřovat se k aktuálním politickým 

problémům a společenským otázkám. Základními dokumenty v této oblasti jsou sociální 

encykliky, jejímiž autory jsou papežové a jejichž prostřednictvím církev předkládá 

svědectví o setkávání se výzev evangelia s konkrétními společenskými problémy.  

 „Výkon politické moci ve společenství jako takovém i ve státních institucích je 

nutné provádět v mezích mravního řádu, k dosažení obecného blaha, chápaného 

dynamicky a podle právního řádu, který je nebo bude řádně ustanoven. Když však 

veřejná moc překračuje svou pravomoc a občany utlačuje, nemají odmítat, co 

objektivně vyžaduje obecné blaho. Konkrétní způsoby, jak si politické společenství 

zařizuje své vnitřní uspořádání a upravuje výkon veřejné moci, se mohou lišit podle 

národní povahy a stupně historického vývoje; vždycky však musí sloužit k vytváření 

člověka vzdělaného, mírumilovného a lidumilného, k prospěchu celé lidské rodiny.“ 

(Gaudium et spes, čl. 74) 

Tváří v tvář aktuálním otázkám a potřebám společenského života katolická 

církev neprosazuje žádnou ideologii ani konkrétní hotové návody k jednání. Církev 

nemá zmocnění předkládat vlastní politické a ekonomické programy a chce si 

uchovávat svobodu i vůči politickým režimům a institucím. Považuje však za své právo 

a mravní povinnost kriticky vystupovat vůči politickým režimům a institucím ve chvíli, 



 42 
 

kdy ohrožují práva a důstojnost člověka, svobodu svědomí nebo vedou k destrukci 

základních hodnot, na nichž stojí svobodná společnost, politická a hospodářská 

demokracie a právní stát. (Sociální encykliky, 1996: 4-5) 

 Jak již bylo řečeno, samotný pojem veřejný zájem, tak jak je znám ve veřejné 

politice, není v sociálním učení církve užíván. To neznamená, že jeho charakteristika 

není možná. Církevní učení používá významově podobný pojem, je to princip 

společného (obecného) dobra (blaha) (bonum commune). Sociální učení církve, 

podobně jako veřejná politika při definování veřejného zájmu, předkládá spíše 

charakteristiky pojmu společné dobro místo jasné definice.  

 Při přemýšlení o společném dobru je třeba mít na paměti, že zákony, které řídí 

život společnosti a její uspořádání, vycházejí ze společensky zaměřených postojů a 

činností člověka, odpovídajících jeho přirozenosti. Svatý Tomáš Akvinský (13.století) 

vysvětloval poměr mezi jedincem a společností pomocí příkladu obdoby s živým 

organismem. Každá část (jedinec) je podle něj zaměřena k celku, a proto dobro 

kterékoli části je zaměřeno k dobru celého celku. (Bahounek, 1997: 58-60) 

Společné dobro je souhrn podmínek společenského života, které jak skupinám, 

tak jednotlivým členům dovolují úplnější a snazší dosažení vlastní dokonalosti. 

(Gaudium et spes, čl. 26) Společné dobro však nespočívá v prostém souhrnu 

jednotlivých dober každého subjektu příslušejícího ke společnosti. Jelikož patří všem i 

každému, je a zůstane společné, protože je nedělitelné a protože jedině společně je 

možné tohoto dobra dosáhnout, zvětšovat je a chránit, a to i vzhledem k budoucnosti. 

(Kompendium sociální nauky církve, 2008: 115)  

Společné dobro se vztahuje k celému člověku, k jeho hmotným i duchovním 

potřebám. Má svůj zvláštní obsah, zahrnující vztahy a zřetele, které přesahují oblast 

zájmů jednotlivců. Je to hodnota, která spočívá ve vytvoření náležitého společenského a 

kulturního prostředí, a na které by měli mít účast všichni lidé podle svých schopností, 

vloh a zásluh. Prvky společného dobra jsou zvláštnostmi, které jsou vlastní každému 

národu. Je nutné rozlišovat podstatné prvky, které se nemění, od těch, které se mění 

podle historických a společenských okolností.  

4.2.1 Společné dobro v České republice 

 „Povinností církví je neustále stát v rozhovoru s lidmi ze světa politiky a 

podnikání a zprostředkovávat jim v zdravé soutěži s jinými názory etické hodnoty 

z pokladu vlastní dvoutisícileté zkušenosti.“ (Pokoj  a dobro, 2000, čl. 20) 
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 Po obecném definování pojmu společné dobro je třeba zvlášť analyzovat situaci 

v naší zemi, vzhledem k tomu, že společné dobro, stejně jako veřejný zájem, je pojem 

společensky a historicky podmíněn. Přiblížíme se tak odpovědi na otázku zda a v čem 

jsou zájmy katolické církve v České republice shodné  s veřejnými zájmy.  

 Se znovunabytím svobody v roce 1989 v naší zemi se i katolická církev mohla 

začít svobodně vyjadřovat ke společenským a politickým otázkám, což sice není její 

prioritou, nicméně tak vždy činila a činí stejně jako jiné subjekty občanské společnosti a 

občanského sektoru.  

 V českém prostředí je pojem společného dobra definován jako vějíř „dober“, 

která  nalézají u všech občanů kladné přijetí: jde o osobní bezpečnost, o vnitřní i vnější 

bezpečnost země, o respekt k lidským a občanským právům, která charakterizují 

demokratický právní stát, o součinnou spolupráci občanů ve všech sférách zaměřenou 

na prosperitu celé společnosti, o rozumnou sociální síť, která podpírá sociálně slabé 

občany. Společné dobro je možné též vyjádřit jako soubor společenských podmínek, 

které umožňují každému člověku uplatnění a rozvoj jeho schopností ve směrech 

hospodářských, politických i kulturních. (Pokoj a dobro, 2000: 23) 

 Katolická církev se ve své sociální koncepci snaží prosazovat sociálně-

ekonomický systém postavený na právním a mravním řádu, prosazuje respekt 

k soukromému vlastnictví, volný trh, rovnost příležitostí a rovné podmínky pro 

hospodářskou soutěž, sociální partnerství mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, nezbytnou 

solidaritu i uplatňování principu subsidiarity. Stát podle církve nesmí připustit, aby 

tvorba právního rámce podléhala více kořistnickým zájmům jednotlivých skupin než 

společnému dobru a prosperitě země. Církev podporuje vznik, rozvoj a kultivaci všech 

nestátních veřejnoprávních celků a útvarů jako jsou obce, města, vyšší územní celky, 

společenské organizace veřejného i soukromého práva, kam patří spolky, korporace, 

nadace, neziskové a veřejně prospěšné společnosti a další zájmová sdružení. Církev 

uznává, že všechny tyto nestátní občanské formy vedou k rozvinutějšímu a 

svobodnějšímu životu občanů. Základní podmínkou tvoření občanské společnosti není 

otázka finanční, ale především vnitřní přesvědčení lidí, že lidské důstojnosti více 

odpovídá přebírání starostí o sebe a o druhé než pasivní očekávání pomoci odjinud.  
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 4.3 Společné prvky veřejného zájmu a společného dobra 

 Při otázce jak katolická církev v České republice přispívá k naplňování a 

prosazování veřejného zájmu je nezbytné sledovat společné prvky v definování tohoto 

pojmu státem i církví. Jak již bylo zmíněno jen těžko si lze představit výčet „veřejných 

zájmů“ a „společných dober“, které by stály vedle sebe a mohly být odsouhlaseny jako 

shodné či protikladné. To se ukázalo jako nereálné již při definování obou pojmů, kdy 

vlastně žádné konkrétní výčty neexistují ani na půdě státní ani církevní.  

 Z výše uvedených charakteristik veřejného zájmu jako reprezentanta zájmů státu 

a společného dobra jako reprezentanta zájmů církve je však patrné, že oba pojmy mají 

k sobě blízko, zvláště na úrovni dlouhodobých veřejných zájmů, které stojí na 

principech a hodnotách, ke kterým naše společnost po roce 1989 směřuje. Tehdy byla 

v České republice znovu otevřená cesta ke svobodné společnosti, k návratu právního, 

hospodářského i morálního řádu a na těchto principech dnes pevně stojí jak veřejné 

zájmy státu, tak i společné dobro církve.  

 V teoretické rovině je tedy možné usoudit, že zájmy katolické církve jsou 

mnohdy ve shodě se zájmy veřejnými. Tento model je však příliš ideální na to, aby 

mohl být v plné míře realizován. Jak víme z devatenáctileté zkušenosti ve skutečnosti 

dochází k mnoha sporům a střetům při prosazování zájmů katolické církve a státních 

veřejných zájmů. Přece však existují oblasti, ve kterých by mohlo docházet a mnohdy 

také dochází, ke spolupráci mezi státem a katolickou církví. Jedná se o oblasti, které stát 

i církev považují za důležité a které vedou k prosazování a naplňování dlouhodobých 

veřejných zájmů v České republice.    

4.3.1 Oblasti společných zájmů státu a katolické církve – funkce církve ve 

společnosti ve vztahu k veřejným zájmům 

 „Protože se týden co týden přibližně půl miliónu občanů této země schází 

k bohoslužbám, protože svými dobrovolnými skutky vyjadřují svou přináležitost 

k náboženským společenstvím (tedy : církvím), potvrzují potřebnost církví u nás. Protože 

den co den se několik tisícovek lidí v nouzi obrací na zařízení církví o pomoc, potvrzují 

potřebnost těchto zařízení i širších společenství a institucí jejichž jsou součástí. Protože 

stovky duchovních pečují o duchovní život svých oveček a jsou nejen jimi v té či oné 

míře přijímáni, potvrzují potřebnost společenství církve.“ (Prudký, 2004: 20) 
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Funkci katolické církve lze vzhledem k veřejným zájmům sledovat v několika 

oblastech, které zahrnuji do společné kategorie „veřejné služby“.  

• V první řadě církev nabízí služby duchovní povahy v širokém slova 

smyslu a to nejen svým členům, ale celé společnosti. Stát má zájem na 

tom, aby duchovní potřeby občanů byly naplňovány a uspokojovány.  

• Další významnou a společensky prospěšnou aktivitou je uplatňování 

lásky k bližním prostřednictvím charitativní, sociální a zdravotnické 

činnosti, které církve vesměs vykonávají i v oblastech, kam stát 

nedosáhne. Z práv formulovaných v Listině základních práv a svobod 

(např. právo na hmotné zabezpečení ve stáří, pomoc v hmotné nouzi pro 

zajištění základních životních podmínek, právo na ochranu zdraví, právo 

na vzdělání apod.) vyplývají dlouhodobé veřejné zájmy, které pro stát 

znamenají závazek naplňovat a chránit práva občanů České republiky 

v těchto oblastech. Stát je tak povinen poskytovat svým občanům 

sociální a zdravotní péči stejně jako vzdělání. Katolická církev má ve 

svém základním poslání jmenovány také služby ve výše zmíněných 

oblastech, jejichž realizací přispívá k naplňování a prosazování veřejných 

zájmů v naší zemi. Sociální, charitativní a zdravotní činnosti byly již od 

svého začátku soustředěny kolem církve a církevních řádů a v mnohých 

dobách byla církev největším poskytovatelem těchto služeb. Dnešní 

sociální stát zaručuje svým občanům tyto služby, přesto lze říci, že 

katolická církev je nezanedbatelným poskytovatelem těchto služeb a 

doplňuje nedostatečnou péči tam, kde státní aparát nestačí. Katolická 

církev je například zřizovatelem nestátní humanitární organizace, Charity 

Česká republika, která je největším nestátním poskytovatelem sociálně 

zdravotních služeb v České republice. Za rok poskytne své služby 

desetitisícům klientů v celé naší zemi9.  

• Oblast výchovy a vzdělávání je další oblastí, ve které se zájmy státu a 

katolické církve prolínají. Církevní školy se řídí školskými zákony stejně 

jako jiné školy v ČR. Nemají speciální postavení a mají být plně hrazeny 

ze státního rozpočtu. Ve skutečnosti bývají některé náklady hrazeny 

církví či obcemi. Učitelé ani žáci do církevních škol nejsou přijímáni na 

                                                 
9 Viz Výroční zpráva SČKCH 2006  
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základě víry, musí však respektovat zaměření školy a výuku náboženství. 

Kromě církevních škol existují i jiné výchovné církevní instituce (např. 

domovy mládeže, volnočasová střediska aj.). Výchova na základě hodnot 

a principů katolické víry vede k formování a výchově eticky smýšlejících 

lidí bez ohledu na to zda jsou věřící či bez vyznání.  Respektování 

mravních principů a hodnot, jak to vyžaduje víra, vede ke kultivaci 

mezilidských vztahů a společnosti vůbec. 

• Další důležitou oblastí, ve které přispívá katolická církev k naplňování a 

prosazování veřejných zájmů je ochrana hmotného i nehmotného 

kulturního dědictví. Podstatnou část památkového fondu České republiky 

tvoří památky, které jsou ve vlastnictví katolické církve, která má tak 

spolu se státem povinnost starat se o jejich údržbu a provoz. 

 Z výše analyzovaných poznatků lze učinit závěr, že katolická církev ve 

zmíněných oblastech přispívá k naplňování a prosazování dlouhodobých veřejných 

zájmů v naší republice prostřednictvím veřejných služeb.  

Nyní je čas posunout výzkumnou problematiku dále a zaměřit se na to, jaké 

existují překážky a problémy ve společném naplňování a prosazování veřejných zájmů 

státem a církví. K tomu je nezbytná podrobná analýza vztahu státu a katolické církve 

v České republice a následné vytipování problematických okruhů, které brání efektivní 

spolupráci státu a církve na poli veřejných zájmů. 
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5. Historická analýza vztahu státu a katolické církve 

5.1 Vývoj vztahu českých zemí a katolické církve 

Církevní problematika začíná být pro původně pohanské české země aktuální 

v 9. století, kdy řečtí bratři Konstantin a Metoděj svou křesťanskou misií ovlivnili 

velkou část slovanského obyvatelstva Velké Moravy včetně panovníků. Tím se 

společnost v našich zemích, organizovaná na stavovském principu, začala řídit přísně 

jedním, a sice křesťanským světovým názorem. Nedílnou součástí smyslu a existence 

církve byla starost o konání dobra v nejširším slova smyslu. Panovníci a šlechtici často 

stavěli na svých pozemcích fary a kostely. Podle tehdy platného germánského práva, ve 

kterém měl vždy vlastnické právo majitel pozemku, se tak stali právoplatnými majiteli 

kostelů a farních budov, což vytvářelo značné problémy v samostatnosti církve. 

Majitelé pozemků mohli svévolně rozhodovat o poplatcích určených na údržbu těchto 

budov a výživu duchovních. Proto měl panovník s feudály na církev daleko větší vliv 

než její představitelé. Během 12. a 13. století bylo vlivem papežů germánské právo 

změněno tak, že vlastnictví far a kostelů bylo transformováno v tzv. patronátní právo, 

což v praxi znamenalo uznání, že jejich vlastníkem bude církev.10 Za to si majitelé 

pozemků podrželi vliv na jmenování duchovních správců a přebírali i nadále čestnou 

povinnost přispívat na údržbu jimi postavených objektů. Tento proces byl samozřejmě 

provázen četnými spory panovníků a církevních představitelů. U nás došlo k 

definitivnímu přechodu na patronátní právo ujednáním historické dohody mezi králem 

Přemyslem Otakarem I. a pražským biskupem Ondřejem roku 1221. Od uzavření této 

úmluvy byly všechny církevní objekty na našem území uznány za vlastnictví církve. 

Panovník si tuto ztrátu vynahradil vyšším daňovým zatížením církevních institucí. 

Během celého středověku u nás patronátní právo platilo, přesto v jistých obdobích, 

zejména za vlády některých Přemyslovců, byl vztah krále a biskupa chápán jako 

feudální lenní vztah. (Kalný, 1995: 12) 

V drtivé většině však čeští panovníci podporovali rozvoj církve a opírali se o ní 

jako o státotvornou, politickou a duchovně kulturní sílu. Ačkoliv tedy církev původně 

měla dbát především o věci duchovní a věnovat se filantropickým aktivitám, byla 

v českém prostředí významným zdrojem politické síly. Díky dobrému ekonomickému 

zázemí se církev zasloužila i o rozvoj české vzdělanosti a kultury. Při klášterech a 

                                                 
10 Katolická církev nikdy nebyla v naší zemi univerzální právnickou osobou. Mluví-li se zde o církvi, jsou 
tím myšleny jednotlivé církevní subjekty (např. biskup, farnost, řád apod.).  
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biskupských chrámech zakládala školy, vychovávala a vzdělávala obyvatelstvo, 

budovala špitály a sirotčince, starala se o chudé, staré a nemocné. Největšího rozkvětu u 

nás církev dosáhla za vlády zbožného císaře a krále Karla IV., který se o ni v celé své 

politice výrazně opíral. V jeho době patřila církvi až třetina půdy českých zemí a 

započala tak bohatá stavební činnost, k jejímž vrcholům patří katedrála sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha. V roce 1348 císař Karel IV. vydal Zlatou bulu, čímž, se schválením 

papeže, založil významné centrum křesťanské vzdělanosti, Pražskou univerzitu. 

Kritika rostoucího vlivu a moci církve vyvrcholila v Čechách reformním úsilím 

Jana Husa a jeho pokračovatelů. Husitské války znamenaly pro katolickou církev nejen 

radikální kritiku tehdejší církevní praxe (shromažďování bohatství a odklon od podstaty 

evangelia), ale také zničení a zabavení velké části majetku, kterého se ujala šlechta a 

města. Do této chvíle byl vztah státu a církve u nás velmi těsný a propojený. Vlivem 

reformačních snah a zakládáním nových církví v celé Evropě však byla trvale porušena 

jednota občanů ve víře, což stavělo stát před problém právně upravovat vztahy 

jednotlivých církví  ke státu.  

V Čechách bylo roku 1609 dosaženo nejvyšší náboženské svobody tzv. 

Rudolfovým majestátem, což však netrvalo dlouho. V roce 1627 se stal konfesně právní 

systém v českých zemích pod habsburskou nadvládou systémem katolického 

konfesijního státu. To znamenalo, že katolické náboženství bylo jediné státem povolené 

náboženství. Tím bylo v Čechách uplatněno ujednání augsburského náboženského míru 

uzavřeného v Německu roku 1555 (jako důsledek reformace), kterým byla zajištěna 

německým protestantským stavům náboženská svoboda dle zásady „cuius regio eius 

religio“ – čí kraj, toho i náboženství. Toto výsadní postavení panovníka určovat 

náboženské vyznání svých poddaných bylo u nás zrušeno až v roce 1849.  

Do vztahu mezi katolickou církví a českým královstvím významně zasáhlo 

ujednání konkordátu11 z roku 1630, podle něhož se papež Urban VIII. vzdal ve prospěch 

panovníka jménem církevních institucí v českých zemích jejich nároků na restituci 

pozemkového majetku rozchváceného v předešlých dobách. V této době také začíná 

panující dynastie u nás prosazovat svůj vztah k církvi v duchu učení jurisdikcionalismu, 

to znamenalo, že panovník sám určoval pravidla vztahu mezi státem a církví. V roce 

1641 vydal Ferdinand III. nařízení o zákazu publikování papežských bul bez 

                                                 
11 Konkordát = (mezinárodní) smlouva mezi apoštolským stolcem a státem (resp. panovníkem) 
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předchozího souhlasu panovníka, čímž vytvořil podmínky pro izolování církve 

v habsburských državách od Svatého stolce. (Tretera, 1997) 

5.1.1 Od osvícenství k Československé republice  

V této historické etapě jsou silně patrné tři základní roviny, které mají své 

kořeny v předchozím vývoji. Církev se ukazuje jako vlivný nástroj politické moci, 

začíná být rozpracovávána legislativní úprava mezi státem a církví a zároveň jsou ostře 

sledovány hospodářské poměry katolické církve. 

Důslednější konfesní úpravu ve středoevropském prostoru, tedy i v našich 

zemích lze spojovat až s dobou osvícenství, kdy také začal být kladen důraz na správní 

činnost státu a rozmach státního administrativního aparátu.  

Soubor právních norem upravující podmínky postavení věřících a působení 

církví a náboženských společností ve státě se označuje jako konfesní právo. Jeho 

účelem je zaručit podmínky výkonu náboženské svobody a stanovit podmínky pro 

rozpoznání určitého útvaru jako církve či náboženské společnosti a nastavení parametrů 

jejich vztahu ke státní moci. 

Na začátku 18. století Habsburkové definitivně učinili z katolické církve 

poddajný nástroj státního absolutismu. Opakující se krize státní pokladny přispívaly 

k neustále většímu omezování církve v majetkových záležitostech. Vrcholem těchto 

snah byl rok 1723, kdy císař Karel VI. zakázal všem církevním institucím získávat nové 

nemovitosti. Marie Terezie zřídila v rámci spojené česko-rakouské dvorské kanceláře 

k provádění státní církevní politiky zvláštní církevní oddělení a dala pod přísný státní 

dozor nejprve správu klášterního a později i diecézního majetku. Církevní nadace byly 

věnovány armádě a veřejnému školství. Zádušní jmění12 bylo zatíženo státní daní – tzv. 

kontribucí. Postupně byly oklešťovány i pravomoci církevních soudů. Katolická církev 

v českých zemích byla také omezována ve svých vztazích k zahraničním institucím, 

korespondence s papežskými úřady mohli duchovní vést  pouze prostřednictvím státní 

rady. (Tretera, 2002: 19-20) 

Významným aktem v historii českých zemí bylo vydání Tolerančního patentu 

Josefem II. v roce 1781, kterým bylo povoleno působení evangelických církví 

augsburského a helvetského vyznání a pravoslavné církve. „Za zlepšení situace, krok ke 

spravedlivějšímu uspořádání náboženských záležitostí lze považovat Josefovy 

                                                 
12 Zádušní jmění = veškeré movité i nemovité jmění kostela (z darů věřících), jehož užitky jsou určeny 
k uhrazování vlastních potřeb kostela (tj. k jeho udržování a k výkonu kultu)  
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zákonodárné akty toleranční. Jejich stinnou stránkou bylo, že šlo pouze o omezenou 

toleranci. Postavení katolické církve, i když bylo obtíženo svazujícím státním 

zákonodárstvím a jen omezenou účinností církevních předpisů, mělo prioritní charakter. 

Katolická církev byla po celé toleranční období státem protěžována a upřednostňována, 

i když o dřívější autonomii a mnohé zákonné výjimky již dávno přišla.“ (Tretera,     

2002: 21)  

Ač za vlády Josefa II. zavládla jistá míra tolerance ve věci náboženského 

vyznání, katolická církev se dostala pod ostrý státní dohled. Panovník dokonce ve své 

snaze zcela ovládat dění v katolické církvi vydával i nařízení týkající se liturgických 

záležitostí13. V duchu osvícenských názorů zrušil všechny kláštery, které byly pro stát 

„neužitečné“, tzn. nezabývaly se vzděláváním, vědeckou činností, zdravotnictvím nebo 

charitativními službami. Mezi léty 1782 a 1787 bylo zrušeno 71 klášterů, jejichž 

majetek byl vyvlastněn. Ze jmění těchto klášterů byly zřízeny zemské náboženské fondy 

(matice), později sloučené do Náboženské matice, sloužící zejména k zakládání a 

vydržování nových farností v místech, kde došlo v důsledku hospodářského rozvoje 

k demografickým změnám. Po reformách Josefa II. pokleslo církevní vlastnictví 

pozemkového fondu z 10% asi na 3% půdního fondu dnešní České republiky.14 

Revoluční rok 1848 osvobodil do značné míry církev z nejtužší formy státního 

dirigismu. Tato doba je počátkem hledání vyváženějšího uspořádání vztahů mezi 

církvemi a státním aparátem. Významným dokumentem se stala Pillersdorfova dubnová 

ústava, jež zaručovala všem občanům svobodu víry a svědomí a přislibovala zákonné 

odstranění dosavadních omezení jednotlivých vyznání. Práva církví zůstala zachována i 

během doby, kdy nad celou říší opět zavládl bachovský absolutismus a tak by se mohlo 

zdát, že se rovnost církví na našem území stala trvalou. V roce 1855 však rakouské 

mocnářství uzavřelo za všechny své země se Svatým stolcem poněkud ambivalentní 

konkordát, který porušoval počínající paritní systém konfesního rakouského práva. 

Touto smlouvou byla upravena řada dosud neřešených otázek a katolická církev nabyla 

při řešení svých vlastních záležitostí značně rozsáhlejší autonomie než dosud. Například 

byla nově uznána svrchovanost církve v záležitostech manželství katolíků. Konkordát 

především obsahoval formální ujištění o zachování dosavadních privilegií katolické 

církve. (Ovšem další rakouské zákonodárství, pokračující v emancipaci také ostatních 

                                                 
13 Josef II. například upravoval podle své libosti liturgický kalendář, rozhodoval o tom, kolik svíček má 
být který den rozsvíceno na oltáři a vrcholem jeho církevních nařízení byl krátký zákaz pohřbívání 
v rakvích (kvůli úspoře dřeva), které byly nahrazeny pytli. 
14 Více k rozsahu církevního majetku píše Kalný, 1995 
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církví, se nedalo uvedenými ustanoveními konkordátu omezovat.) Dalším 

privilegovaným postavením katolické církve bylo zavedení dozoru katolických 

církevních autorit nad všeobecným školstvím. Ačkoliv nebyl tento konkordát dodržován 

byl ze strany státu vypovězen až v roce 1870. (Tretera, 1997) 

Po pádu bachovského absolutismu nastalo období rozsáhlého uvolnění. Mezi 

léty 1860 a 1874 se vytváří základy státu, který lze označit jako světský kooperační stát 

s paritním postavením církví. Postupně byly zrovnoprávněny Evangelická církev, 

Pravoslavná církev i další náboženské společnosti, které dosud nebyly státem uznány 

(např. Starokatolická církev, Evangelická církev bratrská), později i mimokřesťanská 

náboženství – židovské náboženství a islám. 

Vztahy mezi státem a katolickou církví začínají být v této době v Rakousko-

uherském mocnářství upravovány v jednotlivých zákonech. V květnu roku 1868 

vstoupily v platnost 3 konfesněprávní zákony, které znovu svěřily manželské spory 

katolíků světským soudům, dovolily civilní formu sňatku ve prospěch katolíků, kterým 

církev odepře uzavření církevního manželství, upravily vztah církví k obecnému 

školství a rovněž upravily pravidla přechodu z jedné církve do druhé, zakázaly 

požadovat finanční plnění z náboženských důvodů na příslušníkovi jiné církve a 

založily stav bez vyznání. 

V roce 1874 vyšel zákon o vnějších poměrech katolické církve, jehož 

předmětem bylo především obsazování církevních úřadů, výkon církevní moci, 

patronátní a majetkové právo. Zákon uznal autonomii kanonického15 práva ve vnitřních 

věcech církve, ve vnějších záležitostech ale platily zákony státní, tudíž církevní 

legislativa měla platnost pouze v mezích těchto zákonů.  

Církevní majetek požíval státní ochrany a rozhodování případných sporů 

náleželo státním soudům. Tento státní dohled nad církvemi měl zajistit, aby církevní 

orgány nepřekračovaly meze své působnosti. Církev byla částečně financována věřícími 

tak, že každý příslušník církve byl povinen přispívat k obecní dani na náboženské 

potřeby své farnosti. Do stále existujícího náboženského fondu byli duchovní povinni 

odvádět podíl ze svého obročního16 příjmu, dále církev musela odvádět příjem 

z neobsazených obročí a určitým obnosem musely přispívat také kláštery. O jedenáct let 

později se stát zavázal doplňovat z veřejných prostředků výživné katolickým kněžím, 

jejichž příjmy nebyly dostatečně pokryty výnosem obročí a příjmy od věřících. 

                                                 
15 Kanonické právo = církevní právo 
16 Obročí = stálý důchod poskytovaný z církevního jmění  
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V konfesním právu se pro takový doplatek z veřejných rozpočtů používá výraz 

kongrua.17 

5.1.2 Československá republika  

 Československé právo za první republiky definitivně uvolnilo církev ze státního 

poručnictví. U československých občanů neměla katolická církev v demokratickém 

prostředí velkou podporu. V důsledku několika staletí trvajícího systematického 

podřizování církevních zájmů zájmům státním byla stále spojována s padlým 

mocnářstvím. Přesto pro ni byly v první republice mnohem příznivější svobodné 

poměry než dříve. Stejně tak i ostatní církve a náboženské společnosti byly uvolněny 

z krunýře státní ingerence do církevních záležitostí. 

 Československá republika převzala rakouské církevní zákonodárství a tak 

dřívější právní úprava zůstala ve své podstatě zachována, avšak nebyla uplatňována 

některá ustanovení rakouských právních předpisů příliš svazujících církve. Původně 

zamýšlená představa odluky církví od státu se ukázala jako nepřijatelná.  

Významnou reformou pro katolickou církev se stala v roce 1919 pozemková 

reforma. Jejím cílem bylo odejmout část velkostatků velkým pozemkovým vlastníkům a 

rozdělit takto získanou půdu bezzemkům. Církev tak ve finále přišla v Čechách a na 

Moravě asi o 16% pozemkového fondu. Náhradu za ztrátu části pozemkového majetku 

v církevním vlastnictví začala republika poskytovat již od roku 1920 postupným 

zvyšováním kongruových příplatků k příjmům duchovenstva, poskytovaným 

prostřednictvím náboženských fondů. Zákon z roku 1926 přiznal platy duchovním za 

veřejné služby (např. za vedení matrik) a stanovil nejnižší příjem duchovenstva. (Kalný, 

1995: 17) 

 Ze strany Svatého stolce byl československý stát rychle diplomaticky uznán, což 

mělo význam pro mezinárodní prestiž nového státu. V letech 1921 a 1922 prohlásila 

papežská kurie, že nepovažuje nástupnické státy, včetně Československa, za nástupce 

Rakouska–Uherska, a tím odstranila možnost dovolávat se v církevních otázkách 

historického právního vývoje. Československá vláda uzavřela se Svatým stolcem r. 

1928 základní mezinárodní dohodu, tzv. Modus vivendi18, která řešila základní práva 

katolické církve v Československé republice. Například stanovila, že hranice diecézí 

musí být v souladu s hranicemi státu, představení a církevní hodnostáři musí být 
                                                 
17 Více k tématu píše Tretera, 2002: 28-32 
18 Modus vivendi = dohoda o způsobu soužití (podle některých právních teoretiků je zvláštním druhem 
konkordátu) 
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československými občany, musí skládat slib věrnosti republice apod. Smlouva nebyla 

ze strany Československa ratifikována zákonodárnou mocí, ale byla pouze přijata 

vládou. Vatikán sice usiloval o konkordát s Československou republikou, kterým 

smlouva měla být, parlament ji však neschválil a proto zůstala jen mezinárodní 

dohodou. 

5.1.3 Od okupace do roku 1948 

 V říjnu roku 1938 došlo k odtržení českých pohraničních území od našeho státu 

a tím došlo k narušení (nejen) katolické církevní organizace, která šla napříč novými 

hranicemi. Pro katolíky byly v odloučených pohraničních územích vytvořeny tzv. 

generální vikariáty se sídlem v místech jejich správců.  

 Za nacistické totality byly církve od března 1939 i na území Protektorátu Čechy 

a Morava jedinými vnitřně svobodnými institucemi. V očích českého národa se katolíci 

částečně rehabilitovali účastí na odboji a na utrpení českého lidu. Kněží povzbuzovali 

svým kázáním český národ, vystavovali matrikovými záznamy nepodložená potvrzení o 

křtech a i jinak pomáhali lidem, kterým hrozilo pronásledování pro rasový původ. Velká 

část českých kněží byla proto nacisty persekuována. Někteří byli dokonce napadáni jen 

z obecné obavy, že duchovenstvo je důležitou součástí intelektuální elity národa. 

Vyznavači všech náboženství, mezi nimi také katoličtí kněží i laici, často nacházeli smrt 

v koncentračních táborech nebo byli popravováni.  

 Následek násilného vysídlení tří miliónů Němců po válce se projevil 

v náboženské oblasti negativně. Došlo k oslabení katolické (i evangelické) duchovní 

správy v pohraničních oblastech a k likvidaci některých klášterů. Také ztráta 

Podkarpatské Rusi, země s vysokým stupněm religiozity, oslabila v roce 1945 postavení 

československých věřících v poválečném státě. 

 Omezená demokracie v letech 1945 až 1948 stále více podléhala vlivu 

komunistické strany. Ještě před komunistickým převratem vyšel v roce 1947 zákon o 

revizi pozemkové reformy, což znamenalo ztrátu církevního majetku. Jeho podstatou 

bylo odejmout zemědělskou půdu všem vlastníkům pozemků nad 50 hektarů. 

K naplnění tohoto zákona došlo nakonec až po únorovém převratu. (Tretera, 2002:     

39-42) 
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5.1.4 Období ateistického ideologického státu    

 Po převzetí moci komunistická strana okamžitě zahájila svou diktaturu 

opatřeními odporujícími ústavě a právnímu řádu republiky. Totalitní stát považoval za 

podezřelé a nepřátelské všechny aktivity občanů, které nejsou státně podchyceny a 

kontrolovány. Případ katolické církve byl jedinečný v tom, že byla v očích stranických 

ideologů, na rozdíl od jiných českých občanských organizací, řízenou nepřátelskou 

organizací se zahraniční centrálou ve Vatikánu. Byla proto považována za stranického 

nepřítele číslo jedna. Mezi cíle komunistického režimu v tomto boji patřilo podřízení 

církevních organizačních struktur státní správě, dozor a podmanění si církevní 

hierarchie, duchovenstva a aktivních laiků, odloučení kněží a věřících od jejich biskupů, 

odloučení katolické církve v Československu od Svatého stolce a v případě potřeby i 

vytvoření národní církve. To vše mělo vést k jedinému cíli, a tím byla likvidace 

náboženství vůbec. (Hrdina, 2007: 14) 

Během roku 1948 provedením již zmíněného zákona o pozemkové reformě 

současně s provedením zákona o nové pozemkové reformě došlo k zabrání veškerých 

zbytků pozemkového vlastnictví církví státem a tím k likvidaci jednoho z důležitých 

zdrojů hospodářského zabezpečení církví. Násilným zásahem státní moci bylo 

zastaveno vydávání svobodného katolického tisku. Právními i protiprávními prostředky 

byly vytvořeny nové podmínky vztahu státu a církví v Československu hned na samém 

počátku komunistického režimu.  

 Na podzim roku 1949 byly vydány dva nové konfesně-právní zákony. 

V komunistické terminologii se označovaly jako církevní zákony, podobně se politika 

komunistické strany směřující k likvidaci církví označovala jako církevní politika. 

V demokratických kruzích však byly označovány jako proticírkevní zákony.  

 Zákonem č. 217/1949 Sb., o zřízení Státního úřadu pro věci církevní a 

prováděcím předpisem, kterým bylo vládní nařízení č. 228/1949 Sb., o působnosti a 

organizaci Státního úřadu pro věci církevní, byl položen pevný základ přísného státního 

dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi. Tento dozor vykonávaly v okresech 

a krajích národní výbory. Státní úřad pro věci církevní měl formálně dbát o to, aby se 

církevní a náboženský život rozvíjel v souladu se zásadami lidově demokratického 

zřízení, a zajistit tak pro každého ústavou zaručené právo svobody vyznání, založené na 

zásadách náboženské snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání. Byly mu podřízeni 

tajemníci pro věci církevní okresních národních výborů a církevní oddělení krajských 
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národních výborů. Od roku 1956 připadla tato kompetence ministerstvu školství a 

kultury a po jeho rozdělení ministerstvu kultury, resp. jeho církevnímu odboru. 

 Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských 

společností státem, ačkoliv měl teoreticky upravovat financování církví, byl ve 

skutečnosti tvrdým zásahem proti církvím. K zákonu byl cíleně připojen paragraf, který 

stanovil, že duchovní smí svůj úřad vykonávat jen tehdy, má-li k tomu státní souhlas, 

který bylo možno kdykoliv odebrat. Tato intervence do práv církví i jednotlivců byl 

navíc ještě doplněn o skutkovou podstatu trestného činu maření dozoru nad církvemi, 

který údajně spáchal ten, kdo porušil zákon o hospodářském zabezpečení církví. K tomu 

například stačilo, aby duchovní, který momentálně neměl státní souhlas, vykonal v bytě 

jakýkoliv náboženský úkon nebo aby duchovní se státním souhlasem v jedné farnosti 

vykonal bohoslužbu v jiné farnosti apod. Státní souhlas byl během padesátých let 

odebrán většině katolických kněží, v roce 1968 nastalo sice jisté uvolnění, ale hned na 

počátku 70. let se situace opakovala a zpravidla bez odůvodnění byly opět odebrány 

desítkám kněží státní souhlasy.  

 Nová ústava z roku 1960 nepřinesla žádnou změnu. Náboženských záležitostí se 

v ní týkal pouze článek 32, který vágním způsobem ubezpečoval, že svoboda vyznání je 

zaručena a že náboženská víra nebo přesvědčení nemůže být důvodem k tomu, aby 

někdo odpíral občanskou povinnost, která je mu uložena zákonem. Ústava ve všech 

směrech prohlašuje naplnění lidové demokracie a vítězství socialismu. Relativní stálost 

proticírkevního zákonodárství existovala až do revoluce. 

Duchovní byli sice považováni za zaměstnance církve, avšak zcela pod 

kontrolou státních orgánů. Náklady na osobní požitky duchovních, jejich cestovní, 

stěhovací a jiné výlohy, sociální dávky a věcné náklady církve nesl podle zákona 

218/1949 Sb. v plném rozsahu stát. Podle zákona měl stát hradit i věcné náklady kultu, 

jeho příspěvky na tuto činnost však byly zanedbatelné. Skutečným zdrojem pro placení 

účelů tak byly kostelní sbírky. Státní příspěvky na opravy kostelů téměř poskytovány 

nebyly, přestože faráři byli státními úřady voláni k odpovědnosti za stav církevních 

budov. (Tretera, 2002: 48-49) 

 Persekuce církevních osob vrcholila v padesátých a znovu pak v sedmdesátých 

letech. Od dubna do listopadu 1950 proběhla akce během níž byly zabrány mužské a 

ženské kláštery na území celé republiky. Správa jejich majetku, jejichž výnosy měly 

zůstat zachovány pro náboženské účely katolické církve, spočívala převážně v tom, že 

náboženský fond, přejmenovaný v roce 1951 na Náboženskou matici, převáděl tento 
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majetek darovacími smlouvami na stát. (Hrdina, 2007: 16-17) Řeholníci byli 

deportováni do centralizačních táborů s úmyslem jejich převýchovy, později odesíláni 

na službu v pracovně technických praporech Československé lidové armády či táborech 

nucených prací nebo byli převáženi do internačního vězení v Želivě, případně stavěni 

před soud, zavíráni a posíláni do uranových dolů. Řeholnice byly taktéž stěhovány do 

centralizačních táborů, nasazovány na nucené práce a některé představené byly 

odsouzeny k odnětí svobody. Především jim byla zakázána práce ve školství a 

zdravotnictví, jen málo z nich bylo ponecháno v sociálních službách u lidí s mentálním 

či zdravotním postižením. Cílem všech těchto snah byla v konečné představě genocida 

řeholníků a řeholnic.  

  Komunistickému režimu se záměr zlikvidovat náboženství nepodařil. Většina 

řeholních řádů a kongregací, stejně jako řada kněží a dalších členů katolické církve 

navenek žijících ve světě a vykonávajících civilní povolání pracovala po dobu 

komunistické totality v podzemí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 57 
 

6. Analýza vztahu státu a katolické církve v ČR po roce 1989 

Na historickou analýzu vztahu státu a katolické církve navazuji analýzou tohoto 

vztahu od roku 1989 do současnosti. Nejprve analyzuji obecně aktéry, kteří mají v dané 

problematice své zájmy a podílí se na rozhodování o vztahu státu a církví a 

náboženských společností. Poté s ohledem na nejvýraznějšího aktéra tohoto vztahu, 

kterým je vláda, analyzuji vládní etapy po roce 1989 a nakonec předkládám současné 

legislativní zakotvení církví a náboženských společností v České republice. 

Jak je zřejmé z historické analýzy je vztah státu a katolické církve u nás stále 

považován za vztah tak trochu jiný než v případě ostatních církví a náboženských 

společností, i když by tomu tak být nemělo. Je to dáno tím, že katolická církev 

v českých zemích byla vždy nejpočetnější, vlastnila nejvíce majetku, po revoluci se na 

ni dlouho jako na jedinou obraceli státní představitelé při diskuzích o upravení vztahu 

státu a církví atd. Katolická církev tím pádem také dodnes nejrozsáhleji působí 

v různých oblastech veřejných služeb. Jak vyplynulo ze čtvrté kapitoly, jde především o 

služby duchovní, charitativní, sociální a zdravotnické služby, výchovu a vzdělávání a 

 ochranu kulturního dědictví. Vzhledem k problematice veřejných zájmů a veřejných 

služeb církve vyvstává otázka, jak by při spolupráci státu a katolické církve mohlo 

docházet k lepšímu naplňování a prosazování veřejných zájmů než je tomu dosud, 

s vědomím různých možných názorů státu a církve na tuto problematiku. 

Hned na začátku je nutné vzít v potaz, že současný vztah státu a katolické církve 

je podle Northovy teorie path dependence značně historicky podmíněn, což dokazuje i 

předchozí analýza, která vyzdvihla nejdůležitější zlomové okamžiky naší historie, jež 

negativně či pozitivně ovlivnily vztah státu a katolické církve v našich zemích.  

 V současnosti je tento vztah velmi úzce spjat i se vztahem ostatních církví a 

náboženských společností vzhledem k jejich paritnímu postavení. Proto řešení vztahu 

státu a katolické církve je v drtivé většině zároveň obecným řešením vztahu státu a 

církví a náboženských společností. Proto se tedy drtivá část analýzy povznese na 

obecnou úroveň vztahu státu a církví a náboženských společností a problematika tak 

bude nahlížena komplexně, přičemž případy dotýkající se pouze katolické církve budou 

v analýze patrné.  
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6.1 Aktéři ve vztahu státu a církví a náboženských společností 

Aktérů, kteří vstupují do vztahu státu a církví a náboženských společností není 

mnoho. V celém období od roku 1989 až do současnosti je role aktérů stabilní. V rámci 

korporativního vztahu církve a státu lze sledovat aktéry veřejného sektoru jako ty, kteří 

mají často velmi mocný vliv v církevní politice, ačkoliv jejich zájem v této oblasti 

nemusí být velký. Církve a náboženské společnosti obecně jsou aktéry s největším 

zájmem a kladným postojem k řešení tohoto vztahu. Jejich moc ovlivňovat danou 

politiku je však jen velmi malá.  

 

Aktéry pohybujícími se ve veřejném sektoru jsou:  

• vláda (předseda vlády),  

• ministerstvo kultury (ministr kultury)  

• odbor církví MK ČR (ředitel odboru) 

• zákonodárci 

• obce, kraje  

Aktéry pohybujícími se v občanském sektoru jsou: 

• KDU -ČSL 

• kardinál katolické církve 

• Česká biskupská konference 

• Ekumenická rada církví 

• ostatní představitelé církví a náboženských společností 

• občané 

 

• Vláda a předseda vlády - V politickém procesu je nejvýraznějším z aktérů ve 

vztahu státu a církví a náboženských společností vláda České republiky. Ta ve 

svých programových prohlášeních formuluje a definuje církevní politiku, kterou 

pak prostřednictvím ministerstva kultury a jeho příslušného odboru církví 

připravuje, realizuje i implementuje. Specifickou úlohu má předseda vlády jako 

ten, který svým soukromým názorem na církevní politiku ji může či nemusí 

ovlivňovat. Této možnosti po roce 1989 využil nejvíce Václav Klaus19, ostatní 

předsedové vlády přenechávali většinou tuto problematiku dalším aktérům. 

                                                 
19 Václav Klaus, jako předseda vlády v letech 1992 – 1998, vyjadřoval často své osobními názory na 
problematiku a vystupoval nejen v médiích proti církvím (především proti církvi katolické). 



 59 
 

• Ministerstvo kultury a ministr kultury – Ministerstvo kultury je státní institucí, 

do jejíž příslušnosti spadá církevní problematika, její realizaci deleguje na svůj 

církevní odbor. Ministr kultury zodpovídá za církevní politiku a svým postojem 

k ní velmi často určuje její směr a vytváří příznivé či nepříznivé podmínky pro 

řešení vztahu státu a církví a náboženských společností v naší zemi. V kapitole 

řídící praxe po roce 1989 bude zřejmá silná role ministra kultury a jeho postojů, 

při výměně těchto politických rolí se mnohdy odehrávají zlomové okamžiky 

v jednáních o vztahu státu a církví a náboženských společností. 

• Odbor církví MK a ředitel odboru – Odbor církví je součástí ministerstva 

kultury, tudíž hraje jako aktér podobnou roli, v politickém cyklu se uplatňuje 

především ve fázích přípravy a realizace církevní politiky. Především 

zpracovává dlouhodobé koncepce uspořádání vztahu mezi státem a církvemi a 

náboženskými společnostmi, plní funkce, které mu ukládá zákon o svobodě 

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, registruje 

a eviduje příslušné subjekty uvedené v zákoně a spravuje jejich dokumentaci, 

spravuje a schvaluje finanční prostředky poskytované církvím a náboženským 

společnostem a informuje o dané problematice. Ředitel odboru opět svým 

postojem k problematice vytváří vnější i vnitřní podmínky pro vztah státu a 

církví a náboženských společností. 

• Zákonodárci - Vzhledem k tomu, že vztah státu s církvemi a náboženskými 

společnostmi je upravován především legislativně, hrají zde samozřejmě 

nezastupitelnou roli. Sice se nepodílí na přípravě dané politiky, ale ve finále se 

ukazují jako nejmocnější aktéři, kteří rozhodují, zda přijmou nebo nepřijmou 

danou politiku ve formě zákonů. 

• Obce, kraje – Tito aktéři se jako hlasití prosazovatelé zájmů ve vztahu státu a 

církví a náboženských společností objevují až v posledních několika letech. 

Původní nemovitý majetek církví a náboženských společností je dodnes omezen 

tzv. blokačními paragrafy. Blokace původního církevního majetku neumožňuje 

nakládání s těmito nemovitostmi a znemožňuje tak samosprávným celkům jejich 

rozvoj. Prohlubuje se tak zchátralost a vnitřní zadluženost tohoto majetku a 

obecně tak dochází k újmě národního hospodářství.  

• KDU-ČSL – Tento aktér se pohybuje na pomezí veřejného a občanského 

sektoru. Jako parlamentní strana a její politici hlásící se ke křesťanským 
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principům, hraje KDU-ČSL po revoluci nezanedbatelnou úlohu navrhovatelů, 

vyjednavačů a podporovatelů různých alternativ úprav vztahu státu a církví a 

náboženských společností. Jejich zájem v dané problematice není ani tak dán 

politickým přesvědčením, jako jejich životním přesvědčením a sympatiemi ke 

křesťanským církvím jako těm, které plní ve společnosti svou nezanedbatelnou 

úlohu.  

• Kardinál katolické církve a Česká biskupská konference – po roce 1989 se 

ukázal jako nejvlivnější aktér kardinál, se kterým jako s jediným jednali 

představitelé státu o vztahu státu a církví a náboženských společností. Kardinál 

František Tomášek, který převedl katolickou církev z dob komunismu do 

svobodné doby, nebyl v počátcích jednání silnou osobností. Tou se stal až v roce 

1991 jeho nástupce Miloslav Vlk, který od počátku své funkce vystupoval jako 

vcelku silná politická osobnost, i když to jeho úřadu primárně nepřísluší. 

Oficiálním statutárním orgánem, který jedná za katolickou církev však není její 

kardinál, ale Česká biskupská konference. Vzhledem k tomu, že jejím předsedou 

byl od roku 1991 do roku 2000 opět Miloslav Vlk, nemohla se dlouhou dobu 

projevit polarita při jednáních státu a katolické církve. V roce 2000 se stal 

předsedou ČBK olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Přestože jisté vnitřní 

napětí a regionální rozdíly (církev v Čechách a na Moravě) v církvi existují, 

neovlivňují jednání se státem. Katolická církev je ze všech církví díky své 

historii v českých zemích aktérem s největšími zájmy, který však může církevní 

politiku ovlivnit velmi málo. Je sice ze strany státních představitelů nejčastěji 

vyzývána k diskuzi, přesto její názor funguje jen jako poradní hlas, ale také 

nemusí církevní politiku ovlivnit vůbec. 

• Ekumenická rada církví a ostatní představitelé církví a náboženských 

společností – Všechny církve sdružené v Ekumenické radě církví mají také 

velký zájem na uspořádání vztahu státu a církví a náboženských společností. 

Většinou jsou to církve s jistou tradicí a historickou zakořeněností u nás. 

V politické praxi je jejich možnost ovlivňovat církevní politiku ještě menší než 

možnost katolické církve, mohou však svým postojem k problematice ukázat 

státním představitelům problematiku v daleko širších souvislostech než 

katolická církev. Představitelé ostatních církví a náboženských společností mají 

převážně zájem ve vztahu státu a církví a náboženských společností na 

zachování své existence a plnění svého základního poslání. 
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• Občané – Mezi aktéry nelze opominout občany České republiky, kteří jsou 

v pozici velmi specifického aktéra. Při analýze vztahu státu a církví a 

náboženských společností se na první pohled zdá, že nehrají žádnou roli. Svými 

postoji k církvím a náboženským společnostem však celá česká veřejnost, ať se 

jedná o členy, sympatizanty či odpůrce církví a náboženských společností, může 

svým způsobem vztah ovlivňovat.  

6.2 Řídící praxe po roce 1989 

 Všichni zmiňovaní aktéři se různou měrou podíleli a podílí na jednáních o 

vztahu státu a církví a náboženských společností v České republice po revoluci. 

Následující analýza je logicky rozčleněna do vládních etap po roce 1989, jelikož vláda 

je nejvýraznějším aktérem, který udává církevní politice směr.  

6.2.1 První polistopadová vláda  

První polistopadová vláda, v čele s předsedou Mariánem Čalfou, musela splnit 

v krátkém čase nelehký úkol. Přechod moci za kontinuity právního systému 

předpokládal mnoho rychlých reforem, které se dotkly i církví a náboženských 

společností. Programové prohlášení vlády z 19.12. 1989 říká o církvích a náboženských 

společnostech následující: „Dynamické změny, probíhající v těchto dnech v naší 

společnosti, se pozitivně odráží i ve vztahu mezi státem, církvemi a věřícími občany. 

Zásadní změny Ústavy ČSSR a zrušení monopolního postavení marxisticko-leninského 

světového názoru vytváří vcelku nové podmínky pro realizaci všech potřeb a zájmů 

věřících občanů. V naší společnosti už nebude docházet k omezování náboženské víry, 

činnosti církví ani k diskriminaci věřících občanů. Vláda si uvědomuje, že i církve svou 

činností pomáhají formovat občanskou zodpovědnost. Vláda ČSSR proto za účasti církví 

a náboženských organizací připraví a předloží Federálnímu shromáždění návrh nového 

zákona o svobodě náboženského vyznání a o náboženských společnostech. I tento zákon 

bude ve shodě nejen s Ústavou, ale i s přijatými mezinárodními závazky. Ještě před 

přijetím tohoto nového zákona o svobodě vyznání vláda podá v lednu nebo v únoru 

Federálnímu shromáždění návrh na zrušení ustanovení zákona č. 218 z roku 1949 Sb., 

vyžadující státní souhlas pro duchovenskou činnost. Zároveň vláda uznává, že církevní 

řehole nebyly právně zrušené a že mohou veřejně vystupovat a rozvíjet své poslání ve 

zdravotnictví a sociálních službách. Vstup církví do sdělovacích prostředků pokládá 

vláda za samozřejmý.“  (Programové prohlášení vlády) 
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Již v prosinci 1989 byla pod vlivem demokratického smýšlení z trestního zákona 

vypuštěna skutková podstata trestného činu maření dozoru nad církvemi a 

náboženskými společnostmi a v lednu 1990 v zákoně č.218/1949 Sb., o hospodářském 

zabezpečení církví a náboženských společností zrušena diskriminační ustanovení o 

udělování státního souhlasu k duchovenské činnosti a o působení a ustanovení 

duchovních na základě předem uděleného státního souhlasu. Pouhé vypuštění 

„proticírkevních“ paragrafů z platných zákonů však bylo jen malým a vzhledem 

k listopadovým událostem samozřejmým úlomkem v upravení vztahu státu a církví a 

náboženských společností. V porevolučním nadšení, kdy byly stát i církev osvobozeny 

z totalitní nadvlády, se rýsovaly dobré podmínky pro upravení vztahu státu a církví a 

náboženských společností a pro napravení křivd, které spáchal komunistický režim. 

Vláda přistupovala k církvím a náboženským společnostem jako k organizaci sui 

generis, která má nezastupitelné místo při budování občanské společnosti a občanského 

sektoru.   

V rámci státní správy byl v roce 1990 zřízen na Ministerstvu kultury odbor 

církví, který však byl po zkušenostech se Státním úřadem pro věci církevní v 50. letech 

20. století a se sekretariáty pro věci církevní při republikových ministerstvech kultury za 

normalizace, v očích církví a náboženských společností spíše podezřelou záležitostí. 

Jeho prvním ředitelem se stal PhDr. Radovan Perka, kterého po předčasném úmrtí 

v roce 1991 vystřídal JUDr. Pavel Zeman. Pod jeho vedením pracoval odbor církví na 

vysoké profesionální úrovni a vysloužil si velké uznání církevních představitelů. 

6.2.2 Vláda Petra Pitharta 

Nová vláda Petra Pitharta (29.6.1990 – 2.7. 1992) považovala za samozřejmost, 

že „ v našem státě je zaručena všem občanům možnost účastnit se života společnosti, a 

to bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení a politickou příslušnost. Z toho bude 

vycházet také připravovaná zákonná úprava o svobodě víry a náboženského vyznání a 

postavení církví a náboženských společností. Vyřešení majetkových otázek tu 

přikládáme klíčovou důležitost.“ (Programové prohlášení vlády)  

Představitelé této vlády přistupovali vstřícně k dané problematice a hned v roce 

1990 zorganizovali setkání na státním zámku ve Lnářích, kde se vedla diskuze o situaci 

katolické církve a zároveň se zde připravovaly návrhy o tom, jak by mělo vypadat nové 

uspořádání vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi v oblasti 
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právní a ekonomické, které je nezbytnou podmínkou k realizaci veřejných služeb nejen 

katolickou církví.  

 Prvotní naděje na uspořádání majetkových poměrů, která se promítla do dvou 

výčtových zákonů z let 1990 a 199120, kterými byl vrácen zlomek majetku řeholním 

společnostem, zase brzy ustala. Jiné restituční zákony týkající se církví a náboženských 

společností, které by byly obdobné zákonům přijatým po roce 1989 ve prospěch 

fyzických a právnických osob, přijaty nebyly. Především ze strany katolické církve 

sílila obava, že majetek odcizený či jinak nezákonně odňatý bude zprivatizován a tak 

pro církve nenávratně ztracen, když církve nebyly včleněny jako oprávněné osoby do 

zákona o mimosoudní rehabilitaci. (Hrdina, 2007: 32) Do federálního parlamentu byl 

později (v roce 1992) sice předložen zákon o restitucích církevního majetku, avšak 

nepřítomností či absencí 5-6 slovenských poslanců zákon těsně neprošel.21  

V lednu 1991 byla Federálním shromážděním přijata jako součást ústavního 

pořádku Listina základních práv a svobod obsahující záruky náboženské svobody, na 

které se odvolával nově přijatý zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a 

postavení církví a náboženských společností. V případě tohoto zákona se sice nejednalo 

o komplexní konfesně právní úpravu, neboť neřešil otázky financování církví a 

náboženských společností ani majetkové a hospodářské poměry, přesto byl důležitým 

začátkem v postupném upravování vztahu státu a církví a náboženských společností. 

Brzdění a vleklost této úpravy značně ovlivňovala praxe vládních představitelů, kteří 

preferovali jiné priority a jednání o vztahu státu a církví a náboženských společností 

většinou nechávali na poslancích křesťansky orientované strany, Československé strany 

lidové (nynější KDU-ČSL). (Hrdina, 2007: 31) Navíc byla jednání mezi státem a 

církvemi omezena především na jednání s představiteli pouze katolické církve, což 

nemohlo vést k přijatelné úpravě pro všechny církve a náboženské společnosti působící 

u nás.  

6.2.3 Vlády v čele s Václavem Klausem 

Období vlád v čele s Václavem Klausem (2.7. 1992 – 2.1. 1998) nebylo 

politicky příznivé pro jednání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi. 

Premiér Klaus se příliš netajil svými negativními postoji především vůči katolické 

církvi. Vláda nastupující v roce 1992 ve svém programovém prohlášení přislíbila, že: 
                                                 
20 Viz http://www.mkcr.cz/assets/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/298-
1990_a_338-1991.rtf 
21 Viz Přehled jednání mezi státem a církvemi v letech 1990 – 2000, 2001 
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„se zasadí o dodržování náboženské a občanské tolerance. Vědoma si nezastupitelné 

role církví a náboženských společností ve svobodné občanské společnosti, bude vytvářet 

podmínky pro jejich veškerou aktivitu.“  (Programové prohlášení vlády)  

V říjnu roku 1992 došlo k posunu v jednáních o církvích a náboženských 

společnostech prvním společným aktem, který se týkal přípravy textu Ústavy ČR ve 

věci postavení církví a náboženských společností. Společně se na něm podíleli a předali 

ho Komisi vlády ČR pro přípravu Ústavy pražský arcibiskup Miloslav Vlk, synodní 

senior Českobratrské církve evangelické Pavel Smetana a předseda Federace 

židovských obcí Jiří Daníček. Zdůrazňovali v něm fakt zvláštního charakteru církví a 

náboženských společností jako institucí veřejně prospěšných a žádali o urovnání 

veřejnoprávního charakteru církví a náboženských společností, aby mohly plnit svoji 

„nezastupitelnou úlohu ve společnosti“, jak to slibovalo Programové prohlášení vlády. 

Václav Klaus na tento akt zareagoval slovy: „Jsme si vědomi základního významu církví 

pro duchovní, vzdělávací a kulturní rozvoj společnosti. Pokud jde o konkrétní formulace 

ústavy, budeme brát zřetel na to, aby nezastupitelná úloha církví ve společnosti nebyla 

omezena ani zatížena a aby byla ve všem všudy respektována jejich svébytnost. Nechtěli 

bychom, aby neuvážená právní úprava postavila církev na roveň jiným světským 

institucím, a tím je ve skutečnosti ochudila a omezila.“ (Přehled jednání…, 2001: 5) Co 

se týkalo Klausových prohlášení, šlo jen o planá slova. Ve skutečnosti několik měsíců 

po obdržení společného aktu církví Klaus v Českém deníku kritizuje katolickou církev, 

že hraje roli neadekvátní jejímu postavení v této zemi.22 Církev přirovnal co do jejího 

významu k turistickému spolku a v následujících letech navrhl spolu s několika ministry 

pro církve statut zvláštního typu občanského sdružení soukromoprávního charakteru 

s některými veřejnoprávními prvky.23  

V první polovině roku 1993 proběhla korespondence mezi předsedou vlády a 

předsedou České biskupské konference Miloslavem Vlkem o připravenosti obou stran 

jednat o vztahu státu a církví. Katolická církev vypracovala návrh na uspořádání 

ekonomických vztahů se státem, uvedla zástupce církví a náboženských společností a 

navrhla několik etap jednání (řešení restitucí církevního majetku, řešení přechodného 

období a cílové řešení vztahu státu a církví a náboženských společností). Touto 

iniciativou však jednání na více než rok ustala. V září 1994 se uskutečnilo setkání 

představitelů církví a náboženských společností s ministrem kultury Pavlem Tigridem, 

                                                 
22 Reagoval tak na přímý přenos aktu církve z Velehradu – zasvěcení národa Panně Marii 
23 Viz Přehled jednání mezi státem a církvemi v letech 1990 – 2000, 2001 
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na kterém všichni účastníci souhlasili s návrhem na novou úpravu vztahů založených na 

vzájemné nezávislosti a spolupráci. Po jmenování M. Vlka kardinálem v listopadu 1994 

premiér opět ukazuje navenek svou vřelost a slibuje, že mu vláda bude v jeho úkolu 

nápomocna.  

V únoru 1995 Klaus svolal, bez kontaktování církví a náboženských společností, 

poradu několika svých ministrů, kteří se dohodli o postavení církví a náboženských 

společností jako zvláštního typu občanského sdružení, jejichž financování by mělo být 

realizováno pomocí nákupu církevních bonů.24 Během roku 1995 a 1996 Ministerstvo 

kultury zpracovávalo na pokyny vlády různé návrhy řešení vztahu státu a církví a 

náboženských společností. Ty musely stále dokola předkládat výčty požadovaného 

majetku a navrhovat, jak by majetek využily. Jelikož však neexistovala politická vůle 

k jakékoliv dohodě s církvemi a náboženskými společnostmi, všechny akty spadly pod 

stůl a vláda žádný návrh restitučního zákona parlamentu nikdy nepředložila.  

Během Klausovy vlády probíhala i jednání na mezinárodní úrovni, která opět 

díky politické nevůli neměla v podstatě žádné výsledky. Při návštěvě papeže v naší 

zemi v květnu 1995 sice předseda vlády prohlásil, že má na řešení vztahu státu a církví 

a náboženských společností připravenou odpověď a při návštěvě Říma v lednu 1996 

dokonce sliboval Janu Pavlu II., že se zasadí o vyřešení vztahu mezi církvemi a Českou 

republikou, nic takového se však nestalo i přes výzvu Evropského parlamentu 

adresovanou členským a kandidátským zemím EU, aby navrátily konfiskovaný 

židovský majetek a také majetek církví a náboženských společností. U nás se tato výzva 

vůbec nedostala do širšího povědomí a jeho význam byl pro naši zemi nulový. 

Znovujmenování Václava Klause do čela vlády v červnu 1996 nepřineslo pro 

vztah státu a církví a náboženských společností výraznou změnu. Státně církevní 

politika pokračovala v podobném duchu jako v předchozích čtyřech letech. 

V programovém prohlášení vlády znovu zazněla slova o spolupráci a významné úloze 

církví a náboženských společností v naší zemi a poprvé i příslib řešení otázky 

majetkových křivd, které církve a náboženské společnosti utrpěly v minulosti25, ale byla 

to jen hezky řečená slova, přestože i v koaliční dohodě pravicové vládní koalice se 

objevil závazek vyřešit brzy otázky vzájemného vztahu státu a církví a náboženských 

společností.  

                                                 
24 Viz Přehled jednání mezi státem a církvemi v letech 1990 – 2000, 2001 
25 Viz Programové prohlášení vlády Václava Klause II. 
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Za jediný viditelný výsledek Klausovy církevní politiky v letech 1996 až 1998 

lze považovat vydání některého majetku církvím a náboženským společnostem 

exekutivní cestou, a sice usnesením vlády ze září 1996 o bezúplatném převodu 

vymezeného nemovitého majetku církevním právnickým osobám ke zmírnění některých 

majetkových křivd způsobených těmto subjektům.26 Tímto usnesením měly být církvím 

vráceny budovy a stavby (včetně pozemků na kterých stojí) vlastněné k 25. únoru 1948, 

které sloužily k pastoračním, duchovním a správním účelům církví a náboženských 

společností. Současně měly být vráceny i budovy a stavby (včetně pozemků) pokud by 

sloužily k sociální, charitativní, výchovné a vzdělávací činnosti církví a náboženských 

společností, ovšem pouze za předpokladu, že církve a náboženské společnosti budou 

připraveny k těmto účelům nemovitosti využívat a že převodu nebrání závažný veřejný 

zájem. Během let 1997 a 1998 nakonec vznikl seznam schválený vládou, který 

obsahoval ani ne stovku budov a pozemků. V žádném případě však nešlo o vydání 

majetku, který by mohl sloužit k ekonomickému zajištění církví a náboženských 

společností. (Hrdina, 2007: 35) 

V posledním roce Klausovy vlády byly na Ministerstvu kultury připravovány 

různé dokumenty. Mezi nejvýraznější patřil dokument s názvem „Okruh problémů 

k diskuzi o vztahu státu a církví“, připravený Klausovou poradkyní pro věci církevní 

Janou Řepovou (v letech 1998 - 2006 ředitelka odboru církví MK ČR), mající určitou 

pečeť přístupu k církevní problematice z období socialismu. Dokument byl proto 

církvemi a náboženskými společnostmi ostře kritizován a odmítly o něm jednat.  

V dubnu 1997 dokonce sám papež Jan Pavel II. při své návštěvě České 

republiky nabídl vytvoření smíšené vatikánské komise k řešení vztahů katolické církve 

a ČR na mezinárodní úrovni. Vatikán chtěl jednat s naší vládou ještě před vnitrostátním 

uspořádáním vztahů, ale česká vláda měla k problematice opačný postoj.  

Vztah státu a církví a náboženských společností se do konce Klausovy vlády 

nedočkal ucelené koncepce a to jak z důvodu politické a ideologické nepřízně vůči 

církvím a náboženským společnostem, tak z důvodu odmítání církví a náboženských 

společností se státem vůbec jednat. Klausův přístup k církvím a náboženským 

společnostem, determinovaný jeho negativním postojem k občanské společnosti a 

občanskému sektoru vůbec, degraduje církve a náboženské společnosti na pouhé 

                                                 
26 Viz Majetkové narovnání tzv. exekutivní cestou 1996 až 1998 



 67 
 

zájmové skupiny a popírá jejich důležitost při provozování jejich veřejných služeb ve 

společnosti.  

6.2.4 Přechodná vláda 

Půlroční vláda Josefa Tošovského (2.1.1998 – 17.7. 1998), která měla dovést 

naši zemi k předčasným volbám, neměla vzhledem ke svému přechodnému působení ve 

svých prioritách řešit vztah státu a církví a náboženských společností a ani církve a 

náboženské společnosti od této vlády neočekávaly pokrok v jednáních. Přesto ministr 

kultury Martin Stropnický vyvinul iniciativu a svolal zástupce církví a náboženských 

společností k vzájemnému seznámení. Na jednání především zazněla velmi ostrá kritika 

vlády Václava Klause ze strany církví a náboženských společností.  

Tošovského vláda na základě tohoto jednání překvapivě v závěru svého 

působení přišla s návrhem známým jako „Stropnického návrh“. Návrh však nestihl 

projít připomínkovým řízením a zůstal tak na úrovni interního návrhu Ministerstva 

kultury s tím, že by na jeho principy mohla navázat nová vláda.  

6.2.5 Sociálně demokratická vláda Miloše Zemana 

Se jmenováním nové menšinové sociálně demokratická vlády v čele s Milošem 

Zemanem v červenci 1998 nastala nová delší etapa pro řešení vztahu státu a církví a 

náboženských společností. Novým ministrem kultury se stal Pavel Dostál, který byl 

výraznou osobností a spolu s výše zmiňovanou RNDr. Janou Řepovou jako ředitelkou 

odboru církví, určoval směr církevní politiky. Výměna ředitele odboru církví byla 

v kontextu ještě dalších proticírkevních výpadů církvemi a náboženskými společnostmi 

vnímána velmi kriticky, extrémně až jako snaha ministra Dostála učinit z odboru 

církevního „odbor proticírkevní“. Tato obava byla totiž později podpořena 

ministrovými úvahami o tom, že záležitosti církví a náboženských společností by měly 

být vyčleněny z kompetence Ministerstva kultury a převedeny do působnosti 

Ministerstva vnitra. (Hrdina, 2007: 44)   

Přes tento, církvemi negativně vnímaný začátek, byla vláda Miloše Zemana 

první vládou po revoluci, která oficiálně vyzvala „církve k dialogu a diskuzi, jejichž 

výsledkem by měl být i legislativní návrh řešení vztahu státu a církví včetně způsobů 

jejich financování.“ (Programové prohlášení vlády)                                                  

Zároveň s výzvou k dialogu bylo však součástí programového prohlášení vlády i 

oznámení tzv. restituční tečky. „Vláda nehodlá pokračovat v exekutivním převodu 
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státního majetku na církve s výjimkou arizovaného majetku. Převod podmiňuje přijetím 

zákona o státním majetku.“ (Programové prohlášení vlády) Vedle argumentace, která 

byla uvedena v programovém prohlášení vlády, přispěla k tomuto rozhodnutí i 

expertíza27 Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kterou nechal vypracovat 

místopředseda vlády Pavel Rychetský, v jejímž závěru zaznělo, že církvím majetek 

nikdy nepatřil již od dob josefínských, ale měly ho pouze v dlouhodobém pronájmu od 

státu. Vláda se mlčky s tímto postojem ztotožnila a na svém zasedání v červenci 1999 

formálně zastavila vydávání církevního majetku.  

I přes závěry této expertízy začala v roce 1999, v podstatě od nuly, zcela nová 

etapa jednání o přípravě zákona, který by řešil majetkové narovnání mezi státem a 

církvemi a náboženskými společnostmi. Byl připravován výčtový zákon, který by se 

týkal pouze převodu majetku ve vlastnictví státu (nikoliv soukromého majetku či 

majetku obcí). Pro nesouhlas některých, převážně menších církví a náboženských 

společností, nebyl zákon nakonec realizován.28 

Během Zemanovy vlády se nově rodila myšlenka ustavení komise vlády ČR pro 

řešení vztahů církví a náboženských společností a státu. Expertní komise měla být 

sestavena pod předsednictvím ministra kultury z delegátů vlády i církví a náboženských 

společností a jejími členy neměly být osoby pro jednu či druhou stranu nepřijatelné.29 

V listopadu 1998, ještě před oficiálním stanoviskem vlády, proběhla médii zpráva o 

složení této komise, kde se objevily osoby pro církev nepřijatelné, proto kardinál Vlk ve 

své reakci prohlásil, že „Církve nemohou v současné době jednat se státem o řešení 

vzájemných vztahů, neboť ministerský kabinet nevzbuzuje jejich důvěru a zpochybňuje 

svou dříve projevenou ochotu k serióznímu dialogu. Podle jeho slov si vzájemně 

odporují sliby premiéra a postoje ministerstva kultury, a ve vládě tak nepanuje jednotný 

názor na církevní otázku.“ (Přehled jednání mezi státem a církvemi v letech 1990 – 

2000, 2001, str. 16) Premiér Zeman za tato slova žádal omluvu, katolická církev se 

rozhodla komisi svými delegáty neobsadit a jednání o složení komise tím byla 

přerušena. Zprostředkovatelem urovnávajícím spor se stal až prezident Václav Havel, 

                                                 
27 Vypracováním této expertízy byl pověřen  Doc. Vladimír Kindl z katedry právních dějin a Doc. 
Vladimír Mikule z katedry správního práva. Proti nestrannosti této expertízy svědčí fakt, že 
k vypracování nebyl přizván nikdo z církví ani tehdy jediný expert Právnické fakulty UK na církevní 
právo Doc. Jiří Rajmund Tretera – katolický kněz a člen dominikánského řádu. 
28 Viz Jednání o majetkovém narovnání v letech 1999 až 2001 a o přípravě výčtového zákona v roce 2001 
29 Katolická církev s ohledem na svůj nadnárodní charakter již od roku 1997 navrhovala, aby 
vnitrostátním jednáním předcházela jednání na mezinárodní úrovni mezi Svatým stolcem a Českou 
republikou. Vicepremiér Rychetský tento krok v listopadu 1998 označil za absurdní. 
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díky kterému došlo k obnovení dialogu o komisi, která byla zřízena na konci ledna 1999 

usnesením vlády. Komise pro řešení vztahu státu a církví a náboženských společností 

měla mít pod předsednictvím ministra Dostála devatenáct členů ze zástupců České 

biskupské konference, Ekumenické rady církví, Federace židovských náboženských 

obcí a parlamentních politických stran včetně poslanců, kteří byli známí svými 

kritickými výhradami vůči církvím a dokonce včetně zástupce Komunistické strany 

Čech a Moravy soudruha Dalibora Matulky. Církve a náboženské společnosti odmítly 

aby ti, kteří způsobili neblahý stav, rozhodovali o jeho nápravě a činnost svých zástupců 

v komisi pozastavily. Sporů mezi představiteli vlády a představiteli církví a 

náboženských společností přibývalo. Díky opakovaným jednáním a vysvětlování bylo 

opět na konci února nastoleno příměří a kompromisně dohodnuto, že vedle vládní 

komise, jež bude spíše odrážet politické spektrum parlamentu ČR a ve které nakonec 

nebudou zastoupeny církve a náboženské společnosti, vznikne (opět pod vedením 

ministra kultury) další expertní neboli ministerská komise, kterou budou tvořit nezávislí 

odborníci i delegáti církví a náboženských společností. Předmětem jednání obou komisí 

byly čtyři základní okruhy problémů ve vztahu státu a církví a náboženských 

společností - cílová podoba modelu vztahu státu a církví a náboženských společností, 

registrace církví a náboženských společností, financování církví a náboženských 

společností a majetek církví a náboženských společností. Za výsledek těchto jednání lze 

považovat vypracování a schválení nového zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Po ukončení 

prací na zákonu byly na konci funkčního období vlády obě komise zrušeny. (Výroční 

zpráva MK ČR 2002) 

Na mezinárodní úrovni byla během Zemanovy vlády zahájena v prosinci 1999 

jednání o Smlouvě mezi Českou republikou a Svatým stolcem, jejíž text byl dokončen 

v květnu 2002. 25. července 2002 byla Smlouva sice podepsána, dodnes však nedošlo 

k její ratifikaci.30 

6.2.6 Pokračování vlády sociální demokracie  

V parlamentních volbách v roce 2002 zvítězila opět sociální demokracie a v 

následujícím čtyřletém volebním období se díky různým krizím uprostřed sociálně 

demokratické strany vystřídaly tři koaliční vlády. Církevní politika těchto vlád se nadále 

nesla v duchu předchozích let. V úřadu ministra kultury setrval až do svého úmrtí 

                                                 
30 Důvody její neratifikace jsou uvedeny v samostatné kapitole 8.4 
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v červenci 2005 Pavel Dostál a v čele odboru církví až do roku 2006 setrvala Jana 

Řepová.  

Vláda Vladimíra Špidly (15.7. 2002 – 4.8. 2004) i vláda Stanislava Grosse (4.8. 

2004 – 25.4. 2005) ve svém programovém prohlášení zdůraznily, jak jsou církve a 

náboženské společnosti důležitou součástí občanské společnosti a dokonce se zavázaly, 

že se pokusí či dokonce vyřeší uspořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a 

náboženskými společnostmi a zároveň zajistí jejich ekonomické zabezpečení z jiných 

zdrojů než je státní rozpočet.31 Během roku 2003 se však ministr kultury intenzivně 

snažil převést kompetence ve věci církví a náboženských společností z Ministerstva 

kultury na Ministerstvo vnitra, což pro církve a náboženské společnosti znamenalo 

jasný signál, že jsou pro vládní představitele pouze okrajovou záležitostí. Pozdější vláda 

Jiřího Paroubka (25.4. 2005 - 4.9. 2006) dala najevo nezájem o problematiku tím, že se 

otázkou církví a náboženských společností ve svém programovém prohlášení vůbec 

nezabývala.  

Toto čtyřleté období lze považovat za období, ze kterého i přes různá jednání 

mezi státem a církvemi nevzešlo především kvůli neshodám ministra kultury (případně 

ředitelky odboru církví) s představiteli církví a náboženských společností nic 

podstatného pro vzájemný vztah.  

Od roku 2003 na základě úkolu z Výhledu legislativních prací vlády na léta 2003 

až 2006 byl postupně vypracováván Návrh zákona o uspořádání majetkových vztahů 

mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi na straně druhé. (Výroční zpráva 

MK ČR 2003) Do roku 2005 byly k této problematice zpracovány Ministerstvem 

kultury tři materiály - návrh řešení majetkového narovnání tzv. výčtovým zákonem, 

návrh řešení majetkového narovnání tzv. obecným restitučním zákonem a návrh řešení 

majetkového narovnání metodou tzv. restituční tečky. Žádný z těchto materiálů  se 

nedočkal konsensu všech zúčastněných stran, a proto byl na návrh ministra kultury      

27. dubna 2005 tento legislativní úkol zrušen. 

Na konci roku 2005 vstoupila v platnost novela zákona č. 3/2002 Sb., o církvích 

a náboženských společnostech, jejíž příprava trvala více než dva roky32.  

Obecně lze říci, že smýšlení vlády sociální demokracie, především ministra 

kultury Dostála, o církvích a náboženských společnostech jako o svébytných 

organizacích neexistuje. Přístup k nim se podobá přístupu k zájmové skupině, která se 

                                                 
31 Viz Programové prohlášení vlády Vladimíra Špidly a Programové prohlášení vlády Stanislava Grosse  
32 O zákoně a jeho novele bude více pojednáno v kapitole 8.3 
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státem sice spolupracuje při prosazování humanitních principů ve společnosti a dokonce 

se podílí na fungování státu poskytováním veřejných služeb, ale to samo o sobě nestačí 

k dořešení a napravení vztahu státu a církve zatíženého minulostí.  

Jistá pozitivní změna v politickém přístupu k církvím a náboženským 

společnostem nastala s nástupem nového ministra kultury v srpnu 2005 Vítězslava 

Jandáka.33 Zde se ukázalo, jak přístup jediného aktéra může proměnit celou církevní 

politiku. 24. října 2005 se po dlouhé době opět uskutečnila schůzka ministra kultury se 

zástupci všech registrovaných církví a náboženských společností v České republice. Na 

základě tohoto setkání byly následně připraveny podklady k zahájení série jednání o 

problematice vztahů státu a církví a náboženských společností, která proběhla v I. 

pololetí roku 2006. (Výroční zpráva MK ČR 2005) Jednání především slibovala 

obnovení přerušené komunikace s jednotlivými církvemi a náboženskými společnostmi 

a snahu o nápravu dosavadního vztahu Ministerstva kultury k nim. Při jednání s 

katolickou církví, ministr církev označil za účinnou zábranu proti barbarizaci světa a 

upozornil na současný odtažitý vztah k církvím a základní neznalost církevní 

terminologie. (Jednání s církvemi…) Na základě tohoto postoje byla v roce 2006 

vytvořena příručka pro poslance a úředníky státní správy. Výsledkem všech jednání, na 

kterém se církve a náboženské společnosti shodly byla připravenost jednat se státem a 

usilovat o vyřešení vztahu mezi státem a církvemi k oboustranné spokojenosti. 

K nastolení příznivých okolností pro řešení vztahu státu a církví a náboženských 

společností, těsně před demisí vlády, významně přispěla personální změna na odboru 

církví MK ČR, kde ve funkci ředitelky odboru vystřídala RNDr. Janu Řepovou Ing. 

Pavla Bendová.  

6.2.7 Současná občansko demokratická vláda 

S novou vládou občanské demokracie v čele s Mirkem Topolánkem po volbách 

v červnu 2006 vznikla vcelku příznivá politická situace vůči církvím a náboženským 

společnostem, která je daná především obsazením Ministerstva kultury členy KDU-

ČSL. Jednání, která započal již ministr Jandák tak začala směřovat ke 

skutečnému dialogu. Na postu ministra kultury se do dnešní doby vystřídali již tři 

ministři (Martin Štěpánek, Helena Třeštíková a Václav Jehlička), jejichž politika vůči 

církvím a náboženským společnostem se nesla v podobném duchu a dala by se zatím 

označit za nejpřátelštější po roce 1989. Vláda se ve svém prohlášení zavázala, že 

                                                 
33 Nový ministr kultury Vítězslav Jandák nastoupil do své funkce 17.srpna 2005 po úmrtí Pavla Dostála.  
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„podpoří církve a náboženské společnosti při plnění jejich nezastupitelné úlohy 

v posilování morálních a duchovních hodnot v životě české společnosti. Vláda bude 

usilovat o dořešení vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, včetně 

mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem. Zahájí přípravu novely 

zákona o církvích a náboženských společnostech, které považuje za nezastupitelnou a 

obohacující součást společnosti.“ (Programové prohlášení vlády) 

Do dnešní doby se současné vládě sice podařila splnit zatím jen malá část jejího 

programového prohlášení o církvích a náboženských společnostech, zato se jí podařilo 

opět po několika letech vytvořit návrh zákona o majetkovém narovnání. V květnu 2007 

zřídila vláda České republiky 2 komise; Komisi pro narovnání vztahu mezi státem a 

církvemi a náboženskými společnostmi v čele s ministrem Jehličkou a Církevní komisi, 

se kterou byla daná problematika diskutována. Výsledkem této snahy je v současnosti 

připravený Zákon o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a 

náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a 

církvemi a náboženskými společnostmi.  

Je pravdou, že takovýchto snah již bylo po roce 1989 několik a zatím žádná 

nevedla ke skutečnému výsledku, především díky politické nevůli a neshodám vládních 

představitelů s představiteli církví a náboženských společností a často i díky neshodám 

mezi jednotlivými církvemi a náboženskými společnostmi vůči různým návrhům. 

K dosavadnímu stále nevyřešenému vztahu mezi církvemi a náboženskými 

společnostmi přispívá značnou měrou ideologický podtext jednotlivých politických 

stran a v neposlední řadě proměnlivost české politické scény, jejíž představitelé za 

relativně krátká volební období nemohou vyřešit především oblast majetkového 

narovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, proto jsou velmi 

opatrní ve strategiích a návrzích, jelikož v každém případě dojde ke značnému zatížení 

státního rozpočtu.  

6.3 Legislativní zakotvení církví a náboženských společností v ČR 

Čtyřicetiletá cenzura v existenci právního státu samozřejmě zanechala stopy na 

vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi v oblasti čistě právní. 

Především církev katolická byla považována za „organizaci“, neboť pojem právnické 

osoby nebyl za komunismu používán. Dnes jsou církve a náboženské společnosti ze 

zákona považovány za právnické osoby, což přispívá k řešení vztahů mezi státem a 

církvemi a náboženskými společnostmi.  
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Rámec náboženské svobody v České republice je v první řadě zaručen ústavním 

zákonem, který pokládá základ pro fungování svobodné společnosti. Listina základních 

práv a svobod zaručuje, že „lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech. Základní 

práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ 

(Listina…hlava první; článek 1) 

 Článek druhý Listiny ve svém začátku říká, že stát je založen na demokratických 

hodnotách, a zároveň se nesmí vázat ani na výlučnou ideologii, ani na žádné 

náboženské vyznání. Z tohoto tvrzení vyplývá, že katolická ani jiná církev by neměla 

mít v naší zemi výlučné postavení. 

 Články 15 a 16 zaručují svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. 

Každý má totiž právo změnit své náboženství nebo víru, anebo je možné být bez 

náboženského vyznání. Zároveň má každý právo svobodně projevovat své náboženství 

sám nebo společně s jinými lidmi, a to soukromě či veřejně, bohoslužbou, vyučováním 

či náboženskými úkony. Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, 

zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné instituce 

nezávisle na státních orgánech.34 

Tato ústavní práva však sama o sobě nestačí, postavení církví a náboženských 

společností je upravováno samostatnými zákony. Vlastní legislativní úprava napomáhá 

vnímání (nejen katolické) církve jako organizace občanského sektoru s vlastní 

svébytností. Stát tak v rámci korporativního vztahu vymezuje církvím a náboženským 

společnostem prostor pro jejich činnost. 

 

 Nynějším platným zákonem č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a 

postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů, byly 

zrušeny zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a 

náboženských společností, který se stal po roce 1989 jedním z nejvýznamnějších 

právních předpisů u nás a zákon č.161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských 

společností. Zákon č. 308/1991 Sb., spolu s Listinou základních práv a svobod, 

znamenaly především napravení deformace ve vztahu státu a církví a náboženských 

společností, zapříčiněnou komunistickým režimem. Ten se především snažil o ovládnutí 

a marginalizaci církví a náboženských společností, což je samozřejmě pro nynější 

demokratickou společnost zcela nepřijatelné.  

                                                 
34 Viz Listina základních práv a svobod čl. 2, 15,16 
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  Zákon č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností (dále označován jako církevní zákon – pozn. autora) 

charakterizuje církve a náboženské společnosti následovně: „Církví a náboženskou 

společností se podle tohoto zákona rozumí dobrovolné společenství osob s vlastní 

strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené 

za účelem vyznání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím 

spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní služby.“ (§3 Zákon č. 

3/2002 Sb.) 

 Nová úprava vztahu státu a církví a náboženských společností vtělená do tohoto 

zákona je v souladu s Listinou základních práv a svobod, že stát se nesmí vázat na 

výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. Proto je v současnosti přístup 

k registraci církví a náboženských společností navrhován jako nárokový, a to pro 

všechny, kdo splní zákonem dané podmínky. Proto se v návrhu nového zákona 

zachovává metoda uznávání církví a náboženských společností státem, kterou je 

registrace podle obecných předpisů ve správním řízení, jejíž výsledky jsou 

přezkoumatelné soudy. 

  Náboženské otázky má v České republice na starosti odbor církví na 

ministerstvu kultury. Katolická církev, stejně jako všechny církve a náboženské 

společnosti oficiálně zaregistrované na  Ministerstvu kultury, mají nárok na státní 

dotace35 i když některé z nich finanční pomoc od státu odmítají, aby tak vyjádřily svou 

nezávislost. V ČR je v současnosti 30 státem uznaných (registrovaných) církví a 

náboženských společností.    

Církevní zákon stanovuje pro náboženské organizace dvoustupňový systém 

registrace. Aby se mohla náboženská skupina registrovat na prvním stupni, musí mít 

alespoň 300 dospělých členů, kteří mají v zemi trvalé bydliště. Registrace na prvním 

stupni s sebou přináší omezené daňové výhody  a vyžaduje, aby byly každoročně 

předkládány zprávy o činnosti. Kromě toho platí desetileté čekací období a teprve po 

jeho uplynutí může organizace požádat o registraci druhého stupně. K získání registrace 

druhého stupně je zapotřebí, aby náboženská skupina  měla zhruba 10 000 členů, tedy 

nejméně 0,1% z celkového počtu obyvatel, a aby byla na prvním stupni zaregistrována 

nejméně 10 let.  

                                                 
35 Financování církví a náboženských společností je upraveno samostatným zákonem č. 218/1949 Sb., o 
hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Právní úprava upřesňuje kromě náležitostí a postupu registrace i evidenci církví 

a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a evidovaných 

právnických osob (dříve církevní právnické osoby). Řešena je i problematika právního 

postavení svazů církví a náboženských společností, které registrací na ministerstvu 

kultury získají postavení právnické osoby. Zpřesňují se též ustanovení o právní úpravě 

výkonu duchovenské služby tak, aby bylo zřejmé, které právní vztahy mohou řešit 

vnitřní předpisy církví a náboženských společností, a na které se vztahuje zákoník 

práce.  

 V §7 církevního zákona se mluví o tzv. „zvláštních právech“, která mají pouze 

církve, které splní zvláštní podmínky zákona, tzn. registraci druhého stupně, anebo které 

byly registrovány před účinností zákona č. 3/2002 Sb. Jedná se o právo na finanční 

příspěvek od státu, právo církevních představitelů vykonávat duchovenskou službu ve 

školách, v ozbrojených silách, na místech výkonu vazby a trestu odnětí svobody, 

ochranného léčení a ochranné výchovy, vykonávat obřady, při kterých jsou uzavírány 

státem oficiálně uznané sňatky, právo zachovávat zpovědní tajemství. Některá konkrétní 

práva a povinnosti jsou navíc upravena ve zvláštních právních předpisech.36 

Problematika financování církví a náboženských společností je v České 

republice upravena samostatným zákonem č. 218/1949 Sb., o hospodářském 

zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů a 

zároveň zákonem č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Jedná se o následující zákony:  
Zákon č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění 
pozdějších předpisů 
Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,  ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody 
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. 
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7. Stát a církve v zemích Evropské unie 

Po představení konfesně právní úpravy v České republice ukáže další kapitola, 

jak je konfesně právní úprava řešena v zemích Evropské unie, jaké jsou současné trendy 

a kam se tato problematika ubírá. Mezinárodní srovnání poslouží k inspiraci úpravy 

vztahu státu a katolické církve v České republice. 

Evropská unie se konfesnímu právu na obecné úrovni příliš nevěnuje. Dlouhou 

dobu v ní nebyla potřeba se konfesnímu právu věnovat, vezmeme-li v úvahu, že 

evropské sjednocování bylo uskutečňováno především jako hospodářský proces. Dnešní 

Evropská unie, zakotvená ve společné evropské kultuře a v kulturních podmínkách 

členských států, je v rámci integračního procesu často konfrontována s otázkami 

týkajícími se církví a náboženských společností. Odlišné historické a náboženské 

tradice jednotlivých zemí v Evropě však vedou k tomu, že církve a náboženské 

společnosti nejsou Evropskou unií na centrální úrovni regulovány, omezovány ani 

naopak preferovány.  

Otázkami víry a náboženství obecně se Evropská unie zabývá v rámci ochrany 

lidských práv, z čehož pro jednotlivé státy plyne jediný závazek neporušovat „právo na 

svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Součástí práva je i svoboda 

náboženské vyznání či víru změnit a svoboda individuálně nebo s jinými lidmi veřejně 

nebo soukromě projevovat náboženské vyznání nebo víru bohoslužbou, vyučováním, 

jednáním a obřady.“ (Charter of Fundamental rights of the European Union, art. 10) 

Významným bodem ve vývoji evropského konfesního práva, kdy se církve a 

náboženské společnosti poprvé dostaly do smluvních instrumentů Evropské unie, je 

společné prohlášení č.11 o postavení církví a nekonfesních organizací v závěru 

Amsterodamské smlouvy, kde se uvádí, že: „Evropská unie uznává a neovlivňuje 

postavení církví a náboženských sdružení či společenství v členských státech podle 

vnitrostátního právního řádu.“ (Amsterodamská smlouva)  

Církve a náboženské společnosti byly poprvé vzaty na zřetel tímto prohlášením, které 

slibuje zachování dosavadních struktur ve vztahu státu a církví a náboženských 

společností v rámci členských států. Mezi dalšími kroky by jistě mělo následovat 

začlenění tohoto prohlášení (případně i jiných) do smlouvy v podobě samostatného 

článku či ve formě např. protokolu o církvích. 

Neodpustím si na tomto místě poznámku o diskuzi, která vede k myšlence 

významu církví a náboženských společností, zda by preambule ústavy EU měla či 
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neměla obsahovat slovo Bůh. Myslím, že konečné stanovisko není sice vzhledem 

k mému tématu podstatné a výsledek nijak neovlivní postoj EU k církvím a 

náboženským společnostem (to můžeme předpokládat již proto, že ústavy některých 

zemí, kde existuje odluka církví od státu se na Boha v ústavě odvolávají (např. Irsko), 

naopak v řadě tradičně náboženských zemích Bůh v ústavě zmíněn není, aniž by měl 

někdo pochyby o jejich křesťanských tradicích (Loužek, 2004: 37), avšak znamená to 

na evropské půdě jisté vyzdvižení a především respekt k náboženské a církevní 

problematice.  

7.1 Konfesně právní systémy v Evropské unii 

Určujícím pro vztah státu a církví a náboženských společností v jednotlivých 

zemích EU je historická zakořeněnost, zkušenost, emocionální vazby a zásadní 

přesvědčení veřejně politických představitelů dané země. Přes diverzitu  konfesně 

právních systémů je v Evropě zřejmé, že všechny vychází ze společného základu, 

kterým je křesťanství. Stejně jako celé evropské právo má zvláště konfesní právo své 

kořeny právě v křesťanství. Vedle toho však nelze opominout to, čím evropské kultuře 

přispělo židovství a islám. Obě náboženství představují v mnoha zemích Evropské unie 

významné faktory, kterým konfesní právo dluží přiměřené zohlednění. Dalším velmi 

významným faktorem ve struktuře konfesního práva jsou náboženské společnosti, často 

spojené s dalšími v jiných částech světa. Odlišnosti konfesně právních systémů mají 

hlavní kořeny v rozdílných důsledcích reformace a náboženských válek během 16. a 17. 

století. Zatímco některé státy (např. Španělsko a Portugalsko) zůstaly reformací téměř 

nedotčeny, v jiných zemích způsobila vytvoření striktního systému státní církve (např. 

Anglie) a ještě jiným způsobem se její následky projevily např. v Německu či 

Nizozemí, kde vedle sebe zůstaly dvě stejně silné konfese. Kontinentálním státům 

zůstala i společná zkušenost absolutistické vlády panovníků, kteří především v 17. a 18. 

století zasahovali značnou měrou do církevních záležitostí.37 

V žádných evropských zemích nelze vysledovat zcela totožnou konfesně právní 

úpravu, pouze obecné typy konfesně právního uspořádání, které odráží rozmanitost 

národních kultur a identit. Základní typy v sobě ukrývají mnoho variant a kombinací 

vztahů, které se v zemích Evropské unie vyskytují. Konfesní právo předkládá současné 

typy vztahu státu a církví v Evropě, když rozděluje státy na konfesijní (identifikační 

                                                 
37 Viz Robbers, Stát a církev v Evropském společenství, in Stát a církev v zemích EU 2002: 355-357 
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s určitou vírou či vyznáním) a světské neboli sekulární (neidentifikační) dělící se dále 

na odlukové a kooperační.38 

Pod pojmem konfesijní stát se skrývá takové uspořádání vztahu státu a církví, ve 

kterém státní moc upřednostňuje jedno náboženství nebo jedno vyznání v rámci 

určitého náboženství. Vyznávání jiných náboženství a vyznání nebo existence stavu bez 

vyznání se vylučují nebo pouze tolerují. Zvláštním typem konfesijního státu je stát 

konfesijní „à rebours“, který povyšuje ideologii, jejíž součástí je ateismus, do postavení, 

jaké v klasických konfesijních státech mělo náboženství. Mezi konfesijní státy lze 

s jistou rezervou (a spíše již historicky) zařadit Řecko s pravoslavnou církví, Dánsko a 

Finsko s luteránskou církví a Velkou Británii s anglikánskou církví. V dnešní praxi se 

už i v těchto státech spíše jedná o světské státy, přestože preferují jednu církev.39 Tento 

model vztahu státu a církví se v české veřejné i politické mluvě často označuje za 

spojení státu a církve. 

Výrazem světský stát se označují státy, ve kterých zvítězila idea náboženské 

svobody a konfesní neutrality státu, který se neidentifikuje s žádným vyznáním, 

náboženskou vírou ani ateistickou ideologií. Stát většinou přistupuje rovným způsobem 

ke všem uznaným náboženským konfesím, ale existují i výjimky. Podle stupně a míry 

podpory a spolupráce se světské státy dále dělí na státy odlukové a kooperační. (Tretera, 

2002: 14-17) Mezi státy odlukové lze zařadit např. Francii či Nizozemí, mezi 

kooperační pak např. Španělsko, Rakousko či Německo. Jde opět především o dělení 

historického rázu, protože dnes dochází ke stálému sbližování obou typů, za současného 

trvání značných rozdílů uvnitř každého z nich. Odluka dnes nevylučuje kooperaci a 

naopak. V evropských zemích se v konfesně právních úpravách vyskytuje rozmanitost 

nejvyššího stupně. Většina zemí nějakým způsobem kombinuje prvky odluky v jedné 

oblasti, v jiné zase prvky kooperace. K alespoň částečné kooperaci se dnes uchyluje i 

striktně odluková Francie a paradoxně z opačného směru k ní směřuje i konfesijní stát 

Řecko.  

Příkladnými protipóly v konfesně právní úpravě jsou Dánsko jako konfesijní stát 

a Francie jako světský odlukový stát. Obě země představují víceméně krajní postavení a 

je na jejich příkladech dobře patrná rozdílnost modelů.  

                                                 
38 Viz Tretera, 2002: 11-18 a Robbers, Stát a církev v Evropském společenství. In Stát a církev v zemích 
EU 2002: 356-358  
39 Problematika členění států je velmi složitá a proměnlivá. Pro naše téma však není podstatné zabývat se 
do detailů tím, jakou zemi lze přiřadit k jakému typu státu, proto zde toto téma není dále rozvinuté. 
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Při posuzování vztahu státu a církví jde především o zkoumání několika oblastí. 

Jedná se o právní zakotvení (většinou na úrovni ústavního práva) včetně rodinného 

práva (uzavírání manželství) a postavení církví a náboženských společností v zemi, 

financování církví a náboženských společností, působení církví a náboženských 

společností ve školství, zdravotnictví, sociálních službách apod.  

V oblasti ústavního a právního zakotvení lze nalézt široké spektrum evropské 

praxe. Od dánského ustanovení Evangelicko-luterské církve jako uznávané (státní) 

církve Dánska, která je státem ve všem podporována (The constitutional act of Denmark 

§4) a podřízena parlamentu a ministrovi pro církevní záležitosti, není právnickou 

osobou ani součástí občanských uskupení na rozdíl od jiných církví a náboženských 

společností, které jsou samosprávnými soukromými institucemi40, až po francouzskou 

ústavu, která nijak neupravuje postavení církví a náboženských společností v zemi, 

pouze zmiňuje rovnost všech občanů před zákonem bez rozdílu původu, rasy či 

náboženství a neutralitu a toleranci ke všem vyznáním. (Constitution of France, 

Preamble, Art. 1) Francie nečiní rozdíly mezi náboženskými postoji a nezasahuje do 

žádných církevních a náboženských institucí41. Další právní zakotvení týkající se církví 

a náboženských společností je ve většině zemí včleněno do širšího spektra státních 

zákonů, případně existuje samostatný zákon o církvích a náboženských společnostech. 

Velmi specifickou záležitostí je právo uzavírat církevní manželství. Například v 

Německu či Rakousku je povinností uzavřít občanský sňatek, stejně jako ve Francii či v 

Nizozemí, kde duchovnímu, který by posvětil manželství bez civilního sňatku hrozí 

dokonce trestní stíhání. V několika zemích (např. Španělsko, Finsko, Dánsko) existuje 

alternativa civilního i církevního sňatku, kdy jsou obě varianty uzavření sňatku před 

státními zákony rovnocenné.  

Financování církví a náboženských společností by se mohlo zdát jednoduchou a 

tradiční záležitostí, kdy v případě odluky lze předpokládat neexistenci státního 

financování, v případě spolupráce částečné financování a v případě konfesního státu 

naprosté financování. Vůbec tomu tak není. Dánská národní církev, která je ve všech 

oblastech financována státem je spíše výjimkou. Ostatní církve a náboženské 

společnosti v této zemi nemají nárok na státní financování, pouze pokud provozují 

dobročinná, sociální či školská zařízení, jsou pod státním dohledem a získávají na tuto 

činnost dotace od místních úřadů. Ve Francii dodnes platí zákon z roku 1905 zavádějící 

                                                 
40 Viz Dübeck, Stát a církev v Dánsku: 41-50. In Robbers, Stát a církev v zemích EU 
41 Viz Basdevant-Gaudement, Stát a církev ve Francii: 131-136. In Robbers, Stát a církev v zemích EU 
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v zemi odluku církví od státu, který zakazuje každou přímou finanční podporu církvím. 

Právo upravující režim církevních budov tento zákaz odsouvá na okraj. Například 

vlastníkem všech katolických církevních budov postavených před rokem 1905 je stát, 

který je bezplatně dává církvi k dispozici. Za péči o ně dostávají faráři jistou náhradu, a 

tím i dodatečný příjem od státu. Na stavbu nových kultovních budov nesmí stát 

poskytovat žádné přímé podpory, může však ručit za půjčky církví a náboženských 

společností a poskytovat věcné právo stavby za symbolický poplatek. Rozsáhlá je i 

podpora kulturních zařízení mimo rámec kultovních prostor. Francouzská redukce 

náboženství na kultovní záležitosti otevírá nečekané možnosti státní podpory 

náboženství, které jsou také důsledně využívány.  

Působení církví a náboženských společností ve školství je také specifickou 

záležitostí jednotlivých států. Pokud státy podporují výuku náboženství v rámci povinné 

školní docházky, jedná se většinou o výuku náboženství tradiční a nejpočetnější církve 

v dané zemi či v daném regionu. V Dánsku je náboženství (resp. evangelicko-luterské 

křesťanství) až do vyšších škol povinným předmětem s tím, že na přání rodičů mohou 

být děti od výuky osvobozeny, odluková Francie povoluje výuku náboženství pouze na 

soukromých školách, na veřejných je výuka všech náboženství zakázána s tím, že 

středeční volno základních škol rodiče využívají k tomu, aby dětem zajistili výuku 

náboženství mimo školní budovy. Striktnost je ve Francii dovedena do takové míry, že 

od roku 2003 platí zákon, který zakazuje nošení výrazných náboženských symbolů ve 

školách. 

Působení ve zdravotnictví a sociálních službách je v mnoha zemích 

podporováno bez výlučného postavení, tzn. že podmínky pro působení v těchto 

oblastech upravují státní zákony a platí v nich stejné podmínky jako pro ostatní 

zdravotní a sociální zařízení.  

Konfesní úpravy jednotlivých států jsou příliš specifické na to, aby je bylo 

možné generalizovat či aplikovat některý systém v jiné zemi než v jaké se během 

desítek a stovek let vytvořil. Většinová tendence ve všech typech systémů mezi státem a 

církvemi v dnešní Evropě směřuje k alespoň částečné kooperaci mezi státem a církvemi 

a náboženskými společnostmi. Mezinárodní srovnání může být inspirací i pro model v 

České republice. 
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8. Problematické oblasti vztahu státu a katolické církve ve 

vztahu k veřejným zájmům a návrhy jejich řešení 

Na základě předchozích analýz a mezinárodního srovnání lze v dnešním vztahu 

státu a katolické církve v České republice stanovit oblasti, které různým způsobem 

zabraňují naplňování a prosazování veřejných zájmů. 

V této kapitole se pokusím zodpovědět otázku, jaká reálně uvažovaná opatření 

by ve vztahu státu a katolické církve přispěla k lepšímu naplňování a prosazování 

veřejných zájmů při spolupráci státu a církve. Jak již bylo řečeno výše, řešení vztahu 

státu a katolické církve je zároveň podmíněno řešením i pro ostatní církve a náboženské 

společnosti. Na tom, aby církve a náboženské společnosti měly dobré podmínky pro 

veřejně prospěšnou činnost má nemalý zájem i státní aparát vzhledem k tomu, že církve 

a náboženské společnosti u nás často doplňují a nahrazují státní péči v oblastech, kde je 

nedostačující. Avšak státní aparát může nahlížet na to, jak lze naplňovat a prosazovat 

veřejné zájmy jinak než církve a náboženské společnosti a je nutné hledat řešení pro obě 

strany přijatelné.  

Prosazovaný model vztahu státu a církve v České republice v současnosti je 

důležitou součástí navrhovaných řešení v oblastech církevní politiky. V návrhu řešení 

nejde o novou koncepci církevní politiky, jelikož ta je realizována několika způsoby, ale 

jde především o úpravu či změnu jednotlivých problematických oblastí. Na prvním 

místě stojí majetkové narovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, 

od kterého se odvíjí i řešení dalšího. Konečné vyřešení majetkového narovnání by vedlo 

k hospodářskému zabezpečení církví a náboženských společností a tím i ke vzniku 

finanční soběstačnosti státem financovaných církví a náboženských společností. Taková 

úprava ve vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi by znamenala 

formální dovršení konfesně právního systému odluky církví od státu v naší republice a 

tím možnosti církevních subjektů (především katolické církve – řádů a kongregací) 

hospodařit nezávisle na státu a tak provozovat veřejně prospěšné služby, které dnes 

mohou realizovat pouze za předpokladu státních dotací. Další oblastí, která 

s majetkovým narovnáním souvisí, je systém financování církví a náboženských 

společností, který je dodnes upraven zákonem z doby komunismu a staví tak církve a 

náboženské společnosti do pozice finančně zcela závislých subjektů na státu. Dalším 

problematickým okruhem ve vztahu státu a  církví a náboženských společností je 

novelizace církevního zákona, který znesnadňuje některými ustanoveními zřizování a 
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provozování především účelových zařízení církví a náboženských společností, která 

jsou prostředkem k naplňování a prosazování veřejných zájmů. Poslední okruh, nad 

jehož úpravou je třeba se zamyslet, se týká pouze katolické církve (jak však uvidíme 

dotýká se i problematiky ostatních církví a náboženských společností). Jedná se o 

smlouvu České republiky se Svatým stolcem. 

8.1 Model v České republice – odluka nebo kooperace? 

Po revoluci se stala velmi diskutovanou otázka, jaký model či postoj by měl stát 

zaujmout k církvím a náboženským společnostem. Vzhledem k dějinnému vývoji a 

úzkému propojení státu a církví a náboženských společností během komunistické 

diktatury, mají jak církve a náboženské společnosti tak stát tendenci směřovat nejvíce 

k systému odluky. Navíc je současná česká společnost společností značně 

sekularizovanou, což vyplývá jednak z počtu osob nehlásících se k žádnému 

náboženskému vyznání, a zároveň i z faktické účasti na různých formách náboženského 

života. Proto se systém odluky jeví jako přijatelný model. 

Odluku však nelze provést ze dne na den, obzvláště v situaci, kdy si nikdo není 

jistý, co vlastně tato odluka má znamenat. U nás je odluka chápána jako kontinuální 

stupňovitý proces, nikoliv jako jednorázový akt, protože poměry z hlediska odluky státu 

a církve jsou obvykle složitější než by se dalo vystihnout pouhým konstatováním, zda 

odluka existuje či nikoliv. Současná situace v ČR by mohla být charakterizována 

pokročilým stavem odluky církví od státu s jistou mírou kooperace. Odluka je 

nepochybně provedena v oblasti svobody náboženského vyznání a občanské 

rovnoprávnosti věřících různých církví a náboženských společností, existence 

souvisejících práv a svobod dovolujících svobodu náboženského vyznání realizovat bez 

ingerence státu, formální rovnoprávnosti církví a náboženských vyznání včetně 

liberálních podmínek pro uznávání různých církví a náboženských společností a 

v neposlední řadě i v oblasti autonomie církví včetně odstranění státní ingerence do 

obsazování církevních úřadů a také v oblasti výchovy a vzdělávání. 

 Prakticky jedinou oblastí, ve které ještě v České republice nebyla dosažena 

odluka církví a náboženských společností od státu je finanční a hospodářské zajištění 

církví a náboženských společností a jejich činností. 
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8.2 Majetkové narovnání a financování církví a náboženských 

společností  

8.2.1 Majetkové narovnání 

Cílem majetkového narovnání v České republice je napravení majetkových křivd 

spáchaných na církvích a náboženských společnostech komunistickým režimem, které 

se událo zabavením jejich materiální a finanční základny. V rámci principu 

spravedlnosti by mělo být umožněno poškozeným církvím a náboženským 

společnostem obnovení jejich hospodářské majetkové základny, a to v zájmu rozvoje 

jejich působení jako nezbytného předpokladu fungování občanské společnosti, jak 

hovoří o dané problematice i Ústavní soud42. V zájmu spravedlivého napravení křivd, 

které spáchal komunistický režim by státní představitelé měli mít zájem na napravení 

této situace, stejně jako se to událo u soukromých restituentů a dalších poškozených 

subjektů. Jak lze z porevoluční praxe vypozorovat, není tomu tak. V teoretické rovině 

sice stát má zájem o vyřešení této otázky, na druhé straně však neexistuje politický 

konsensus, jakým způsobem problematiku vyřešit.  

Církevní subjekty po roce 1990 plně obnovily svou činnost (zejména řády a 

kongregace) a začaly v duchu svých věroučných hodnot provozovat iniciativy v oblasti 

vzdělávání, sociální a zdravotní péče, etiky a významnou měrou tak v nejrůznějších 

oblastech přispívají k procesu obnovování humanity a občanské společnosti.43  

Kromě újmy, kterou ztrátou majetku utrpěly církve a náboženské společnosti, je 

nutné v této souvislosti také zmínit újmu pro obce a další dotčené subjekty. Původní 

nemovitý majetek církví a náboženských společností je dodnes omezen tzv. blokačními 

paragrafy, což zabraňuje tomu, aby se územní samosprávné celky nadále rozvíjely 

v souladu s jejich územně plánovací dokumentací pro bytovou a podnikatelskou 

výstavbu. Blokace tohoto původního církevního majetku neumožňuje nakládání 

s těmito nemovitostmi a jejich současní vlastníci nejsou motivováni k údržbě a péči o 

tento majetek. Prohlubuje se tak zchátralost a vnitřní zadluženost tohoto majetku a 

obecně tak dochází k újmě národního hospodářství.44 

                                                 
42 Viz nález Ústavního soudu č.4/2003 Sb. 
43 Viz Věcný záměr zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským 
společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými 
společnostmi: 3 
44 Viz Věcný záměr zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským 
společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými 
společnostmi: 4-6 
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V našich podmínkách patří mezi diskutované (a v minulosti i částečně 

realizované) způsoby nápravy majetkových křivd naturální restituce (vydání majetku) 

formou obecného restitučního zákona nebo naturální restituce formou výčtového zákona 

nebo poskytnutí finanční náhrady za nevydaný majetek. V současné době je zcela 

vyloučena naturální restituce formou výčtového zákona, vzhledem k tomu, že samy 

církve a náboženské společnosti nejsou schopny předložit nějaký ucelený seznam svého 

majetku nehledě na to, že mnohý majetek již dlouhou dobu slouží k jiným účelům a 

reálně by nebylo možné jej vydat.45 Naturální restituce formou obecného restitučního 

zákona se sice zdá být přijatelnou formou nápravy, nicméně platí u ní stejné omezení 

jako u výčtového zákona. Jako nejvhodnějším řešením se tedy nabízí finanční náhrada 

za nevydaný majetek, který by byl církvím a náboženským společnostem vyplacen. 

Kamenem úrazu v tomto řešení je na prvním místě politická dohoda a dohoda mezi 

státem a církvemi a náboženskými společnostmi o stanovení výše finanční náhrady pro 

jednotlivé církve a náboženské společnosti, o způsobu jejího vyplácení, o dobu během 

které se bude náhrada vyplácet apod.  

8.2.2 Financování církví a náboženských společností 

Model financování církví a náboženských společností je materiálním vyjádřením 

koncepčního uspořádání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi. 

Současné financování je stále zachováno na základě téměř šedesát let starého 

zákona, který si tímto způsobem zajistil dozor nad církvemi a náboženskými 

společnostmi. Pro všechny registrované církve a náboženské společnosti platí 

ustanovení § 27 církevního zákona obsahující výčet toho, co především tvoří jejich 

příjmy.46 Na prvním místě zde stojí příjmy fyzických a právnických osob. (Některých 

menších církví a náboženských společností se problém z toho vycházející netýká, 

většiny církví a náboženských společností však ano.) Příjmy fyzických a právnických 

osob církví a náboženských společností, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu 

zvláštního práva (to se týká 17 registrovaných církví a náboženských společností) jsou 

                                                 
45 I Český úřad zeměměřičský a katastrální označil tuto metodu za naprosto nereálnou a nesplnitelnou i 
s odkazem na negativní historickou zkušenost s podobnými zákony z počátku devadesátých let. 
46 Jedná se o příspěvky fyzických a právnických osob, příjmy z prodeje a z pronájmu movitého, 
nemovitého a nehmotného majetku církví a náboženských společností, úroky z vkladů, dary a dědictví, 
sbírky a příspěvky z části výtěžků podle zvláštního zákona, půjčky a úvěry, příjmy z podnikání nebo jiné 
výdělečné činnosti, dotace. 
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stále upraveny téměř 60 let starým zákonem č. 218/1949 Sb., o hospodářském 

zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů.47 

Tato praxe představuje pro stát nekoncepční, časově neohraničenou a průběžně 

narůstající zátěž státního rozpočtu. Pro církve a náboženské společnosti pak zase jakýsi 

zakonzervovaný stav a projev nedostatečného respektu k jejich legitimnímu očekávání a 

nadměrný zásah státu do jejich vnitřních záležitostí.  

8.2.3 Navrhovaná opatření k majetkovému narovnání a financování církví a 

náboženských společností 

Financování církví a náboženských společností a náprava majetkových křivd 

jsou sice dvě odlišné věci, nicméně společným jmenovatelem obou těchto problémů je 

jejich majetkový aspekt. Jádrem problému jsou v souvislosti se změnou praxe 

financování církví a náboženských společností zároveň nedořešené restituce církevního 

majetku. Navíc současný model financování ze státního rozpočtu vznikl v přímé 

souvislosti s vyvlastněním majetku církví a náboženských společností. Vzhledem 

k tomu, že majetkové narovnání a model financování jsou veřejností i politickou 

reprezentací pojímány ve vzájemné souvislosti je více než vhodné, aby oba tyto 

problémy byly řešeny současně. Vzhledem k tomu, že náprava majetkových křivd i 

financování  církví a náboženských společností si vyžádá změnu dosavadní zákonné 

úpravy a zároveň bude představovat základ pro změnu v dosavadních vlastnických a 

majetkových právech nestačí, aby problematika byla řešena smlouvou či dohodou mezi 

státem a církvemi a náboženskými společnostmi, ale musí být řešena zákonem.   

 Nalezení vhodného řešení je věcí politické dohody, o kterou je v České republice 

snaha již 19 let. Během posledního roku se podařilo vládě a církvím a náboženským 

společnostem nalézt přijatelný konsensus, který vyústil v návrh zákona o nápravě 

některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem 

v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými 

společnostmi. 2. dubna tohoto roku ho jednomyslně schválila vláda, čímž je uskutečněn 

                                                 
47 Podle § 1 zákona stát poskytuje těm registrovaným církvím a náboženským společnostem, podle § 7 
odstavce 1 písmene c) zákona č. 3/2002 Sb., úhradu osobních požitků duchovních, kteří působí jako 
zaměstnanci církví a náboženských společností. Celkový rozsah úhrady na tyto požitky stanovuje státní 
rozpočet, tj. zákony o státním rozpočtu schvalované  pro každý kalendářní rok Parlamentem ČR. Pro 
financování církví a náboženských společností jsou v zákonech o státním rozpočtu každoročně 
schvalovány finanční prostředky na činnost registrovaných církví a náboženských společností v těchto 
šesti závazných ukazatelích: platy duchovních, pojistné duchovních, platy administrativy, pojistné 
administrativy, prostředky na věcné náklady církví a prostředky na údržbu církevního majetku.  
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první krok ke konečnému vyřešení majetkového narovnání. Vzhledem k tomu, že se 

toto řešení jeví reálně přijatelným v naší zemi, nebudu se pokoušet navrhovat jiné, lepší 

nebo horší řešení. V oblasti majetkového narovnání snad ani dokonce nelze říci, jaké 

řešení by bylo nejlepší pro zúčastněné strany, podstatnou věcí je, aby se problematika 

jednou provždy vyřešila způsobem, který bude pro všechny přijatelný a mohly se tak 

vztahy posunout dále.  

Navrhovaný zákon řeší majetkové narovnání kombinací naturální restituce 

obecným restitučním zákonem a finanční náhrady. Naturální restituce hospodářského i 

nehospodářského majetku bude umožněna řeholním řádům a kongregacím a jiným 

kněžským a řeholním společenstvím katolické církve. Ostatním částem této církve a 

dalším dotčeným církvím a náboženským společnostem bude umožněna naturální 

restituce pouze v případě majetku kultovního a jiného nehospodářského majetku. Za 

nevydávaný majetek pak bude náležet dotčeným církvím a náboženským společnostem 

finanční náhrada, jejíž výše je určena na základě kvalifikovaného odhadu hodnoty 

majetku církví a náboženských společností ke dni 25. 2. 1948 po odečtení majetku, u 

něhož bude umožněna naturální restituce. Tato finanční náhrada bude vyplácena po 

dobu 60 let a dosáhne konečné výše asi 270 mld. Kč, které budou církvím a 

náboženským společnostem vyplaceny.  

Model financování církví a náboženských společností je problematikou, které je 

věnována jen malá část navrhovaného zákona. Ta stanovuje, že stát bude církve a 

náboženské společnosti financovat ještě po dobu 20 let (tzv. přechodné období) od 

účinnosti tohoto zákona s tím, že vyplácená částka v prvním roce bude odpovídat výši 

financování dosud poskytovaného dané církvi nebo náboženské společnosti na základě 

zákona č.218/1949 Sb., každoročně se pak tato částka bude snižovat o 5 procent.  

Vzhledem k tomu, že se na řešení problematiky tímto navrhovaným zákonem 

dohodli zástupci vlády, státní správy i zástupci církví a náboženských společností, jeví 

se tento zákon jako skutečné řešení majetkového narovnání, který by v případě 

schválení poslaneckou sněmovnou vedl ke konečnému řešení nápravy křivd 

způsobených komunistickým režimem církvím a náboženským společnostem a zároveň 

i k budoucí úlevě státního rozpočtu až dojde po 20 letech k samostatnosti financování 

církví a náboženských společností.  

Přijetí či nepřijetí tohoto navrhovaného zákona je v současnosti nejdůležitějším 

momentem v devatenáctileté snaze o upravení vztahu mezi státem a církvemi a 

náboženskými společnostmi v České republice. Proto je vhodné, podívat se na to, co 



 87 
 

přijetí či nepřijetí navrhovaného zákona může přinést a jak může ovlivnit další vývoj 

vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi.  

 

1. Zákon nebude přijat 

V případě nepřijetí tohoto zákona se vztah státu a církví a náboženských 

společností vrátí na počátek 90. let, majetek bude dál chátrat, církve a náboženské 

společnosti ztratí důvěru k politickým představitelům, komunistickým křivdám se 

nedostane spravedlivého odčinění a veřejnost nad tím vším pravděpodobně jen mávne 

rukou se slovy, to je dobře, že jsme těm církvím nic nedali. 

Při nenalezení politického konsensu v Parlamentu ČR nebude zřejmě potřeba 

připravovat hned nový návrh zákona o majetkovém narovnání, případně i o financování 

církví a náboženských společností. Forma konečného řešení církevních restitucí, jak je 

podána v navrhovaném zákoně je podle mého názoru zatím nejlepším návrhem pro obě 

strany, který byl od počátku 90.let navržen. Jeho jedinečnost především spočívá 

v nalezení politického konsensu ve fázi jeho přípravy, k čemuž významně přispěl nejen 

tlak církví, ale především tlak obcí, kterým je blokován majetek na jejich území. 

V případě neschválení navrhovaného zákona, bude řešení spočívat především 

v přesvědčování politického spektra o důležitosti napravení komunistických křivd, které 

po 19 letech opravdu již volá po uzavření této kapitoly. Politické spektrum má 

samozřejmě na tuto problematiku odlišné názory a je věcí kompromisu dohodnout 

konečnou verzi. 

 

2. Zákon bude přijat v jiné podobě 

Tato varianta je snad ještě obávanější než varianta nepřijetí zákona. Výše 

finančního odškodnění, délka jeho vyplácení a realizace přechodného období patří do 

spektra problémů, o kterých je možné v rámci přijetí zákona jednat. V mnoha případech 

jsme v České republice svědky toho, že v konečných fázích schvalování zákonů se 

mohou dokumenty pozměnit natolik, že je jejich původní záměr naprosto překroucen, 

což by v případě tohoto zákona mohlo vést k radikálním negativním změnám ve vztahu 

státu a církví a náboženských společností. 

 

3. Zákon bude přijat v nezměněné podobě 

V případě schválení zákona a jeho realizace v jeho navrhovaném znění budou 

napraveny křivdy spáchané komunistickým režimem, církve a náboženské společnosti 
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budou postaveny před zcela novou skutečnost, kterou ještě v historii českého prostředí 

nezažily, státní rozpočet bude několik desítek let zatížen značnou položkou, část české 

veřejnosti se utvrdí ve svém názoru, že církvím a náboženským společnostem jde jen o 

peníze.  

Významným faktorem bude dopad na státní rozpočet, který bude ročně činit asi 

4,275 mld. Kč., v prvním roce přechodného období navíc ještě 1,3 mld. Kč (tato částka 

se bude každoročně snižovat). Přestože výdaje státu v souvislosti s vyplácením 

finančního odškodnění oproti současnému stavu vzrostou, z dlouhodobého hlediska 

bude navrhované řešení pro stát výhodné. Zatímco současný model financování je 

charakteristický nemožností kontroly nárůstu objemu prostředků poskytovaných 

církvím a náboženským společnostem a svoji časovou neukončeností, navrhovaný 

model stanoví určitou výši odškodnění, která nebude překročena. Zákon také umožní 

vyjasnění vlastnických poměrů v obcích, které jsou omezovány blokačními paragrafy. 

Nalezení vlastního systému hospodaření pro církve a náboženské společnosti nebude 

jednoduché, získaný majetek pravděpodobně církve povede k realizaci podnikatelské 

činnosti, která jim do budoucna zaručí stálé samofinancování.  

 

Ponechme nyní stranou otázku majetkové narovnání a zaměřme svou pozornost 

pouze na systém financování církví a náboženských společností, který může být řešen 

nezávisle na tom, zda bude vyřešeno majetkové narovnání. Vzhledem k tendencím 

realizovat konfesně právní systém odluky v České republice je žádoucím cílem 

samofinancování církví a náboženských společností. Všichni zúčastnění aktéři k němu 

sice směřují, ale snadno ho lze dosáhnout pouze tehdy, bude-li financování řešeno spolu 

s otázkou majetkového narovnání. V případě, že by nebylo vyřešeno majetkové 

narovnání je samofinancování církví a náboženských společností nereálné a muselo by 

z velké části zůstat v kompetenci státního aparátu, mluvíme-li o financování toho, co je 

financováno dnes ze státního rozpočtu.  

Vzhledem k veřejně prospěšným oblastem, ve kterých církve a náboženské 

společnosti působí, je nutné přemýšlet o tom, zda by systém financování církví a 

náboženských společností po přechodu k  samofinancování neměl zahrnovat i záruky 

státního financování oblastí, ve kterých je působení církví a náboženských společností 

důležité pro společnost a kterými je naplňován a prosazován veřejný zájem. V 

současnosti je sice ze státního rozpočtu financována školská, charitativní a sociální 

činnost, příspěvky na ni jsou však nízké a nenárokové. Stejně významnou oblastí je 
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financování historických památek, jelikož církevní historické památky jsou generátorem 

příjmů státu i celé společnosti, neboť významným způsobem ovlivňují cestovní ruch. 

Vzhledem k tomu, že stát má reálný zájem na tom, aby činnost ve všech zmíněných 

oblastech byla církvemi a náboženskými společnostmi realizována, je důležitá úprava, 

která by zaručovala spolufinancování těchto oblastí nejlépe ve formě nárokových 

příspěvků od státu.  

 

V případě přijetí výše zmiňovaného zákona bude část problémů ve vztahu mezi 

státem a církvemi a náboženskými společnostmi vyřešena. Pokud k tomu nedojde, bude 

majetkové narovnání a financování  církví a náboženských společností opět na prvním 

místě v řešení tohoto vztahu a jeho směr musí v každém případě zůstat orientován na 

odlukový systém, který je žádoucí jak pro stát, tak pro církve a náboženské společnosti. 

Ať toto dopadne jakkoliv, zůstanou oblasti ve vztahu státu a církví a náboženských 

společností, které bude nutno řešit i nezávisle na majetkovém vyrovnání a financování 

církví a náboženských společností, a sice novelizace církevního zákona a smlouva ČR 

se Svatým stolcem, případně smlouvy ČR s dalšími církvemi a náboženskými 

společnostmi.  

8.3 Potřeba novely zákona č. 3/2002 – jeho problematická ustanovení a 

návrhy řešení 

Novelizace „církevního zákona“, jak jsem již naznačila, může být provedena bez 

ohledu na vyřešení majetkového narovnání a financování církví a náboženských 

společností. Ačkoliv nejsem právník, pokusím se vyjádřit k problematickým pasážím 

církevního zákona a analyticky vyhodnotit jeho problematická místa.  

Církevní zákon je zákonem sporným již od doby své přípravy. Jen co vstoupil 

v platnost (7.1.2002) byl podán k Ústavnímu soudu návrh skupiny senátorů na jeho 

zrušení a v případě neúspěchu alespoň na zrušení některých jeho ustanovení, která dle 

navrhovatelů odporovala Listině základních práv a svobod a oproti dosavadní právní 

úpravě snižovala standart ochrany svobody náboženského vyznání a vnášela do 

soukromé sféry občanů nadbytečnou státní ingerenci. Zákon zrušen nebyl, ale některá 

jeho ustanovení ano. Přestože bylo možné zákon i nadále aplikovat byla připravena 

novela, která však plně nerespektovala rozhodnutí Ústavního soudu a přes neustálou 

nespokojenost ze strany církví i některých necírkevních právníků ho Poslanecká 

sněmovna v červnu 2005 schválila. Senát ho zamítl, Poslanecká sněmovna jeho veto 
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přehlasovala a schválila novelizaci tohoto zákona. V lednu 2006 opět skupina senátorů 

podala Ústavnímu soudu návrh na zrušení novely zákona, což bylo Ústavním soudem 

v říjnu 2007 zamítnuto.  

Z výše zmíněných faktů je patrné, že již od začátku přípravy zákona existovaly 

problematické pasáže, z nichž některé byly zrušeny novelou z roku 2005, jiné v něm 

přetrvaly. A jak to v našem zákonodárství mnohdy bývá, existuje mnohoznačnost jeho 

výkladů, ať už ho vykládají církevní či necírkevní právníci.  

Církve se obávají zneužívání církevního zákona v neprospěch církví, stát se zase 

obává nadměrných privilegií církví a náboženských společností. Jádrem sporu je stále 

stejná otázka, a sice, zda zákon omezuje či neomezuje náboženskou svobodu a zda je 

nebo není v rozporu s ústavním právem církví zřizovat podle vlastních norem duchovní, 

(např. farnosti) a jiné instituce, (např. charity, školy, zdravotnická zařízení).  

Poptávka po novelizaci zákona č. 3/2002 nezní jen z úst církví a náboženských 

společností, ale i vláda ve svém programovém prohlášení uvádí jako svou prioritu 

novelizaci církevního zákona48. Otázkou však je, která ustanovení je třeba skutečně 

novelizovat.  

Podle církví a náboženských společností obsahuje zákon v současné době 

ustanovení, která jim znesnadňují spravovat své záležitosti, zejména ustavovat své 

orgány, ustanovovat své duchovní a zřizovat řeholní a jiné církevní instituce nezávisle 

na státních orgánech. Problematika, na kterou upozorňují nejen církve a náboženské 

společnosti, ale i mnozí necírkevní právníci, se pohybuje kolem otázek ohledně 

evidovaných právnických osob, dříve nazývaných církevní právnické osoby. Problém 

evidovaných právnických osob má několik rovin, které je třeba prosvětlit.  

Některé právnické osoby jsou ze zákona o církvích na ministerstvu kultury 

evidovány v Rejstříku evidovaných právnických osob. Jejich vznik je tedy vázán na 

evidenci, nikoliv na registraci (jak je tomu u církví a náboženských společností 

samotných), což samo o sobě ještě problematické není. Problematické jsou však dle 

církví a náboženských společností požadavky, které jsou k evidenci vázány. Fakticky a 

aplikačně dle našeho zákona totiž mezi evidencí a registrací není významnější rozdíl. 

Ačkoliv církve a náboženské společnosti mají dle Listiny základních práv a svobod 

právo zřizovat své instituce, musí při evidenci svých právnických osob splnit mnoho 

                                                 
48 V Programovém prohlášení vlády Mirka Topolánka se uvádí, že: „vláda zahájí přípravu novely zákona 
o církvích a náboženských společnostech, které považuje za nezastupitelnou a obohacující součást 
společnosti“ 



 91 
 

podmínek, při jejichž nesplnění k evidenci nedojde, což je oprávněno posuzovat 

Ministerstvo kultury. Z hlediska právně teoretického by pro vznik evidovaných 

právnických osob měl být stanoven podstatně volnější režim než pro jiné právnické 

osoby, které zná české právo. Evidence totiž  svojí podstatou nepředstavuje 

konstitutivní, nýbrž pouze deklaratorní právní akt. Proto může být k evidenci 

navrhována již založená instituce a účinky evidence se zásadně datují zpětně ke dni 

založení církevní právnické osoby registrovanou církví a náboženskou společností. 

(Přibyl, 2007: 236-237) 

 Další pravomocí, kterou ministerstvo kultury má, je po dozoru nad vznikem 

evidovaných právnických osob rušení jejich evidence zjistí-li například, že evidovaná 

právnická osoba jedná v rozporu s vymezením její působnosti nebo v rozporu 

s právními předpisy. Obě tato oprávnění mohou být v rozporu s výše zmiňovanou 

garancí v čl. 16 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Církve a náboženské 

společnosti by měly mít dle Listiny právo samy rozhodovat o tom, které právnické 

osoby zřídí a které zruší, na druhé straně je ve veřejném zájmu státu mít pravomoc 

kontrolovat zejména ty právnické osoby, které jsou zřizovány za účelem aktivit 

přispívajících k naplňování veřejných zájmů. Jistým kompromisním řešením by v této 

oblasti mohlo být zachování pravomoci Ministerstva kultury evidovat povinně 

právnické osoby zřizované církvemi a náboženskými společnostmi, ale bez svrchované 

moci rozhodovat o jejich vzniku a zániku. 

 Další problematickou částí je dle církví a náboženských společností zúžení 

okruhu právnických osob. Podle tohoto zákona lze evidovat pouze orgány 

registrovaných církví a náboženských společností, řeholní a jiné církevní instituce 

založené za účelem vyznávání náboženské víry nebo účelová zařízení církví a 

náboženských společností pro poskytování charitativních a dalších sociálních a 

zdravotnických služeb. Evidencí podle tohoto zákona se zároveň výše zmíněné osoby 

stávají právnickými osobami. V zákoně se nijak nerozlišují typy evidovaných 

právnických osob, ačkoliv je značný rozdíl v tom, zda vzniká jako právnická osoba 

orgán církve za účelem vyznávání víry nebo účelové zařízení církve pro sociální, 

charitativní či zdravotní péči.49 Ustavování orgánů církví a náboženských společností by 

                                                 
49 Navíc církve a náboženské společnosti zakládají i další církevní osoby, které jsou evidovány či 
registrovány podle jiných právních předpisů. (Např. školská zařízení, nemocnice, obchodní společnosti 
apod.) U těchto právnických osob je zbytečné, aby byly evidovány na ministerstvu kultury podle 
církevního zákona, jestliže jsou jednou právnickými osobami podle jiné právní úpravy, není žádný důvod 
k tomu, aby byly znovu zřizovány jako právnické osoby podle zákona o církvích, jelikož zřízení 
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mělo zřejmě být vnitřní záležitostí oněch subjektů, i když zde vyvstává otázka ochrany 

práv třetích osob, na rozdíl od zřizování účelových zařízení.  

V této souvislosti se naskýtá ještě další problematický okruh, a sice nadměrná 

administrativní povinnost evidovaných právnických osob předkládat výroční zprávu. To 

je z hlediska státu pochopitelný akt, aby měl přehled o činnosti těchto subjektů, na 

druhou stranu tuto povinnost mají již registrované církve a náboženské společnosti, 

které zřizují svá účelová zařízení a dokumentují ve svých zprávách jejich činnost. Je 

tudíž nadbytečné ukládat tuto povinnost samotným účelovým zařízením. Podle platné 

právní úpravy navíc mají účelová zařízení povinnost předkládat účetní závěrku, která 

obsahuje většinu údajů, které má dle církevního zákona obsahovat i výroční zpráva. 

 Jako negativum církevního zákona pro stát i církve a náboženské společnosti je 

také nutné zmínit to, že operuje s dále nevysvětlenými pojmy jako charitativní služby, 

obecně prospěšné služby, charita a diakonie, doplňková činnost apod. Význam těchto 

slov je potřeba vysvětlit a jejich obsah jasně definovat, aby nemohlo dojít ke zneužívání 

ani ze strany církví a náboženských společností vůči státu ani naopak k šikanování 

církví a náboženských společností ze strany státu.  

V problematice církevního zákona se vždy budou odrážet postoje jednotlivých 

právních expertů, vykládajících jeho ustanovení, stejně jako je tomu u většiny 

legislativních předpisů. Taktéž názory církevních a státních představitelů se vždy budou 

lišit. Vzhledem k naplňování a prosazování veřejných zájmů v České republice by mělo 

jít o nalezení kompromisních návrhů úprav zmíněných ustanovení v zákoně tak, aby 

církve a náboženské společnosti mohly ve spolupráci se státem svobodně přispívat svou 

měrou k jejich naplňování a prosazování. 

8.4 Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem 

Problematika smlouvy České republiky se Svatým stolcem je okruh, který se 

týká výlučně katolické církve. Avšak, jak zmíním v závěru, může být inspirací i pro 

ostatní církve a náboženské společnosti a upravení jejich vztahu se státem. 

Dnes je Česká republika v Evropě jednou z mála zemí, která neratifikovala 

mezinárodní smlouvu se Svatým stolcem. To samo o sobě však není důvodem, aby tak 

učinila. Je běžné, že smlouvu uzavřely ty státy středovýchodní Evropy, které se 

                                                                                                                                               
právnické osoby podle zákona o církvích nepřináší daným subjektům žádné privilegované postavení či 
výhody. Církve a náboženské společnosti musí stejně jako všichni ostatní dodržovat všechny příslušné 
právní předpisy, platné pro výkon určité činnosti, kterou provozují.  
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osvobodily z nadvlády totalitních režimů a v nichž je mezi křesťanskými vyznáními 

nejvlivnější a početně nejvýznamnější katolická církev (jedná se o Polsko, Slovensko, 

Litvu, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko a Albánii). (Přibyl, 2007: 50) Vhodnost 

uzavření smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem však nelze poměřovat 

příklady jiných států, nýbrž potřebností této smlouvy čistě z českého hlediska. Ve 

srovnání s výše zmiňovanými státy je v České republice sice nejslabší religiozita, přesto 

zde katolická církev zůstává nejpočetnějším křesťanským vyznáním.50  

Církev a stát v naší republice rozvíjejí svou činnost vedle sebe, avšak 

v některých již zmiňovaných oblastech dochází ke společné činnosti, kterou je zapotřebí 

upravit právně. Tyto úpravy, jak již bylo výše několikrát zmíněno, jsou součástí českého 

právního řádu, avšak tato úprava může být pro obě strany nedostačující. Vzhledem 

k tomu, že katolická církev je nadnárodní světovou organizací, která vystupuje jako 

samostatný subjekt mezinárodního práva, je potřeba upravovat vztahy s ní i 

prostřednictvím mezinárodní smlouvy. „Především je to konkordát, jímž se poměr 

církve ke státu upravuje smlouvou podle analogie mezinárodního práva. Stát se touto 

smlouvou sice nevzdává svého práva ve věcech církevních, ale sjednává se způsob 

výkonu v jednotlivých, smlouvou vyznačených případech. Obsah této smlouvy podléhá 

schválení cestou zákonodárnou, teprve tím je smluvní poměr mezi církví a státem 

realizován. Schválení však může probíhat i způsobem méně dokonalým, a sice zákonně 

zavazující publikací oné smlouvy. Dotyčný akt je projevem moci zákonodárné nebo 

výkonné jak ze strany církve, tak státu.“ (Vztah státu a církví, 2006: 69)  Konkordátní 

smlouva je specifikem evropské právní kultury vycházející z křesťanských tradic a 

nauky nábožensko-politického dualismu.51 Konkordát upravuje záležitosti mezi církví a 

státem, záležitosti, na nichž má zájem ta i ona suverénní strana, záležitosti církevně-

politické. Dnes je pojem konkordát chápán jako určitý druh mezinárodní smlouvy, který 

upravuje konkrétní poměry mezi dvěma subjekty a zakládá práva a závazky pro smluvní 

strany. Konkordáty nejsou mezinárodními smlouvami v běžném slova smyslu, protože 

církev na mezinárodní úrovni a stát, dvě společnosti svéprávné a nezávislé, mají 

rozdílné cíle a používají prostředky, které odpovídají jejich povaze. Konkordáty jsou tak 

považovány za mezinárodní smlouvy sui generis. S běžnými mezinárodními smlouvami 

                                                 
50 V roce 2001 se ke katolickému vyznání přihlásilo 2,7 mil obyvatel, což je více než čtvrtina  
obyvatelstva České republiky. 
51 Původně ke vzniku konkordátu vedla rivalita dvou vlád – papeže a císaře (panovníka). Nejprve se 
objevil césaropapismus, směřující k podřízení církve politickým cílům panovníka, později zase vznikla ze 
strany církve tendence dosáhnout nejen nezávislosti na císařské moci, ale nadvlády nad ní. Pro pokojné 
vyřešení napětí mezi těmito dvěma vládami došlo k dvoustranným úmluvám, zvaným konkordáty. 
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mají společné to, že platí mezi suverénními společnostmi a jejich platnost nemůže být 

jednostranně porušena. Konkordát musí být jako každá mezinárodní smlouva uzavřen 

stranami majícími veřejnoprávní subjektivitu v mezinárodních vztazích. V klasickém 

mezinárodním veřejném právu převládalo mínění, že typickým subjektem 

mezinárodního práva je stát, dále tuto subjektivitu mají také národy usilující o 

nezávislost a mezinárodní organizace. Subjektivita Svatého stolce52 v mezinárodních 

vztazích je všeobecně přijímána a uznávána. (Koníček, 2006: 69-74) 

Otázka, zda je pro Českou republiku vhodné či dokonce nutné uzavřít smlouvu 

se Svatým stolcem se postupně během 90. let minulého století objevovala. V opojení 

nového porevolučního zákonodárství, které konečně respektovalo mezinárodní smlouvy 

týkající se náboženské svobody převládal názor, že smlouva mezi státem a Svatým 

stolcem by byla nadbytečná. Pozdější úvahy o novém zákonodárství ohledně církví 

s jistou variantou konkordátu počítají když říkají: „Je třeba uvážit, zda je vhodné také u 

nás pro upevnění stability vztahu státu a církví uzavřít konkordát s Apoštolským stolcem 

a analogické smlouvy s ostatními církvemi a náboženskými společnostmi.“ (Tretera, 

1997: 104) 

Svatý stolec projevil úsilí o uzavření smlouvy s Českou republikou již v roce 

1997, kdy papež Jan Pavel II. při své návštěvě České republiky sám vybídl k řešení 

vztahů katolické církve a ČR na mezinárodní úrovni. První jednání o Smlouvě mezi 

Českou republikou a Svatým stolcem byla zahájena v prosinci 1999, když prezident 

České republiky informoval představitele Svatého stolce o připravenosti české strany 

jednání zahájit. Oboustranně dohodnutý text Preambule předal papeži předseda vlády 

Miloš Zeman na pracovní návštěvě Vatikánu v říjnu 2000. Během dvou let se 

uskutečnilo 14 kol jednání na expertní úrovni a text smlouvy byl dokončen. Smlouva 

byla podepsána 25. července 2002 místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí 

Cyrilem Svobodou za Českou republiku a apoštolským nunciem v ČR, kterým byl v té 

době Erwin Josef Ender, za Svatý stolec.  

                                                 
52 Profesor právní vědy na Univerzitě v Lublinu Krukowski rozebírá tuto problematiku v knize 
Konkordaty wspólczesne: Katolická církev se z právního hlediska odlišuje od ostatních náboženských 
společenství tím, že ve veřejném mezinárodním dění vystupuje prostřednictvím Svatého stolce, jehož 
specifickým znakem je veřejnoprávní subjektivita v mezinárodních vztazích. Katolická církev patří 
k mezinárodním mimořádným organizacím, protože je jedinou náboženskou společností se všeobecným 
charakterem, která je vybavena znakem duchovní suverénnosti, a jako taková má veřejnoprávní 
subjektivitu mezinárodního charakteru. Ve vztazích k jiným jednotkám vybavených veřejnoprávní 
subjektivitou církev vystupuje prostřednictvím Svatého stolce stejně, jako státy jednají na mezinárodním 
poli prostřednictvím svých orgánů.  
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 Podpisem smlouvy se Česká republika zavázala uskutečnit ratifikační proces53, 

avšak návrh na ratifikaci byl Poslaneckou sněmovnou zamítnut již v prvním čtení       

21. května 2003. Od té doby se v ratifikačním procesu dále nepostoupilo.  

Při podpisu smlouvy ministr kultury Pavel Dostál připomněl, že text smlouvy 

jednohlasně podpořila i předcházející jednobarevná vláda ČSSD a dodal, že text 

smlouvy byl konzultován i s opoziční ODS, osobně i s Václavem Klausem, a že 

připomínky ODS byly do textu smlouvy zapracovány.54 Přesto prezident Klaus odeslal 

5. února 2004 dopis ministru zahraničí, ve kterém sděluje, že smlouvu ve stávající 

podobě není ochoten podepsat.55 Prezident smlouvu označuje za rekapitulační, neboť 

většinu věcí Česká republika samozřejmě zaručuje podle současného právního stavu 

platným právem. Je sice pravda, že některé články smlouvy trpí přílišnou obecností, na 

druhou stranu je obvyklou praxí, když mezinárodní smlouva fakticky potvrzuje 

existující právní stav a pouze povyšuje právní úpravu na mezinárodní závazek56. Další 

důležitou výtkou ke smlouvě je její jednostrannost. Posouvá vzájemné vztahy ve směru 

výhodném pro stranu druhou, Česká republika od druhé strany nic nežádá, ani 

nedostává.57 V tomto ohledu je třeba si uvědomit, že katolická církev není institucí, 

která by soupeřila s ČR na mezinárodním či vnitrostátním poli. Je pochybné, zda je ve 

vzájemných vztazích možné měřit posuny výhodné pro jednu či druhou stranu. Stát 

prostřednictvím tohoto aktu mezinárodního práva zejména konkretizuje garance 

náboženské svobody vyplývající z jeho vnitrostátního právního řádu i ostatních 

mezinárodních závazků. Také není zcela pravdou, že smlouva neobsahuje žádné 

závazky druhé strany, i když v menším rozsahu než závazky České republiky. Svatý 

stolec se zavazuje, že zabezpečí shodu hranic katolických diecézí a dalších obdobných 

územních útvarů se státními hranicemi České republiky a také, že umožní všem 

zájemcům přístup ke svému kulturnímu dědictví.58 V neposlední řadě smlouva věnuje 

značný prostor aktivitám církve nenáboženského charakteru (sociálním službám, 

školství, zdravotnictví apod.), jejichž pozitivní dopady ponesou výhradně obyvatelé ČR 

nebo přímo Česká republika. Některé prezidentovy námitky by šly bez větších 

                                                 
53 Podepsání smlouvy právně zavazuje strany k jejímu předložení k ratifikaci, tj. potvrzení hlavami státu 
za účelem včlenění do vnitřního zákonodárství.  
54 Viz http://tisk.cirkev.cz/z-domova/proslovy-pri-podpisu-smlouvy-cr-vatikan.html 
55 Viz Dopis prezidenta republiky ministru zahraničí ke smlouvě s Vatikánem 
56 Díváme-li se například na problematiku lidských práv zjistíme, že je na mezinárodní úrovni zajištěna 
hned několikrát, přestože česká Listina základních práv a svobod obsahuje úpravu zaručující vysoký 
standard respektování lidských práv. 
57 Viz Dopis prezidenta republiky ministru zahraničí ke smlouvě s Vatikánem 
58 Viz Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů 



 96 
 

problémů do smlouvy zapracovat aniž by to změnilo její smysl a lze i předpokládat, že 

by s nimi Svatý stolec vyslovil souhlas. Problém je však v tom, že smlouva je již 

podepsaná a nachází se ve stavu ratifikace, nikoliv dohadování jejího znění.  

8.4.1 Možná opatření v uzavření smlouvy České republiky se Svatým stolcem 

Otázka dalšího postupu v této věci je záležitostí politické dohody. Smlouva 

může zůstat ve stádiu podepsaná nikoliv ratifikovaná nebo je možné pokračovat 

v ratifikačním procesu a předložit text smlouvy znovu k projednání Parlamentu ČR 

nebo vyvolat jednání o nové smlouvě se Svatým stolcem. To, že vláda nejprve smlouvu 

podepsala s tím, že výhrady různých stran (včetně osoby prezidenta) do smlouvy 

zahrnula, a poté ji politici odmítli ratifikovat, nevrhá dobré světlo na naši politickou 

scénu v mezinárodním kontextu. Z politického hlediska je odmítnutí ratifikace 

považováno za nepřátelský akt. (Koníček, 2006: 78) Smlouvy mezi státy a Svatým 

stolcem se uzavírají proto, aby byla navzájem respektována mezinárodní autorita 

uzavírajících subjektů. Smlouva se týká konkrétních oblastí vzájemné spolupráce státu a 

katolické církve, především v oblastech veřejně prospěšných. Smlouva ve všech 

článcích vyhovuje českému právnímu řádu a ústavnímu pořádku, shrnuje doposud 

prosazovanou církevní politiku v ČR a to nejen vůči katolické církvi, ale i vůči všem 

ostatním církvím a náboženským společnostem. Pokud je text smlouvy pro většinu 

politiků nepřijatelný, znamená to pravděpodobně i jejich pochybnosti o celé církevní 

politice a principech vztahu státu a církve v České republice.  

Současná vláda ve svém Programovém prohlášení slíbila, že bude usilovat o 

dořešení vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, včetně 

mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem. (Programové 

prohlášení vlády) Ačkoliv vláda neuvádí konkrétní postup pro naplnění tohoto slibu, je 

přesvědčená o důležitosti uzavření a ratifikace této smlouvy. Vzhledem k tomu, že 

smlouva nepřináší ve své podstatě nic nového a jen dosavadní praxi církevní politiky u 

nás chce povznést na mezinárodní závazek, nevidím zásadní překážky v ratifikaci 

smlouvy v její nynější podobě.   

8.4.2 Smlouvy mezi Českou republikou a ostatními církvemi a náboženskými 

společnostmi 

Smlouva České republiky se Svatým stolcem by neznamenala preferenci či 

výhody pro katolickou církev, ani ji tak ostatní církve a náboženské společnosti 
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nevnímají. Naopak uzavření smlouvy mezi ČR a Svatým stolcem by mohlo být 

motivací k uzavření obdobné smlouvy mezi Českou republikou a ostatními 

registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi na vnitrostátní úrovni, jak je 

tomu např. na Slovensku. Takové smlouvy by samy církve a náboženské společnosti 

uvítaly, staly by se politickým závazkem, že Česká republika je rozhodnuta dávat stejná 

práva a povinnosti všem registrovaným církvím a náboženským společnostem. Tento 

krok by byl průlomem do dosavadního spíše chladného vztahu mezi státem a církvemi a 

náboženskými společnostmi a zároveň deklarací uznání důležité úlohy církví a 

náboženských společností ze strany státu.  
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9. Závěr  

V rámci teoretického vymezení problematiky jsem se přesvědčila, že církve a 

náboženské společnosti jsou nejen v naší zemi zajímavým fenoménem, který nikdy 

zcela nezapadá do teoretických modelů a uskupení. 

Cílem mé práce byla podrobná analýza vztahu státu a katolické církve v České 

republice v rámci sledování otázky jak katolická církev přispívá k naplňování a 

prosazování veřejných zájmů. Konečnou otázkou bylo, jaká opatření ve vztahu státu a 

katolické církve by mohla při spolupráci obou subjektů nejlépe přispívat k naplňování a 

prosazování veřejných zájmů.  

Na všechny výzkumné otázky, formulované ve druhé kapitole, jsem v textu 

odpověděla, zbývá tedy sebrané poznatky stručně zrekapitulovat. 

Při zkoumání různých interpretací veřejného zájmu a hledání společných prvků 

v jeho definování státem a katolickou církví jsem vymezila oblasti, které obě strany 

definují jako oblasti dlouhodobých veřejných zájmů v České republice. Tyto oblasti, na 

jejichž realizaci se církev podílí, jsem zahrnula do kategorie „veřejné služby“. Jsou to 

služby duchovního charakteru, služby sociální, charitativní a zdravotní, výchova a 

vzdělávání a ochrany hmotného i nehmotného kulturního dědictví. Církev mnohdy 

vyplňuje mezery tam, kam stát sám nedosáhne, především v oblastech sociálně 

zdravotních služeb, kde mezi organizacemi vyčnívá Charita Česká republika jako 

největší nestátní poskytovatel sociálně zdravotních služeb v naší republice, ale i 

v oblasti duchovních služeb, které byly v historii mnohdy nahrazovány a naplňovány 

ideologiemi státní moci.  

Působení katolické církve v oblastech „veřejných služeb“ je determinováno 

vztahem státu a církví a náboženských společností, který je u nás silně historicky 

podmíněn a naráží na řadu problémů.  

Na základě podrobné historické i současné analýzy vztahu státu a katolické 

církve, který se na základě historických a mezinárodních zkušeností u nás v současnosti 

ubírá k modelu odluky církve od státu, jsem vytipovala problematické okruhy, jejichž 

nedořešení či úprava mnohdy brání v naplňování a prosazování veřejných zájmů. Zde je 

však třeba mít na paměti, že stát i katolická církev, přestože stejně definují některé 

veřejné zájmy, nemusí mít stejný názor na jejich konkrétní realizaci druhým subjektem. 

Proto je třeba hledat kompromisní řešení přijatelné jak pro stát, tak pro církev.  
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Nenapravení majetkových křivd spáchaných na církvích a náboženských 

společnostech je již devatenáct let nejmarkantnějším problémem ve vztahu státu a církví 

a náboženských společností. Jeho nevyřešení má za následek finanční nesamostatnost a 

nesoběstačnost církví a náboženských společností, které jsou již od padesátých let 

závislé na státním financování. V první řadě tak dochází k neúměrné zátěži státního 

rozpočtu, zároveň majetková problematika brzdí rozvoj obcí a krajů, na jejichž území se 

nachází původní církevní majetek, blokovaný pro jakékoliv nakládání s ním. 

V neposlední řadě samotné církve a náboženské společnosti nemají hmotné ani 

nehmotné prostředky k realizaci svých činností duchovních a veřejně prospěšných. 

V současné době je otázka majetkového narovnání žhavou tématikou vzhledem k  

návrhu zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a 

náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a 

církvemi a náboženskými společnostmi, který je projednáván ve sněmovně. Ať již 

zákon schválen bude nebo ne je nezbytné pro vztah státu a církví a náboženských 

společností dořešit politickou dohodou majetkové narovnání, které by vedlo i k 

samostatnému financování církví a náboženských společností. V oblastech sledování 

veřejných zájmů se jeví jako vhodný model financování spoluúčast státu i církví a 

náboženských společností. 

Další problematickou oblastí je novelizace církevního zákona, jehož některé 

pasáže jsou předmětem sporu o to, zda pravomoci státu, které mu zákon umožňuje, jsou 

nebo nejsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Jedná se především o 

rozhodovací pravomoc státu ve vzniku a zániku právnických osob, o níž se církve a 

náboženské společnosti domnívají, že je v rozporu s článkem 16, odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod, která jim zaručuje právo zřizovat své instituce nezávisle na 

státu. Vzhledem k různým právnických výkladům by k řešení této problematiky 

přispělo především jasné legislativní definování problematických pasáží církevního 

zákona. 

 Poslední problematickou oblastí je uzavření smlouvy České republiky se Svatým 

stolcem. Smlouva, která chce především dosavadní praxi české církevní politiky 

povznést na mezinárodní závazek je již od roku 2002 podepsána, dodnes však nedošlo 

k její ratifikaci. Tento fakt vrhá špatné světlo na naši politickou scénu v mezinárodním 

kontextu. Z politického hlediska je totiž odmítnutí ratifikace již podepsané smlouvy 

vnímáno jako nepřátelský akt. 



 100 
 

Otázka realizace možných opatření v problematických oblastech je v první řadě 

věcí politické dohody jednotlivých politických stran a dohody mezi představiteli státu a 

církví a náboženských společností. Hlavní roli mezi aktéry hraje především vláda  a 

ministr kultury, kteří do celé věci vnáší své osobní názory a postoje k církvím a 

náboženským společnostem. Proměnlivá politická scéna po roce 1989 tak přispívá ke 

stále novým politickým jednáním o tomto vztahu, která často ztrácejí kontinuitu.  

Církev nepochybně přispívá v České republice k naplňování a prosazování 

veřejných zájmů ve výše zmíněných oblastech, proto by její vztah ke státu měl být 

jednou provždy vyjasněn, aby tak mohly obě strany na naplňování a prosazování 

veřejných zájmů spolupracovat i při vědomí možných rozdílných pohledů na jejich 

realizaci.  

Pro komplexnost problematiky by dále bylo potřeba analyzovat podrobněji i 

ostatní církve a náboženské společnosti, které taktéž velkou měrou přispívají 

k naplňování a prosazování veřejných zájmů. Na tuto analýzu již v mé diplomové práci 

není místo.  
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Resumé 

Tato práce, nazvaná „Nesnadná koexistence státu a katolické církve v České 

republice“, analyzuje vztah státu a katolické církve v naší zemi. 

 V teoretickém rámci se zabývá problematikou, kam lze církve a náboženské 

společnosti u nás zařadit, jak je lze charakterizovat a jak k nim přistupovat.  

Práce sleduje na základě analýzy různých interpretací kategorie veřejného zájmu 

otázku jak katolická církev přispívá k naplňování a prosazování veřejných zájmů 

v našem státu.  

Na základě delšího pohledu do minulosti práce analyzuje církevní politiku po 

roce 1989 a zkoumá její problematické okruhy, které nějakým způsobem zabraňují 

spolupráci státu a katolické církve (ale i ostatních církví a náboženských společností) 

v oblasti veřejných zájmů. Samozřejmě, že interpretace důvodu sledování veřejných 

zájmů a především jejich konkrétní realizace není ze strany státu a církve vždy totožná. 

Jedná se o následující okruhy: majetkové narovnání a financování církví a 

náboženských společností; novelu zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení 

církví a náboženských společností; smlouvu mezi Českou republikou a Svatým stolcem 

a smlouvy mezi církvemi a náboženskými společnostmi s ČR. Různá opatření a řešení 

těchto oblastí ve vztahu státu a církve, jak je nabízí předkládaná práce by vedla 

k lepšímu a efektivnějšímu naplňování a prosazování veřejných zájmů v České 

republice při spolupráci státu a církve. Snaze o jejich řešení po roce 1989 brání 

především politická nevůle a nemožnost najít přijatelná kompromisní řešení 

mezi proměnlivým politickým spektrem a církvemi a náboženskými společnostmi.  
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Summary 

This thesis is called „Uneasy coexistence of the state and the Catholic Church in 

Czech Republic“. It analyzes the relation between the state and the church in our 

country. 

 In the theoretical framework, it deals with the dillema of formation, 

characteristic and access to churches and religious societies. 

 The study resolves different interpretations of the category „public interest“. On 

the basis of this fact it follows the question – in which way does the Catholic Church 

contribute to enforcement and realization of public interests in our country.      

 Based on hindsight the thesis analyzes church policy after 1989 and it examines 

problematic areas which inhibit cooperation between the state and the Catholic Church 

(but other churches and religious societies too) in the field of public interests. Of course, 

interpretation of monitoring public interests and their concrete realization is not always 

identically viewed by the state and the church. Following areas are among the 

problematic ones: property ratification and funding of churches and religious societies; 

amendment on freedom of religion and position of churches and religious societies; 

treaty between the Czech Republic and the Holly See and contracts between churches 

and religious societies and the Czech Republic. Different actions and resolutions could 

give rise to better and more effective enforcement and realization of public interests in 

the Czech Republic provided cooperation between the state and the church is effective. 

Mainly political malevolence and impossibility to find acceptable compromise solution 

within the changing political spectrum and churches and religious societies are reasons 

that inhibit to the solution of problematic areas after 1989 concerning the relation 

between the state and the church.  
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