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1. Vymezení předmětu práce 

 

Cílem této diplomové práce je popsat situaci církví a náboženských společností v 

rámci právního řádu v průběhu proměn, které český právní řád postihly za poslední 

půlstoletí.  

Protože není možné detailně zohlednit v práci tohoto formátu celé pestré dějiny státu a 

práva dvacátého století, tato práce se zejména bude soustředit na poslední vývoj, tedy 

na situaci za období totality. Dále i na novou skutečnost panující jako důsledek 

převratných změn, které nastaly po pádu komunistické totality. 

Hlavním účelem je zejména vytvořit srovnání, jedná se o srovnávací práci, s tím, že 

srovnávány nebudou jenom platné předpisy, ale i praktické důsledky a zejména 

teoretická ústavněprávní východiska, co se materiálních pramenů práva týče. Není 

bohužel možné v rozsahu daném formátem magisterské práce zachytit celou šíři, byť 

jen jednoho období historické české státnosti. Proto budou vybrána témata týkající se 

objektu práce, která jsou spatřována jako společná a stěžejní pro obě historická období 

a těmi se budeme zabývat  dopodrobna, zatímco ostatní, související témata, jakož i 

související údobí, budou probírány více obecně. 

Také není možné dokonale popisovat rozdíly mezi přístupem státu k jednotlivým 

církvím. V tomto ohledu budou některé zvláštnosti nastíněny, ovšem nikoliv důsledně. 

Práce se tedy musí soustředit, ve své obecnosti, na jednu konkrétní církev, jako na 

„příklad hovořící za všechny.“ Vzhledem k postavení katolické, zejména 

římskokatolické církve, v naší národní historii v tomto období, padla volba jasně na 

tuto církev. Proto se bude práce zabývat zejména touto tématikou. 

Východiskem nám budou především dobové předpisy platného práva a soudobé 

analýzy a články, dokumentující právní realitu viděnou tehdejšíma očima. Dále, už pro 

splnění požadavku objektivnosti, budeme vycházet z prací současných autorů, 

napsaných po dokumentovaných událostech, autorů, kteří mnohdy dané události zažili 

osobně, avšak jejich práce, díky uplynulým rokům, zahrnují potřebný dějinný odstup a 
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pohled na stavy a události v dějinném kontextu. 

První část práce se zaměří na zběžnou analýzu historických událostí období českých 

dějin z mnohých úhlů pohledu. Bude se zabývat vývojem tématických linií, které 

vystihnou probírané období poválečné totality, jakož i realného socializmu. Provede 

srovnání právních institucí ve svobodě a v době tuhého režimu. Analyzuje teoretická 

východiska potřebná pro provedení srovnávací studie. 

Druhá část představuje přehled základních jevů, vyplývajících z nových poměrů, 

kterých jsme se dočkali po společenských změnách v roce 1989. 

Nakonec, na základě celého tohoto exkurzu, zbývá položit si otázky: Který systém je 

objektivně lepší? Jaké jsou klady a zápory? Ve kterém systému je umožněno lepší 

naplnění života člověka a jeho náboženského a církevního vyžití?  

A tuto otázku budu řešit v závěru práce, v její třetí části. 
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Resume 

The goal of this paper is to describe the situation of churches and religious societies 

with respect to the legal system, through the changes that affected the Czech legal 

systém throughout the recent half of the century. 

Because it is impossible to fully deal with the entirety of the history of state and law 

over the century, it will focus on the developments during the totalitarian regime of the 

Communist party and on the results thereof. 

The main goal is therefore to make a comparison, this will be a comparativistic 

endeavor, and there will not only statutes and legal documents be described, but also 

the practical applications of these statutes and documents, and there will be focus on 

theoretical and constitutional basis behind the laws. Unfortunately, with the constrains 

of the current format, it is impossible to fully describe even one era of Czech statehood, 

therefore there will be an arbitrary selection of topics on which the facts will be 

demonstrated and from which they will be extrapolated. The other topics will only be 

adressed to in a  general manner. 

Also, it is not possible to include in full the divergent approaches of law towards the 

various individual churches. Some of those differences can be shown, in part, but not 

all of them, fully. The paper therefore needs to focus of one church that will then serve 

as the particular example to illustrate the general reality. Because the Catholic church 

was the most influential, the most powerful church in our national history, it was the 

natural first choice for serving as this example. 

As for our resources, we will use the contemporary legal documents as our primary 

sources, because they document the legal reality of their time by the perspective of the 

contemporary legal practice. But in order to keep with the standards of objectivity, they 

can not be our only source – we will therefore have to take information from authors 

who have written in more contemporary times and who can serve us well with their 

objective hindsight of historical perspective; furthermore more than one such author 

had actually been alive during the relevant time period, therefore their books have the 

added benefit of offering us both perspectives in one reading. 



 

8 

The first part of this paper will adress the totalitarian times that had come after the 

second world war and will offer many points of view on these in it's analisis. Then the 

age of the so called “real socialism” will be presented and analised with a similar 

dilligence and method. This will serve to establish the theoretical basis for the 

execution of a comparative study. 

The second part of the work will describe the new institutions and facts of legal life that 

emerged with the reinstallment of a democratic regime. Those institutions will be 

compared to the ones existing within the framework of the socialistic totality. 

The last part of the paper will adress the issue of evaluation. Which system is actually 

the better within the context of church freedom and life? And what are the pros and 

cons of each of the two systems? 

These issues will be resolved in the third and final part of this paper. 
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2. Komunistická totalita padesátých let 

2.1 Komunistická totalita - Stát konfesijní nebo stát světský? 

 

V současné vědě konfesního práva se podle vztahu k jednotlivým církvím a 

náboženským společnostem státy rozlišují na státy konfesijní1 a státy světské 

(sekulární)2. Rozdíl tedy spočívá v tom jestli je, nebo není provedena volba 

preferovaného vyznání státem, nebo jestli tato volba je přenechána občanu. Nezáleží 

tedy, např. podle J.R. Tretery3,4, na tom, jestli daný stát má svým charakterem zabarvení 

atheistické, nebo kloní li se k nějaké tradičnější náboženské víře v klasickém slova 

smyslu. Existují a existovaly státy o jejichž, alespoň deklamovaném ateismu nemohlo 

být sporu, a jedním z těchto států byla jistě i poúnorová ČSR a pozdější ČSSR, avšak 

rozhodně se o nich nedá říci, že jsou v klasickém slova smyslu světské, nepřenechávaly 

možnost výběru konfese na občanovi, nebo alespoň upravovaly a přidávaly dodatečné 

konsekvence (sankčního typu) některým možnostem výběru, které měl občan k 

dispozici. 

Použijeme ve shodě s J. Kurkowskim5 a J.R. Treterou6 pro tento třetí typ státu, co se 

jeho vztahu k církvím týče označení Stát konfesijní „á rebours“, nebo česky stát 

                                                 
1 Pod pojmem konfesijní stát rozumíme takové uspořádání vztahu církví a státu, v němž vykonavatelé 

státní moci upřednostňují jedno náboženství nebo jen jedno vyznání v rámci určitého náboženství. 
Vyznávání jiných náboženství a vyznání nebo existenci stavu bez vyznání buď 

 1. Zcela vylučují, nebo 
 2. Pouze tolerují. 
 - Tretera, Jiří Rajmund, Stát a církve v České republice, Karmelitánské nakladatelství 2004  
2 Předpokladem je nedientifikace takového státu se žádným vyznáním, náboženskou vírou či ateistickou 

ideologií. - Tretera, Jiří Rajmund, Stát a církve v České republice, Karmelitánské nakladatelství 2004  
3 Chybí zejména prvek ideové neutrality, viz. Ústava z roku 1948, zejména Prohlášení a další právní 

dokumenty 
4 V některých (naprosto zřejmě sekularizovaných – Francie podle zákona z roku 1950) – závorka moje -  

zemích se však ... prosazovala také snaha vytlačit církve na okraj společenského dění, motivovaná 
dobovým proticírkevním afektem a protináboženskou nesnášenlivostí -Tretera, Jiří Rajmund, Stát a 
církve v České republice, Karmelitánské nakladatelství 2004; tedy anticírkevní smýšlení nebo přístup 
proti náboženství ještě nemusí implikovat absenci ideové neutrality.  

5 Kurkowski Józef, Aktuální otázky polského konfesního práva, in: Revue církevního práva č. 11-3/98, 
s. 150  

6 Tretera, Jiří Rajmund, Stát a církve v České republice, Karmelitánské nakladatelství 2004, s. 12;  



 

10 

obráceně konfesijní.  

Konfesijní stát „a rebours“ definujeme jako stát který povýšil ideologii, jejíž součástí je 

ateismus, do postavení, jaké v klasických konfesijních státech mělo nějaké náboženství, 

náboženská víra, či vyznání7. 

V případě poúnorové ČSR a pozdější ČSSR se jednalo o obrácenou konfesi, která byla 

založená na ideologii Marxismu, neboli „dialektického materializmu“, stejně, jak tomu 

bylo v ostatních zemích socialistického bloku, v řadě případů též ústavněprávním 

zakotvením vedoucí úlohy strany nesoucí onu ideologii. 

Tak, jako ve středověku a v novověku církev často zasahovala do politických 

záležitostí, tak také činila nová necírkevní ideologie; organicky přejala stanoviska k 

vzdělávání občanů a k jejich kontrole, která byla dříve viděna u států spojujících se s 

nějakým konkrétním náboženským vyznáním. Zejména ve školách, ale i v 

normotvorbě,  se stát v politické a právní praxi opíral o výlučná marxisticko-leninská 

východiska. 

8 

 

                                                 
7 Tamtéž 
8 "Světci" marxismu-leninismu, http://www.abchistory.cz/komunismus.htm , ("Vzhůru prapory Marxe, 

Engelse, Lenina a Stalina")charakteristická ilustrace dobové propagandy. 
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2.2 Teoretická východiska socialistického státu 

 

Koncepce přístupu státu k církvi v rámci komunistického státu staví na marxistické 

koncepci dialektického materializmu. Proto není možné rozebrat právní stav takového 

státu bez předchozího rozboru této ideologie, nebo alespoň jejích pro tento účel 

nejdůležitějších výroků. 

Dialektický materializmus stojí na ideji opozice vůči tzv. Metafyzickému způsobu 

uvažování. 9 Tím se v marxistickém materializmu nerozumí oblast filozofie zabývající 

se příčinami jevů, ale spíše metoda uvažování a poznání, dle Marxe typická pro tuto 

oblast filozofie 10; metoda jež je podle Marxe naprosto neodůvodnitelná v dnešní době; 

a metoda, která je taktéž podle marxismu typická mimo jiné pro církevní organizace.11 

Tento vyhraněný odpor vůči samotným základům náboženského smýšlení a dokonce 

ideologické bojové zabarvení tohoto odporu, implikuje základní nemožnost dlouhodobé 

koexistence marxistické a jakékoliv náboženské ideologie. Jedna musí vždy ustoupit, 

nebo se uskromnit, aby ta druhá se mohla  rozvinout plně. Myšlení vycházející z církví, 

bylo ideologicky viděno jako zastaralé a nepřátelské pokroku, který reprezentoval 

marxismus-leninismus ztělesněný stranou.12 

Mimo ideologických důvodů tu jsou i důvody čistě praktické, spíše prakticky – 

politické, proč Marxismus musel církevnictví potírat. Marxismus v Leninově pojetí 

není jenom filozofií ale je především praktickou politickou ideologií. Moc a ideologie 

jsou neoddělitelné z vlastní podstaty leninského dialektického materializmu.13 

Komunistický režim byl v padesátých letech především totalitaristický, vyžadovala se 

kontrola myšlení a jednání jednotlivců, která měla přesahovat cokoliv dosud viděné v 

                                                 
9 Fundamentals of Marxism Leninism, Manual, kap. 2, http://leninist.biz/en/1963/FML734/1.2-

Materialist.Dialectics  
10 Tamtéž 
11 Přesněji řečeno, je odvozováno že v reakci na nové racionální naladění ovládané dělnické třídy 

ovládající buržoazní třída musí podporovat ideje které toto racionální naladění negují, a náboženství, a 
církve, jsou tedy nástroji této reakce. Blíže viz. Fundamentals of Marxism Leninism, Manual, kap. 7, 
http://leninist.biz/en/1963/FML734/1.2-Materialist.Dialectics  

12 Fundamentals of Marxism Leninism, Manual, úvod, http://leninist.biz/en/1963/FML734/1.2-
Materialist.Dialectics  

13 Tamtéž 
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českých zemích.14 K tomu je třeba především ovládnout myšlenkový, subjektivní 

prostor jednotlivce, tedy to co tvoří jeho chování a jednání; je třeba vytvořit nové 

„nebe,“ nové „první“ a nejvyšší. A tímto prvním nejvyšším byl v komunistickém státě 

samotný stát a „vedoucí“ strana.15  

Abych byl konkrétní - šlo o to, že komunistický režim se snažil odstranit co nejvíce 

"Západních" vlivů ze "svojí" české společnosti. A Vatikán samozřejmě byl na Západě, 

uprostřed kapitalistického bloku. Protože zejména katolická církev se dle mínění 

mnohých nezachovala, a to zejména na Slovensku v případě Tisova režimu, apoliticky 

v době druhé světové války, bylo možné ji jako organizaci uvěřitelně osočovat ze 

spolupráce s fašisty nebo minimálně z tiché podpory režimů s fašisty sympatizujících;16 

a protože komunistický režim se snažil fašizmus a „imperializmus“ kapitalistického 

bloku ve své propagandě propojit, tato skutečnost byla pro komunistickou reálnou 

politiku velmi příznivá. 

Ještě je třeba dodat že komunistický režim se nezastavil ani před ideologizací dějin, ani 

před zneužitím naší náboženské minulosti, jmenovitě husitského hnutí, jako 

propagandy mimo jiné i proti zejména Katolické církvi.  

Ačkoliv Husité byli hlavně nábožensky motivovaným hnutím, tedy na první pohled 

něco spíše dialektickému materializmu nepodobné, komunisté chytře využili jednu 

stránku husitství a to radikalismus Jana Želivského a válečnictví Jana Žižky. Pozitivní 

pro ně bylo jen to, co považovali za revoluční podle jejich mylného vidění a historickou 

skutečnost zfalšovali komunistickou ideologizací dějin. Tím velmi zdiskreditovali 

jednu etapu českých dějin mají podíl na falešném vidění husitů. Nevzali v potaz, že to, 

co označujeme jako husitství, mělo několik možných forem náhledu, a už vůbec 

nechtěli slyšet o tom, že nešlo o zápas proti církvi, nýbrž o reformu církve, a to z 

                                                 
14 K problému (moderní) totality vs. autoritářského režimu srov. Arendtová, H., The Origins of 

Totalitarianism, Median Book World Publishing Company, New York, 1962  
15 „Místo víry v Boha vyučovaná víra v jednu „vševědoucí“ a „vševidoucí“ a „všemohoucí“ stranu.. 

místo Pomni abys den sváteční světil znesvědcení nedělí a svátků a jejich nahrazení oslavami Dne 
vítězství československého pracujícího lidu... Příkaz cti otce svého a matku svou narušoval režim 
zásahy do nejvlastnějšího práva rodičů – práva na výchovu svých dětí - “Vaško, Václav, Dům na skále 
3 – Církev vězněná,  

16 Víz. Například Proces proti vlastizrádným biskopom Vojtaššákovi, Buzalkovi a Gojdičovi, 
nakladatelství TARTAN v Bratislavě, leden 1951  
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nejhlubších pozic křesťanské víry. Zvláště nešťastné bylo, když se v komunistické 

armádě a při různých příležitostech hrál husitský chorál. 

Atheističtí církev pronásledující komunisté si vzali do úst píseň, v níž se zpívá: „Kdož 

jste Boží bojovníci a zákona jeho, prostež od Boha pomoci a doufejte v něho.“17 

Je tedy zjevné, že komunisté byli proti náboženští tehdy, když se jim to hodilo, a 

takovým způsobem jakým se jim to hodilo. Když pomyslný vítr zavál opačným 

směrem, když se náboženské prvky hodily do skládačky reálné politiky, jako například 

nástroj na „mobilizaci mas,“ viz. níže problematika takzvané Katolické akce, 

vlasteneckých kněžích, atd., nebo případ ruské pravoslavné církve18. Taktéž prováděli 

infiltraci svých agentů do církví. Tak se režim nerozpakoval organizovat takovéto akce 

a pochopitelně jeho motivace byly politické. Toto je tedy to nejdůležitější: Kdyby šlo 

jenom o ideologickou rozdílnost, jistě by režim našel nějaký způsob, jak se srovnat s 

církvemi jako fenoménem, viz. Stalinův přístup k náboženství za Velké vlastenecké 

války. Ovšem protože církve představovaly politické ohrožení, a to zejména ta 

Katolická se svým napojením na „nepřátelskou cizinu,“ musela proti nim být zahájena 

perzekuce. 

2.3 Ústavněprávní úroveň a vybrané zákony v době totality padesátých let 

 

Jak již bylo naznačeno výše, ústava ČSR z roku 1948 deklamovala ve svém článku 17, 

odst. 1, právo každého občana soukromě věřit v, jakož i praktikovat, jakékoliv 

náboženství a vyznání 19 s tím, že vedle toho stanoví v odstavci 2. také zákaz nucení k 

účasti na takovém výkonu. 20  

K tomu je ovšem třeba říci, že tato tolerance byla považována z hlediska mnoha 

proponentů establishmentu za toliko dočasnou záležitost s tím. že po totálním vítězství 

Marx-leninského světového názoru bude samozřejmě nahrazena, postupným vývojem, 

                                                 
17 Voříšek J., Poznámky k českým reformačním dějinám, zdroj internet (http://www.go-east-

mission.de/dateien/cz/134_091208.pdf ) 
18 Vaško V., Dům na skále II, Církev vězněná,  Karmelitánské nakladatelství, Praha 2007 
19 Ústavní zákon 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky 
20 Tatméž 
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což je v souladu s marxistickými názory o dialektickém, vývojovém materializmu.21. 

Ovšem je zjevné, že tato tolerance byla pouze dočasná a dle názorů ideologů, např. 

Kopeckého22 tehdy již v zásadě žádní praví křesťané (možno vztáhnout i na ostatní 

náboženství) nebyli a existovali pouze na jedné straně „lidé kteří nemají vpravdě nic 

společného se skutečným náboženským cítěním“ a své náboženské cítění „jen 

pokrytecky předstírají“23; na druhé straně rozeznával lidi „mnohdy... pracující... kteří 

vyznávají náboženství z pověrčivosti, z nedostatku uvědomění a vzdělání a různých 

jiných důvodů, např ze strachu, z pocitu nemohoucnosti, chudoby, apod.24“ a kteří 

podle Kopeckého zastávají tento „zpátečnický“ názor pouze tehdy, když je „nikdo ještě 

nepoučil, nepřesvědčil a nezískal je pro pokrokový světový názor dělnické třídy, pro 

světový názor marxismu leninismu“. A dodává k tomu, „Vzít si toto za úkol je 

nejvlastnějším a nejvýznamnějším posláním vědecko osvětové organizace. která vzejde 

z tohoto sjezdu“. 

Z výše zmíněného je zjevné, že je třeba vykládat ustanovení o náboženské svobodě v 

rámci marxisticko leninistického světového názoru a v rámci dané praxe velmi 

zužujícím způsobem; totiž, že stejně jako celé právo je toto ustanovení podřízeno 

Marx-leninské filozofii. A to, že náboženství představovalo nejenom ideologickou, ale 

v té době také politickou alternativu (viz. Strana lidová, silná lobby církví a zejména té 

katolické), jen podtrhlo potřebu počínat si ve vztahu k církvím velmi restriktivně až 

nepřátelsky. 

 

To doplnil fakt že Prohlášení (preambule) ústavy jasně určilo tón příští politiky státu 

a nenechala nikoho na pochybách ohledně toho, jaké myšlenky byly preferovány a jaké 

                                                 
21 „Marxista musí být materialistou, tj. nepřítelem náboženství, ale materialistou dialektickým, tj. 
nesmí stavět boj proti náboženství abstraktně, na půdu abstraktní, čistě teoretické, stále stejné propagandy, 
nýbrž konkrétně, na půdu třídního boje, odehrávajícího se ve skutečnosti a nejvíce a nejlépe 
vychovávajícího masy.“ -  Lenin, O poměru dělnické strany k náboženství, Sebrané spisy, sv. 15, SNPL 
Praha 1957, strana 413 Tamtéž 
22 Věda a umění do služeb lidu, míru a socialismu, Rudé právo, 22. 6. 1952  
23 Kopecký V., Projev na ustavujícím sjezdu Československé společnosti pro šíření politických a 

vědeckých znalostí, fragment otištěn v knize Vaško V.,Dům na skále, svazek 3, Církev vězněná, str. 17 
– 19  

24 Tamtéž 
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zavrhovány,25 uveďme si citaci: 

„Po staletí bojoval pak český a slovenský lid s feudálními vykořisťovateli a s německou 

dynastií Habsburků za své sociální i národní osvobození. Myšlenky svobody, pokroku a 

humanity byly vedoucími idejemi obou našich národů, když se v XIX. věku obrodily za 

společného úsilí slovenských i českých buditelů, vzešlých z lidu. Pod týmž praporem 

zahájily také oba národy v první světové válce společný odboj proti německému 

imperialismu, a podníceny Velkou říjnovou revolucí, zřídily po staletích poroby, dne 28. 

října 1918, svůj společný stát - demokratickou republiku Československou.  

… 

Nyní jsme se rozhodli, že náš osvobozený stát bude státem národním, zbaveným všech 

nepřátelských živlů, žijícím družně s rodinou slovanských států a v přátelství se všemi 

mírumilovnými národy světa. Chceme, aby to byl stát lidové demokracie, v němž si lid 

svými zástupci zákony nejen dává, nýbrž je svými zástupci také sám vykonává. Chceme, 

aby to byl stát, v němž všechno hospodářství slouží lidu a je vedeno tak, aby vzrůstal 

obecný blahobyt, aby nebylo hospodářských krisí a aby byl národní důchod spravedlivě 

rozdělován. Po této cestě chceme dojíti k společenskému řádu, v němž bude úplně 

odstraněno vykořisťování člověka člověkem - k socialismu.“ 

Ač se zde nehovořilo přímo o věcech konfesního práva, je nepochybné, že prohlášení o 

zbavování se nepřátelských živlů, nebo zmiňování pokroku a pokrokovosti ve výše 

zmíněném marxistickém kontextu, implikuje proticírkevní smýšlení, neboť dle 

obecného chápání pojmosloví dialektického materializmu26 se církevní instituce 

počítají mezi „služebníky třídních nepřátel“ a „reakce.“  

Uvedeme si zde pro úplnost příklady, kdy tato úprava zasáhla nižší, zákonnou úroveň, 

která je praxi bližší. Zákony budou působit jako přiblížení k realitě. Uvedeme si tedy ty 

hlavní a budeme je stručně popisovat. 

Zejména se zde jednalo o proticírkevní zákony vydané v roce 1949. 

Zákon č. 218/49 Sb. O hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností 

                                                 
25 Ústavní zákon 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky 
26 Viz. poznámka 10 
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státem: Na základě tohoto zákona mohli kněží působit pouze pod podmínkou státního 

souhlasu27, který jim mohl být také kdykoliv odejmout. Zdroj bylo možno dle par. 1 

tohoto zákona udělit pouze kněžím státem prověřeným, shledaným spolehlivými. 

Provozování kněžského povolání bez tohoto státního souhlasu pak bylo z přečinu 

překvalifikováno na „velezradu“28 

Protože se jedná o zákon mimořádně důležitý, je třeba citovat zde z důvodové správy z 

vládního návrhu tohoto zákona. Tato správa poskytuje ideologická východiska a je zde 

ukázán důvod explicitně stanovený pro existenci tohoto zákona: 

 

V duchu zásad nové ústavy se vydává zákon o hospodářském zabezpečení církví a 

náboženských společností státem. Tento zákon znamená zásadní změnu v postavení 

církví a duchovenstva v našem státě. Lidová demokracie jím osvobozuje církve i 

kněžstvo z pout zastaralých feudálních a kapitalistických poměrů. 

Ve staré feudální společnosti se zdůrazňoval význam náboženství a církev byla zdánlivě 

hýčkána. Šlo však víc o zneužívání náboženství ve prospěch vládnoucí třídy než o 

službu věřícímu lidu. To se ukázalo v době pobělohorské, kdy církevní hierarchie byla 

odměněna za své služby Habsburkům obrovskými latifundiemi, které upevnily její 

mocenské a hospodářské postavení. 

Zatímco katoličtí biskupové a jejich oblíbenci žili v přepychu a pohodlí, drobní katoličtí 

duchovní se těžce potýkali se životem, žili často velmi skromně a v nedostatku. 

Zde se tedy říká že tento zákon má vést k osvobození církví a že předchozí režimy, 

ačkoliv často proklamovaly odvozenost od náboženských principů, vlastně církve 

omezovaly protože je zneužívaly pro politické účely. Toto je jistě podložená obava, 

ovšem jak už bylo řečeno, ve skutečnosti toto činil i komunistický režim. A nejen že 

činil toto, on také církve z politických důvodů omezoval a perzekuoval. Pokračujme. 

 

...Nekatolické církve byly naproti tomu (naproti velkému bohatství a vlivu církve 

katolické) téměř bez prostředků. ... 

                                                 
27 Zákon č. 218/49 SB par. 7 a nás. 
28 Web Totalita.cz, http://www.totalita.cz/cirkev/cir_03.php  
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Náš lidově-demokratický stát chce skoncovat s neblahým dědictvím předmnichovské 

republiky i v tomto ohledu. 

Zákon odstraňuje dosavadní nesprávnosti a nesrovnalosti. Bude jím především uvedena 

v život skutečná rovnoprávnost církví. Stát sám bude vypláceti osobní požitky 

duchovním všech církví ... 

 

... a tak se stalo, že církve a jejich financování se staly podřízeny státu. Tímto se 

proklamovaná svoboda stala fikcí a rovnost pouze rovností dvou poddaných, rovností v 

područí. A jak vidno z případů řeckokatolické církve a dalších, stát a strana tuto rovnost 

činili ještě více fiktivní, zvláště tehdy, když se jim to hodilo k mocenským cílům. Ještě 

zmiňme: 

 

V době, kdy reakční hierarchie podle příkazu Vatikánu rozvinula bezostyšný boj proti 

naší republice, je předložen Národnímu shromáždění zákon, který je důkazem kladného 

postoje státu k náboženství a církvím. 

Na štvaní reakční hierarchie odpovídá naše lidová demokracie pevným postojem proti 

rozvratníkům, ale také přátelstvím vůči tisícům drobných katolických duchovních, kteří 

zůstávají věrni republice. 

 

Toto bylo v souladu s politikou vůči kněžím, k vytváření hnutí jako byli Vlastenečtí 

kněží a nebo takzvaná katolická akce. Také je třeba zmínit případy, kdy byla církev 

přímo infiltrovaná státní bezpečností a "boj proti reakční církevní hierarchii." Co to 

znamenalo "reakční hierarchie" a proč byla nejen mocenským ale i ideologickým 

nepřítelem bylo vysvětleno výše. A nakonec: 

 

Náš lidově demokratický stát řeší tímto způsobem svůj poměr k církvím a náboženským 

společnostem na spravedlivějším základě nežli 

doposud, a to tak, aby zásady náboženské svobody, rovnoprávnosti a vzájemné 

snášenlivosti nezůstaly pouze theoretickými zásadami, nýbrž byly opravdu uvedeny v 

život. Činí tak v důvěře, že věřící, kterým lidově demokratická republika plně zajišťuje 
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svobodný a nerušený náboženský rozvoj, projeví plné porozumění pro budovatelské 

úsilí státu. 

Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem se tak 

stává významným krokem k dalšímu sblížení poctivých duchovních s lidovou demokracií 

a nástrojem k dalšímu upevnění jednoty všeho pracujícího lidu. 

Zákon se ovšem nevztahuje na vojenské duchovní (důstojníky duchovní služby), ani na 

majetek státu (vojenské správy). 

 

Rovnoprávnost a svoboda tu však byly pouze na papíře. ČSR porušovala své vlastní 

zákony. Bylo by skutečně extenzivním výkladem výroku o "plném porozumění pro 

budovatelské úsilí státu" dovozovat, že v praxi to, co následovalo, mělo něco 

společného se "svobodným a nerušeným náboženským rozvojem", byť bychom chápali 

výše zmíněné věty plně marxisticky, tedy s konečným účelem sociálních změn a 

nahrazení metafyzického uvažování uvažováním materialistickým v celé společenské 

struktuře.  

Důvodová správa sice neobsahovala jako výslovně uvedený důvod požadavek větší 

kontroly, ovšem vzhledem k pozdějšímu užití těchto zákonů je přirozené tento 

neuvedený důvod uvažovat. Jedná se jen o další příklad toho, že režim kázal jednu věc, 

ovšem praxe byla často velice odlišná. 

 

Co se týče samotného znění zákona, tento měl patnáct paragrafů. § 2 se týká státních 

souhlasů a § 3 osobních požitků. Zde bylo stanoveno to, že duchovní jsou v postavení 

státních zaměstnanců. 

Dále jsou zde stanovené takové věci jako cestovní náklady a sociální dávky, a v § 5 je 

stanovena povinnost duchovních vyučovat náboženství. Jak problematická tato oblast 

byla bude ještě probráno. 

Nakonci, v § 10 je pak stanoveno, že stát dozírá na církevní majetek a taktéž je nutno 

zcizování majetku podmínit státním souhlasem, stejně tak pak i jeho nabývání. Musí 

být proveden majetkový soupis. Uvedeme si zde tento paragraf v plném znění:  
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§ 10 

 

Majetek 

 

     (1) Stát dozírá na majetek církví a náboženských společností. 

 

     (2) Zástupci  církví  a  náboženských  společností  a správci 

církevního majetku sestaví soupis  veškerého movitého a nemovitého 

jmění a majetkových práv církví a náboženských společností, jejich 

složek,  komunit,  ústavů,  nadací,  kostelů,  obročí  a  fondů  a 

předloží  jej do  tří měsíců  od počátku  účinnosti tohoto  zákona 

Státnímu úřadu pro věci  církevní. Podrobnosti stanoví Státní úřad 

pro věci církevní. 

 

     (3) Jakékoliv zcizení nebo zavazení majetku církví a 

náboženských společností vyžaduje předchozího  souhlasu  státní 

správy. 

 

Zjevně se tak dále oklešťuje autonomie církve, církve se tak stávají v zásadě quasi-

státními organizacemi. Jaký je rozdíl mezi takzvaně samostatnou právnickou osobou a 

státní organizací, když ta samostatná osoba nemůže sama spravovat nebo nabývat 

majetek? 

Paragraf 13 se pak zabývá pokutami a sankcemi, vyplývajícími z porušení ustanovení 

tohoto zákona. 

 

Je tedy zřejmé, že tento zákon by bylo možné také nazvat "zákonem o podřízení církví 

státu". A přesně tak byl také používán. 

 

Zákon č. 217/49 Sb., kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní:  

Tento úřad měl dbát na to, aby se církve a náboženské společnosti rozvíjely v souladu s 
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ústavou a se zásadami lidově demokratického zřízení. 29 V praxi měl rozsáhlou dozorčí 

pravomoc nad širokým spektrem církevní činnosti, od „řídící a dozorčí činnosti v 

oblasti církví“, přes vydávání publikací, výuku náboženství, až k mezinárodním 

vztahům církví. 30 

Citujme důvodovou správu: 

 

Aby se náboženský život na celém území státu vyvíjel na zásadách svobody svědomí a 

vyznání, náboženské snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání v souladu se 

zásadami, ústavy 9. května naší lidově demokratické republiky, zřizuje se Státní úřad 

pro věci církevní, v jehož čele stojí ústavně odpovědný člen vlády. 

I první republika vyhlásila svobodu svědomí a vyznání, jakož i rovnosti všech vyznání 

před zákonem. Ve skutečnosti však tyto ústavní zásady zůstaly jen pouhými 

proklamacemi. Kapitalistický řád tyto zásady v prvé republice nikdy neuvedl v život. 

Zneužíval náboženského cítění lidu, záměrně podporoval nerovnost mezi církvemi a 

živil vzájemné třenice, aby tříštil jednotu pracujících. Prohluboval rozpory mezi 

církvemi a trpěl, aby si jedna církev osvojovala výsadní postavení. Z náboženských 

třenic a z náboženské nesnášenlivosti mezi lidem těžila pak jen třída vykořisťovatelů.31 

 

Zde je tedy stanoveno, že zákon má uplatňovat ústavní zásady a že jeho účel je v 

zásadě procírkevní. Naopak, kritizuje se první republika a její kapitalistické zřízení a 

odvozuje se z něj nerovnost církví a výhradní postavení jedné (katolické), před 

ostatními. 

Toto se pak odrazilo v zákoně samotném, když v § 2 čteme: 

 

Úkolem Státního úřadu pro věci církevní je dbáti o to, aby se církevní a náboženský 

život vyvíjel v souladu s ústavou a zásadami lidově demokratického zřízení, a zajistiti 

                                                 
29 Zákon č. 217/49 Sb, par. 2 
30 Web Totalita.cz, http://www.totalita.cz/cirkev/cir_03.php  
31 Důvodová správa k zákonu kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní.  
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tak pro každého ústavou zaručené právo  svobody vyznání,  založené  na zásadách 

náboženské snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání.  

 

Praxe však, jak víme, byla velmi odlišná. Státní úřad pro věci církevní byl nástrojem, 

kterým byla omezována svoboda církví a jejich činnosti, zejména ve věcech vlastní 

organizace a kontroly nad vlastním vnitřním životem. Jak bude později řečeno, v roce 

1968 byla změna na pozici vedení tohoto úřadu (vyměnění ředitele Hrůzy, který 

prosazoval tvrdou stalinskou politiku) impulzem k velkému osvobození a obnovení 

církevních aktivit.  

Využití starších zákonů:  

V rámci právního řádu ČSR existovaly zákony z první republiky, přejaté často z 

dřívějších dob, které mohly existovat v rámci demokratického právního státu v případě, 

že některé jejich paragrafy jsou vykládány restriktivním, zužujícím způsobem. Ovšem, 

pokud tyto zákony byly později pozměněny nebo v některých případech jenom změnou 

jejich výkladu na výklad rozšiřující, mohl takovýto zákon být užit v rámci totalitních 

praktik. 

Toto byl případ zákona č. 111/1919 Sb. z. a. n., kterým se měnilo a doplnilo 

ustanovení § 303 trestního zákona č. 114/1852 ř. z., týkajícího se přečinu „urážky 

církve nebo společnosti náboženské zákonně uznané.“ Jednalo se o obdobu 

Bismarckova "kazatelnicového paragrafu", tedy o omezení kněží v jejich politické 

činnosti při kázání či vyučování.32 Možnosti zneužití takového paragrafu výše 

popsaným způsobem jsou zřejmé, a byly také naplněny v praxi. 

Byly zde také případy, kdy původní zákony byly přímo nahrazeny jinými zákony, byť 

třeba zákony s podobným názvem. Toto je případ zákona č. 231/1948 Sb. Na ochranu 

lidově demokratické republiky, který nahradil původní zákon Na ochranu republiky č. 

50/1923 Sb. Zatímco druhý zmíněný zákon bránil přiměřenými prostředky 

samostatnost československého státu a jeho demokratický řád, zákon na ochranu lidově 

demokratické republiky zahrnoval velmi přísná ustanovení postihu tak zvaně protistátní 

                                                 
32 Převzato z knihy Tretery, J. R.., Stát a církve v české republice, karmelitánské nakladatelství, 2002 



 

22 

trestné činnosti, 33umožňující široký výklad a zneužití. 

Záhy po vydání uvedeného zákona došlo na jeho základě k zatčení některých aktivních 

příslušníků nižšího duchovenstva a katolických laiků a později byly zahájeny 

monstrprocesy proti představitelům řeholních řádů i diecézního duchovenstva.34 

Je také třeba doplnit, že zde existovaly zákony, které omezovaly církve v oblasti 

majetkoprávní. Duchovní byli vydíráni na základě svého služného. 

Dále pak (co se týče zákona 218/1948), zde jako příklad nové represivní podzákonné 

tvorby, je možno uvést vládní nařízení 219-223/1949 Sb, individuálně vydané pro 

jednotlivé církve.35 

Ovšem nejednalo se zde jen o problém zákonů a podzákonných předpisů. Snad 

největším neštěstím byla právní praxe jejich výkladu a aplikace. Již jsme o tom mluvili 

výše - nejde o lexikální výklad, nebo v tomto případě klasické metody výkladu, které 

by implikovali totalitaristické důsledky. Jde o výklad slov v rámci teorie a praxe 

marxistického a hlavně leninsko-sovětského náhledu na svět a na reálnou politiku.  

 

2.4 Praktické důsledky s ohledem na reálnou politiku v ČSR – Porušování 

lidských práv jako organická součást politického systému 

 

Bylo jisté, že takováto rétorika na přímo ústavní a teoretické úrovni, musela mít své 

důsledky v praxi. Je třeba vzít v úvahu konkrétní jevy, které se objevily v tehdejší 

společenské realitě a které odvozuji jako důsledky výše zmíněných koncepcí. Důvod 

pro toto je nasnadě: zatímco teoretická koncepce může vždy vést k mnoha možným 

důsledkům, u událostí, jež se odehrály v minulosti, máme velkou výhodu v tom, že 

můžeme upřesnit východiska jejich přirozeným pokračováním, tedy událostmi v realitě.  

Proticírkevní přístup zahájila KSČ již v roce 1948, s cílem „vyřešit“ otázku 
                                                 
33 Tamtéž 
34 Více viz. Vaško, V., Neumlčená, kronika Katolické církve v Československu po druhé světové válce, 

druhý díl  
35 Převzato z knihy Tretery, J. R.., Stát a církve v české republice, karmelitánské nakladatelství, 2002  
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„reakcionářských“ organizací, zejména tedy církví, a vzhledem k mnoha důvodům36, na 

nejreakčnější z těchto, pasovala právě církev katolickou. Režim užíval mnoho strategií. 

Nejdříve snaha o přetvoření Církve československé v Národní církev, poslušnou 

služebnici režimu37, souběžně s tím, rozdělení na kněze vlastenecké, režimu poslušné - 

a problematické, kteří měli být později pronásledování a někteří i mučeni a 

popravováni za své názory a neochotu podřídit se světské moci.38, 39 

Ač ve většině zemí byla komunistická hnutí v reflexi na válečné události spojená s 

pojmem „mír“ - a proto jiný název pro vlastenecké kněží byl „míroví kněží“ - a bylo 

založeno „Mírové hnutí kněžích“40, komunistický režim byl velmi bojovný, co se týká 

obrany před skutečnými a domnělými nepřáteli. A častěji těmi domnělými, nežli těmi 

skutečnými. 

V zásadě základním důsledkem v praxi, zdánlivě nezávislé na zákoně (byť od něj 

odvozené), byly mimoprávní persekuce a akce komunistického režimu. Je třeba 

nejdříve zmínit působení tzv. Církevní šestky (vůči katolické církvi), složené z 

představitelů episkopátu a komunistických činitelů, jejíž činnost měla vést k oddělení 

od Vatikánu, který byl nedosažitelný pro komunistickou perzekuci a proto nebezpečný. 

Tato iniciativa však neuspěla.41 

Jako další příklady státních akcí proti církvím si uveďme především Akci K, zákonem 

nepodložený zásah silových sborů proti mužským klášterům, s tím související 

Čihošťský zázrak a umučení faráře Toufara, nebo nezákonnou a neústavní akci 

směřující k li likvidaci Řeckokatolické církve a její sjednocení s pravoslavím, které 

bylo snadněji ze Sovětského svazu ovladatelné. 

 

                                                 
36 Více viz. mj.  Vaška V.,Dům na skále, svazek 3, Církev vězněná, úvod a první kapitola  
37 Více viz. mj. Vaška V. ,Dům na skále, svazek  2. Církev bojující  
38 Tamtéž 
39 Stehlík M. Církev a Venkov, největší nepřátelé režimu v 50. letech?, příspěvek děkana stehlíka do 

rubriky Církev a venkov, ročník 2007, s. 2 
40 Vlček V, Služebníci nevěrní, soubor theologických textů, r. 2003, internet 
41 Tretera, J. R.., Stát a církve v české republice, karmelitánské nakladatelství, 2002  
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2.5 Výuka náboženství na školách 

 

Za doby socializmu bylo, viz výše, zákonem povoleno vyučovat na školách 

náboženství a kněží měli právo tuto výuku provádět. Ovšem praxe byla často odlišná. V 

tomto ohledu se sice litera zákona dodržovala, ale jednotná stranická linie byla velmi 

jednoznačně zaměřena proti náboženství a i jeho výuce. A tak se stalo, že kdo se 

účastnil výuky náboženství, stal se podezřelým. Tedy, zákon dodržen byl, ovšem 

jednalo se o jeho zneužití jakožto nástroje „kádrování,“ zjišťování, kteří rodiče s 

režimem souhlasí a kteří ne - a pak vyvozování důsledků. 

Je třeba zmínit, že náboženství se také vyučovalo soukromě, nikoli veřejně, nikoli na 

školách, v prostředí far atd., ale že zjištění, že něčí dítě na takové hodiny dochází mělo 

ty samé, nebo i horší kádrové důsledky jako účast na hodinách náboženství ve školách. 

Co se vysokého školství týče, bohoslovecká fakulta katolická byla přesunuta do 

Litoměřic, odloučena od UK a nadále působila pod hlavičkou Cyrilometodějské 

bohoslovecké fakulty spolu s fakultou theologickou husitskou; a její činnost byla 

omezena a celé katolické vysoké školství postaveno pod přísný státní dozor. Tak bylo 

třeba ze strany církve organizovat tajnou výuku nových kněží a theologů a také tajné 

svěcení. Toto byl další příklad postupující církevní nesvobody a jak velmi mnoho byla 

proklamovaná rovnost a svoboda vyznání jen na papíře42. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exkurz: Vlastenečtí kněží a Katolická akce 

V době po převratu, komunist snažili získat vliv a moc ve vyšších stupních této 

hierarchie, získat vliv u těch, kteří drží vysoké úřady v této hierarchii. Nemnozí kněží 

se v Československu přidali k takovým snahám. Nejvýznamnějším z nich byl 

pravděpodobně Josef Plojhar. Plojhar prošel nacistickými koncentračními tábory a 

zřejmě 43 toto jej motivovalo k tomu, již se nikdy neprotivit diktátu státní moci.                                                                                                                        

Rozhodl se získat materiální a společenské výhody při kolaboraci. Josef Plojhar a další 

                                                 
42 Vaško, V: Dům na skále III, církev vězněná, karmelitánské nakladatelství 
43 Dle názoru získaného rozhovorem s profesorem J. R. Treterovi 
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vyjádřili podporu „spravedlivému“ socialistickému zřízení a neuposlechli nařízení 

biskupů o zákazu politické činnosti.44 

V počátcích jednání mezi představiteli státu, reprezentovaného nejprve Ústředním 

akčním výborem Národní fronty, v čele s ministrem spravedlnosti Dr. Alexejem 

Čepičkou, a katolickou církví v roce 1948, byli Čepičkou do společné komise přizváni 

za církev „pokrokoví“ kněží, Plojhar a Beneš a teprve po stížnosti episkopátu samotní 

biskupové. „Pokrokoví“ duchovní zůstali dále pro tato jednání poradci a informátory 

komunistických představitelů. Vzhledem k tomu, že biskupové, vedení pražským 

arcibiskupem Josefem Beranem, odmítli vydat prohlášení loajality komunistickému 

režimu a zrušit suspenzi „pokrokových“ duchovních, vztahy církve a státu se dále 

vyostřovaly a proticírkevních opatření přibývalo. 45 

Ve spolupráci s Plojharem a dalšími „pokrokovými“ kněží vytvořil režim hnutí 

Katolická akce (pojmenované po hnutí stejného názvu, ale naprosto odlišného určení z 

dob první republiky), kterým se snažil angažovat k vytvoření nové dohody s 

Vatikánem, která by vyhovovala komunistickému režimu a z katolické církve by 

udělala církev národní, tudíž lépe státem ovladatelnou. Tato Katolická akce se často v 

literatuře označuje jako „takzvaná“ Katolická akce. Podobnost končí u skutečnosti, že 

obě hnutí měla za cíl zprostředkovat laikům větší účast na církevních záležitostech. 

Ustavující schůze KA se účastnilo 70 kněží s údajnou podporou dalších 2000 kněží. 

Původně měli „vlastenečtí kněží“ tvořit i tříčlenné nejužší vedení, ale ze strachu před 

exkomunikací těchto kněží (s tím že někteří „vlastenečtí kněží“ již exkomunikováni 

byli), byli do vedení nakonec zvoleni laici. 

Následně biskupové, v reakci na tento útok ze strany režimu, vydali pastýřský list „Hlas 

československých biskupů a ordinářů věřícím v časech těžké zkoušky“, který odhalil 

skutečné cíle Katolické akce, jakož i proticírkevní politiky za poslední měsíce, 

jmenovali příklady a varovali kněze spojené s Katolickou akcí, že svůj souhlas mají 

odvolat, nebo budou exkomunikováni. 

Následně většina kněží takto skutečně učinila a vysvětlila machinace s podpisy, či 

                                                 
44 Vlček V, Služebníci nevěrní, soubor theologických textů, r. 2003, internet 
45  Tamtéž 
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nátlak, který na ně byl činěn a dokonce i v řadách „nejvěrnějších“ pokrokových kněží 

se objevila kritika a nesouhlas, například u Plojhara či Buchty. Pokrokový kněz Fiala 

dokonce utekl za hranice.46 

Po tomto neúspěchu se režim pokusil o další získání podpory ze strany kněží, když jeho 

záměrem bylo vytvořit hnutí tzv. vlasteneckých kněží jako náhradu za hnutí kněží 

pokrokových. Toto nemělo být jen malou skupinou, jako pokrokoví kněží, ale mělo se 

stát nástrojem masového nátlaku na Vatikán. 

Ani toto hnutí však nebylo úspěšné. Nepořádalo pravidelná shromáždění, nezískávalo 

další členy, naopak stagnovalo. Z tohoto hnutí později vzešlo tzv. Hnutí mírových 

kněží, o kterém bude řeč v pozdější kapitole. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

2.5 Nejkřiklavější případy nesvobody – zmanipulované procesy a 

protizákonné zásahy 

2.5.1 Čihošťský zázrak  

 

Na základě výše zmíněných zákonů (a zřídkakdy proti jejich smyslu nebo dokonce i 

liteře) docházelo na našem území k soudním přelíčením nad osobami podezřelými ze 

závažných a méně závažných zločinů a k vyřčení a vykonání často velmi tvrdých 

trestů, někdy i trestů nejvyšších. 

To celé, na základě procedurálních prostředků, které nejen že byly výsměchem 

jakémukoliv dřívějšímu nebo pozdějšímu spravedlivému procesu, ale porušovaly 

dokonce vlastní procesní předpisy, kterými se měly orgány činné v trestním řízení řídit. 

Jako příklad si uveďme již výše zmíněný proces s farářem Toufarem. Toto je případ 

                                                 
46  Vaško V., Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce II, 
Zvon,Praha 1990, 26-27, 181-182 Kaplan,K, Stát a církev v Československu 1948-1953,Doplněk, Brno 
1993, str.76-78,128-133,  
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ostudného zacházení s obviněným ve vazbě, které vedlo k jeho smrti. 

Farář Toufar z Čihošti byl obviněn z inscenování zázraku, který měl spočívat v tom, 

že když levou rukou farář ukázal na oltář a řekl „Zde ve svatostánku je náš Spasitel,“ 

pohnul se několikrát zprava doleva a zpátky křížek nad svatostánkem a zůstal stát v 

nachýlené poloze.47 

Farář Toufar byl varován jinými představiteli církve, že se může jednat o provokaci, 

avšak protože on sám nic neviděl, neobával se.48 

Naneštěstí však byl farář zatčen a byl vyslýchán ve věznici ve Valdicích u Jičína. Tam 

se jej "ujala" vyšetřovací skupina pod vedením podporučíka Ladislava Máchy, který 

rozhodně porušoval práva obviněného. Aby bylo hůř, štábní kapitán Josef Čech z 

pražského Ústředí Státní bezpečnosti vytkl Máchovi, „že se s tím případem mažou“ 49. 

Tak se stalo, že se Toufar přiznal, avšak o pravdivosti nebo přípustnosti takového 

přiznání panují vážné pochyby; tak například rozbor textu experty napovídá, že 

předchozí protokol a přiznání nenapsala jedna osoba. 

Takovéto násilné jednání podlomilo zdraví faráře Toufara. Případ, moderně řečeno, 

medializován a nafouknut dle doporučení církevní šestky jako způsob, jak ukázat ve 

špatném světle jako nepřátele lidu celý katolický klérus.50 

V průběhu natáčení propagandistického filmu pak farář Toufar zkolaboval a, po 

převezení do státního sanatoria v Legerově ulici v Praze, zemřel. V důsledku toho 

nemohl být uspořádán ukázkový proces o „čihošťské provokaci.“ 

Není správné vidět tento případ jako samostatný exces. Jedná se jen o jednu událost z 

mnoha, a není náhodou, že došlo k medializaci proticírkevního procesu s farářem 

Toufarem tehdy, kdy k němu došlo. Podle slov K. Gottwalda a jiných 51 je tento proces 

třeba vidět v souvislosti s připravovaným zásahem proti klášterům, s akcí K. Konec 

                                                 
47 Vaško, V., Dům na skála díl 2., církev vězněná [4], a srov. Kalous, J., Instruktážní skupina StB v lednu 

a únoru 1950, zákulisí případu Čihošť,  Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 
Sešity 4 

48 Srvo. Tamtéž (Dům na skále) a Tajovský B.V., Člověk musí hořeti, Rozhovor Aleše Palána a Jana 
Paulase s opatem želivského kláštera, Praha, Torst 2001, s. 213 

49 Tamtéž 
50 Tamtéž 
51 ÚV KSČ, f. 01, schůze 24.-26.2. 1950. Podle Kaplana, K., c.d.s. 375n 
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konců citujme: „Chceme postupně koncentrovat ty řády, abychom je měli více pod 

dozorem“ 52 

 

2.5.2 Proces s představiteli klášterů 

 

Poté, co církevní komise KSČ po smrti faráře Toufara byla ochuzena o možnost konat 

proces proti jeho osobě, rozhodla se zahájit velkou propagační kampaň, která odhalí 

pozadí “zázraku“ 53 a mimo jiné také odsoudit takzvaně nepřípustnou činnost 

vatikánské diplomacie, konkrétně diplomata de Livy. Ten byl dne 16. března 1950 

prohlášen za personu non grata a následně vyhoštěn.54 Jak již uvedl tehdejší president 

republiky K. Gottwald, viz. výše, byla rozjeta příprava procesu proti řeholníkům, 

zejména proti opatům Tajovskému a Machálkovi. 55  

V době vyhoštění de Livy postupovala práce na přípravě procesu s řeholníky a ve 

vyšetřovací vazbě se ocitli vedle Tajovského a Machalky i další představitelé 

vybraných řeholních komunit. Je možné říci, že se jednalo o elitu českého řeholního 

kléru.56 

Obžalovaní, stejně jako před nimi páter Toufar, byli před zahájením hlavního líčení 

podrobeni krutému a nelidskému zacházení v rozporu se soudobými předpisy 

řádného procesu. Bylo z nich vynucováno přiznání a tím byla zpochybněna 

deklamovaná zásada materiální pravdy a nahrazena „zásadou ideologické pravdy“. 

Kromě výše zmíněných zásahů i porada o režii procesu a jeho propagačním využití 

zjevně poukazovala na to, že se zde nejedná o proces, jehož účelem je zjištění pravdy o 

skutkovém stavu a jeho právní kvalifikace, ale „odhalit veřejnosti co se odehrávalo za 

                                                 
52 Tamtéž 
53 Vaško V. ., Dům na skála díl 2., církev vězněná, Karmelitánské nakladatelství, Praha 2007  
54 Církevní komise ÚV KSČ s. 388n 
55 Opat Tajovský byl zatčen 30. ledna 1950, těsně po knězi Toufarovi jehož znal a spolu s opatem 

Machálkou, zatčeným o několik dní později měli se stát dalšími osobami v dramatu připravovaného 
soudního procesu proti faráři Toufarovi, Vaško V. ., Dům na skála díl 2., církev vězněná, 
Karmelitánské nakladatelství, Praha 2007  

56 Vaško V. ., Dům na skála díl 2., církev vězněná, Karmelitánské nakladatelství, Praha 2007  
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zdmi klášterů".57 

Porada například došla k těmto závěrům:  

... u procesu nepůjde jen o zjištění viny jednotlivých obžalovaných, (ale také) o odhalení 

nepřátelské protilidové politiky Vatikánu, vysoké hierarchie u nás, klášterů a řádů. 

Dále například, že řehole je třeba představit „jako semeniště protistátní vatikánské 

politiky“, a konečně hlavnímu žalobci Čížkovi bylo uloženo, aby dal instrukce 

obhájcům.58 

Toto nesvědčí o ničem jiném, než o tom, že procesy měly být zmanipulované, a to od 

samého začátku, až do konce. Měly to být spíše propagandistické akce a jejich účel 

nebyl účelem soudního procesu, ale šlo o to upravit myšlení národa. Jednalo se tedy 

nejen o zločin na aktérech procesu, na obžalovaných, kterým byla úplně odepřena 

spravedlnost, ale také o zločin na svědomí národa. 

Jako další ukázku podobných jevů si můžeme uvést praxi zavedenou předsedou 

Nejvyššího soudu JUDr. Igorem Daxnerem, praxi týdenních porad soudců s 

prokurátory, jejichž předmětem mělo být mimo jiné určení právní kvalifikace skutku a 

výše trestu uloženého za skutek. 

Výslechy obviněných byly pak zjevně plné zavádějících otázek, které byly jak 

sugestivní, tak úskočné.59 Užívalo se logiky „co by bylo kdyby,“ užívalo se domněnek 

a předpokládaly se ideologické názory, jako obecně známé skutečnosti. 60 

Jako příklad tohoto si uveďme citaci ze znaleckého posudku profesora kanonického 

práva Karlovy univerzity Antonína Hobzy, který si zadal s režimem a jehož elaborát 

může sloužit jako ideální ukázka ke konkretizaci a potvrzení výše zmíněných tvrzení: 

 

„Papež již od středověku se uplatňuje ve světové politice a sleduje čistě světské cíle, 

které jsou výsměchem učení Kristovu. Je obecně známo že v současné době stojí papež 

                                                 
57 Církevní komise,UV KSČ, schůze 404. 
58 Srov. tamtéž 
59  Neuls J, Dvořák M., c.d.s. 18n 
60 Srov.rozsudek Státního soudu, Praha, spis. zn. Or I/VII 31/50, podle Vlček V., c..d. S 192n, zdroj 

Vaško, V. , Dům na skále díl 2., církev vězněná, Karmelitánské nakladatelství, Praha 2007  
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v táboře amerických imperialistů štvoucích lidstvo do třetí světové války.“ 

 

V té době obhájci také porušovali svůj zákonný mandát a nežádali, jak bylo jejich 

povinností, vzhledem k tomu že jejich klienti se objektivně vzato nedopustili žádného 

trestného činu, osvobozující rozsudek, ale omezili se jen na prosbu, aby soud 

nevyslovil absolutní trest. 

Rozsudek byl vynesen 5. dubna 1950. Všech deset obviněných uznal soud vinnými a 

vyměřil jim tresty odnětí svobody od dvou let do doživotí. Páter Kajpr, jeden z 

odsouzených, pak ve vězení zemřel. 

 

2.5.3 Proces s biskupy Buzalkou, Vojtaššákem a Gojdičem 

 

Zmínění biskupové byli obvinění z protistátní činnosti na Slovensku, a to jak v době 

Tisova režimu, tak také po Únoru.  

Je třeba si uvědomit rozdílnost situace na Slovensku a v Čechách. Zatímco v Čechách 

byla velká část území pod přímou nadvládou německých okupantů, na Slovensku se 

vlády chopili klerofašisté.61 Nebylo tedy divu že toto umožnilo poúnorovému režimu 

získat páku na představitele církví na Slovensku, a to zejména na představitele zde 

dominantní katolické církve. 

Ovšem je třeba připomenout, že co se týče zločinů proti lidskosti, v mučení a 

likvidování odpůrců a ve válečných krutostech, Sovětští osvoboditelé, tolik chválení, 

nijak nezaostávali za nacisty. Pozadu za nimi nezůstávala ale ani naše Státní 

bezpečnost, učenlivý žák jedněch i druhých. 62 

Zmiňuji to proto, abych uvedl tehdejší uvažování do pozdější, historické perspektivy. 

Protože ačkoliv bylo možné, že si někteří obvinění s pronacistickým režimem zadali, 

                                                 
61  Československá republika a Protektorát Čechy a Morava [online]. Ministerstvo zahraničních 
věcí ČR  
62  C. MAŘAN, Kniha o Alfredu Fuchsovi, Praha, Edice rozprav 1946, 122n.   
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byli vydáni do rukou režimu, který rozhodně také neoplýval humanitou. 

Vraťme se nyní zpět k situaci na Slovensku, kterou si přiblížíme na příkladu perzekuce 

slovenských představitelů církve katolické, totiž na procesu s biskupy Buzalkou, 

Gojdičem a Vojtaššákem, také nazývaným Proces s biskupem Buzalkou a spol.63 

Tento proces byl jedním z nejvíce medializovaných procesů své doby.  

Biskup Vojtaššák byl považován za antisemitu, ale je sporné, jestli skutečně učinil 

některé výroky a činy, které mu byly připisovány, či byl spíše nečinný, jako například v 

případě transportů Židů ze Slovenska a zda se jedná o tichý nebo dokonce aktivní 

antisemitizmus. Nejvýraznějším podkladem pro jeho kritiku jsou asi vyjádření 

Giuseppe Burzia, chargé d’affaires Svatého stolce u Slovenského štátu. Ten např. ve 

své zprávě z 31. března 1942 napsal:  

 

Msgre. Vojtaššák namísto toho, aby se postavil proti nehumánnímu plánu, zaujal úplně 

pasívní postoj, omezujíc se na nepodstatné námitky. Potom, v rozhovoru s jiným 

biskupem, naznačil, že podle jeho mínění by bylo lepší, kdyby se církevní představitelé 

nemíchali do této otázky, aby nekladli překážky vládě a prezidentovi republiky, že Židé 

jsou nejhoršími nepřáteli Slovenska, že i tak se budou věci vyvíjet svým směrem… Je 

těžké dozvědět se pravdu o tom, co se dělo a mluvilo na zasedání vlády; vím však, že 

Msgr. Vojtaššák má pověst velkého šovinisty. 64 

 

Je třeba zmínit jeho zdokumentovanou činnost, která naopak nasvědčuje tomu, že se 

postavil rozhodně proti deportaci Židů. 65 

 

                                                 
63  Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a 

Pavlom Gojdičom. 1. vyd. Bratislava: Ústav pamäti národa, 200 a  

64  Ivan Kamenec, Vilém Prečan, Stanislav Škovránek (eds.). Vatikán a Slovenská republika (1939 - 

1945). Bratislava: Slovak Academic Press, 1992, pp. 92-97  

65 ↑ Václav Vaško: Přehled a charakteritiska církevních procesů padesátých let in Sborník 

příspěvků z konferenci „Církevní procesy 50. let“, str. 24, vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní 

Vydří 2002  
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Během postupného osvobozování Československa se Vojtaššák velice rychle dostal do 

konfliktu s československými orgány, které na Slovensku ovládli komunisté, kteří 

využili situace k omezování církevních struktur, či jejich úplné likvidaci. Ján Vojtaššák 

se stavěl proti uzavírání církevních škol a brzy byl komunistickými předáky označen za 

jednoho z nejnebezpečnějších odpůrců. Již před únorovým převratem byl dvakrát 

zatčen a bez obvinění vězněn (květen-listopad 1945 a krátce v roce 1947), nepodařilo 

se ale najít nic, zač by mohl být souzen. Československá vláda požádala Svatý stolec o 

Vojtaššákovo odvolání, ten však odmítl s tím, že pro to není žádný důvod.  

Po únorovém převratu byl Vojtaššák nejprve internován ve své rezidenci (3. červen 

1950) a posléze uvězněn (16. listopad téhož roku). 

Spolu s ním byl souzen i na podkarpatské Rusi narozený biskup Gojdič a také biskup 

Buzalka. 

Za velikého zájmu médií byli tedy biskupové Buzalka, Gojdič a Vojtaššák obviněni a 

odsouzeni za vlastizradu na doživotí do vězení, kde také všichni tři v důsledku 

nelidského zacházení zemřeli. 

Vzhledem k výše zmíněným příkladům a k situaci, která umožnila jejich existenci, 

nebylo tedy divu, že některé aktivity církve Římskokatolické i ostatních, byly vedeny v 

rámci podzemní církve, vlastně „v ilegalitě“ (i když tento název není přesný). V Brně 

Stanislav Krátký organizuje tajné teologické studium. Františkáni a salesiáni se pokouší 

o pokračování existence, salesiáni provádí první tábory pro mládež. Laici vytváří 

duchovní společenství především okolo svých rodin nebo přátel. V žalářích věznění 

kněží organizují pro spoluvězně studium a udělují jim svátosti.66 

Řeholní společenstva mj. jako Salesiáni, Dominikáni, Premonstráti a Františkáni se 

snažila zabránit vymření zakládáním tajných noviciátů, studia theologie atd. Také se 

pořádaly dětské tábory, za které se zvláště zasadili Salesiáni, tzv. Chaloupky.67 

 

                                                 
66  J. Koníček: Modus vivendi v historii vztahů Svatého stolce a Československa - Církevně-
politický vývoj v letech 1918 – 1993, S. 174, Společnost pro dialog církve a státu, Druhé upravené 
vydání, Olomouc 2005    
67 Vracovský V., Chaloupky, Portál 2002  
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Ovšem takové aktivity vždy skýtají nebezpečí pro regule církve. Příkladem budiž 

činnost biskupa Davídka, jehož svěcení nebylo provedeno se souhlasem papeže Pavla 

VI., a který vysvětil 120 -150 kněžích, do ritů řecko- nebo římskokatolických a světil i 

ženy. Později, po pádu režimu, bylo na kongregaci pro nauku víry rozhodnuto, že tato 

svěcení jsou tzv. Nejistě platná.68 69 

Uvolnění přišlo až na začátku šedesátých let, kdy také byla většina přeživších vězňů 

propouštěna na amnestii, nebo si odpykali trest70. Ovšem, jak bude řečeno v 

následujících kapitolách, praktické důsledky základu politiky a politické praxe 

socialistického státu, včetně porušování pravidel spravedlivého procesu nebo i lidských 

práv rozhodně, nebyly pouze záležitostí tuhé totality padesátých let. 

 

 

 

                                                 
68 Vlk M., Podzemní církev, Arcibiskupství pražské, Praha 2008  
69 K Svěcení nejistě platnému viz. tamtéž: "Protože kněz uděluje svátosti, je nutné, aby bylo jisté, že 
řádným  kněžským svěcením přijal dar, který se předává od Krista až dodneška, totiž předávat věřícím 
božský život skrze svátosti, které Kristus své církvi svěřil. K tomu je zapotřebí pravého, autentického 
svěcení, nikoliv jen jakéhosi „pověření“. Cesta „nápravy“ těchto věcí v církvi dávno obvyklá je světit 
„sub conditione“, tzn. nové svěcení s úmyslem: jestliže jsi byl prvním svěcením přece jen platně 
vysvěcen /o čemž nemáme jistotu/, dobře, platí, ne-li, já tě platně novým svěcením světím." 

70 Vaško V. ., Dům na skála díl 2., církev vězněná, Karmelitánské nakladatelství, Praha 2007  



 

34 

3. Totalita mírnější, avšak stále nesvobodná: 60. léta 

 

3.1 Změny v právu 

 

Po ukončení období pronásledování, po ukončení hrozivé dekády padesátých let, 

nastalo uvolnění v šedesátých letech která následovala. ČSR, byla záhy přejmenována 

na ČSSR protože dosáhla dle komunistických předáků již fáze socializmu a měla být 

na cestě ke komunizmu. 

Základním momentem komunistického státu se stalo výše zmíněné, predikované v 

preambuli socialistické ústavy těmito slovy: 

 

„My pracující lid Československa prohlašujeme slavnostně: 

Společenské zřízení, za které bojovaly celé generace našich dělníků i ostatních 

pracujících a které měly od vítězství Velké říjnové socialistické revoluce před očima 

jako vzor, stalo se pod vedením Komunistické strany Československa skutečností i u 

nás. 

Socialismus v naší vlasti zvítězil! 

Vstoupili jsme do nového období našich dějin a jsme odhodláni jít dále k novým, ještě 

vyšším cílům. Dovršujíce socialistickou výstavbu, přecházíme k budování socialistické 

společnosti a shromažďujeme síly pro přechod ke komunismu. 

Po této cestě půjdeme dále ruku v ruce s naším velkým spojencem, bratrským Svazem 

sovětských socialistických republik, a se všemi ostatními přátelskými zeměmi světové 

socialistické soustavy, jejímž je naše republika pevným článkem. 

Chceme žít v míru a přátelství se všemi národy světa a přispívat k mírovému soužití a k 

dobrým vztahům mezi státy s různým společenským zřízením. Důslednou mírovou 

politikou a všestranným rozvojem své země budeme napomáhat k tomu, aby se všechny 
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národy přesvědčily o přednostech socialismu, který jediný vede k blahu všeho lidstva." 
71 

 

Socialistická ústava byla později novelizována v roce 1968, a to jako součást 

obrodného procesu, ústavním zákonem č. 143/1968, a to tolik ve směru svobody, a s 

důrazem spíše na společnou státnost (viz preambule) než na budování socializmu, že 

následovala záhy kvalitativní novelizace, která změnou hlav třetí a čtvrté, páté a šesté 

tuto ústavu upravila lépe pro normalizační poměry. 

Ústava z roku 1960 obsahovala podobné ustanovení jako ústava 1948, co se týká 

náboženské svobody. Paradoxně ustanovení ústavy z roku 1960, tedy zejména odstavec 

1, zdá se být tvrdším než ustanovení ústavy předchozí: zde bylo stanoveno zákonné 

omezení výkonu náboženství přímo z ústavy. 72  

V první hlavě ústavy byla zakotvena politicko sociální východiska státu, to jest za prvé 

třídní podstata státu, za druhé základy politického systému, za třetí ekonomický základ 

státu.73 

Třídní podstata státu je mimo preambuli zakotvena v článku 1, podle kterého je ČSR 

socialistický stát, který je založený na pevném svazku dělníků, rolníků a inteligence. V 

jeho čele stojí pak dělnická třída. Český stát také dle tohoto článku náleží k světové 

hospodářské soustavě.74 

Základy politického systému se pak staly vedoucí úloha komunistické strany , role 

socialistických organizací a národní fronty. Modelem byl model jednoty moci, podle 

                                                 
71 Ústava československé socialistické republiky, Ústavní zákon č. 100/1960, zdroj: internet, 

http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html  
72  Ústava 1968: Svoboda vyznání je zaručena. Každý může vyznávat jakoukoli náboženskou víru, 
nebo být bez vyznání, i provádět náboženské úkony, pokud to není v rozporu se zákonem.  
 Ústava 1948: (1) Každý má právo vyznávat soukromě i veřejně jakoukoli náboženskou víru nebo 
být bez vyznání.  
73 Grónský J. In e Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo 
 České republiky. Část 1., Praha 2001, str. 81-94 
74 Wintr J., SEMINÁRNÍ PRÁCE NA POLITICKÝ SYSTÉM PO ROCE 1945: 
 Československé zákony a zákoníky první poloviny šedesátých let, internet 

(http://tf.webz.cz/jw/zakony60.pdf ) 
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kterého vykonával pracující lid svoji moc za pomocí svých zastupitelských sborů a 

jejich odvolatelných poslanců.75 

Ekonomickým základem státu byla socialistická hospodářská soustava, která dle 

ústavy vylučuje jakoukoliv formu vykořisťování člověka člověkem.  

Pro naše téma je však zajímavější druhá hlava ústavy, protože zde byla vyjmenovaná 

lidská práva, a to v obráceném pořadí, než je a tehdy bylo obvyklé, tedy nejdříve byla 

vyjmenována práva sociální, hospodářská a kulturní a až po nich práva politická a 

základní lidská, tedy i právo na svobodnou volbu náboženství. Tento přístup by snad 

byl opodstatněný, protože přece není možné vykonávat lidská práva a mít základní 

svobody bez zabezpečení hmotné existence, ovšem v prostředí komunistické totality 

toto znamená, že práva jednotlivce jsou upozaděna a přizpůsobena zájmům 

společnosti.  

K tomu citujme:  

 

“Národní výbory se řídí zásadou, že zájmy všeho lidu Československé socialistické 

republiky jsou nadřazeny zájmům dílčím a místním, a veškerou svou činností 

vychovávají občany k uvědomělému a dobrovolnému plnění povinností ke společnosti a 

státu.. 

 

Na začátku šedesátých let, nehledě na proklamace jako ta výše zmíněná, byla republika 

v ekonomickém úpadku76, a režim, ačkoliv byl stále teoreticky založen na principech 

schodných s těmi, které byly uplatňovány v padesátých letech, se celkově poněkud 

uvolnil. 77 To platí i v jeho vstahu k církvím. Nejednalo se zde o změnu v teoretickém 

ohledu, spíše změnu v důsledku praktických okolností, jako byly již výše zmíněné 

těžkosti v oblasti hospodářství, nebo nová politika Sovětského svazu po smrti Stalina, 

                                                 
75 Tamtéž 
76  Czechoslovakia Economic policy and performance , 2008 Photius.com, zdroj: internet 
77 Zdroj: Web, http://www.totalita.cz/60/60.php  
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ať už vůči západu (orientace na mír, ne na válku v důsledku nukleární rovnováhy ve 

světě78), a z dalších důvodů. 

Toto uvolnění v polovině dekády však nemělo mít dlouhého trvání a církve neobnovily 

svoji veřejnou aktivitu do té míry, do které mohly, jakoby v očekávání toho, že režim 

znovu udeří. To se také stalo jako důsledek invaze v roce 1968. 

 

Co se týká zákonné úpravy samotné, v zásadě zůstaly v platnosti zákony z počátku éry 

totality. Co se však změnilo, bylo uplatňování těchto zákonů v praxi, jak bylo řečeno 

výše. Tam, kde dříve nastupovala tvrdá represe, nyní přišlo pozvolné uvolnění. Chybou 

by však bylo domnívat se, že první dekáda socializmu v Československu byla érou 

svobody. Jak pro církve, tak pro celou společnost. 

Ovšem nejde ani tak o to, co je stanoveno v předpisech, ale o to, jak vypadá praktické 

uplatnění daných předpisů. Tedy, jestli jsou v první řadě tyto předpisy dodržovány, či 

nikoliv. V padesátých letech bylo jejich porušování velmi křiklavé. V šedesátých letech 

naproti tomu působily vlivy, které vedly k umírnění proticírkevní politiky. 79 

Kromě zmíněných, mezi tyto patřila zejména tzv. Druhá vlna destalinizace, která 

nastala po XII sjezdu KSSS, a která dále vedla k odluce sovětského režimu od tvrdých 

stalinských praktik. Tyto příčiny vedly ke snížení úrovně strachu ve společnosti. 80  

3.2 Praxe a důsledky 

 

Postupující liberalizace ovlivnila církevní politiku státu spíše nepřímo. Charakteristické 

jsou v šedesátých letech několikeré amnestie, z nichž největší byly dvě: první v roce 

                                                 
78 Srov. Např. Hahn, W.F., Nuclear balance in Europe, Foreign Affairs 1972, CFR 
79 Vaňáč M., Ekumenismus v České republice na pozadí vstahu k církvím v letech 1918 – 2000, 

Katolická theologická fakulta UK, Praha 2001 
80  Kaplan,  K: Československo v letech 1953 – 1966, s. 89 – 91  
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1960, druhá v roce 1962 81 

Deseti tisíce politických vězňů vyšlo z věznic a táborů. Mezi nimi bylo velké množství 

kněží a laiků vězněných pro víru. Přestože se zpravidla nedostali k jiné práci než 

manuální, významně ovlivnili své okolí: mnozí dlouholetým vězněním nezatrpkli a 

dokonce si po odchodu z vězení leckdy počínali svobodněji než ti, kdo vězení neokusili 

a žili ve strachu, že se tam dostanou.  

Od konce 60. let k začátku 70. docházelo k uvolnění poměrů, propouštění vězňů a k 

obnově činnosti některých řádů, které nebyly zrušeny, učitelé se vraceli na theologické 

fakulty. Co se však tajných aktivit podzemní církve týkalo, opatrně se vyčkávalo s 

jejich odtajněním.  

Přes mírné uvolňování ve společnosti je třeba si uvědomit, že přísná opatření proti 

církvím, především proti církvi římskokatolické, zůstala i nadále v platnosti. Celá řada 

významných osobností z církevního života zůstala ve vězeních hluboko do šedesátých 

let (např. Antonín Mandl, Oto Mádr, Josef Zvěřina atd.). Pražský arcibiskup byl i 

nadále v internaci, která mu byla od roku 1963 změněna v nucené vyhnanství, které 

arcibiskup Beran trávil v charitních domovech v Mukařově u Prahy a v Radvanově 

(okr. Tábor). V této době mu byl, stále bez soudního rozsudku a bez možnosti odvolání, 

znemožněn nejen výkon jeho úřadu, ale i svobodný pohyb a styk s veřejností. 82 

Pokud jde o Římskokatolickou církev, brněnský a českobudějovický biskup (Karel 

Skoupý a Josef Hlouch ) byli stále v internaci, arcibiskup Beran byl     vypovězen do 

exilu. Jediní dva biskupové, kterým bylo umožněno pracovat v duchovní správě, byli 

František Tomášek a Kajetán Matoušek. To se projevilo mimo jiné ve faktu, že když 

byl do Říma svolán II. Vatikánský koncil, vypadalo to, že ani jedno místo pro českého 

biskupa nebude obsazeno. Nakonec úřady povolily účast českému biskupu Františku 

Tomáškovi v doprovodu dvou biskupů slovenských (apoštolský administrátor v Nitře 

                                                 
81  Nejrozsáhlejší amnestie proběhla v květnu roku 1960. V té době opustil vězení např. Václav 
Vaško. Viz Vaško,V: Ne vším jsem byl rád. Vlastní životopis. Kostelní Vydří 1999,s. 258. a web 
Gethsemany (citace) 
82 Vaňáč M., Ekumenismus v České republice na pozadí vstahu k církvím v letech 1918 – 2000, 

Katolická theologická fakulta UK, Praha 2001 a web Gethsemany (citace) 
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Eduard Nécsey a apoštolský administrátor v Trnavě Ambróz Lazík) a Jana Merella, 

děkana theologické fakulty v Praze se sídlem v Litoměřicích.83 

Jednání mezi Katolickou církví a státem zapříčinil fakt, že papež jmenoval arcibiskupa 

Berana 10. ledna 1965 kardinálem. Kardinálská konzistoř, sněm na kterém měla být 

provedena kreace nových kardinálů, byla pak stanovena na 25. února 1965 a účast 

arcibiskupa byla předmětem sporu mezi státní mocí a Vatikánem. 

Nakonec bylo zvoleno kompromisní řešení, kdy arcibiskupu Beranovi bylo dovoleno 

převzít kardinálskou hodnost, ale pouze jako kuriální kardinál s tím, že se do Prahy již 

nevrátí, v zásadě byl tímto poslán do exilu. Na místo apoštolského správce byl papežem 

Pavlem VI. jmenován pak biskup František Tomášek. 84 

Za zmínku stojí existence – a rozpad – tzv. Mírového hnutí katolických kněží. Jednalo 

se o pokračování iniciativy tzv. Mírových kněžích, kteří se rozhodli spolupracovat se 

„spravedlivějším“ řádem socialistických států. Nejznámějším vlasteneckým knězem je 

pravděpodobně Josef Plojhar, který zažil nacistické koncentrační tábory, viz. výše. 

Mírové hnutí katolických kněží však nikdy nedosáhlo té popularity, která byla od něj 

požadována. Jeho skutečný účel byl prohlédnut a jeho členská základna nikdy příliš 

nepřesáhla počty „vlasteneckých“ kněží.85 

3.3 Rok 1968 

 

V roce 1968 došlo k mnohým převratným událostem. V lednu byl především sesazen z 

pozice prvního tajemníka UV KSČ Antonín Novotný a jeho nástupcem byl zvolen 

vůdce reformního křídla Alexander Dubček. Znovu se začíná politika přesouvat mezi 

množinu záležitostí, které přísluší veřejnosti a aktivizuje se jakási elementární občanská 

společnost. 

                                                 
83 Tamtéž 
84 Tamtéž 
85  Vaško V.: Neumlčená.Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce II, 
Zvon,Praha 1990   
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Církve, počínaje v únoru církví Českobratrskou evangelickou, se začaly hlásit o svá 

práva. Ačkoliv KSČ byla alespoň papírově úspěšná ve své snaze odklonit 

československý lid od náboženství, stále se k některé z církví přihlašovalo více než 

53% lidí, i když toto byl značný pokles oproti předrevolučnímu stavu, kdy se k 

příslušnosti k jedné z křesťanských církví přihlašovalo kolem 95% obyvatel..86 

Nový kabinet Dubčekův si tedy brzy uvědomil, že pokud si přeje vést novou politiku 

více v souladu s požadavky a zájmy lidu, bude muset nějakým způsobem adresovat 

zájmy členů církve a umožnit jim občanské vyžití a praktikování náboženství dle jejich 

volby, jak to konec konců také zaručovala tehdy platná ústava.87 

Základní dokument k tomuto tématu se objevil 20. března, byl následujícího dne 

schválen UV KSČ. Jeho název zní: „Připomínky ke koncepci církevně politické práce, 

vztahu naší společnosti k věřícím a návrhy na nejbližší postup “ V něm bylo mj. 

uvedeno, že je třeba pro budoucnost počítat s účastí všech složek obyvatelstva na 

„socialistickém budování“ a to i osob věřících. 

Dále je v něm navrženo zahájení rehabilitací, přijetí představitelů církví A. Dubčekem, 

odstranění některých předpisů, personální výměnu na Sekretariátu pro věci církevní a 

některá další opatření. Dlouhodobě bylo navrženo vypracování zcela nové politiky 

strany vůči věřícím a ustanovení komise, která by vypracovala nový model vztahu 

mezi státem a církvemi na základě odluky církve od státu. 88 

Opatření dokumentem předvídaná byla také velmi rychle provedena. Byla změněna 

orientace Sekretariátu pro věci církevní a to tak, že nové vedení již nebylo napojeno na 

stranický aparát a že bylo obsazeno osobami s moderními názory, které brzy začali 

spolupracovat i s dosud tabuizovanými západními státy. 

V červenci 1968 byly přijaty Ústředním výborem KSČ dva významné dokumenty: 

                                                 
86  Dokument „Připomínky ke koncepci církevně politické práce, vztahu naší společnosti k věřícím 
a návrhy na nejbližší postup", Státní ústřední archív, Fond 02/1 - Předsednictvo ÚV KSČ, Sv. 65, Ar. j.: 
73/14. Jiný dokument se zmiňuje o tom, že asi 30% obyvatel je plně religiózních, 30% je ateistů a zbytek 
je nevyhraněný, viz. Informace o církevně politické situaci v českých zemích, SÚA, Fond 02/1 - 
Předsednictvo ÚV KSČ, Sv. 76, Ar. J.: 106/6a, příloha III.  
87 Piškula J., Boží spolupracovníci: Pražké jaro 1968, srpnová okupace a české církve,  Web 

Gethsemany 
88 Tamtéž 
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„Církevně politická situace v českých zemích" z 9. července a „Některé aktuální otázky 

vztahu strany k náboženství" ze dne 12. července. Na základě těchto dokumentů bylo 

rozhodnuto např. o zřízení rehabilitační komise, o zřízení komise, která se bude 

věnovat připravovanému obnovení jednání s Vatikánem a o vypracování nové koncepce 

přístupu k církvím, která zohlední historicky podmíněné Leninovy názory na církev, jež 

však neodpovídají soudobé situaci křesťanství v Československu. 89 

Dokumenty předznamenaly další vývoj, církve obnovily svoji činnost v rámci 

programů pro mládež, revitalizoval se církevní tisk; vzrostl zájem o výuku náboženství 

ve školách; a ekumenické iniciativy se obnovily. 

V katolické církvi se její "procitání" uskutečňovalo i s vědomím toho, co se stalo v 

letech padesátých. Nehledě na to, ale tato církev využila změn už na začátku šedesátých 

let a po nástupu Dubčekovy nové administrativy revitalizace počala nabývat na síle a 

rychlosti.90 

Zkušenosti z předchozích snah o takzvané sblížení státu a církve, které mělo mít pouze 

za následek přizpůsobení církve režimu a její kolaboraci, a také výše zmíněná 

zkušenost s pronásledováním, vedly představitele římskokatolické církve k určité 

opatrnosti. Dne 7. února 1968 odeslali někteří biskupové a kapitulní vikáři ministru 

kultury a informací Karlu Hoffmannovi k projednání text, který chtěli odevzdat při 

slyšení u nového prvního tajemníka ÚV KSČ. Oproti dopisu Svazu českobratrského 

evangelického duchovenstva volili opatrnější formulace, když naznačovali zájem 

církve o účast na demokratizaci společnosti.91 

Na druhou stranu členové Mírového hnutí katolických kněží si počínali v zásadě 

opačně, když upozorňovali na "nebezpečné" snahy věřících, aby za církev mohli mluvit 

její právoplatně zvolení představitelé, tj. Biskupové. Toto bylo tlumočeno delegací, 

která počátkem března navštívila ministra Hoffmana v čele s Josefem Plojharem.92 

František Tomášek, ve svých dvou pastýřských listech vyzval církev ke sjednocení 

svých postojů, aby katolíci vytrvali v těžkých dobách a vyzdvihl odpovědnost věřících 
                                                 
89 Tamtéž - citace 
90  Tamtéž a  Vaško V.: Církev a Pražské jaro. Perspektivy 1997, č. 6, s. 5.  
91  Tamtéž a Cuhra J., Církevní politika KSČ a státu v letech 1969 – 1972. Praha 1999, s. 13-14.  
92 Tamtéž, strana 14. 
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ve věcech veřejných. Mírové hnutí jako takové se díky němu brzy začalo distancovat 

od svého předchozího programu a bylo nahrazeno Hnutím koncilové obnovy, jehož 

program vyšel 4. dubna v Katolických novinách. Toto hnutí, které se brzy 

přejmenovalo na Dílo koncilové obnovy, mělo za svůj cíl sjednocovat biskupy, kněží i 

laické věřící v rámci programu vytčeného na druhém vatikánském koncilu. Tedy v 

zásadě opak toho, co razil režim, který se naopak reformním snahám v rámci církve 

snažil zabránit, aby ztížil její prosazení se ve společnosti.93 

K tomu dodejme že DKO nakonec nebylo založeno z důvodu okupace České republiky 

vojsky Varšavské smlouvy. 

Výše zmíněné aktivity sledovali představitelé režimu s obavami, protože ačkoliv se 

snažili nastolit socializmus s lidskou tváří, stále se muselo především jednat o režim 

socialistický, s vedoucí úlohou komunistické strany a s přátelstvím (tedy podřízeností) 

vůči Sovětskému svazu.94 Nehledě na to, došlo k postupným reformám. Došlo k 

výměně ve funkci sekretáře pro věci církevní, kdy Karel Hr ůza, který razil tvrdou 

linii, byl nucen uvolnit místo proreformnější Erice Kadlecové, 

Již v dubnu došlo k obnově jednání mezi státem a Římskokatolickou církví a postupně 

se do čel diecézí vrátili jejich biskupové: Karel Skoupý, Josef Hlouch a Štěpán Trochta. 

Jen v případě Karla Otčenáška režim nebyl ochoten ustoupit. 

Mnohým kněžím byl umožněn návrat do duchovní správy, na katolické teologické 

fakultě v Litoměřicích začali působit dosud pronásledovaní a věznění teologové a v 

Olomouci byla zřízena pobočka litoměřické fakulty. O řeholích prohlásila Generální 

prokuratura, že existují právně dále, že nikdy nebyly zrušeny a že mohou v mezích 

zákona obnovit řeholní život.95 

Naneštěstí tato doba obnovy a odlehčení neměla mít dlouhého trvání, a to jak pro 

církve, tak pro celou republiku a společnost.  

                                                 
93  Piškula J., Boží spolupracovníci: Pražké jaro 1968, srpnová okupace a české církve,  Web 

Gethsemany, Cuhra J. , Dílo koncilové obnovy v kontextu státně-církevní politiky pražského jara. 

In: Koncil a česká společnost. Ed. P. Fiala, J. Hanuš, Brno, CDK 2000, str.112 -124  
94  Tamtéž a Vaško, V: Církev a Pražské jaro. Perspektivy 1997, č. 6, s. 5.  
95  Tamtéž a Vaško, V.: Církev a Pražské jaro. Perspektivy 1997, č. 6, s. 5  
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V noci ze dvacátého na jedenadvacátého srpna 1968 začala invaze vojsk zemí 

Varšavské smlouvy do Československa, jako odpověď na hrozbu, kterou viděla 

sovětská moc ve změnách Pražského jara. 96  

3.4 Po srpnu 1968, normalizace 97 

 

Srpen 1968 znamenal zmražení veškerých reforem, a to nejenom v rámci politiky státu 

vůči církvi, ale celospolečensky.  

Invaze vojsk Varšavské smlouvy byla ostře odsouzena na západě i v některých 

komunistických státech, jako třeba v Rumunsku, nebo v Albánii98, která krátce poté 

Varšavskou smlouvu vypověděla. Ovšem "spřátelená" vojska zde zůstala a měla zde 

zůstat až do definitivního konce českého komunistického režimu v roce 1989. 99 

Následky pro církve v Československu byly těžké. Především invaze znamenala konec 

převážné většiny snah o probuzení jejich života, ačkoliv v některých případech se 

jednalo o konec postupný. Tak například DKO nemohlo být nikdy ustaveno plně, došlo 

k personálním změnám, atd.  

Avšak den okupace nebyl ostrým předělem a SPVC zaslal církvím dopisy, kde je 

nabádal k věrnosti a k nesouhlasu s okupací, kterou sám nazval "hanebnou, ponižující a 

protiprávní"100 Tato výzva byla také vysílaná ČS rozhlasem. 

Dne 2. září pak na podnět člena generálního presbyterstva Slovenskej evangelickej 

církvi, generálního dozorce A. Žáka, který vedl v Ekumenické radě církví odbor pro 

mezinárodní otázky, sešla se rada většiny československých církví v sídle 

Ekumenické rady církví. Z tohoto setkání vzešel společný dopis křesťanských církví, 

                                                 
96 Zdroj, web www.totalita.cz 
97 Okupace 1968 http://k231.fronta.cz/okupace-srpen-1968  
98 Tento vstup se setkal s všeobecným odsouzením Komunistických stran v západních zemích, zejména 

komunistických stran Francie, Španělska, Itálie a dalších.  
99  Mezinárodní ohlasy na Srpen 1968 [online]. Totalita.cz , Srpen 1968: Svět zpovzdálí sledoval 
české drama [online]. Týden, [cit. 2007-11-04  
100  Web Gethsemany a SÚA, Fond 02/1 - Předsednictvo ÚV KSČ, Sv. 126, Ar. j.: 203/4. str. 86-7  
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vyjadřující podporu voleným československým ústavním činitelům.101 Tento dopis však 

neměl povahu radikálního odsouzení okupace, a také se na něm nepodíleli představitelé 

všech církví, účastni například nebyli představitelé církve Adventistů Sedmého dne 

nebo Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. 

Kromě toho církve také vydaly prohlášení dovnitř, svým členům, a vesměs tvrdě 

odsoudily okupaci. Tak například Církev českobratrská vydala toto Prohlášení synodní 

rady: 

 

Milý bratři a sestry, 

Prošli jsem spolu s Vámi a se vším naším lidem vzrušující dny, ve kterých se jednalo o 

svobodě a svrchovanosti našeho státu i všeho života v něm. Ve vší úzkosti posilovala 

nás víra, že Ježíš Kristus, náš Pán a Spasitel svou obětí na kříži i svým vzkříšení již 

odňal moci zla jeho vládu, že již nás osvobodil k životu v pravdě a službě a učí nás, jak 

stát v této jeho svobodě a hledat jeho království spravedlnosti a pokoje. 

Povzbuzovala nás však také úžasná jednota našeho lidu, nově probuzený zápal naší 

mládeže pro lidská práva, jimiž má být naplněn náš národní a státní život. Byli jsme 

vděčni za obětavou práci rozhlasových i televizních pracovníků a solidaritu všech 

vrstev našeho lidu. Věříme, že se Pán Bůh odkazem našich reformačních tradic dotýkal 

mocně mnohých srdcí a probouzel je k nové touze po pravdivém lidství. Myslili jsme na 

velikou odpovědnost našich zákonných představitelů při jejich obtížném jednání a 

prosili za jejich věrnost poznané pravdě, statečnost a spravedlnost. 

Příchod cizích vojsk do naší vlasti považujeme za nespravedlivé a hrozné pošlapání 

mezinárodního práva. Je to i veliké neštěstí a rána, která se dlouho nezahojí. Jedinou 

nápravu tohoto stavu vidíme v úplném odchodu cizích vojsk, v obnově státní suverenity 

a pokračování demokratizačního úsilí. 

                                                 
101  Jak uvádí ve své knize Jaroslav Cuhra, jedná se o první dokument v Československu, pod nímž 
se podepsali nejvýznamnější představitelé římskokatolické, pravoslavné i protestantské tradice. viz. 
CUHRA, Jaroslav. Církevní politika KSČ a státu v letech 1969-1972. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 
1999, str. 23.  - citace z Webu Gethsemany 
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Vás, bratři a sestry v našich sborech, prosíme, abyste k tomu napomáhali tím, že v 

důvěrném soustředění na Krista a evangelium, v klidné moudrosti nepodlehnete 

malomyslnosti ani hněvu a budete se zasazovat o spravedlnost, pokoj a radost ve všech 

životních vztazích. Podpoříte tím nejlépe snahy našich ústavních činitelů, zákonné 

vlády a parlamentu v jejich těžkém úkolu setrvat na cestě obrodného úsilí. 

Dbejte o to, aby se naše sbory obnovovaly ve své věrnosti pravdě evangelia, v péči o 

duchovní vedení dětí a mládeže, v pastýřské starosti o nemocné a ustarané, v 

modlitbách jedněch za druhé i za ty, kteří mají velikou odpovědnost za správu našeho 

státu a všechnu veřejnou činnost. Naším programem není nenávist, rezignace a 

nečinnost, ale aktivní víra, pracovitá láska a trpělivá naděje. Na této cestě se vzájemně 

povzbuzujme. 

Bůh pokoje buď s Vámi! 

S bratrským pozdravem 

Synodní rada českobratrské církve evangelické 

V Praze 28. srpna 1968"102 

 

Nehledě na mezinárodní odsouzení okupace nedošlo k žádnému podnětu, který by vedl 

vojska "spřátelených" zemí k odchodu nebo k uvolnění poměrů. Následovala na to léta, 

kdy nastupovala tzv. Normalizace. Tento název původně označoval čistky v 

komunistické straně po okupaci a poprvé se objevil v Moskevském protokolu 

podepsaném 27. srpna 1968. 

Poučení z krizového vývoje103 shrnuje obsah protokolu i normalizace takto: 

 „ Českoslovenští představitelé v tomto dokumentu vyjádřili své odhodlání dosáhnout 

normalizace poměrů v naší zemi na základě marxismu-leninismu, obnovit vedoucí 

                                                 
102  Zdroj web Gethsemany, citace 

103  Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ byl dokument, který 

Ústřední výbor KSČ schválil 10. prosince 1970 a který popisoval a interpretoval událostiPražského jara a 

intervence vojsk Varšavské smlouvy. V podstatě se zde říká, že Československo se od ledna 1968 nachází 

v krizi a že vstup vojsk Varšavské pětky byl bratrskou pomocí.  Bíže web Totlaita.cz kde je obsaženo 

Poučení v plném znění. 



 

46 

úlohu strany a autoritu státní moci dělnické třídy, vyřadit kontrarevoluční organizace z 

politického života a upevnit mezinárodní svazky ČSSR se Sovětským svazem a dalšími 

socialistickými spojenci. (…) Na celkových pozitivních výsledcích moskevských jednání 

se z československé strany aktivně podíleli L. Svoboda, G. Husák, V. Biľak a další 

politici zaujímající jasné třídní internacionalistické pozice.“  

 

Normalizace v obecném pojetí pak označuje, jak již bylo naznačeno, období 

sedmdesátých a osmdesátých let, které následovalo po okupaci a bylo ukončeno až 

politickými změnami v roce 1989. 

V době normalizačního režimu však vyrůstala řada aktivit neoficiální ("skryté") církve, 

které daly zrod mnoha živým společenstvím. Vedle činnosti mediálně známé tzv. tajné 

církve, existovala celá řada takových aktivit v řeholních rodinách, v náboženských 

"bytových" kroužcích, mezi mládeží, ale i v počínající činnosti nových církevních hnutí 

a komunit. Ty pak přispívaly k uchování víry za okolností církvi nepřátelských. V 

podmínkách vnější nesvobody tak o to více rostla vnitřní svoboda, která vedla mnohé 

věřící k důslednému následování života podle evangelia. 104 

Povzbuzením pro aktivizaci církevního společenství v Československu byla také 

nečekaná volba papeže Jana Pavla II. v roce 1978, která mnohým věřícím u nás dodala 

odvahu. V osmdesátých letech znásobila církev tendenci hledání pravdy rozsáhlým 

bojem za svobodu všech a přivedla tak mnohé do svých řad. Symbolem odporu proti 

komunistickému režimu se stala postava pražského arcibiskupa (a od roku 1977 

kardinála) Františka Tomáška. Asi nejvýraznějším znakem sílícího odporu byla pouť na 

Velehradě v rámci oslav 1100. výročí smrti sv. Metoděje na počátku července 1985, 

které se účastnilo více než 200.000 lidí. Jasným signálem byla dále výzva kardinála 

Tomáška k uskutečnění "Desetiletí duchovní obnovy národa" v listopadu 1987, jehož 

cílem bylo vnést křesťanské hodnoty do sekularizované společnosti a připravit 

společnost na oslavy milénia smrti sv. Vojtěcha v roce 1997. 105 

                                                 
104  Z přednášky kardinála Vlka, kterou pronesl 6.5.2004 v Mnichově na téma "Vztah mezi církví, 

společností a státem v proměnách moderní doby v českých zemích." Zdroj, internet. 
105 Citace, tamtéž. 
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Ovšem pochopitelně výše zmíněné světlé body představovaly pouze kapky v moři. 

Protože země byla okupovaná nepřítelem, byl politický vývoj zabržděn, zastaven, 

svoboda odložena na neurčito. 

Na začátku sedmdesátých let došlo k utužení poměrů a to v celé společnosti – a 

nejenom v porovnání s reformním rokem – a tedy také ve vztahu státu a církví. 

Doba tzv. politické „normalizace“ byla charakterizovaná likvidací politických odpůrců, 

vězněním a systematickým vytěsňováním církve ze společnosti. Lidé, kteří se 

přihlašovali k příslušnosti k církvím, nebo jenom k víře, byli prezentováni, stejně jako 

v předchozích obdobích, jako zpátečničtí a plánovitě byla uskutečňována ateistická 

výchova na školách. Církev byla v duchu padesátých let charakterizovaná jako 

protivník socialistického společenského řádu. Děti z křesťanských rodin měly menší 

šance dostat se ke studiu na vysokou školu z ideologických důvodů. Bůh jako velká 

neznámá se stal zájmem inteligence a násilná ateistická výchova způsobila zájem o 

církev a Boha. Řády působily v republice tajně a byli také tajně svěceni noví kněží, 

řeholní především. Jan Pavel II., zvolený papežem v r. 1978, znal komunistickou 

taktiku upevňování moci a její ideologický program. Tak pomohl církvím reagovat na 

mnohá ohrožení, mezi které například patřila nová snaha o vytvoření prorežimního 

hnutí mezi klérem - hnutí Pacem in Terris. Nekompromisní politika Svatého stolce však 

toto hnutí zhatila, tak jako všechny předchozí pokusy tohoto druhu, (vlastenečtí kněží, 

mírové hnutí). Tehdy bylo možno se domnívat, že tento papež nepodlehne 

komunistickým kosmetickým úpravám o takzvané svobodě církve a bude mít silný vliv 

na dění ve východním bloku. 106 

Samotná církev reagovala na činnost režimu. Doba politické normalizace nepřála 

teologické práci a teologickému spekulativnímu myšlení, stejně jako výuce teologie. 

Důraz se kladl na životní praxi, nikoli na intelektuální sílu. Teologická studia byla 

laikům zakázána, budoucím kněžím byla dopřána jen povrchní teologie, která v 

některých svých disciplínách nereagovala ani na II. vatikánský koncil. Je zřejmé, že 

výchova budoucího kléru směřovala k jistým formám náboženského fundamentalismu, 

                                                 
106  Teologie zápasící, část studie publikované v časopise Theologia Bogoslovie 2/2001 a 

Theologisch - praktische Quartalschrift 3/2002 , zdroj internet 
http://www.teologicketexty.cz/casopis/2003-2/Teologie-zapasici.html  
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který lze pociťovat do dnešních dnů. Doba normalizace přesto dala podnět k zájmu o 

křesťanství u mladých lidí ve městech a u lidí vzdělaných, u některých docházelo ke 

konverzím a přijetí křtu. 107 

 

 

 

4. Současnost 

4.1 Nástup demokratického právního státu 

 

V roce 1989 vedl sled událostí v ČSSR a v Sovětském svazu k oslabení a nakonec k 

pádu východního bloku, jehož součástí byla i Československá republika. Nejednalo se 

pouze o onu demonstraci studentů na Národní třídě, ale zejména o ekonomickou a 

politickou krizi v SSSR a na ní navazující rozpad kontroly nad satelitními státy. Toto se 

nejdříve projevilo v Polsku, kde od počátku osmdesátých let existovalo masové hnutí 

zaměřené proti stávajícímu režimu, hnutí Solidarita. Ačkoliv se režim snažil Solidaritu 

potírat, mj. I vyhlášením stanného práva, na konci osmdesátých let toto odborové hnutí 

obnovilo aktivitu a na začátku roku 1989 bylo povoleno oficiálně.108  

Polsko nebylo jedinou zemí ze socialistického bloku, ve které došlo k nepokojům, a 

poté k uvolnění poměrů. Bylo následováno Maďarskem, Rumunskem a Východním 

Německem.109 

V Československu s mírným zpožděním následovaly protesty, demonstrace, a pod 

vedením hnutí Občanské fórum nakonec došlo k mírovému předání moci 

komunistickou stranou představitelům tohoto hnutí.110 

                                                 
107  Tamtéž, citace 

108  Eringer, R.. Strike for Freedom: The Story of Lech Wałęsa and Polish Solidarity. Dodd Mead, 

1982 
109  David Clay. Konec Evropské éry - Dějiny Evropy 1890-1990. 1. vyd. Praha : Mladá Fronta, 2003  
110  http://www.totalita.cz/vysvetlivky/of.php  
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4.2. Nový ideový základ 

Po revoluci v roce 1989 došlo k významným celospolečenským změnám. Dlouhou 

dobu nebylo jasné, jak důkladné změny po revoluci budou, ale nakonec bylo 

přistoupeno k variantě plného přechodu k západnímu modelu vedení státu. 

Toto zejména znamenalo změnu vládnoucí ideologie, tedy spíše deideologizaci státu, a 

odklon od socialistických tezí marxismu leninismu. Pád sovětského bloku umožnil 

emancipaci států od moci Sovětského svazu. 

V důsledku výše zmíněných změn samozřejmě doznal úpravy i přístup státu k 

náboženství a k církvím. 

Jako podklad pro výše zmíněná tvrzení použijeme základní předpisy porevolučního 

Československa, tedy zejména ústavní zákon 100/1990, kterým se mění Ústavní listina 

československé federativní republiky.111 Ještě před jeho přijetím byla z ústavní listiny 

vypuštěna vedoucí úloha KSČ a ustanovení, podle kterého KSČ vede národní frontu. 

Pro pro nás je však nejdůležitější, zrušení ustanovení o uplatňování marxismu 

leninismu ve vzdělání a kultuře. 

Zde lze tedy spatřovat základní východiska změny, a zde se poprvé v úpravě odráží 

změna koncepce od té Marx-leninské. 

Vraťme se nyní k UZ 100/1990. Ten nám pomůže najít odpověď na otázku k jaké 

koncepci se porevoluční Československo přiklonilo. 

Především v tomto zákoně, a to v čl. 1 odst. 1, bylo stanoveno, že se vypouští na 

socializmus odkazující Prohlášení. Toto je sice „kosmetická“ záležitost, ale je 

signifikantní pro ukázání toho, že zde došlo k totálnímu obratu politiky a odvrácení se 

od socialistických právně politických konstrukcí. 

Co se dalších článků týkalo, ty už se přímo zabývaly politickou a právní praxí. 

Odstavec 2 téhož článku modifikoval články 7 až 15 ústavní listiny. 

Ty se týkaly především věcí majetku a to zejména vlastnictví (čl. 7-12), a to tak, že 

bylo stanoveno jednotné vlastnictví, chráněné zákonem, a to bez ohledu na subjekt; 

                                                 
111  Zákon 100/1990 
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vlastnictví které zavazuje. Toto vlastnictví bylo nedotknutelné a vyvlastnění mělo být 

napříště možné pouze individuálně, na základě zákona, a zákonným způsobem.112 

Je zde tedy zjevně položen základ nové, nesocialistické, na individuálním vlastnictví a 

individuální svobodě založené hospodářské koncepce.  

Toto, ve spojení s koncem vedoucí úlohy KSČ a s koncem dominance Marx-leninismu, 

umožnilo změnu v koncepci státu a práva směrem k demokratickému právnímu státu, 

protože bez důrazu na individuální svobodu a politickou pluralitu není demokratického 

právního státu. 113 

V prostředí demokratického právního státu se stát neváže na žádné výlučné ideologické 

základy. Známe teoretické a filozofické základy, ale označovat ty za ideologii není dle 

mého názoru, který se opírá o argumentaci doc. Petra Pitharta, vůbec vhodné. Výraz 

ideologie musí obsahovat onen totální, celostní a výlučný aspekt kontroly, jak myšlení, 

tak společenské situace a záměru vývoje společnosti.  

Novým směrem tedy napříště byl směr de-ideologizovaného, demokratického právního 

státu. Tento stát může být laickým státem, protože dokáže nevymezovat se.114 Více k 

tomu začátek práce a problematika konfesijního státu a rebours. 

Toto byla obrovská, zásadní změna, a také velké uvolnění. Konečně bylo umožněno 

jednotlivcům vést vlastní životy podle vlastního sebeurčení a toto samozřejmě otevřelo 

dveře náboženské svobodě. To ještě připomenu v samotném závěru práce. 

Paradoxem zůstává, že původní marxistické ideály neměly vést ke ztrátě svobody. 

Naopak. Marx chtěl ustanovit říši racionality a svobody, která bude první správou 

lidských věci založenou na dobrovolném vyžití lidských bytostí a ne na jejich 

ovládání.115 Ovšem sovětský režim a na něj následující praxe se odklonily od 

původních idejí a ideálů a na jejich místo postavily ideologii založenou na systému 

vlády jedné skupiny občanů nad ostatními - tedy, přesně na těch základech, proti 

kterým samotný Karel Marx brojil. Ač je nepochybné že Marxovo pojetí společnosti 

                                                 
112  Tamtéž 

113  Právní stát, teorie a praxe. Sdružení Lípa, 13.9.1997 
114  Tretera J.R.Stát a církve v české republice, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří 2002 
115  Srov. Viz. Fromm E. Marx's Concept of Man, internet 
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marginalizuje náboženství, těžko lze dohledat východiska pro státní perzekuci 

náboženství tak, jak se to dělo v komunistickém bloku. A ve skutečnosti komunistický 

blok samotný existoval ve stavu, který byl v příkrém rozporu s Marxovým učením.116 

 

4.3.. Samostatné Česko - Ústavní pořádek 

Po revoluci nedošlo ke schválení nové ústavy, i když zde existoval návrh ústavy 

podaný občanským fórem. 

Po rozdělení Československé republiky byla schválena nová Ústava, ústavní zákon č. 

1/1993. Tato je dodnes platná. 

V jejím článku 1 je expressis verbis stanoveno, že: Česká republika je svrchovaný, 

jednotný a demokratický právní stát, založený na úctě k právům a svobodám člověka a 

občana. 117 

Zde tedy máme definitivně v platném právu zachycený přechod od státu uzavřeného, 

ideologického, ke státu demokratickému, právnímu a takovému, který skutečně uznává 

lidská práva a svobody. 

Kromě Ústavy, a v Ústavě, v článku 3 přímo zmíněná je zde i Listina základních práv a 

svobod, Ústavní Zákon č 2/1993 sb. Tato listina je pro nás zejména významná tím, že je 

organizovaná na základě pořadí, které implikuje změnu důrazu ze sociálních a 

hospodářských práv na základní lidská práva a svobody. 

V článku 2 odst. 1 LZPS je stanoveno, že  stát je založen na demokratických hodnotách 

a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. Tím je vedle 

demokratického právního státu akcentována podstata ČR a to ,znovu expressis verbis, 

jako státu laického. 

Článek 15 LZPS stanoví, že ČR zaručuje svobodu myšlení a také náboženského 

vyznání. Toto bylo zaručeno již v dřívějších ústavách, ovšem zde  je tento článek plně 

osvobozený od marxistických konotací "svobody podřízené socialistickému zřízení." K 

                                                 
116  Tamtéž 
117  Zákon 1/1993 Ústava ČR,  
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tomu je třeba zmínit článek šestnáct, který toto právo poněkud blíže konkretizuje v tom, 

že každý má, stejně jako dle ústavy z roku 1960, právo na to, praktikovat náboženství:  

"Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo 

společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými 

úkony nebo zachováváním obřadu." 

Dále se píše v odstavci 2: Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, 

zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní 

instituce nezávisle na státních orgánech.  

Dle odstavce 3 pak církve a náboženské společnosti: Církve a náboženské společnosti 

spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují 

řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech. 

Je tedy zjevné že nová ústava a Listina již plně odpovídají standardům vyspělých 

demokratických právních států. A na tuto úpravu samozřejmě navazuje i úroveň 

zákonná. Zde se již budeme zabývat úpravou zcela aktuální, jejíž základ tvoří zákon č. 

3 z roku 2003, také jakožto konkretizace norem Listiny: 

 

4.4. Významné změny v zákonech 

 

Je pochopitelné, že těžiště formálních pramenů praktického práva spočívá právě v 

zákonné úpravě, a že zde je nejlépe poznatelné, jaký teoretický základ stojí za koncepcí 

státní politiky k církvi. Tudíž se tady nejlépe pozná, jestli se jedná o stát laický nebo 

stát, který se nějak vůči církevní činnosti vymezuje, ať již pozitivně nebo negativně 

(viz výše, stát konfesijní a rebours). Protože však odpověď na tuto otázku nám v zásadě 

podala úroveň ústavněprávní, můžeme se v tomto oddíle plně zabývat popisem nového 

stavu. 

Významným právním předpisem současnosti, co do problematiky vztahu státu a církví, 

je především Zákon o církvích, základ jehož současného znění pochází ze dne 21. 
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listopadu 2001. Zákon o církvích platný v současnosti srovnáme se zákonem ze dne 14. 

října 1947 o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. 

Současný zákon především upravuje postavení církví a náboženských společností a 

také vztah společnosti k nim. 

Abychom mluvili slovy zákona:  

§ 1 

  

Předmět úpravy 

 

     Tento zákon upravuje 

a)postavení církví a náboženských společností, 

 

b)vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských 

společností, svazů církví a náboženských společností a církevních právnických osob, 

 

c)působnost Ministerstva kultury (dále jen "ministerstvo") ve věcech církví a 

náboženských společností. 

 

To druhé se zejména konkretizuje v paragrafu dvě, který upřesňuje ústavou zaručené 

právo na svobodu náboženského vyznání, a to tak, že „(1) Svoboda myšlení, svědomí a 

náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo svobodně projevovat své 

náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, 

bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Každý má 

právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání. 

Toto ustanovení skutečně přibližuje ústavněprávní zásadu náboženské svobody, a to 

tak, že pozitivně stanoví práva, která jsou jedincům zaručena. Jak velký rozdíl 

poznáváme od toho, co bylo říkáno a hlavně, co bylo praktikováno za dob komunizmu! 

Zde již nemáme žádnou marxistickou interpretaci a hlavně, žádné zneužívání vlastního 

právního řádu. 
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Nikdo nesmí být nucen ke vstupu do církve a náboženské společnosti ani k vystoupení z 

ní, k účasti nebo neúčasti na náboženských úkonech či úkonech církve a náboženské 

společnosti. 

Taktéž velký rozdíl od komunistické praxe. I když málokdy explicitně, komunistický 

režim implicitně stěžoval náboženskou praxi, a praktikování náboženské víry, stejně 

jako účast na církvích a církevních obřadech, atd. Vzpomeňme jen na studenty 

náboženství, kteří později zjistili, že mají problém dostat se na vysokou školu kvůli 

špatnému kádrovému posudku. 

 

(4) Každý má právo volit si duchovní nebo řeholní stav a rozhodovat se pro život v 

komunitách, řádech a podobných společenstvích. 

Svoboda pro řeholní stav je nutná pro vnitřní funkce církví, které tento stav uznávají. 

Řeholní stav také může velmi pomoci v mnoha případech při charitativní a podobné 

činnosti, takže se zde nejedná jen o záležitost církví samotných.  

 

(5) Nikdo nesmí být omezen na svých právech proto, že se hlásí k církvi a 

náboženské společnosti, že se účastní její činnosti nebo že ji podporuje, anebo je bez 

vyznání. 

 

Opět je zde stanoveno, tentokrát explicitně, že nikdo nebude omezen na svých právech 

na základě toho, že někdo je příslušen k církvi, náboženské společnosti nebo je bez 

vyznání.  

 

Dále pak je stanoveno, že stát, obce nebo kraje nesmí provádět náboženskou nebo 

protináboženskou činnost.118 

Mimo jiné je to napsáno i v §. 4 který říká: 

§ 4 

 

                                                 
118  Zákon o čírkvích a náboženských společnostech č. 3/2002 
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Postavení církví a náboženských společností 

 

(1) Církev a náboženská společnost vzniká dobrovolným sdružováním fyzických 

osob a svébytně rozhoduje o věcech spojených s vyznáváním víry, o organizaci 

náboženského společenství a o vytváření k tomu určených institucí. 

 

Zde je určeno, že církve mají právo na vnitřní samosprávu. Na rozdíl od zákona z roku 

1948 zde není stanoven nad touto činností žádný státní dozor.  

 

(2) Stát, kraje a obce nemohou provádět náboženskou nebo protináboženskou 

činnost. 

 

Velmi určující paragraf, který odráží rozhodný příklon České republiky k formě 

světského státu, a také odklon od jakýchkoliv forem konfesního státu a rebours. Stanoví 

se zde absolutní nepřekročitelný limit pravomoci ingerence státu do věcí náboženství a 

náboženského cítění občanů, za kterým stát již nesmí zasahovat. 

 

(3) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustanovují a 

ruší své orgány, ustanovují a odvolávají své duchovní a zřizují a ruší církevní a jiné 

instituce podle svých předpisů nezávisle na státních orgánech. 

 

Svoboda vnitřní správy, opět bez státních zásahů, bez dozoru a bez státního povolení 

nebo zákazů při manipulaci s majetkem. Velmi odlišné od zákona z roku 1949, kde stát 

rozhodoval o nabývání a zcizování majetku, tedy v zásadě registrovanou církev činil 

hospodářsky nesvobodnou, jak již bylo řečeno. 

 

Výše zmíněný a komentovaný paragraf je podstatný pro naše srovnání. Zde je dobře 

vidět, že česká republika je státem laickým, a co to znamená. V tomto zákonu je dále 

stanoveno, že církve vznikají registrací (§2), to jest, že musí vzniknout z vůle jejích 

zakladatelů a dle výše zmíněného § 2 je také občanům v církvích povoleno volit si dle 

vnitřních stanov svou církevní správu; ještě dodejme že k vstupu do nebo výstupu z 



 

56 

církve pak nesmí být nikdo nucen. 

Dále se v § 6, a to sice v jeho odstavci 3 píše následující: 

 

(3) Registrovaná církev a náboženská společnost může k plnění svého poslání zejména 

a)vyučovat a vychovávat své duchovní i laické pracovníky ve vlastních školách a jiných 

zařízeních i na vysokých školách bohosloveckých a bohosloveckých fakultách za 

podmínek podle zvláštních právních předpisů,5) 

b)získat oprávnění k výkonu zvláštních práv podle tohoto zákona. 

 

Výše zmíněné patří k standardním právům církví v západních demokraciích. Církve 

mohou zakládat školy a vychovávat vlastní pracovníky, kněží, i laiky v náboženství v 

rámci zákona. Ačkoliv toto bylo umožněno i za totalitního režimu v zákoně, realita 

byla, jak se píše jinde v této práci, zcela odlišná. 

Zákon dále obsahuje pravidla registrace církví, technikálie podání, pravomoc 

ministerstva kultury a pravidla pro přiznání návrhu na udělení zvláštních práv podle § 7 

téhož zákona. Na církev je zde také nahlíženo jako na právnickou osobu a je popsáno, 

jak získat takovýto status.119 

Hlava IV tohoto zákona se týká orgánů registrovaných církví tak, jak tento pojem 

definuje zákon, jako právnických osob, a jak lze podat návrh a dle jakých pravidel se 

návrh podává. 

Par. 16 říká: (1) Návrh na evidenci orgánu registrované církve a náboženské 

společnosti nebo řeholní a jiné církevní instituce jako církevní právnické osoby podává 

orgán registrované církve a náboženské společnosti k tomu určený v základním 

dokumentu předkládaném podle § 10 odst. 3. 

(3)Návrh podle odstavce 1 podá registrovaná církev a náboženská společnost do 10 

dnů ode dne založení církevní právnické osoby. Ministerstvo provede evidenci církevní 

právnické osoby zápisem do Rejstříku církevních právnických osob do 5 pracovních 

dnů ode dne doručení návrhu. Evidence se provede zápisem ke dni jejího založení v 

                                                 
119  Tamtéž 



 

57 

registrované církvi a náboženské společnosti. 

Zákon zde církvím umožňuje mít registrované orgány jako podřízené právnické osoby, 

registrované ministerstvem. Toto se provádí na základě principu registrace, to jest není 

zde rozhodování ministerstva mimo splnění náležitostí, které lze najít vyjmenované v 

druhém odstavci téhož paragrafu. Není zde tedy správní rozhodování ani žádný 

numerus clausus - na tuto registraci má církev za splnění zákonných podmínek nárok. 

§ 25 upravuje zánik církve jako právnické osoby: 

§ 25 

 

Zánik registrované církve a náboženské společnosti 

nebo svazu církví a náboženských společností 

 

(1) Registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských 

společností zaniká jako právnická osoba dnem jejího výmazu z rejstříků podle § 18 

odst. 1 písm. f) a § 19 odst. 1 písm. f) tohoto zákona. 

 

(2) Ministerstvo provede výmaz podle předchozího odstavce do 5 pracovních dnů od 

oznámení skončení likvidace likvidátorem nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o 

zrušení registrace, pokud k likvidaci podle tohoto zákona nedochází. 

 

A § 26 pak upravuje totéž u právnických osob církevních, podle § 16 tohoto zákona. 

 

 

Je ještě nutné doplnit, že část tohoto zákona byla později zrušena, a to nálezem 

ústavního soudu č. 4/2003 sb. Navrhovatelem byla vytýkána přílišná ingerence státu v 

záležitostech církve a z těch bodů návrhu, které byly přijaty, je třeba zejména zmínit 

příliš restriktivní ustanovení týkající se majetku církví a toho, jak s majetkem nabytým 

mohou nakládat („.. majetek smí být použit jen k naplňování cílů církví a náboženských 
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společností“). Toto, jakož i další ustanovení zákona 3/2002 bylo nálezem zrušeno.120 

Z odůvodnění: Česká republika je založena na principu laického státu. Podle čl. 2 odst. 

1 Listiny je totiž stát založen na demokratických hodnotách a "nesmí se vázat ani na 

výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.". Je tedy zřejmé, že Česká republika 

musí akceptovat a tolerovat náboženský pluralismus, tzn. především nesmí 

diskriminovat či naopak bezdůvodně zvýhodňovat některý z náboženských směrů. Z 

citovaného článku dále vyplývá, že stát musí být oddělen od konkrétních náboženských 

vyznání.  

Pochopitelně je třeba znovu upozornit na fakt, že nejen v rozdílnosti zákonů tkví 

rozdílnost přístupu obou režimů, ale hlavně ve skutečnosti že interpretace těchto 

zákonů je podřízena úplně jinému základnímu pojetí pohledu na stát a na společnost 

než jak to bylo u marxisticko leninského pojetí světa proklamovaném komunisty. 

 

4.5 Praktické důsledky, příklady 

Rámcová smlouva se Svatým stolcem 

Po změnách v r. 1989 nastala potřeba obnovit zákonný základ, na kterém by se napříště 

stavěly vztahy mezi Českou republikou a Katolickou církví. Bylo rozhodnuto, že se 

Česká republika nebude vracet k staré, již v mnohém překonané smlouvě z dvacátých 

let, a že Listina umožňuje dostatečnou garanci práv Katolické církvi a jejím členům ve 

svých ustanovení o svobodě vyznání a praktikování náboženství, viz. výše. Tak byl 

vlastně prvorepublikový modus vivendi fakticky zrušen, mj. i za použití klauzule Rebus 

sic Stantibus.  

Toto není první příklad v historii československé a české státnosti kdy bylo problémem 

uspořádat vztahy mezi právem státním a právem vatikánským. Stačí si jen připomenout 

dobu první republiky a prezidenta Masaryka, který odmítl ratifikovat zmíněný Modus 

Vivendi. Jedná se tedy o konflikt dvou práv který se táhne moderními dějinami. 

V roce 2002 byla jako tzv. Prezidentská smlouva schválena Rámcová smlouva se 

                                                 
120  Nález ÚS 4/2003 sb 
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Svatým stolcem, tedy smlouva, která měla určit vztahy mezi Vatikánem a Českou 

republikou, a určila rámec jednání mezi republikou a církevní hierarchií. 

V této smlouvě je zejména (v článku 5) stanoveno, že Svatý stolec bere na vědomí, že 

Česká republika je sekulární stát.121 

Také měla být stanovena garance uznávání si vzájemné subjektivity. Tato smlouva v 

roce 2003 nebyla ratifikována Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a dosud tedy 

nemohla vejít v platnost. 

 

Církevní školství 

Po změně režimu se uvolnila možnost pro církve znovu zavést výuku náboženství na 

školách, stejně jako vytvořit vlastní církevní školy. Stejně tak přišlo uvolnění i v oblasti 

školství vysokého.  

Podívejme se na zákonné základy současné svobody církevního školství. Nalezneme je 

v zákoně č. 3/2001 sb, který zde již byl rozebrán. Připomeňme si jeho § 7, kde je psáno 

v odstavci 1: 

(1) Registrovaná církev a náboženská společnost může za podmínek stanovených tímto 

zákonem k plnění svého poslání získat oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv: 

1. vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního právního předpisu122 

 

K výuce náboženství na školách: 

Školský zákon 561/2004 Sb. uvádí v § 15 – odst. 2: 

V základních a středních školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 

se vyučuje náboženství jako nepovinný předmět, pokud se k předmětu náboženství, 

uskutečňovanému danou církví nebo náboženskou společností, přihlásí ve školním roce 

alespoň 7 žáků školy. K vyučování náboženství lze spojovat žáky z několika ročníků 

jedné školy nebo více škol, nejvýše však do počtu 30 žáků ve třídě. Spojovat žáky 

z více škol k vyučování náboženství lze na základě smlouvy mezi příslušnými školami, 

                                                 
121 Smouva mezi Českou republikou a Vatikánem o úpravě vzájemných vztahů, zdroj web 

http://blisty.cz/art/11146.html  
122  Zákon 3/2003 Sb 
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která upraví rovněž úhradu nákladů spojených s tímto vyučováním.123 

 

Je tedy možno legálně vyučovat dle současných předpisů náboženství na školách. Jak 

již bylo řečeno výše, hlavní změna pramení z toho, že nyní neexistují žádné kádrové 

posudky, které by omezovaly žáky výuky náboženství. Tím se vrátila svoboda do 

výuky náboženství. Je také nyní umožněno, tím že již neexistují předpisy omezující 

soukromé školství, a tedy církevní školství, aby církev zakládala církevní školy, 

základní a střední. Více k tomu v předcházející kapitole. 

 

Nakonec je třeba uvést, že dne 10. května 1990 byla teologická fakulta katolická 

přesunuta do prahy z Litoměřic a byla znovu začleněna do Univerzity Karlovy. Stejně 

tak se stalo i s druhou částí Cyrilometodějské fakulty, teologickou fakultou husitskou. 

Tak bylo tedy umožněno, aby se i vysoké školství církevní osvobodilo od státní 

kontroly a nadále mělo zaručenu akademickou svobodu prostou jakéhokoliv 

nepřiměřeného vměšování ze strany státu nebo ideologie. 

 

Věci majetkové 

Stejně jako je nedořešená otázka smlouvy mezi ČR a Vatikánem, je také nedořešena 

otázka církevního majetku. 

Ještě před Únorem byla připravována reforma zákonů o pozemkové reformě (m č. 

142/1947 Sb. Z 11.7.1947). 

Po Únoru bylo pochopitelné, že ve všeobecném trendu znárodňování velkých majetků, 

nezůstane církev ušetřena. 

Byla tedy provedena nová reforma církevního majetku, tedy vlastně nový zábor. Tato 

reforma došla svého legálního vyjádření v zákoně č. 46/1948 Sb. Z 21.3.1948. 

                                                 
123  Citace z Zimmermanová M.: Výuka náboženství na školách, platná legislativa 
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Především představovala zábor všeho církevního majetku, který byl označován jako 

“ostatní,” zejména farního a nadačního a ve vlastnictví církve zůstaly jen kostely, fary a 

farní zahrady.  

Výměra zabraného církevního majetku se odhaduje na 30.000 ha, z toho 20.000 ha lesů 

a 10.000 ha zemědělské půdy (přesná výměra není známa, protože údaje o nové 

tzv.druhé pozemkové reformě, uložené v archívu ministerstva zemědělství, nebyly 

systematicky zpracovány)124   

Dále byl schválen zákon o hospodářském zabezpečení církví č. 218/1949 Sb. ze 

17.října, již výše prodiskutovaný, který  zrušil všechny  předchozí předpisy o právních 

poměrech církví a náboženských společností, zavedl krytí   ekonomických nároků 

církví ze státního rozpočtu, převedl na stát všechny patronáty a zavedl státní dozor nad 

církvemi a náboženskými společnostmi. Tedy se fakticky staly církve ekonomicky 

závislé na státní moci. Toto organicky doplnilo novou koncepci zahájenou již záborem 

církevního majetku, koncepci církve v (nejen) ekonomickém područí státní moci.125 

V důsledku změny režimu začalo být zřejmé, že je třeba změnit přístup státu k církvím, 

a to i ve věcech majetkových. Je zřejmé, že pokud nějaká instituce podléhá co se 

rozpočtu týče státu, není možné o nějaké nezávislosti hovořit. 

V rámci instituce restitucí se tedy začalo uvažovat i o navrácení majetku církvím. Toto 

se však ukázalo být značně problematickým, protože nebyl jasný status církevního 

majetku před záborem, tedy, jestli tento majetek měla církev ve vlastnictvý, a nebo 

jenom ve správě. Taktéž tento majetek byl za totalitního režimu hojně využíván k jiným 

účelům, a tak došlo ke změně jeho podstaty. Náhle zde byly budovy a pozemky již 

dlouho užívané k jiným než náboženským účelům a v případě důsledné restituce 

církevního majetku by tyto nemovitosti přešly do vlastnitví církví. Je otázkou mimo 

rámec této práce, jestli je ještě v rámci spravedlivého zadostiučinění takovýto majetek v 

                                                 
124  Zdroj, web, http://klastervyssibrod.cz/_d/Historie-cirkevniho-majetku.pdf  a zákon č. 46/1948, 

zdroj web Právnické fakulty http://spcp.prf.cuni.cz/lex/z1a.htm  
125  Tamtéž 



 

62 

plné míře navracet, nebo nejedná li se již o zasahování do pokojného stavu který zde 

panoval po mnoho let. 

Toto se například projevilo v rámci případu sester sv. Voršily. V roce 1990 Parlament 

Československé republiky přiřkl nezamýšleně v rámci restitučního zákona řádu svaté 

Voršily v Praze budovu Nové scény Národního divadla. Stalo se tak na základě zákona 

č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a 

Arcibiskupství olomouckého. Komunita unie řádu svaté Voršily v Praze (dříve Řád 

svaté Voršily Římské unie) se tak stala vlastníkem budovy č. p. 1435 postavené na 

pozemku č. p. 944/2 v katastrálním území Praha - Nové Město, který do té doby patřil 

Národnímu divadlu a který již v roce 1931 řád sv. Voršily prodal státu za 2.173.000 Kč. 

Ihned po schválení zákona Parlamentem se sestry voršilky rozhodly majetek vrátit. 

Cítily, že by nebylo morální, aby uvedený pozemek s budovou vůbec přijaly, a vešly 

proto v jednání s tehdejším ředitelstvím ND. Navrhovaly, že po nabytí právní moci 

zákona č. 298/1990 Sb věnují pozemek č. 944/2 i s budovou v hodnotě zhruba sto 

dvacet milionů korun bezúplatně Národnímu divadlu.  

Nečekaná komplikace ovšem nastala, když tehdejší ředitel Národního divadla Jindřich 

Černý odmítl s voršilkami o jejich bezúplatném darování jednat. S odůvodněním, že 

pokud by tak učinil, vyjádřil by prý tím mravní souhlas s chybným rozhodnutím 

Parlamentu. Což on nikdy neučiní. Jedinou přijatelnou cestou pro něj je revokace celého 

zákona, tedy jeho opětovné projednání Parlamentem a schválením upraveného textu.  

Bohužel pro Národní divadlo a ředitele Černého Parlament jeho požadavek ignoroval a 

k projednávání opraveného textu se dosud nedostal a pravděpodobně se k němu již 

nikdy nedostane. Udivujícím jednáním svého ředitele přišlo Národní divadlo o 

stodvacetimilionový majetek,  

 126 

                                                 
126  Zdroj web: http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=225&zamysleni=true  
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Případem hodným alespoň stručného zmínění je spor o Katedrálu sv. Víta. Ten se táhne 

od roku 1992, kdy náboženská matice podala žalobu na určení vlastnictví katedrály 

proti kanceláři prezidenta republiky, pod jejíž správou byla katedrála od roku 1954. 

Tento spor pokračoval a trvá dále dodnes a je testamentem toho, jak je složité určit, 

zejména u vysoko profilového objektu, jakým je katedrála, vlastnické poměry. 

Připomeňme si, jak proces pokračoval. 

Nejdříve obvodní soud určil, že vlastníkem je Katolický metropolitní kostel u Sv. Víta. 

Tento rozsudek však byl zrušen městským soudem a vrácen kvůli procesnímu 

pochybení do prvního stupně. 

Dále zde byla šance na zrušení zákonného podkladu, na kterém stálo zabrání katedrály, 

tří zákonů z padesátých let, ústavním soudem. Tyto zákony, napadené iniciativou 

čtyřiačtyřiceti poslanců, zrušeny nebyly. 

Také panoval spor o to, které subjekty vůbec mají právo podat žalobu ve věci určení 

vlastnictví. V roce  2004 bylo rozhodnuto obvodním soudem pro Prahu 1, že aktivně 

legitimovanými subjekty jsou pouze Metropolitní kapitula u svatého Víta a Kolegiátní 

kapitula a městský soud toto rozhodnutí potvrdil; proti tomuto rozsudku podal Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, který ve sporu jednal za Kancelář prezidenta 

republiky, dovolání k Nejvyššímu soudu. 

Nejvyšší soud rozhodl, že církev bude ve sporu o katedrálu zastupovat pouze 

Metropolitní kapitula u svatého Víta.  

Zlom přinesl rok 2005, resp. 2006 kdy obvodní soud rozhodl a následně městský soud 

potvrdil rozhodnutí, které přisuzuje vlastnictví katedrály Církvi. Správa katedrály byla 

následně předána Správou pražského hradu Církvi. 

Ovšem 31. ledna 2007 byly výše zmíněné rozsudky zrušeny. Církev ústy kardinála 

Miroslava Vlka následně odmítla návrh na společnou správu církve a státu nad 
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katedrálou. 

Následovaly tedy dohady mezi Kanceláří a Kapitulou o předání správy nad katedrálou, 

které byly završeny 30. března 2007, kdy se Kancelář a katolická církev dohodly na 

provozním režimu katedrály. Následně stát správu převzal a obvodní soud potvrdil tuto 

správu státu. 

Potom se církev odvolala, přičemž zástupci katolické církve a správy hradu podepsali 

dohodu o společném užívání nemovitosti. Brzy na to však pražský městský soud 

potvrdil verdikt Obvodního soudu pro Prahu 1 ohledně katedrály. Katedrála i s 

přilehlými nemovitostmi tak patří státu. Verdikt je pravomocný. Církev se dovolala k 

Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud oznámil, že odmítl dovolání církve. Církev poté 

prohlásila, že hodlá podat ústavní stížnost s tím, že proces nebyl spravedlivý. V případě 

neúspěchu se chce obrátit i na štrasburský soud.  

Takto otevřeně končí zatím poslední legální kolo tohoto sporu, který však, přes svou 

spletitost a délku, je jevem v zásadě pozitivním z hlediska ústavního práva, a to v tom, 

že zde existuje možnost církve hledat zastání u soudní soustavy, a to v rovnoprávném 

postavení s ostatními subjekty. V tomto neodlišování statutárně - právní moci církve od 

pravomoci jiných subjektů, nejedná se zde tedy ani o protěžování ani o diskriminaci, 

spatřuji jednu ze základních podmínek demokratického právního laického státu.127 

4.6. Shrnutí vývoje od roku 1989 

Z výše zmíněného je zřejmé, že nová doba a její nové možnosti umožnily dříve 

nemožný vývoj, dříve nemožnou úroveň emancipace a svobody občanů jako občanů a 

také jako věřících. Jak již bylo řečeno, došlo k proměně konfesijního státu a rebours ve 

stát skutečně sekulární. 

Církve, chráněny ústavně danou svobodou slova, shromažďování a také vyznání, 

                                                 
127  Zdroj internet, http://www.ceskenoviny.cz/news/zpravy/spor-statu-s-cirkvi-o-katedralu-sv-vita-

trva-od-roku-1992/481418  
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získaly autonomii se všemi důsledky, pozitivními i negativními; ovšem je nutno říci, že 

většina z těchto důsledků jsou jasně pozitivní. Majetková autonomie znamená novou 

odpovědnost, ovšem také možnost svobody. Již není třeba schvalovat kněží státem a 

samotné schvalování existence církve jako právnické osoby je podstatně snazší. 

Majetkové „tahanice“ sice představují nepříjemný důsledek výše zmíněného, ovšem dle 

mého názoru přirozený a v jistém smyslu kladný, jak již bylo řečeno v oddíle na ně 

zaměřeném. 

Ovšem jako to hlavní je třeba zmínit, že dnes na rozdíl od dob minulých, nemůže být 

ani řeči o politickém nepřátelství vládnoucí garnitury a církve, nebo vládnoucí 

garnitury a jiné ideologicky oddělené skupiny občanů. Neslýcháme o procesech, o 

represáliích a o porušování vlastních zákonů odůvodňovaného ideologickými zájmy. 

Toto je hlavní argument „pro“ pluralitní stát, který umožňuje každému jednotlivci 

výběr. Hodnotící část bude následovat, ovšem již zde si nemohu odpustit říci, že 

současný stav je daleko více nakloněn individuálnímu myšlení, zájmům, záměrům, atd., 

a tak tento systém obhájil, alespoň v mých očích, svou existenci oproti tomu minulému. 

Co se týče církevní politiky, i ostatních věcí. 

Jsou zde problémy, velké problémy, a já jsem dalek toho být k současnému režimu 

nekritický, jak zmíním dále, ovšem je si třeba uvědomit, že dříve tu byl skutečný státní 

teror, skutečná shora organizovaná nesvoboda, křiklavě projevena zejména v 

nesvobodě slova, myšlenek a, ano, zejména ve svobodě vyznání. A žednes toto již není.  

Ne ideál, ale reálný a realistický vývoj byl důsledkem revoluce. Uvolnění něčeho, co 

dávno mělo být uvolněno, jak jsme si již řekli výše; konec zneužívání práva i člověka a 

konec konců i marxistické ideologie samotné k plnění politických cílů menšiny a k 

upevnění její nadvlády nad většinou. 
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5. Závěr 

Nyní se dostáváme k samému závěru a je třeba zodpovědět zásadní, základní otázku: 

Který systém je lepší? Nebo řečeno jinak, z hlediska stavu církví a náboženské 

svobody, a z hlediska sebeurčení člověka, je lepší když se stát drží jedné ideologie a tou 

se nechává vést, nebo je lepší stát pluralitní, bez ideologického zabarvení? 

Je nesporné, že kdyby měla být otázka položena takto: „bylo lépe církvím a jejím 

proponentům za socializmu, nebo je jim lépe nyní?“ bylo by na ní velmi snadné 

odpovědět jásavým „nyní!“ 

Ovšem jsem toho názoru, že je možné konfesijní stát a rebours vést bez kriminálů a 

politických procesů a bez kádrových posudků, byť tedy se tak nestalo u nás. Není to 

problém samotného konfesijního státu a rebours, jako spíše reálné politické situace 

studené války. Jsem dokonce toho názoru, že Marxem inspirovaný stát, kdyby byl 

ponechán „sám sobě“ - bez zásahů velmocenské politiky -, by vypadal výrazně jinak 

než ČSR nebo ČSSR. 

Takový stát by měl jistě své klady, kdyby skutečně usiloval o sociální spravedlnost a o 

vývoj v „říši svobody.“ Ovšem není možno ani záhodno zde spekulovat. Jen je třeba 

říci, a k tomu slouží i výše napsané řádky, že odsouzení, které bude následovat, není 

odsouzením filozofie Marxismu (byť Leninismu ano) a také není odsouzením koncepce 

atheistického státu, viz. například příklad dnešní Francie. Každopádně, vzpomeneme li 

na první oddíl této práce, i stát s protěžovanou atheistickou ideologií, by mohl 

náboženství tolerovat, a umožnit jejich praktikování, a dokonce by si tím i pomohl, 

pokud by se nesnažil o skutečně totalitní praxi. 

Co musí být odsouzeno je v první řadě nátlak na svědomí jako prvek totalitarizmu. 

Odsuzujeme tu tedy zejména samotný totalitarizmus. Je třeba to vidět ve dvou 

rovinách. Pokud je stát humanistický a demokratický, může být atheistický, konfesijní 
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a rebours a dokonce soudím, viz výše, že by mohl být i marxistický, a přesto by mohlo 

být možné v něm žít, a dokonce i vyznávat náboženství, svobodně - ekonomická 

svoboda, dle mého názoru je nižší hodnotou než státem zajištěný blahobyt každého 

občana. Stejně tak politická moc a silný vliv ve státě pro církve není nutným 

podkladem jejich svobodného plnění společenské funkce. Osobně se kloním k názoru, 

že moderní náboženství může mít pozitivní vliv na morální stav státu a politiky, ale toto 

není jednoznačně přijímaná koncepce (a její obhajoba není předmětem této práce) takže 

k tomu více nemusí být řečeno. 

Ovšem lidská práva a svoboda svědomí, myšlení a slova, jsou naprosto nutnými 

předpoklady slušného života moderního člověka jedenadvacátého století. Myslím že 

tato kompilace to naznačuje velice jasně. A protože zde nemůžeme spekulovat a naše 

práce srovnává současný stav s reálným socializmem, je nutno říci, že v tomto ohledu 

náš, reálný socializmus selhal, když tyto svobody a tato práva lidem odebral, resp. jim 

tato práva nepřiznal, a ještě hůře, nutil je rozhodovat mezi vlastním přesvědčením a 

svědomím a přežitím nebo slušným životem sebe a svých bližních. A jinak to v 

totalitaristickém režimu ani být nemůže, nanejvýš může být ještě hůře, pokud srovnáme 

různé vize, jak by mohla vypadat skutečně moderní, technologická totalita; rozhodně 

tam nikdy nebude svoboda v tomto základním smyslu, a kde tato svoboda není, není 

ani rozumný život občanů. 

Je třeba se nyní soustředit na specifický problém zejména křesťanských církví a té 

okolnosti, že základem křesťanského pohledu na svět je svobodná vůle. Je tedy jasné, 

že když tato uplatněna být nemůže, státní zřízení se brzy, dříve či později, dostane do 

rozporu s křesťanskými zásadami, které jsou také jedním ze základů euroatlantické 

civilizace. Je sice třeba zmínit, že v mnohých historických etapách samotní křesťanští 

panovníci tohoto mnoho nedbali, avšak to jen podtrhuje naši tezi: Nejde o to, je-li stát 

konfesijní, světský, marxistický nebo demokratický, ale jestli to je či není totalita, nebo 

snad lépe řečeno, zda je či není svoboda. A pokud svoboda není, je lhostejno jestli se 

honosí komunistickou, křesťanskou nebo jinou nálepkou. Stále se jedná v podstatě o 

jednu a tu samou věc. 
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Pokud stát totalitou je, a tak si nárokuje plné panství nad člověkem a stává se 

filozoficky tím „prvním“, důsledkem je nesvoboda, nesvoboda smýšlení a vyznání, 

protože člověk, který se chce řídit náboženským postojem, chce najít sám, co je tím 

prvním, popřípadě touží, aby mu to autorita, kterou si zvolí, našla. A když stát jako 

nezvolená autorita, v postavení podobném postavení sekty, přijde se svou jedinou 

dovolenou a mocí donucovanou odpovědí, vznikne konflikt. A nejen to, jak jsme si již 

řekli, vznikne nesvoboda. 

Proto v našem hodnocení jde o toto: Moderní Česká republika je státem nábožensky 

svobodným a dříve tomu tak nebylo. Tento pojem svoboda je nutno chápat šířeji než 

jenom svoboda výběru a praktikování náboženství. Jedná se zde o zvláštní druh 

svobody, svoboda do jejíhož pojmového rozsahu patří také lidskost, rovnost a absence 

křiklavé nespravedlnosti, zkrátka, absence důsledků státního donucení, státního výběru. 

Jen v takovém státě mohou církve fungovat dle jejich plného sebeurčení a 

společenského určení a věřící i nevěřící mohou koexistovat. Paradoxně jen v takovém 

státě je možný nenucený sociální smír, byť jeho přítomnost není vždy zaručena - ten 

sociální smír a ta rovnost a spravedlnost pro které horlili první komunisté. Nejedná se o 

utopickou vizi ani o „říši svobody,“ ale jedná se o prostředí, kde lidé mohou žít jako 

lidé a věřit tomu, čemu věřit chtějí. 
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Souhrn 

Tato práce se zabývá mnohými tématy, která se týkají vztahu státu a církví v průběhu 

změn které se udály následkem vývoje v roce 1948, zejména se pak soustředí na přístup 

státu k církvi katolické. Řešená je problematika právního statusu církví ve státě, jakož i 

faktického dopadu práva na církevní život před a po Sametové revoluci. Oba režimy 

budou porovnány a zhodnoceny z hlediska práva a důsledků aplikace práva na 

společnost. 

 

Absthract 

The paper deals with a variety of topic regarding state and church during the changes 

that occured after the change of regime of 1948. Dealing primarily with the relationship 

betwen the state and the Catholic Church, the primary aim is to deal with the questions 

of how the Church was treated before and after the Velvet Revolution, the comparison 

of the two regimes and the evaluation of consequences that the two different systems 

bring. 
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