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" Uvod 

Téma magisterské práce jsem si vybrala na základě zkušenosti 

s prací bakalářskou. Jedním z mně nejbližších oborů na této fakultě 

bylo církevní právo, a proto jsem se rozhodla, že magisterskou prací 

doplním to, co jsem již zjistila při psaní práce bakalářské. Po pětileté 

odmlce ve studiu nebyl návrat opravdu jednoduchý. Jestliže 

v bakalářské práci se zabývám zejména vztahem rakouského státu a 

církve katolické a v pozadí interkonfesními zákony, v magisterské 

práci toto téma rozšiřuji o Evangelický patent a zákony týkající se 

Izraelitské náboženské společnosti. 

Svou práci začínám historickým vývojem poměru mezi státem a 

církví. Druhá kapitola se věnuje roku 1867, kdy byla vydána 

Prosincová ústava, která byla startem k celkové změně systému. 

Dále se zabývám zákony z roku 1868 a 1874, které značně 

omezily pravomoci církve. V poslední kapitole se zmiňuji o církvích 

a náboženských společnostech, které došly uznání do roku 1918. 

V průběhu celé práce jsem se potýkala s nedostatkem pramenů a 

literatury, ale.přesto doufám, že se mi na základě dostupných zdrojů 

podařilo zvolené téma komplexně zpracovat a jsem přesvědčená, že 

pro mě bylo studium této problematiky přínosné. 
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KAPITOLA 1. Historický vývoj poměru státu a církve 

Všeobecný poměr státu k církvím a církevním společnostem úzce 

souvisí s vývojem státního zřízení. Do reforem Marie Terezie se 

vyvíjel poměr mezi státem a církví v jednotlivých skupinách 

samostatně. Až do této doby platí středověké mínění, že jednotný stát 

může uznávat pouze jediné náboženství. Jedinou státní a panující 

církví byla Církev katolická, která byla ovšem kontrolována státní 

mocí. Již roku 1641 vydal Ferdinand III. tzV. Placetum Regium, jímž 

vázal publikování papežských bul na předchozí souhlas panovníka a 

tím vytvořil podmínky pro izolování církve v habsburských državách 

od Svatého stolce. 

Ostatní církve a náboženské společnosti si vynutili ústupky pouze 

v politických bojích. U nás například uznání strany pod obojí na 

Kutnohorském sněmu v roce 1485, dále pak Česká konfese v roce 

1575, Rudolfův majestát 1609. Vydáním Obnoveného zřízení 

zemského v roce 1627 bylo pak katolické náboženství ustanoveno za 

jediné oprávněné křesť anské vyznání v zemi. 

Za Marie Terezie nedošlo v zákonodárství ve věcech 

náboženských k žádné zásadnější změně. Církev katolická byla 

církví státní, ale také závislou na státu. R. 1771 obnovila Marie 

Terezie tzv. Placetum Regium, které umožňovalo státní zásahy do 

církevní správy, katolickým hodnostářům zakázala přímý styk 

s Římem a r. 1773 zrušila v Uhrách jezuitský řád a provedla reformu 

školství. Jak se vyjadřuje Prof. Kamil Henner v knize Česká 

politika,na str. 723 k otázkám jiných církví, docházelo k umírnění 

proti jinověrcům a nekatolíci získali na právní půdě, ale to vše 

vysvětluje hlavně teritoriálními přírůstky, v kterých měli nekatolíci 
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samostatnou náboženskou organizaci. Rozhodný obrat v poměru 

mezi státem a nekatolickou církví nastal za císaře Josefa II. 

Toleranční patent ze 13. 10. 1781, ukazuje na škodlivost útisku 

svědomí a na důležitost křesť anské tolerance. Katolickému 

náboženství sice nechává přednost veřejného vykonávání, ale totéž 

právo dává i nekatolíkům bez ohledu na to, jestli ho již v místě měli 

předtím nebo ne. V prvním bodě Tolerančního patentu je povoleno 

oběma protes~antským konfesím helvétského i augsburgského ritu a 

řecké nesjednocené církvi soukromé vykonávání náboženství a 

zřízení modlitebny se školou, která však nesmí být podobna 

katolickému kostelu (nesmí mít zvony a věže). Ve druhém bodě pak 
" 

dovoluje mít vlastní učitele a povoluje také zvolení vlastního pastora, 

platí-li ho. Právo prezentace i nadále zůstává v rukou vrchnosti, platí

li pastora a potvrzení v rukou panovníka skrze konzistoř. Výše 

. zmiňovaná tolerance ovšem neznamená , že by stát tyto církve 

financoval. Právo štoly patřilo i nadále katolickému faráři. Dekret z 

22. února 1784 pak přiřkl právo vedenÍcmatrik výhradně katolickému 

faráři. 

Do konce roku 1782 se mohl každý křesť an hlásit 

k nekatolickému vyznání. Pokud to neučinil, byl pokládán za katolíka. 

Od roku 1783 bylo přestoupení možné jen po šetření zvláštní komise. 

Z toho můžeme vyvodit závěr, že rovnoprávnost mezi všemi náb. 

společnostmi uznána nebyla a jednotlivec si nemohl vyvolit jakékoli 

náboženství. Posun oproti předchozí době tu však je. Tolerance 

Josefa II. zajistila 'možnost volného vývoje trpěným konfesím. 

Oproti Katolické církvi naopak upevnil svou moc. Zrušil některé 

kláštery a jejich majetek převedl do náboženského fondu, který 

vznikl kabinetními listy Josefa II. v roce 1782. Mimo jiné také 

provedl reformu manželských zákonů. Patentem z roku 1783 byla 
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rozšířena státní pravomoc ve věcech manželských. V § 1. z. Č. 117/ 

1783 Sb. zákonů soudních bylo vytčeno, že manželská práva a 

povinnosti mají svůj základ jedině v zeměpanských zákonech a že 

rozhodování o vzniklých sporech přísluší před zeměpanské soudy. 11 

K uzavření manželství bylo však i nadále třeba součinnosti církve. 

Na těchto základech byl pak vybudován Občanský zákoník v roce 

1786 respektive v roce 1811. 

V roce 1848 je vydán patent, který v §§ 17. a 27. zaručil všem 

státním občanům úplnou svobodu víry a svědomí. Slíbil také 

odstranění rozdílů v právech v jednotlivých náboženstvích. V tomto 

roce se také přichází na přetřes jazyková otázka. Na Moravě 5. dubna 

1848 Petr ryt. Chlumecký navrhuje komitétu stavovského sněmu 

formulaci zásady rovnosti obou jazyků tj. češtiny a němčiny, 

v církvi, škole, úřadě a soudu.2/ Tato otázka se však řeší až do roku 

1898. 

30. ledna 1849 je provizorně ministerstvem vnitra ustanoveno 

toto: protestanté obého vyznání budou nadále úředně označováni 

jako evangelíci vyznání helvétského a augsburgského; přestoupení 

z křesťanských vyznání se děje u osob dokončivších 18. rok dvojím 

oznámením u dosavadního duchovního správce za přítomnosti dvou 

svědků; právo vedení matrik se přisuzuje i duchovním správcům 

evangelickým. 3/ 

V témže roce byl vydán císařský patent Č. 151/ 1849 ř.z., který 

stanovil úplnou svobodu víry a domácího vykonáyání náboženství. 

Každá zákonem uznaná náboženská společnost měla právo ke 

společnému a veřejnému vykonávání náboženství. Věda a učení bylo 

svobodno . Tento ústavní zákon byl zrušen císařským patentem z 31. 

prosince 1851, avšak práva zaručená církvím a náboženským 

společnostem v roce 1849 zůstala v platnosti. 
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Od roku 1848 se stále více se stále více projevovaly snahy 

směřující k oproštění církve od nadvlády státu. V roce 1850 bylo 

zrušeno Placetum Regium, které obnovila císařovna Marie Terezie, 

což znamenalo, že styk mezi římskou kurií a rakouskými církevními 

hodnostáři byl zcela uvolněn a publikování papežských listin 

nepodléhalo státnímu mimo církevnímu schvalování. Byla obnovena 

církevní soudní pravomoc a stát přestal zasahovat do výkonu 
~ 

církevních obřadů. 

K upevnění pozic katolické církve v Rakousku došlo po 

uzavření smlouvy s Apoštolským stolcem, po uzavření konkordátu, 

jež byl vyhlášen patentem č 195/1855 ř.z. dne 18. srpna 1855. Tento 

konkordát obsahoval celkem 36 článků veřejných a vedle nich ještě 

články tajné, které nebyly publikovány, s výjimkou 4, a byla jím 

znovu potvrzena volnost mezi. římskou kurií a rakouským klérem, 

upřesněna soudní kompetence církevních orgánů a vyjasněny některé 

majetko-právní otázky. Katolická církev dále získala rozhodný vliv 

na školství, veškeré učební pomůcky podléhaly cenzuře katolické 

církve. 

Konkordát vzbuzuje dojem značné nadvlády katolické církve 

v Rakouském císařství. 

Dalšími zákony, které upravovaly postavení církví v monarchii 

byly: 

a) pro katolickou církev 

Císařský patent 185/1856 ř.z. ze dne 8. října 1856, kterým se 

provádí ustanovení Konkordátu ve věcech manželských osob 

katolického vyznání (zrušen zákonem Č. 47/1868 ř.z. z 25.5.1868) 

Nařízení min. kultu a sprav. 95/1858 ř.z .. , kterým se upravuje 

zakládání duchovních řádů a kongregací a jejich oprávnění k 

uzavírání právních jednání 
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37/1860 ř.z. nařízení vydaná od ministeria práva od vrchmno 

velitelství nad armádou zedne 13. července 1860, o tom, čeho komu 

potřebí, aby se prodej a zavazení majetnosti katolických kostelů, 

prebend a duchovních ústavů do knih veřejných vložiti mohlo. 

162/1860 ř. z. nařízení min. kultu a spravedlnosti o zcizení a 

zatížení jmění katolických kostelů, obročí a duchovních ústavů 

175/1860 ř.z. nařízení min. spravedlnosti ohledně zcizení a 

zatížení katolických kostelů, obročí a církevních ústavů 

b) Pro nekatolické církve 

Zákon č. 41/1861 ř.z. tzv. Protestantský patent-

zákon o provedení úplné rovnoprávnosti evangelíků s ostatními 

uznanými konfesemi' 

Prováděcí nařízení č. 42/1861 ř.z. - prozatímní ústavy 

evangelických církví 
c 

Nařízení č. 15/1866 ř.z. - definitivní znění těchto ústav 

evangelických církví 

Po roce 1867 byl poměr státu a církve opět upraven. 
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v 

KAPITOLA 2. Ríjnový diplom 1860 
, 

Unorová ústava 1861 

Po Bachově absolutismu, který ovládl Rakouské císařství 

v padesátých letech 19. stoietí dochází v říjnu roku 1860 k počátku 

demokratických změn v celé Rakouské monarchii. 

20. října 1860 vydává císař František Josef Císařský Manifest

Říjnový diplom, kterým upravuje zákonodárství a to tak, že veškerá 

zákonodárná moc bude vykonávána vždy společně se zemskými 

sněmy, případně se říšskou radou. Věci zemské pak spadají pod 

pravomoc zemských sněmů. 

Další rozšíření'pak znamená zákon č. 20/1861 ř.z. zvaný jako 

Únorová ústava. 

Panovník František Josef ustanovil, že říši zastupuje říšská rada, 

která je složená ze sněmovny panské, kterou tvoří dědiční nebo 

panovníkem jmenovaní členové a církevní hodnostáři, a poslanecké, 

kterou tvořilo 340 zemských delegátů. Z tohoto počtu zastupovalo 

království České celkem 54 poslanců. 

Tato řfšská rada měla působnost ve věcech zákonodárství, které 

se týkaly všech království a zemí. 

Dále tento zákon ujasnil činnost zemského sněmu, jehož pravomoc 

se týkala všech věcí zemských. Jeho působnost tedy zahrnovala věci 

vzdělávací, majetkové, církevní, obecné - pro dobro země, daňových 

nad rámec říše. Měl celkem 241 členů - 236 volených poslanců, a 

pěti jmenovaných členů. Tento sněm se scházel jedenkrát ročně. 

Pro církev bylo důležité, že zemský sněm měl patronátní a 

presentační právo. T. G. Masaryk ve své knize Česká otázka Naše 

nynější krize kritizuje na str. 122 českou společnost jako 
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nedostatečně vyvinutou pro tento demokratický proces. Kritizuje ji 

za její pozice v pasivní opozici. 

Tato ústava nastartovala změny v systému. 
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KAPITOLA 3. Protestantský patent č. 41/1861 ř. z. 

Po Únorové ústavě došlo k uvolnění situace. Určitým vítězství 

protikatolického liberalismu v Rakousku, . jehož kritika byla'" 

zaměřena zejména proti konkordátu, bylo vyhlášení tzv. 

protestantského patentu. Byl platný pro rakouské země vyjma 

Dalmácie a byly jím upraveny poměry evangelické církve vzhledem 

ke státu. Patent obsahuje především důsledky volnosti víry a 

svědomí, zákonného uznání církve evangelické a důsledky úplné 

samostatnosti církve vzhledem na placení příspěvků a dávek ze 

strany věřících 

Tento patent dal právo evangelíkům helvétského a 

augsburského vyznání, aby si své církevní záležitosti samostatně 

spravovali. 

Zaručil úplnou svobodu evangelického vyznání víry a právo veřejně 

vykonávat náboženství. Jestliže toleranční patent Josefa II. povolil 

založení modlitebny se školou, ale omezil jejich vnější podobu ( 

zákaz zvonů a věží) zákon 41/ 1801 ř.z. veškerá tato omezení ruší. 

Dále omezuje pravomoc katolické církve v oblast cenzury 

náboženských knih danou konkordátem a povoluje evangelíkům, jak 

souborně označuje zákon příslušníky augsburského a helvétského 

ritu, vydávání náboženských a bohosloveckých knih. Dále jsou jím 

zaručeny příspěvky ze státního pokladu. 

Dále se zákon zabývá obecnou strukturou evangelických církví. 

Správní strukturu církve rozděluje do čtyř stupňů: 

1. Obec farní (místní) - jejími orgány jsou presbyterium a 

větší obecní zastupitelstvo. 
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2. Seniorát (obce okresní) - jehož orgánem jsou senior ( l 
V pozdějších církevněprávních ustanoveních zrušen) a 

okresní sbor 

3. Superintendence ( v pozdějších církevněprávních 

ustanoveních zrušen) jejími orgány JSou 

superintendent a zástupci superintendence. 

4. Pospolitost všech superintendencí - jejími orgány jsou 

1. c.k. evangelická rada církevní ( v pozdějších 

církevněprávních ustanoveních zrušen) a obecná synoda. 

Všichni zástupci církevních orgánů jsou zástupci volení. Pouze 

superintendent při prvním zvolení musí být do úřadu potvrzení 

panovníkem. Díky tomuto souhlasu mohlo dojít k ovlivnění 

směřování církve, na druhé straně má ale záštitu státu. Panovník 

zároveň potvrzuje církevní zákony, na kterých se usnesl synod. 

Co se týká vymáhání občanského práva, mohou se církevní 

orgány obrátit pro pomoc na orgány světské - jedná se zejména o 

vymáhání platů atd.. V tomto bodě došlo k úpravě rozhodnutím 

říšského soudu z 25.4.1904, kterým přísluší právo rozhodnutí ve 

věcech nároku faráře přímo církevním úřadům. 

Co se týká manželství vymezuje práva občanů evangelického 

vyznání platný občanský zákoník, než dojde k vydání jiných 

nařízení, analogických ke konkordátu. 

Důležitým paragrafem tohoto zákona je paragraf, který povoluje 

zřizování škol. Neomezuje církve ani ve školních osnovách, pouze 

přikazuje, že světské předměty mají být vyučovány ve stejné míře 

jako světské předměty na školách katolických a to až do zestátnění 

škol v roce 1868. 
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j 

V oblasti vzdělávání je zároveň povoleno svobodně a bez překážek 

navštěvování evangelického učeliště v cizině . 

V oblasti majetkoprávní - církevní obce mají právo zákonným 

způsobem nabývat majetek, vlastnit a užívat ústavy, nadace a fondy 

k církevním, vzdělávacím a dobročinným účelům. Je zde pouze 

formulace, že dobročinné a vzdělávací nadace musí být použity 

pouze k účelům jim určeným. Spory ohledně tohoto· jmění pak 

rozhodují církevní soudy.· 

Jako nejdůležitější bod celého patentu vidím § 17, který přímo 

určuje, že rozdílnost křesť anského vyznání nemůže být příčinou 

rozdílného přístupu v právech občanských a politických. 

Zároveň nesmí být rozdíl v přístupu k veřejným ústavům ve státní 

správě. 

Den po tomto patentu byla vydána provizorní ústava církve 

evangelické, která byla zrušena ústavou novou, která začala platit 9. 

prosince 1891. Podle ustanovení platných po roce 1901 má církev 

evangelická zřízení částečně presbytemě-synodní a částečně 

konsistoriální. 

Pro výchovu evangelických duchovních byla zřízena ve Vídni 3. 

října 1850 Evangelicko-theologická fakulta, která nepatřila pod 

vídeňskou universitu. 
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KAPITOLA 4. Prosincová ústava roku 1867 

21. 12. 1867 se vídeňská říšská rada usnesla na řadě zákonů, které 

panovník podepsal a vyhlásil. 

Tyto normy byly označeny jako základní státní zákony a tvořily tzv. 

Prosincovou ústavu. 

Byla poslední z ústav, která platila až do pádu monarchie v roce 

1918. Přinesla široké spektrum občanských práva svobod. Tvořily ji 

následující zákony: 

4.1. Zákon č. 141/1867 ř. z. O říšském zastupitelstvu 

Zákon ponechával v platnosti kuriální systém předchozího zákona 

z roku 1861, neměnil počet poslanců ( 206 ) ani způsob jejich volby 

prostřednictvím zemských sněrriťí. 

Vedle poslanecké komory byla zachována komora panská. 

Změnilo se však postavení říšské rady, která se z poradního orgánu 

stala skutečným parlamentem s právem rozhodovat. Předsednictvo 

nemělo být dále jmenováno panovníkem, ale voleno z pléna. 

Poslancům byla přiznána zákonodárná iniciativa. 4/ 

4.2. Zákon č. 143/1867 ř. z. O zřízení říšského soudu 

Tento nově zřízený soud ve Vídni v čele s předsedou, jeho 

náměstkem, dvanácti členy a čtyřmi náhradníky, měl rozhodovat o 

kompetenčních konfliktech a spor~ch ve, veřejnoprávních 

záležitostech mezi jednotlivými institucemi a o stížnostech 
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jednotlivých občanů na případné zkracování ústavou zaručených 

práva svobod. 51 

4.3. Zákon č.144/1867 ř. z. O soudcovské moci 

Čl. I. říká: " Veškerá pravomoc ve státě se vykonává ve jménu 

císařově." 61 

Tímto zákonem se zaručovala nezávislost soudců, veřejnost 

procesního řízení, pro určité delikty se zaváděly porotní soudy a 

v zásadě se oddělovalo soudnictví ve všech instancích od výkonné 

administrativní moci. Tím se uzavíralo klasické dělení moci na: 

zákonodárnou, výkonnou a soudní. 

4.4. Zákon č. 145/ 1867 ř. z. O vykonávání vládní a výkonné 

moci 

Tento zákon vymezoval postavení císaře jako posvátného , 

nedotknutelného a neodpovědného. Panovník byl formálně vázán 

přísahou, že bude vždy vládnout podle přijatých zákonů. 

Všichni ostatní činitelé byli odpovědně vázáni dodržovat zákonnost v 

plném rozsahu své úřední činnosti. 71 

4.5. Posledním a z hlediska církve nejdůležitějším zákonem byl 

zákon č. 142/1867 ř. z. O všeobecných právech státních občanů 

království a zemí na říšské radě zastoupených ~ 

Tento zákon představoval skutečný katalog občanských práv a 

svobod a zaručoval rovnost občanů před zákonem, rovnost všech 

občanů v přístupu k veřejným úřadům, tato svoboda se ovšem 
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nevztahovala k církevním úřadům, protože ty byly vyhrazeny pouze 

příslušillKům určité konfese. Dále zaručoval svobodu osoby a 

vlastnictví, svobodu pohybu osob i jejich majetku, zakazoval 

jakýkoli svazek poddanský a nevolnický, zaručoval zachování 

listovního tajemství, svobodu shromažďovací, spolkovou a petičnÍ; 

Čl. 6. Každý státní občan se může na každém' místě usadit a 

bydlet, usedlosti všeho druhu sobě dobývati, o nich rozhodovati, 

jakož i za podmínkami zákonnými každou živnost provozovati. Pro 

mrtvou ruku 8/ jsou dovolena obmezení práva, usedlostí dobývati a o 

nich rozhodovati, cestou zákona z příčin obecného blaha. 

Čl. 14. Plná svoboda víry a svědomí jest jednomu každému 

pojištěna. Tento bod se objevuje již v již v patentu z 25. dubna 1848 

a v císařském patentu č. 151 ř.z. z roku 1849. Bohužel nebyla plně 

respektována. Zákon 151/ 1849 ř. z. byl pak zrušen císařským 

patentem z 31. 12. 1851. Požívání občanských a politických práv 

nezávisí na vyznání náboženském; avšak státo-občanským 

povinnostem nesmí se vyznáním náboženským činiti žádná újma. 

Nikdo nemůže být k církevnímu úkonu nebo účastenství v církevní 

slavnosti nucen, pokud po zákonu nepodléhá k tomu oprávněné moci 

jiného. 

Čl. 15. Každá zákonně uznaná církev a náboženská společnost má 

právo společného veřejného vykonávání svého náboženství, řídí a 

spravuje své vnitřní věci samostatně, zůstává v držení a požívání 

svých ústavů, nadací a fondů, určených pro účely kultu, vyučování a 

dobročinnosti, ale je jako každá společnost podrobena všeobecným 

státním zákonům. Tento článek omezil vlastnické právo církve 

účelem - tedy určením majetku pouze k účelům vytčeným výše. 

Církev tedy nemůže sledovat jiné cíle např. výdělečné. Nejen, že I 
omezila toto právo, ale ustanovila i státní dozor nad jejím majetkem. 
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Čl. 16. Stoupencům zákonně neuznaného náboženského vyznání 

je dovoleno domácně vykonávati své náboženství, pokud se nepříčí 

právu a neruší mravnosti. 

Čl. 17. Věda a učení jest svobodno. 

Vyučovací a vychovávací ústavy zakládati a při nich vyučovati je 

oprávněn každý státní občan, který se zákonným způsobem svou 

schopností k tomu vykáže. 

Domácí vyučování nepodléhá žádnému takovému omezení. 

O vyučování náboženství ve školách pečuje církev nebo náboženská 

společnost, které to přísluší. 

Státu náleží nad veškerým vyučováním a vychováváním právo 

nejvyššího dozoru a řízení. 

Čl. 18. Každému je volno voliti Sl své povolání a pro ně se 

vzdělati, jak a kde chce. 9/ 
, 

Jak vidíme neobjevují se tyto ,články v zákoníku poprvé. 

Když přišel 27.11.1867 návrh tohoto zákona k projednání z komory 

poslanecké do komory panské podali biskupové přípis k ministerstvu 

kultu, ve kterém vyslovují obavy o tohoto zákona a udávají příčiny, 

pro které se porady nezúčastní. Biskupové si stěžovali zejména na 2. 

odstavec čl. 6. o hromadění majetku mrtvé ruky, dále pak na čl. 15., 

kde se mluví o správě vnitřních věcí církve a čl. 17, hlásající 

svobodu vědy a učení. 10/ 

Prosazování tohoto zákona v praxi bylo velmi obtížné a setkávalo 

se s mnohými překážkami. 

Jak píše K. Farský na str. 269 své knihy Církev a stát docházelo 

ke stíhání osob učitelských a profesorských od školek mateřských až 

po university pro jejich nesouhlas s názory církve římské. Docházelo 

i ke štvanicím proti universitnímu profesoru T.G. Masarykovi, 

- 19 -



Vztah rakouského státu a římské církve od r. 1870 do r. 1918 Magisterská práce 

zvláště po jeho projevu k problematice náboženské v Hradci Králové 

v roce 1907. 

Pozorujeme-li statistiku vývoje vyznání můžeme říci, že vydání 

tohoto zákona se nijak zvlášť neprojevilo na rozvoji evangelických 

vyznání. 

Lidí patřících ke katolickému vyznání po roce 1869 sice poněkud 

ubylo ( oproti r. 1857 o 0,55% ), ale snížil se i počet lidí patřící 

kvyznání řecko-sjednocenému ( o 0,7 % ). Evangelická církev 

augšpurského vyznání poněkud posílila ( o 0,15 % ), ale helvétské 

vyznání je proti tomu na ústupu. I II 

Svoboda ~vědomí jednotlivce byla sice zaručena zákony, ale jejím 

nutným důsledkem je také svoboda kultová, tj. zákonem zaručená 

možnost, aby se mohli osoby společného vyznání spojit ve státem 

uznané organizaci. Scházela zde státní norma, protože spolkový 

zákon č. 134/ 1867 .ř.z. vyňal náboženské společnosti ze své 

působnosti. Tuto mezeru zaplnil až zákon č. 68/ 1874 ř. z .. 
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KAPITOLA 5. Zákony vydané v roce 1868 
. . 

l.ledna 1868 vzniklo tzv. občanské ministerstvo, jeho předsedou 

byl kníže Karlos Auersperg, jeho zástupcem a ministrem zemské 

obrany a policie byl hrabě Taaffe, ministrem vnitra Dr. Karel Giskra," 

Dr. Leopold Hasner ministrem kultu a vyučování, 

Dr. Eduard Herbst ministrem sprayedlnosti, šlechtic Ignác Plener 

ministrem obchodu, Brestel ministrem financí, hrabě Alfred Potocki 

ministrem orby a Jan Berger ministrem bez portefeuillu. 12/ 

Tato vláda prosadila v květnu 1868 tzv. májové zákony, jimiž 

byla podstatně omezena platnost konkordátu. 
/' 

Zákon o manželském- právu obnovil platnost zákoníku z roku 

1811 a vyjímal otázky manželské z výlučné kompetence římsko

katolické církve. Další ze zákonů pak upravil interkonfesní poměry 

jako náboženství dětí, přestup z jedné konfese do druhé apod. 

Největší rozčarování však způsobil katolické církvi zákon o 

vztahu církve a školy, který zrušil závislost školy na církvi. Škola se 

stala nadkonfesijní a náboženství bylo povoleno učit jen dvě hodiny 

týdně. Rozchod školy s církví pak dokumentoval i zákon z roku 1869 

o povinné školní docházce. Tento zákon modernizoval mnohé 

zastaralé předpisy z počátku století a bezesporu přispěl k velkému 

vzrůstu vzdělání. 

5.1. Zákon Č. 47 z 25.5.1868 ř. z. zákon manželský 

Čl. 1. zrušil manželské právo konkordátní a obnovil manželské 

právo obecného občanského zákoníku ze dne 11. června 1811.13/ 

Základy takového manželského práva položil již císař Josef II. 
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Čl. 2. zavedl občanské manželství pro případ, že by některý 

duchovní správce snoubencům nechtěl provést ohlášky nebo je 

oddati. Co se týká tohoto sňatku, dovoleného vyznavačům všech 

konfesí, platí předpisy obecného občanského zákoníku s těmito 

změnami: 

§ 1. Za světský úřad, který je kompetentní k vykonání ohlášek 

nebo přijetí slavnostního slibu manželského, se pokládá politická 

okresní správa. Ve městech, která mají vlastní obecní statut je to 

obecní úřad, v jehož obvodu je sídlo duchovního, který odmítl 

ohlášky nebo sňatek provésti. 
'---

§ 2: Aby mohlo být požádáno o ohlášky a vykonání sňatku u 

světského úřadu, mají osoby , které vstupují v manželství, prokázati 

tomuto úřadu písemným vysvědčením duchovního,který jiin odepřel 

vyhovět nebo výpovědí dvou svéprávných mužů,kteří bydlí v daném 

obvodu, že duchovní odepřel toto vykonat. 

§3. Všechny funkce a rozhodnutí, která náleží duchovnímu, 

přísluší v případě sňatku před světským úřadem kompetentnímu 
) 

politickému úřadu. 

§4. Proti rozhodnutí politických okresních úřadů ve věcech 

manželských náleží snoubencům právo odvolání k zemskému _ .. 

politickému úřadu a proti rozhodnutí tohoto úřadu právo odvolání 

k ministerstvu vnitra, aniž by bylo vázáno na určitou dobu. 

§5. Ohlášky o sňatku, který má být uzavřen před světským 

úřadem, vykoná tento úřad veřejným vyvěšením na vlastní tabuli 

úředních vyhlášek, k dožádání také na úřední desce obecmbo úřadu 

bydliště každého ze snoubenců. Vyhláška obsahující ohlášky má 

zůstat vyvěšena na úřední desce 3 týdny, nežli se vykoná sňatek. 
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§ 7. Slavnostní přivolení k manželství musí býti před 

představeným zástupcem v přítomnosti dvou svědků a přísežného 

zapisovatele. 

§8. O uzavření manželství je nutné sepsat protokol, který podepíší 

jak snoubenci tak svědkové a obě úřední osoby. 

§9. Politický okresní úřad vede o ohláškách a oddavkách u něj 

vykonaných knihu ohlášek a oddavek a vystavuje z těchto knih na , 

žádost úřední vysvědčení s průkazností veřejných listin. Takové 

úřední vysvědčení má okresní politický úřad zaslati řádným 

duchovním obou snoubencům. 

§ 10 Co se týká rozvodu a rozluky manželství, platí pro manželství 

uzavřená před světskými úřady stejné předpisy obecného zákoníku 

občanského, při čemž mají úřady oprávnění příslušející duchovním. 

§ 11 Manželé, kteří uzavřeli manželství před světským úřadem si 

mohou 'svůj sňatek nechat požehnati církevně duchovním oné 

konfese, ke které přísluší jeden z manželů. 14/ 

F. X. Kryštůfek ve své knize Dějiny církve katolické na str. 362 
c 

píše :. Od roku 1868 do roku 1871 nebyl v Praze ani jediný občanský 

sňatek uzavřen, první sňatek se uskutečnil 5. 3. 1871 na staroměstské 

radnici. Od té doby byly v Praze uzavřeny následující sňatky: Roku ---1871 pět; r. 1872 pět; r. 1873 jeden; r. 1874 osm; r. 1875 čtyři; r. 

1876 pět; r. 1877 čtyři; r. 1878 čtyři; r. 1879 pět; r. 1880 deset; r. 

1881 šest; r. 1882 pět; r. 1883 deset; r. 1884 tři;; r. 1885 čtyři; r. 1886 

osm; r. 1887 deset; r. 1888 devět; r. 1889 dvanáct; r. 1890 pět; r. 

1891 čtyři; r. 1892 devět; r. 1893 patnáct; r. 1894 jedenáct; r. 1895 

šestnáct; r. 1896 dvacet šest; r. 1897 třicet. 

1-- Čl. 3. odkázal veškerou pravomoc v manželských věcech 
.. 
světským soudům, jak byly vykonávány před 1. lednem 1857, kdy 

vstoupily do praxe duchovní manželské soudy. 
~ 
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Dne 1. července 1868 vydalo ministerstvo spravedlnosti, kultu a 

vyučování nařízení na provedení· manželského zákona a žádalo na 

manželských církevních soudech vydání akt. Biskupové to nejdříve 

odmítli, a proto ministr spravedlnosti stanovil výnosem 28. 8. 1868, 

že vrchní zemští soudci mohou požadovat vydání pod pokutou nebo 

násilnými prostředky. Přesto např. olomoucký arcibiskup nechtěl 

akta vydat a zaplatil po sobě pokutu 3000 zlatých, 5000 zl., 10000 zl 

a 20000 zl.. Teprve pod pohrůžkou 100000 zl. akta vydal. 15/ 

Co se týče osob bezkonfesijních, ty tento zákon neřeší. Podle 

zákona č. 51/ 1870 ř. z. však mohou uzavřít manželství pouze ve 

formě civilní před politickým úřadem 1. instance. 

5.2. Školský zákon z 25. 5.1868 č. 48 ř. z. 

Tímto zákonem je stanoven poměr školy k církvi. 

§ 1. Nejvyšší řízení a dozor nad veškerým vyučováním a 

vychováváním náleží státu a vykonává se Lorgány zákonně k tomu 

povolanými. 16/ 

Již § 1. tohoto zákona je v rozporu s konkordátem. V něm je 

dohled nad náboženskou výchovou mládeže svěřen do rukou 

biskupů. 

§2. Bez újmy tohoto práva dozoru přenechává se péče, řízení a 

přímý dozor nad vyučováním náboženství a jeho výkony pro různé 

vyznavače v národních a středních školách příslušné církvi nebo 

náboženské společnosti. 17 / 

Vyučování vostatních předmětech na školách nezávisí na vlivu 

nějaké církve nebo náboženské společnosti. 
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§3. Státem, zemí nebo obcemi založené nebo vydržované školy a 

vychovávací ústavy jsou přístupny všem státním občanům, bez 

rozdílu vyznání. 

§4. Každé církvi nebo náboženské společnosti je povoleno 

svobodně ze svých prostředků zřizovat a vydržovat školy pro 

vyUčování mládeže určitého vyznání.18! 

To však neznamená povinnost zřizovat tyto školy. 

Jsou však zákonům pro vyučování podrobeny a mohou si jen tehdy 

činit nárok k právu veřejnosti, když dostojí všem zákonným 

podmínkám pro nabytí těchto práv. 

§5. Členům jiného vyznání není zákonem zakázáno užívání škol 

a vychovávacích ústavů, které jsou určeny pro vyznavače určitého 

náboženství. 

§6. Učitelské úřady při školách a vychovávacích ústavech 

vyznačených v §3. jsou státním občanům shodně přístupny, kteří se 

svou schopností k tomu řádným způsobem vykázali. 

V tomto paragrafu je zrušen čl. VII. konkordátu. 

Učitely náboženství mohou být ustanoveni pouze ti, které příslušná 

konfesionální vrchní vrchIlost uzná za schopné. 
" 

Při jiných školách a vychovávacích ústavech (§4.) jsou rozhodující 

jejich stanovy. 

§7. Učební knihy pro národní a střední školy, jakož i pro 

vzdělávací ústavy učitelské potřebují jen schválení orgánů, které jsou 

tímto zákonem povolány k řízení a dozoru nad vyučováním. 

Knihy náboženství mohou toto schválení dostat pouze tehdy, když 

budou od příslušné konfesionální vrchnosti prohlášeny za 

připustitelné. 
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§8. Příjmů normálních školních fondů, studijmbo·· fondu, jiných 

založení pro účely vyučovací je možné užívat bez ohledu na vyznání, 

pokud nelze dokázat, že jsou věnovány pro určité vyznání. 

§9. Nejvyšší řízení a dozor nad veškerým vyučováním a 

vychováváním,vykonává ministerstvo vyučování. 

§ 10: V každé zemi řídí a vede dozor nad vyučováním a) zemská 

školní rada, jakožto nejvyšší zemský školní úřad; b) okresní školní 

rada pro každý školní okres; c) místní školní rada, pro každou školní 

obec. 

Rozdělení země na školní okresy se stane zemským zákonodárstvím. 

§ 11. Do zemské školní rady budou povoláni za předsednictví 

místodržitele nebo jeho zástupce: členové politické zemské správy, 

deputovaní. zemského výboru, duchovní z vyznání v zemi jsoucích a 

znalci školství. 19/ 

Zajímavý je rozbor Prof. Kamila Hennera v knize Česká politika 

na str. 799. Píše: Tento zákon kategoricky předepisuje vyučování 

v náboženství církví a náb. společností státem uznaných, z toho 

plyne, že každé / dítě musí být vychováno v náboženství státem 

uznaném. Pokud dojde k případu, že oba rodiče jsou bezkonfesijní, 

pak i dítě je bezkonfesijní podle zákona mezikonfesijního. 

Nemůžeme tedy očekávat, že tito rodiče budou své dítě vychovat ve 

víře, které sami nevěří. Docházíme tedy k velmi sporné otázce. 

Tento zákon byl doplněn zákonem ze 14.5. 1869, který stanovil 

zásady vyučování na národních školách. A dále pak zákonem ze dne 

24. 2. 1873 platným pro království České, který se týkal místní a 

okresní dohlídky ke školám. 

Zákon ze 14. 5. 1869 tzv. říšský školní zákon upravil zásady 

vyučování v národních školách. 
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§1. Národní škola má za úkol děti mravně-nábožensky vychovat. 

§2. ·Každá národní škola, jejíž výlohy k založení či vydržování 

z části nebo úplně kryje stát, země nebo obec, je veřejným ústavem a 

jako veřejný ústav je přístupný mládeži bez rozdílu vyznání. 

§21. Povinnost chodit do školy nastává dokonaným 6. rokem a 

končí dokonaným 14. rokem 

§32. Veřejné učitelské úřady jsou přístupny každému bez rozdílu 

vyznání. 20/ 

Další paragrafy tohoto zákona upravují výuku náboženství na 

národních školách, počet hodin výuky atd .. 

5.3. Dalším a nejdůležitějším zákonem z roku 1868 je zákon č. 49. 

z 25. 5. 1868ř. z., jimž se upravují mezikonfesnÍ poměry státních 

občanů ve vzájemných vztazích. 

5.3.1. Vzhledem na vyznání dětí. 

Čl. 1. Manželské a manželským se rovnající děti následují 

vyznání svých rodičů, pokud oba náležejí k témuž náboženství . 

Při smíšených manželstvích následují synové náboženství otce a 

dcery náboženství matky. Manželé však, mohou stanovit dohodou 

před uzavřením manželství nebo po jeho uzavření jiné následování. 

Nemanželské děti následují náboženství matky, v případě neplatnosti 

předchozích ustanovení určí ten, jemuž náleží právo výchovy dětí, 

jeho náboženské vychování. 

Odvolání k představeným nebo služebníkům církve jsou neplatná. 

Čl. 2. Náboženství dětí nesmí zpravidla být měněno do té doby 

než ono se samo rozhodne ze svobodné.vůle toto učinit. Náboženské 

vyznání mohou měniti rodičové u dětí, které ještě nedosáhly 7. roku 

věku. 
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V případě změny náboženství jednoho nebo obou rodičů nebo 

nemanželské matky mohou s dětmi, které nedosáhly ještě 7. roku 

života, nakládat jako by se narodily po změně vyznání, ať je dohoda 

jakákoliv. 

Čl. 3. Rodičové, poručníci jakož i služebníci náboženství jsou 

odpovědni za přesné dodržování těchto předpisů. V případě jejich 
,~ 

porušení mají nejbližší příbuzní právo povolat úřady, kteří věc 

vyšetří a po zákonu zařídí.2l! 

Co se týče dětí z rodin, kde jsou oba rodiče bezkonfesní, v těchto 

rodinách je povinností otce, aby určil v jakém náboženství má být 

dítě vychováváno. Pokud by tuto povinnost nechtěl splnit musí se 

proti němu postupovat stejně, jako by nechtěl plnit povinnosti 

otcovské. 

5.3.2. O přestupu od jedné církve nebo náboženské společnosti ke 

druhé. 

Čl. 4. Po dokonání 14. roku života má každý bez rozdílu pohlaví 

svobodnou volbu náboženského vyznání dle svého vlastního 

přesvědčení, a povinností úřadů je , ho v této svobodné volbě 

v případě nutnosti hájit. 

Tento pak nesmí být v duševním stavu, který vlastní svobodné 

přesvědčení vylučuje. 

Čl. 5. Změnou náboženství se ztrácí všechna společenská práva 

opuštěné církve nebo náboženské společnosti vzhledem 

k vystupujícímu a rovněž jeho na ni. 

Čl. 6. Aby výstup z církve nebo náb. společnosti měl zákonný 

účinek, musí ho vystupující oznámit politickému úřadu, který 

zprostředkuje oznámení představenému nebo duchovnímu správci té 

církve, kterou opustil. 

- 28-



Vztah rakouského stáLU a římské církve od r. 1870 do r. 1918 Magisterská práce 

V stup do nově zvolené církve nebo náb. společnosti musí vstupující 

osobně oznámit příslušnému představenému nebo správci. 

Čl. 7. Ustanovení § 768 obecného občanského zákoníka, kterým 

se prohlašuje odpadnutí od křesť anství za důvod k vydědění, jakož i 

ustanovení § 122. trestního zákoníka, kterým ten, kdo křesťana 

k odpadnutí od křesť anství svádí nebo bludy proti křesť anské víře 

rozšiřuje se ruší. 

5.3.3. Vzhledem na úkony bohoslužby a duchovní správy 

Čl. 8. Představení, služebníci nebo příslušníci některé církve nebo 

náb. společnosti se mají zdržet úkonů bohoslužby a duchovní správy 

na příslušnících jiné církve nebo náb. společnosti, pokud o to nebyli 

požádáni od oprávněných osob. 

Mimo tyto případy je tento úkon pokládaný za právně neplatný a 

úřady mají poskytnout pomoc na žádost zkrácených soukromých 

osob nebo náb. společností.22/ 

5.3.4. Vzhledem na příspěvky a dávky 

Čl. 9. Příslušníci některé církve nebo náboženské společnosti 

mohou být jen tehdy přidržováni k příspěvkům v penězích, plodinách 

nebo k práci pro účely kultu jiné církve nebo náb. společnosti, pokud 

mají povinnosti věcného patronátu 23/, nebo pokud spočívá závazek 

k takovým dávkám na soukromo-právních listinách. 

Žádný duchovní správce nemůže žádat na příslušnících jiného 

vyznání žádné taxy, štoly 24/ atd., pouze za skutečně na jejich žádost 

vykonané úkony, a to pouze podle zákonného výměru. 

Čl. 10. Ustanovení předešlého článku 9. platí úplně též na 

příspěvky a dávky pro účely vyučování, vyjma toho, kdy příslušníci 
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jedné církve nebo náb. společnosti s příslušníky druhé tvoří jednu 

obec pro zákonné při školení a je tedy nutné nést náklady ke zřízení a 

zachovávání společné školy. 

Čl. 11. Všechny nároky,které v předešlých článcích neJsou 

uvedeny je nutné pokládat za zrušené. 

5.3.5 . Vzhledem na pohřby 

Čl. 12. Žádná náboženská obec nesmí mrtvole člověka, který jí 

nenáležel, slušné pochování na svém hřbitově odmítnout 

a) když jde o pochování v rodinném hrobě 

b) v okolí místní obce, kde se případ smrti stal, není pro 

vyznavače církve nebo náb. společnosti zemřelého žádný hr'bitov. 

5.3.6. O svěcení slavností a svátků 

Čl. 13. Nikdo nemůže být nucen, aby se o slavnostech a svátcích 

jemu cizí církve nebo náb. společnosti zdržoval práce. 

V neděli se však má mezi službami Božími zastavit každá práce, 

která není ,nutná. 

Dále musí být o svátcích jakékoli církve opomenuto vše, co by mělo 

za následek rušení nebo· omezování slavnosti. 

Čl. 14. Žádná náboženská obec nesmí být nucena, aby se 

zdržovala zvonění ve dnech, v nichž ! podle ustanovení jiné náb. 

společnosti nebo církve zvoniti se nemá. 

Čl. 15. Ve školách, kam chodí příslušníci rozličných církví nebo 

náb. společností se má zavést takové rozdělení vyučování, aby i 

menšina mohla plnit své náboženské povinnosti. 

- 30-



Vztah rakouského státu a římské církve od r. 1870 do r. 1918 Magisterská práce 

5.3.7. Závěrečná ustanovení 

Čl. 16. Všechna ustanovení dosavadních zákonů a nařízení 

protivící se těmto předpisům, ať spočívají na kterémkoli základě i 

protivné obyčeje, i kdyby zde nebyly výslovně zrušeny, pozbývají 

platnosti. 

Čl. 17. Tento zákon vstupuje v platnost dnem svého vyhlášení. 

Čl. 18. Provedení tohoto zákona je přikázáno ministru kultu a 

vyučování, jakož i ostatním ministrům v jejichž obor působnosti 

předpisy jeho spadají. Ti mají vydat potřebná nařízení k jeho 

provedení. 25/ 

Když 25. 5. 1868 vstoupily v platnost všechny tři konfesionální 

zákony, podal papežský nuntius ve Vídni proti nim 26. 5. ohrazení. 

V něm prohlásil manželský zákon za porušení konkordátu, 

znesvěcení svátosti manželského stavu a urážku božských a 

církevních zákonů; o školním zákoně řekl, že se svědomí 

v nejútlejším věku vystavuje náboženské netečnosti; o 

interkonfesním, že korunuje soustavu nekatolických opatření, 

protože práva církve omezuje. 

Papež Pius IX. vydal dne 22. června 1868 a1lokuci 26/, kterou 

zmíněné zákony, pokud zasahují do oboru církevního odsoudil a 

zavrhl. 

Jak vidíme, církev se velice bránila novým zákonům, a také proto 

svolala 1. vatikánský všeobecný sněm. 
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5.4. Vatikánský všeobecný sněm, článek o neomylnosti papeže a 

zrušení konkordátu. (viz př11oha) 

Dne 29. června 1868 svolal papež Pius IX. bullou ".Aeterni Patris 

Unigenistus " všeobecný katolický sněm do Říma. Na tento sněm 
" 

byli pozváni i pravoslavné církve a protestanté. Světské vlády 

pozvány zvlášť nebyly, ale svolávací bulla jim účast umožňovala. 

Tento sněm 588 hlasy proti dvěma zamítavým schválil 18. 

července 1870 dogma o papežské neomylnosti v otázkách víry a 

mravů. (viz př11oha) 

Z důvodu vyhlášení článku neomylnosti papeže, došlo k velkým 

protestům. Důsledkem bylo, že konkordát uzavřený mezI 

Apoštolským stolcem a Rakouským mocnářstvím a vyhlášený 

patentem č. 195/1855 ř.z. dne 18. srpna 1855 byl zrušen. článek 

prohlášen, byly na ministerstvech porady, které měly za výsledek 

Z tohoto důvodu svolil císař 30. července 1870 k vypovězení 

konkordátu. A tak byl konkordát formálně zrušen. 

Kjeho zákonnému zrušení došlo květnovými zákony v r. 1874. 
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KAPITOLA 6. Květnové rakouské konfesní zákony 

z r. 1874 

6.1. Návrhy zákonů 

Roku 1873 sešla se říšská rada poprvé zvolená z přímých voleb. 

Zvolila si za svého předsedu D/ Rechbauera, který při svém nástupu 

řekl, že lid čeká s netrpělivostí na předlohy k upravení poměrů mezi 

státem a církví . Proto se ihned začalo pracovat na nových zákonech. 

Dne 21. ledna 1874 předložil ministr kultu Stremayer poslanecké 

komoře čtyři návrhy zákonů. 

1. návrh zákona " O / upravení vnějších právních poměrů 

v katolické církvi", jehož prvním článkem se ruší patent z 5. 

listopadu 1855. 

2. návrh zákona " o vnějších právních poměrech klášterních 

společností. " 
"I 

3. návrh zákona" o krytí potřeb katolické bohoslužby příspěvky 

z obročního jmění k náboženské matici" 

4. návrh zákona" o zákonitém uznání náboženských společností" 

K těmto předlohám předneslo ministerstvo motivní zprávu 
I' 

( odůvodnění). Nejprve všeobecné ke všem zákonům a poté ke 

každému zákonu zvlášť. 

, Motivní zpráva praví: "Již oněmi třemi zákony z 25. května 1868 

o právu manželském a s ním spojeném ústavu fakultativního občan. 

manželství, o škole a vztazích interkonfesionálních bylo státní pole 

od veškerého církevního vlivu osvobozeno a platnost konkordátu 

pouze na církevní věci omezena." 27/ 

Zpráva připouští, že konkordát byl uzavřen na základě 

porozumění obou stran státu a církve. Nynější politický názor však 

neuznává ve státě žádnou jinou suverenitu než státní svrchovanost. 
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Dále zpráva pokračuje: " Po zrušení konkordátu je odstraněna každá 

pochybnost, že i poměry katolické církve, pokud pod státní 

zákonodárství spadají, výlučně na státní půdě spořádati jest, a že zde 

zákonodárná moc není vázána žádnými zvláštními závazky. 

Stanovení těchto práv je výlučnou věcí zákonodárných činitelů, 

ale nikdy nikoho třetího mimo stojícího. Kdekoli se tedy církevní 

stanovení nebo obyčej sráží se státním zákonem, musí mu ustoupit." 

28/ 

Státní základní zákon stanovuje podle článku XV., že uznané 

náboženské společnosti si své vnitřní věci spravují samy. Články víry 

(materia fidei) náleží k nejvlastnějším věcem každé církve, a stát 

proto nemá ani schopnosti ani právo, aby náboženská mínění 

zakazoval nebo opravoval. Má pouze právo jen odepřít uznání 

náboženským společnostem nebo mu je z důvodů vnějších odebrat. 

Z tohoto hlediska mohla vláda zrušit konkordát. 
e . 

Stát dále uznává, že církev přináší veřejný užitek a proto má 

nárok na zvláštní spojení s veřejným životem a na zvláštní přednosti, 

které nenáležejí soukromým společnostem. 

Vzhledem na kláštery motiv říká:"Vláda nenavrhovala podřízení 

klášterních společenstev pod všeobecné spolčovací zákony. 

Protože jsou církevní společnosti tak vynikající, důležité a vlivu 

plné organizace, musí si, státní moc na jejich dozor činiti nárok. " 29/ 

Proti předlohám konfesních zákonů svolal kardinál Rauscher 

konferenci biskupů, na kterou se dostavilo 32 biskupů. Konference 

začala 12. března 1874 a trvala do 23. března t. r .. Papež Pius IX. do 

Vídně poslal list , ve kterém se vyslovil proti konfesním předlohám, 

zavrhl zásadu úplné podrobenosti církve pod státní moc, ohradil se 

proti jednostrannému zrušení konkordátu, proti porušení církevní 

svobody· vzhledem na duchovní správu, správu věřících, náboženské 
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vychování mládeže a porušení práv vzhledem na duchovní správu a 

církevní jmění. Poukazoval také na ohrožení biskupské pravomoci. 

Papež Pius IX. také napsal list císaři, který se týkal navrhovaných 

zákonů. 

Biskupové vydali pamětní list sepsaný kardinálem Rauscherem a 

adresovaný ministru kultu a panské komoře. V tomto listě protestují 

proti absolutismu, který pohlcuje práva církve a prohlásili, že budou 

zachovávat zákon " o vnějších správních poměrech katolické církve" ~. 

jen tehdy, pokud se bnde slučovat s konkordátem. 30/ 1 

6.2. Jejich schvalování 

Poslanecká komora začala jednat o předlohách na základě zprávy 

konfesionálnÍho výboru v březnu 1874. Generální debata o první 

předloze trvala čtyři dny a proti předloze zákona bylo zapsáno 36 

řečníků, pro pak bylo 22 řečníků. 

Souhrn důvodů řečníků, kteří se vyslovili pro.předlohu je: 

Ve státě má právo poroučet jen stát, církevní poměry ve státě musí 

být uspořádány na základě novověkého práva. Papež nemůže mít 

žádnou pravomoc ve státě. Není to boj proti náboženství, nýbrž boj 

proti zneužívání náboženství ke světským účelům. Aby církve 

nebyly státu nebezpečné, musí mít stát kontrolu nad jejich 

vzděláním, ustanovením a odstraněním z úřadu. 

O druhé předloze začala poslanecká komora rokovat 16. března a 

ukončila ji den po té. Zákon byl přijat 20. března ve třetím čtení 192 

hlasy proti 32. 

O třetím zákoně začala generální debata dne 25. dubna a skončila 

týž den., Zákon byl přijat ve třetím čtení dne 1. května. 
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Posledním zákonem byl zákon "o zákonitém uznání 

náboženských společností". Ten byl poslaneckou komorou přijat bez 

rokování 6. května 1874.31/ 

Panskou komorou byly zákony přijaty takto: 

1. předloha zákona byla přijata ve třetím čtení dne.J6. dubna po 

generální debatě, která trvala tři dny. 

2. zákon byl přijat 24. dubna ve zostřené formě , ke které 

poslanecká komora 1. května přistoupila. 

3. zákon odpočíval v panské sněmovně až do roku 1876, kdy byl 

17. ledna ve třetím čtení přijat. Bohužel se ministerstvo nikdy 

neosmělilo tento zákon dát k podpisu císaři. 

4. návrh zákona byl panskou komorou přijat ve třetím čtení 6. 

května. 

Dne 7. května 1874 obdržely zákony "o vnějších správních poměrech 

v katolické církvi" a " o příspěvcích k náboženské matici a na 

uhrazení potřeb na účely církve katolické císařské potvrzení, 

dne 20. května 1874 zákon" o uznání náboženských společností". 32/ 

6.3. Znění květnových zákonů 

6.3.1. Zákon č. 50. ř. z.' ze 7. května 1874, kterým se upravují 

vnitřní právní poměry katolické církve 

Před tím než začnu citovat tento zákon, bych vás ráda seznámila 

s poměry katolické církve vzhledem k Rakousku. 

Katolická církev hyla v Rakousku až do roku 1849 církví státní a 

panující. To znamená, že byla závislá na státu. Nadvláda státu nad 

církví se vyvinula pomalu. Jistý byl hlavně vliv okolních 

protestantských států, kde vládlo přesvědčení, že zeměpanská moc 

musí být zaměřena i proti církvím. 
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Již za Marie Terezie se předepisovaly státní katechizmy, 

příslušnost církevních soudů byla omezena ve sporných a trestních 

věcech, byly státem stanoveny překážky manželské. Císař Josef II. 

pak dále omezuje církev katolickou tím, že dává státnímu 

zákonodárství moc upraviti v církvi vše, co není původu Božského. 

DuchovnLse pak stávají státními úředníky a jejich povinností je řídit 

se výhradně státními předpisy. Převrat v poměru státu k církvi 

katolické nastává v Rakousku po roce 1849 a vrcholí konkordátem. 

Tento zákon však provedl opravdový převrat. 

Čl. 1. Patent, vydaný dne 5. listopadu 1855, dle celého svého 

znění se ruší. 

Čl. 2. Vnitřní právní poměry církve katolické se upravují 

'ustanoveními níže uvedenými. 33/ Podle rakouského práva je 

záležitostí vnitřní nebo vnější to, co za ni bylo státním zákonem 

stanoveno. Toto stanovisko sice církev neuznává, ale podvolila se 

mu pod tlakem poměrů. 

Čl. 3. Tento zákon nabude moci ode dne vyhlášení. 

Čl. 4. Ministrovi duchovních záležitostí a vyučování a ministrům 

vnitřních záležitostí a práv je uloženo, aby tento zákon uvedli ve 

skutek. 

Ustanovení, jimiž se upravují vnitřní právní poměry katolické církve 

a) Co se týče církevních úřadů a prebend 34/ 

§ 1. V příčině toho, čeho má zapotřebí ten, kdo chce dojít církevních 

úřadů a prebend, pravidlem jsou zákony státní a nařízení církevní 

mající platnost v mezích těchto zákonů a ve zvláštních případech 

zakládací listiny. 
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§ 2. Stát žádá na tom, kdo chce získat nějaký církevní úřad nebo 

prebendu: 

aby byl rakouským státním občanem 

aby byl co se mravnosti a státního občanství týká,bezúhonného 

chování 

a aby měl zvláštní způsobilost, která je potřebná k dosažení jistých 

církevních úřadů podle zákonů. 

Stejných vlastností se žádá také po duchovních, kteří jsou povoláni 

k zastupování těchto úřadů, k jejich dočasnému spravování nebo 

k vypomáhání u nich.35/ 

Příslušné církevní předpisy tím však nejsou odstraněny, ale je vydána 

ještě tato státní norma. Rozhodla také okolnost, že duchovní se 

starají také o úkony státní správy. 

§3. ,Arcibiskupské a biskupské stolice, místa kanovnická' na 

veškerých kapitulách 36/ se budou obsazovat jako dosud a biskupští 

faráři se budou jmenovat způsobem jako doposavad. 

Nezakládá-li se obsazení nějakého místa na císařském jmenování 

nebo na kanonické volbě, která je císařem potvrzená, bude osoba 

určená pro některý z jmenovaných církevních úřadů oznámena státní 

správě pro duchovní záležitosti. 

Učiní-li tato správa odpor nemůže být místo obsazeno a osoba 

j menována. 37/ 

Tím bylo zaručeno právo veta jak při vyšších, tak při nižších 

církevních úřadech. 

§4. V příčině církevních úřadů a prebend, které propůjčují 

diecézní biskupové, ustavuje se právo ze zvláštních titulů státní moci 

nebo někomu jinému příslušející, jmenovat osobu, která se má 

ujmout církevního úřadu nebo církevní prebendy. 
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Církevní úřady a prebendy tohoto způsobu poněvadž nejsou 

postaveny pod soukromým patronátem a jsou dány zcela nebo z větší 

části ze státní pokladny, z náboženského fondu nebo z jiných 

veřejných důchodů, mohou se propůjčit jediné po presentaci státní 

moci vykonané. 

Kterými orgány se toto právo presentační ( podací) má vykonávat, 

stanoví se způsobem nařízení. 

§5. K obsazení uprázdněných kanovnických míst a prebend 

světského duchovenstva" s nimiž je spojena duchovní správa, bude 

vypsán konkurs. 

Zevrubnější ustanoyení o tomto konkursu se vydají nařizovacím 

způsobemcpo vyslyšení biskupů. 

§6. Propůjčuje-li biskup volně nějaké místo nebo má-li presentaci 

někdo"jiný než císař nebo některý císařský úřad, anebo zřizuje-li se 

zástupce nějaké vtělené farní prebendy, je biskup povinen oznámit 

osobu, která je na to místo určená zemskému řízení. 

Neučiní-li zemské řízení do 30 dnů ode dne, kdy mu byla osoba 

oznámena, námitky proti ní může se osoba dotčená bez závady 

ustanovit nebo vtělená prebenda obsadit. 

Proti námitkám učiněným od zemského řízení se může biskup 

odvolat k ministrovi duchovních záležitostí. 

Nevydá-li ministr odvolání místa, nemůže být duchovní 

ustanoven ani prebenda obsazena. 

§7. Dosazovati osoby k církevním úřadům a prebendám 

jmenované v práva duchovní čili. spirituální s těmito úřady a 

prebendami spojená, náleží příslušným vrchním duchovním. 

Uváděti je v příjmy s těmito úřady a prebendami spojené náleží 

státní správě duchovních záležitostí za účasti biskupů a farních osad \\ 
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a pokud jsou tyto prebendy a úřady postavené pod soukromým 

patronátem, také za účasti církevních patronů. 

§8. Jestliže by některý držitel církevmbo úřadu nebo prebendy 

ztratil rakouské občanství nebo byl by vinný nějakým zločinem nebo 

trestným činem, který vzešel ze zištnosti, urážel mravopočestnost 

nebo dával veřejné pohoršení, má státní správa duchovních věcí 

žádat, aby byl z úřadu odstraněn. 

Co bylo výše ustanoveno vztahuje se také na ty duchovní, kteří· 

byli povoláni k zastupování těchto úřadů. 

§9. Stane-li se samostatný duchovní správce služby neschopným, 

bude rozhodnuto po umluvení příslušného státního i církevního 

úřadu, jestli se má zřídit administrátor nebo se mu má přidat kněz na 

pomoc, I!ebo má-li se duchovní správce, který je služby neschopný 

vzdát prebendy a dát se mezi duchovní nemocné. 

§10. Nemůže-li některý církevní funkcionář zastávat svůj úřad pro 

nějakou překážku ~ .. kromě případu uvedeném v §9, má církevní 

představený včas učinit potřebné opatření. 

Má-li se žádat kvůli takovému opatření nějaká pomoc na 
~~ 

veřejném fondu nebo fondu po staveném pod veřejnou správu anebo 

jde-li o trvalé zatížení prebendy, je k tomuto opatření zapotřebí 

státního souhlasu. 

§ 11. Kdykoli se některý úřad nebo některá církevní prebenda 

uprázdní, má to být ihned oznámeno řízení zemskému. 

§ 12. Každý uprázdněný církevní úřad nebo církevní prebenda se 

má obsadit do jednoho roku ode d~e uprázdnění. 

Ve zvláštních případech se může tato lhůta s přivolením 

zemského řízení prodloužit. 

b) U stanovení, které se týká úřední moci a duchovní správy 

- 40-

\\ 

\ 
) 



Vztah rakouského státu a římské církve od r. 1870 do r. 1918 Magisterská práce 

§ 14. Arcibiskupové, biskupové a biskupští vikáři mají spravovat 

vnitřní církevní záležitosti svých diecézí podle církevních nařízení, 

pokud neodporují tato nařízení státním zákonům. 

§ 15. Bez újmy práva biskupů udělovat svěcení, propůjčí se titulu 

stolního z náboženského fondu jen takovým duchovním, kteří jsou 

způsobilí k nabytí církevních úřadů podle § 2 .. 

§16. Biskupové jsou povinni poslat svá vynesení ( nařízení, 

instrukce, pastýřské listy atd.), když je vyhlašují, zároveň 

politickému řízen~ zemskému, aby je vzalo na vědomí. 

§ 17. Pokud by vláda shledala, že jsou některému nařízení 

týkajícímu se veřejných služeb Božích na odpor, má je zakázati. 
~, 

§ 18.Církevní moci úřední se může užít jedině proti osobám 

k církvi příslušejícím a nemůže se jí užívati k tomu, aby se někomu 

bránilo v zachovávání zákonů a úředních nařízení nebo volnému 

užívání státoobčanských práv. 

§ 19. Při vykonávání úřední církevní moci nelze užívat vnitřního 

donucování. 

§20. Ke zřizování nových diecézí a farních osad, ke změně hranic 

diecézí a již zřízených farních osad, také ke zřizování, spojování či 

rozdělování prebend je zapotřebí státní schválení. 

§21. Přeloží-li se farní osadníci do jiné fary, pozbude dosavadní 

farář práva k rozličným dávkám, které byli povinni jako osadníci 

vybývati, pokud to není v rozporu s důvody, které jsou vyvozeny 

z práva soukromého nebo pokud nebylo nic jiného při přeložení do 

jiné fary domluveno. 

Stalo-li se dosud takové přeložení do jiné fary a náleželo-li právo 

k takovým dávkám předešlému faráři, přejde toto právo, nejsou-li tu 
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výjimky výše řečené, na nového faráře, ale bez újmy osobního práva 

nynějšího faráře k těmto dávkám. 

§22. Státní správa duchovních záležitostí může po vyslyšení 

ordinariátu učinit změnu v dotaci úřadů duchovní správy, když se tím 

veřejný fond sprostí nějakého břemene bez újmy řádné kongruy a 

beze změny fundačního nařízení. Ale taková opatření se mají kromě 

zvláštních případů činit jen tehdy, když dojde ke změně osoby 

duchovního správce. 

§23. K dobývání dávek nebo ke konání jiných povinností 

k církevním účelům, které byly uloženy církevním příslušníkům 
",-

s přivolením vlády,'je dovoleno použití politické exekuce. 

To platí také o stálých poplatcích za církevní ohlášky, oddavky a 

pohřby, jakož i za písemnosti vytvořené od farního úřadu. 

Ti, kdo požívají práva chudých, jsou těchto poplatků zproštěni. 

§24. Vláda má právo změnit církevní řád štolní, pokud vyslechne 

biskupy. 

Tento § byl zrušen zákonem č. 122/1926 Sb. z. a n. 

§25. Proto, že někdo církevní štolu nezaplatil, nemůže se mu, 

kromě zvláštních případů, výkon farního úřadu odepřít. 

Jde-li o vyhotovení nějaké listiny ze strany farního úřadu, může se 

žádat, aby žádající zaplatil nejdříve kolek, pokud je ho zapotřebí. 

§26. Kdyby někdo přestoupil řád štolní, bude potrestán správním 

úřadem po vyslyšení ordinariátu peněžitou pokutou až do výše 100 

zlatých, jestliže se tento případ nehodí k řízení soudu. 

Zároveň s pokutou bude vyřčeno, jakou náhradu má viník dát, tento 

výrok o náhradě se může stát· exekucí. 

Kdyby se dopustil některý duchovní takového přestupku znovu, 

může státní správa· duchovních věcí žádat, aby byl odstraněn 

z výkonu svého církevního úřadu. 
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Zrušen zákonem č. 122/1926 Sb. z. a n. 

§27. Kromě případu, uvedeném v § 23., propůjčí se k uskutečnění 

církevních nařízení a rozhodnutí státní pomoc v níže uvedených 

případech a jen tímto způsobem. 

ba)kdyby bylo zapotřebí nějakého" vnitřního opatření k sesazení 

nebo odstranění některé osoby z církevního úřadu nebo z církevní 

prebendy, které nařídil církevní představený v mezích své úřední 

moci, může řízení zemské toto opatření učinit na žádost církevního 

představeného, pokud bylo před vynesením nálezu provedeno řádné 

řízení a neodporuje-li tento nález ani státním zákonům, ani církevním 
, 

nařízením, které majíye státě platnost. 

bb) Také, se může církevním představeným, pokud chtějí 

některého duchovmno církevně vyšetřovat, 'propůjčit státní pomoc 

k tomuto provedení, pokud při žádosti zároveň prokáží, že zamýšlené 

vyšetřování je podle práva odůvodněné. 

Osoby, které nenáležejí ke katolickému duchovenstvu, může 

vyslýchat pouze úřad státní. 

§28. Kdyby byl opatřením některého církevního představeného 

porušen státní zákon, může se ten, kdo se domnívá, že byl ve svém 

právu zkrácen, obrátit ke správnímu úřadu, který mu má opatřit' \1 
pomoc, nenáleží-li věc do oboru práva civilního nebo trestního; 

náleží-li věc do oboru práva, může učinit dočasné opatření. 38/ 

Tento paragraf si zasluhuje zvláštní pozornost, protože jím 

vstupuje do rakouského zákonodárství tzv. recursus ab abusu, to je 

stížnost na zneužití církevní moci. Tento rekurs je však přípustný 

pouze tehdy , jestliže byl opatřením církevmno představeného 

porušen nějaký pozitivní zákon. 39/ 

§29. Pokud zavede soud proti nějakému katolickému duchovnímu 

vyšetřování pro nějaký zločin, přečin nebo přestupek, má to oznámit 
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církevnímu představenému, který nad tímto duchovním vykonává 

církevní dozor. 

Tomuto představenému se má také zaslat vynesený rozsudek 1 

s rozhodujícími příčinami. 

Při zatčení katolických duchovních a jejich držení ve vazbě, má být 

přiblíženo na vážnost, která jejich stavu náleží. 

b) Co se týče katolicko-teologických fakult a vzdělávání 

kandidátů stavu duchovního 

§30. Jak mají být zřízeny katolicko-teologické fakulty se ustanoví 

zvláštním zákonem. 

Týmž způsobem se ustanoví, pokud stát předepisuje v příčině 

kandidátů duchovního stavu zvláštní způsob vzdělávání. 

c) Co se týče klášterních společenství 

§31. Co se dotýká vnitřních právních poměrů klášterních 

společenství v církvi katolické, mají platnost zvláštní nařízení 

v příčině takových společenství vůbec vydaná. 

d) Co se týče církevní!Io patronátu 

§32. Patronátní poměry se uspořádají zvláštním zákonem. Až do 

té doby zachovávají v příčině těchto poměrů platnost dosavadní 

nařízení. 

Avšak při uvažování každého úřadu je nutné řídit se pravidlem, že 

patronátní břemena se vztahují pouze kjistému kostelu a kjisté 

prebendě postavené pod patronátem a že je nelze zvětšit, kdyby se 
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rozmnožily duchovní potřeby osady ,nebo kostela, které k tomuto 

kostelu nebo k této prebendě přísluší. ' 

§33. Pokud by vzešla rozepře o to, jestli je nějaký kostel nebo 

prebenda postavena pod patronátem, nebo má-li biskup sám právo 

.prebendu obsadit, má to řádným postupem instancí rozhodnout státní 

správa pro věci duchovní, slyševši nejprve úřady církevní. Jde-li 

však jen o to, komu přísluší patronát kostela nebo prebendy, 

rozhodne o tom soudce. 

§34. V příčině rozepří, které vzešly o nějaké dávky nebo jiné 

povinnosti, které někdo žádá z příčiny patronátu, přísluší pořadem 

instancí rozhodnutí úřadům, které spravují duchovní záležitosti. 

Pouze kdyby patron vyvozoval, že je zcela nebo z části zproštěn 

dávek nebo jiných povinností, ze zvláštních důvodů soukromého 

práva, má se předsejíti pořadem práva, a správním úřadům přísluší 

pouze učinění prozatímních opatření, je-li to potřeba. 

e) Co se týče farních osad 

§35. Všichni katolíci téhož obřadu, bydlící v jednom okrsku 

farním, tvoří dohrOI]1ady farní osadu. 

Veškerá správa nějaké církevní věci se týkající, která je v zákonech 

přiřknuta obcím, přísluší farním osadám, a veškeré povinnosti tohoto 

způsobu, které jsou v zákonech uloženy obcím, náležejí osadám 

farním. Jen patronátní práva mohou příslušet některé obci místní jako 

obci místnÍ. 

§36. Nemá-li některá farní osada na uhrazení potřeb vlastní jmění, 

nebo nejsou-li tu jiné církevní prostředky, které by se k tomu mohly 

užít, nechť je rozepsán příplatek na farní osadníky k jejich zapravení. 
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§37. Jak se mají farní osady zřizovat a zastupovat, jak se mají 

jejich záležitosti spravovat, ustanoví se šíře zvláštním zákonem. 

f) Co se týče práva v příčině církevního jmění 

§38. Co se týče hospodaření s církevním jměním je pravidlem, že 

církevní jmění požívá té ochrany státní, jako obecně užitečné nadace. 

Státní správa iáležitostí duchovních má zvláště právo, dohlížet na to, 

aby se základní jmění kostelů a církevních ústavů zachovalo, ujistit 

se, zda je zde toto jmění a pokud by shledalo, že něco chybí, učinit 

co je zapotřebí, aby se to nahradilo. 

Co se týče toho, čí je jmění zádušní a prebendní a co se týká jiných 

poměrů k tomuto jmění, které vycházejí z práva soukromého, je 

pravidlem to, co je vyměřeno v obecném právu občanském. Pokud 

by doŠlo o to k rozepři, rozhodne o ní soud. 

§39. Jmění každého kostela a církevního ústavu ať je odděleno od U 
jmění prebendního, zvlášť o sobě spravováno a účtováno. J\\ 

§40. Právní závazky, které leží na jmění zádušním nebo 
~ 

prebendním se mají plnit nejprve z užitků a teprve kdyby užitky 

nestačily, z podstaty jmění. 

Jsou-li tu však kromě jmění zádušního či prebendního i jiní 

povinníci, ať jsou plněny závazky jen z té části podstaty jmění, 

jejichž užitků není zapotřebí na zapravení běžných potřeb kostela 

nebo prebendy, zbytek ať dají ostatní povinníci podle míry svého 

závazku. 

§41. Správa jmění kostelů a církevních ústavů při nich zřízených, 

I 

ať je zařízena tak, aby v ní měl účast správce kostela a zastupitelstvo V 
těch, kteří jsou povinni, kdyby jmění nestačilo, zapravovati náklady \ 
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na potřeby kostelní, a kteří subsidiárně ručí za závazky kostela nebo 

církevního ústavu. 

§42. Podle pravidla vyřčeného v § 41., mají spravovat jmění 

farních kostelů společně správce fary, farní osada a patron kostela. 

§44. Správa biskupského, kapitulního a klášterního jmění se řídí 

bez újmy státního práva dohlížecího nařízeními, v té příčině ve 

statutech vydaných. 

§45. V mezích ustanovení výše položených zachovává se 
, fl 

biskupům a jejich, náměstkům účast ve správě církevního jmění, 

které se nachází v jejich okresku; které jim podle církevního nařízení 

přísluší, pokud tato nařízení neodporují státním zákonům. 

§46. Spravování prebendního jmění náleží duchovním 

poživatelům prebend pod dohledem patronů a pod vrchním 

dohledem patronů a státu. 

Nařízení vydaná, o povinnosti farních osad při opatrování stavení, 

zůstávají v platnosti. 

§47. Nadání pouze církevní budou spravovat i nadále církevní 

orgány. 

Pokud by došlo k pochybnosti, zda je nadání pouze církevní, 

rozhodne o tom v poslední instanci ministr duchovních záležitostí. 

§48. K vysvědčení právních jednání, které se týkají některého 

kostela nebo církevního ústavu, je potřeba podpis správce kostela a 

nejméně dvou členů zastupitelstva ( uvedených v §41.) 

§51. Co je ustanoveno v ministerských nařízeních č. 162/ 1860 ř. 

\\ 

z. a v Č. 175/1860 o prodeji a zavazování jmění katolických kostelů, 

prebend a ústavů, má i dále platnost, s výjimkou toho, že k takovému ~ 

prodeji nebo zavázání je potřebí schválení papežské kurie. :J 1 
f 
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§53. Pomine-li některé církevní společenství nebo zřízení, které 

má své vlastní jmění, připadne toto jmění náboženskému fondu, 

jestliže néní ustanoveno fundačním nařízením, nač se má obrátiti. 

§57. B/ez újmy toho, co je výše ustanoveno, zachovávají se v moci 

své nařízení, vydaná v každém království a každé zemi o zřizování a 

udržování katolických kostelů a prebendních stavení v dobrém stavu, 

dále o opatrování kostelních parametrů, nářadí a jiných potřeb. 

V záležitostech~právě jmenovaných, mají také v budoucnosti správní 

úřady učinit náležitá opatření, aby potřebné výlohy přišly 

k zapravení, a to, má-li k nim přispět některý veřejný fond, 

z povinnosti úřadu, nežádá-li se nic na veřejném fondu, k požádání 

stran. 

Zvláště pokud tu jsou ti, kteří jsou povinni přispívat, má správní úřad 
, 

nařídit ústní jednání, při kterém se má určit, jsou-li tyto výlohy 

skutečně~zapotřebí. A má se také snažit, aby přivedl všechny 

účastníky k dohodě, jak se mají tyto výlohy uhradit. 

Pokud nelze takové dohody dosáhnout, budiž o povinnosti , o kterou 

je spor, podle skutečných a právních poměrů při jednání a po jednání 

vyhledaných pravidelným pořadím instancí rozhodnuto; a to podle 

povahy okolností buď s konečnou platností nebo jen prozatímní. 

§58. Tímto záf:onem se nemění nic v nařízeních o posloupnosti 

dědictví ze zákona po světských duchovních. 

§59. Příjmy z uprázdněných prebend světských duchovních jdou 

do náboženského fondu. 

Nařízení, podle nichž byly prebendy některých korporací světských 

duchovních z tohoto pravidla vyjmuty, se ruší.401 

Důvod předpisů majetkového rázu je ten, že se jedná o otázky 

občanského práva. Stát v případě nedostatečnosti náboženských \ 

fondů nahrazuje ze státních fondů to, co chybí. 'l\ 
- 48- \ 
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g) Co se týče správního dohledu ke správě církevní 

§60. Státní správa duchovních věcí má dohlížet na to, aby 

církevní orgány nepřekračovaly meze svých působností; a jak tomuto 

zákonu, tak i nařízením vydaných podle něho od úřadů, každému 

požádání ,mocí tohoto zákona činili zadost. K tomuto účelu mohou 

úřady užít peněžitých pokut mľře přiměřené majetku přes tupcovu a 
, ' 

také jiné prostředky donucovací, které jsou podle zákona dovoleny. 

41/ 

6.3.2. Zákon č. 51. ze 7. 5. 1874 ř. z., kterým se vyměřují 

příspěvky k náboženskému fondu na uhrazení potřeb na účely 

církve katolické 

§ 1. Držitelé církevních prebend a řeholní komunity či 

společenství jsou povmlll dávat níže položené příspěvky 

k'náboženskému fondu na zaplacení potřeb na účely katolické církve, 

zvláště na zlepšení příjmů katolického duchovenstva pracujícího na 

vinici Páně, které byly vyměřeny posavadními předpisy 

§ 2. Za měřítko při vyměřování příspěvku k náboženskému fondu, 

se pokládá cena veškerého jmění prebendy nebo společenství, která 

byla položená za základ při vyměřování poplatkového ekvivalentu. 

Z toho se vylučují knihovny a sbírky vědecké a umělecké. 

§3. Cizím církevním prebendám a společenstvím se vyměří 

příspěvek k náboženskému fondu podle ceny jejich nemovitého 

jmění, které leží na území zdejších zemí. 

§4. Správa duchovních záležitostí ustanoví po vyslyšení biskupů a 

hledíc k místním okolnostem tu částku jmění, jež majíc uhradit 
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výživu duchovních osob náležitou podle jejich stavu, má být 

zproště~a od příspěvku k náboženskému fondu. 

Řeholním společenstvím, jejichž účelem je podle statutu opatrování 

chudých a nemocných, ponechají se mimo to od příspěvku 

-[ osvobozeny také ty .. příjmy, o nichž se prokáže, že jsou používány 
l k tomuto účelu. 

Totéž platí' o příjmech, které některé řeholní společenství obrací na 

účely církevní nebo 'duchovní.421 

§5. Řeholním společenstvím budou vyměřeny příjmy, které budou 

z důvodu církevní kongruy 431 od příspěvku zproštěny v sumě všech 

částek, které náležejí údům korporace podle jejich církevního stavu. 

Totéž platí o korporaci světských duchovních, které mají dotaci 

nedílnou. 

§6. Pravidla, podle kterých se mají počítat příjmy a vydání 

duchovních osob, ustanoví se způsobem nařízení po vyslyšení 

biskupů. 

§ 7. Tam, kde se k doplnění kongruy dává dotace veřejných fondů, 

nevyměřuje se příspěvek k fondu náboženskému. 

§8. Příspěvek k náboženskému fondu bude vyměřen rovněž jako 

poplatkový ekvivalent vždy na deset let dopředu. 

§9. Za tuto dobu činí příspěvek k náboženskému fondu vesměs: 

z jmění až do 10 000 zl ...... 0.5 % 

mezi 10 000 a 20 000 zl. ...... 1.5 % 

mezi 20 000 a 30 000 zl. ...... 3.0% 

mezi 30 000 a 40 000 zl. ...... 4,0% 

mezi 40 000 a 50 000 zl. ...... 5,0 % 

mezi 50 000 a 60 000 zl. ...... 6,0 % 

mezi 60 000 a 70000 zl. ...... 7,0 % 

mezi 70 000 a 80 000 zl ....... 8,0 % 
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mezi 80000 a 90000. zl. .. ... 9,0 % 

z každého jmění vyššího než 90 000 ... :10 % 

§10. Příspěvky k náboženskému fondu, které jsou uvedeny výše, 

není možné vyměřovati úhrnem. 

§ ll. Vyjde-li najevo, že by příjem některé duchovní osoby nebo 

korporace nad církevní kongruu nadané, kdyby se vyměřil příspěvek 

k nábožeriskému- fondu v sumě zákonem stanovené, padl pod 

kongruu, bude dotč6ný příspěvek odepsán celý, nebo jeho přiměřená 
část. 

§ 12. Jestliže by se v té době, na kterou je příspěvek vyměřen, 

trvale rozmnožily nebo ztenčily příjmy toho, kdo je povinen 

přispívat, nebo by se rozmnožilo nebo ztenčilo jmění, které bylo při 

vyměřování ,příspěvku položeno za základ, má to na povinnost 

přispívati účinek jen dotud, pokud se takovou změnou příjmy toho, 

kdo je příspěvkem povinen, zvýší nad sumu, která tvoří církevní 

kongruu anebo ztenčí pod tuto sumu. 

Sleví-li se někomu na čas císařská daň, může se také slevit na 

příspěvku k náboženskému fondu. 

§14. Příspěvek k náboženskému fondu vyměřuje politické zřízení 

zemské té korunní země,v které ten, kdo je povinen přispívat, řádně 

bydlí, nebo v kterém v případě §3. leží nemovité jmění, z kterého se 

má dát příspěvek.44/ 

§ 15: Způsobem nařízení ustanoví se, které zvláštní výkazy mají 

být předloženy, když má být některé jmění z důvodu §4. zproštěno 

příspěvku k náboženskému fondu zcela nebo z části. 

§ 16. Co je ustanoveno v nařízení o poplatkovém ekvivalentu, že 

ten; kdo podá fassi 45/ odpovídá za pravdivost všeho, co je v ní 

udáno, platí také ohledně toho, co se udá z důvodu vyměření 

příspěvku k náboženskému fondu nebo osvobození od něho. 
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Kdo by zamlčel jakékoli příjmy nebo jmění, které by mohli mít 

dopad na vyměření příspěvku k náboženskému fondu, bude 

pokutován dvojnásobnou sumou toho, o co mohl být nebo byl tento 

příspěvek zkrácen. 

§ 17. Rekurs ve věcech, které se týkají vyměření příspěvku 

k náboženskému fondu, jde k ministrovi duchovních záležitostí. 

§ 18. Příspěvek k náboženskému fondu bude placen· napřed 

čtvrtletně do kasy té země, ve které byl vyměřen. 

§19. Do nezaplacených příspěvků k náb. fondu budou ~ 

zapracovány pětiprocentní úroky z prodlení od toho dne, kterého :1 

placení dospějí. 

§20. Pokud nastane nové desetiletí a příspěvek k náboženskému 

fondu nebude dosud vyměřen, zapravován bude pro zatím dále 

příspěvek na minulé desetiletí, vyhledaný s výhradou pozdějšího 

srovnání. 

§21. Příspěvky k náboženskému fondu, také propadlé úroky 

z prodlení a pokuty, se dobývají stejným způsobem jako daně a 

císařské dávky. 

§22. Pokud neJsou příspěvky k náb. fondu tři roky zadržené, 

přísluší jim a vedlejším poplatkům k nim náležejícím zástavní právo 

ze zákona, k užitkům z nemovitého jmění, prebendy nebo řeholní 

komunity příspěvkem povinné, které jde za veřejnými dávkami a 

poplatky vedlejšími, k nim náležejícími, má však přednost přede 

všemi pohledávkami, které vzešly ze soukromého práva. 

§23. V případě konkurzu budou uhrazeny příspěvky 

k náboženskému fondu a vedlejší poplatky, které nejsou déle jak tři 

roky zadrženy, hned po veřejných dávkách a vedlejších poplatcích, 

které k nim náležejí. 
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§24. Příspěvky k náboženskému fondu jdou přímo do kasy 

náboženského fondu té země, v které byly vyměřenY.46/ 

V posledních třech paragrafech je vymezení platnosti tohoto 

zákona a uložení provedení ministrovi duchovních záležitostí a 

vyučování a ministru finanCÍ. 

Dalšími zákony, kterými se upravuje financování katolické církve 

jsou tyto kongruové zákony: zákon č. 47/1885 ř. z., kterým se 

vydávají prozatímní ustanovení o dotaci duchovenstva v katolické 

správě duchovní (viz příloha); zákon č. 65 / 1890 ř. z., o zlepšení 

kongruy římsko-katolických a řecko-katolických exponovaných
c 

( duchovních pomocných (viz příloha); zákon č. 16/ 1894 ř. z., jímž 

se mění §l. zákona č. 65 / 1890 ř. z. (viz př11oha); zákon č. 176 / 

1898 ř. z., jímž se vydávají ustanovení o dotaci katolického 

duchovenstva ve správě duchovní.(viz příloha) 

6.3.3. Zákon č. 68. z 20. 5. 1874 ř. z., jenž se týká zákonného 

uznání náboženských společností 

§ 1. Vyznavači víry, která nebyla doposud zákonem uznána, 

budou uznáni za náboženskou společnost pod těmito podmínkami : 

a) Že jejich učení o víře, jejich služby Boží, jejich zřízení a 

zvolené jméno neobsahují nic proti zákonu, nebo něco mravně 

závadného. 

b) že se jistotně zřídí alespoň jedna náboženská obec podle tohoto 

zákona zařízená, a že bude stálá. 

§ 2. Pokud se podmínkám uvedeným v § 1. učiní zadost, vyřkne 

ministr duchovních záležitostí, že je náboženská společnost uznaná. 
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Tímto uznáním bude mít náboženská společnost všechna práva, která 

podle státních zákonů přísluší církevním a náboženským 

společnostem podle zákona uznaným. 

§3. Zřízením společnosti se ustanoví, co je zapotřebí k tomu, aby 

se někdo stal příslušníkem některé zákonem uznané náb. společnosti, 
I 

a jak k ní může přistoupit. 

§4. Ke zřízení náboženských obcí a okresů, které obsahují několik 

náb. obcí, je zapotřebí státního povolení, a taktéž ke změně v 

hranicích obcí a okresů. 

§5. Aby se dalo státní povolení ke zřízení náboženské obce (§4), 

je zapotřebí prokázat, že obec má nebo že si může způsobem dle 

z~kona dovoleným, opatřit dostatečné prostředky, ze kterých by se 

zřídily náležité bohoslužebné úřady, vydržoval by se duchovní 

správce a udělovalo by se pravidelné vyučování v náboženství. 

Pokud k tomu nedá povolení, nemůže se náboženská obec zřídit. 

§6. Není-li již obecným zřízením náboženské společnosti 

ustanoveno, jak má být náboženská společnost uvnitř řízena, bude 

uspořádáno toto zřízení statuty, které v sobě mají obsahovat tyto 

články: 

a) Mají se v nich označit místní meze obecního obvodu 

b) má se v nich ustanovit, jak se má zřizovat představený obce, 

jakou má mít působnost a jakou odpovědnost; 

c) má se určit, jak se má ustavovati řádný duchovní správce a jiní 

církevní funkcionáři a jaká mají práva a povinnosti. 

d) mají se v nich vyměřit práva a povinnosti příslušníků obce, co 

se týče obecní správy, zvláště pak mají v sobě obsahovat ustanovení 

o právech volebních; 

e) má se vytknouti, jak se má konati a říditi vyučování ~ 
v náboženství, ajak se má přímo na něj dohlížeti; I 
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f) má se v nich ustanovit, jak se mají opatřit prostředky na 

ekonomické potřeby obce a 

g) co se má učinit, kdyby se změnil statut. 

Statuty se mají připojit k žádosti za státní povolení zřízení 

náboženské obce ( §§ 4 a 5) a předložit ke schválení ministrovi 

duchovních záležitostí. 

§7. Má-li se~náboženská obec zřídit z osob, které dosud k této 

náb. společnosti nepříslušely, mají tyto po obdržení povolení 

prohlásit před politickým úřadem, že k obci přistupují a tento úřad to 

má ohlásit představenému nebo duchovnímu správci opuštěné církve 

nebo nváb. společnosti. 

§8.Členy řádně zřízené náboženské obce jsou všichni členové té 

společnosti náboženské, kteří bydlí v obvodu té obce. 

Členové náboženské společnosti, kteří nebydlí v obvodu některé 

náboženské obce, se pokládají za členy nejbližší obce jejich vyznání. 

Obecní představenstvo má dohlížet na to, aby členové obce byli 

chováni v evidenci. 

§9. Do představenstva náboženské obce mohou být povoláni jen ti 

členové, kteří jsou rakouskými státními občany a plně požívají 

občanská práva. 

Ustanovení představenstva má být oznámeno řízení zemskému. 

Ke zřízení představenstva, jehož moc se má vztahovat k několika 

náb. obcím, je zapotřebí potvrzení ministra duchovních záležitostí. 

§ 10. Duchovním správcem v náb. obci může být ustanoven pouze 
" 

rakouský občan, jehož chování mravní a státoobčanské je bezúhonné 

a jehož obecné vzdělání je zjištěno alespoň tím, že dokonal 

gymnasijní studia. 

§ 11. Ti, kteří mají právo ustanovovati duchovní správce, jsou 

povinni, vždy oznámit řízení zemskému, koho k tomu zvolili. 
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Řízení zemské může těmto oprávněncům oznámit proti tomu 

námitky a uvést své důvody. 

Nenamítne-li řízení zemské do 30 dnů po učinění oznámení nic proti 

vyhledané osobě, může se bez závady ustanovit za duchovního 

správce. 

Učiní-li řízení zemské nějaké námitky, lze se proti nim odvolat 
J 

k ministrovi duchovních záležitostí. 

Nedá-li se odvolání místa, nemůže být vyhledaná osoba zřízena 

duchovním správcem. 

Pokud by se měla působnost některého náboženského služebníka 

vztahovat na několik náboženských obcí, je potřeba potvrzení od 

ministra duchovních záležitostí. 

§ 12. Pokud byl některý náboženský služebník shledán vinným 

nějakým zločinem vůbec nebo nějakým trestným činem, který 

pochází ze zištnosti, uráží mravopočestnost nebo dávajícím příčinu 

k veřejnému pohoršení, nebo pokud by duchovní správce ztratil 

rakouské občanství, může vláda žádat, aby byl z úřadu sesazen. 

Pokud by se duchovní správce dopustil něčeho takového, co by 

bylo veřejnému řádu na škodu, může vláda žádat, aby byl z úřadu 

odstraněn. 

Pakliže by ti, jimž to vykonati přísluší, takového správce 

duchovního na požádání vlády v phbodné lhůtě z úřadu neodstranili, 

bude pokládán úřad duchovní od něho spravovaný, co se státu týče, 

za uprázdněný a vláda ať přihlíží k tomu, aby práce, vznesené 

státními zákony na řádného duchovního správce byly spravovány 

někým jiným od vlády ustanoveným, a to dotud, pokud dotčený 

duchovní úřad nebude nově obsazen způsobem státoplatným. 

Taktéž se může učinit, kdyby řádný duchovní správce z nějaké 

jiné příčiny výše připomenuté práce nevykonával. 
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§ 13. Pokud by se chtělo několik náb. společností nebo jejich 

zástupců jiným způsobem, než je v obecném zřízení náb. společností 

ustanoveno,"spojit k nějaké společné činnosti, trvalé nebo pomíjející, 

zvláště chtěly-li by konat nějaké usnesení o společných záležitostech, 

je k tomu zapotřebí v každém případě přivolení ministra duchovních 

záležitostí. 

,§14. K dobývání dávek se státním přivolením rozepsaných a 

příjmů a platů náboženským služebníkům náležitých se poskytne 

státní moci. 

§ 15. StátnLspráva duchovních věcí má dohlížet na to, aby uznané 

náboženské společnosti, jejich obce a zřízenci z mezí své působnosti 

nevybočovali a jak tomuto zákonu, tak i nařízením, které státní úřady 

podle něj vydají a čehokoli na nich podle tohoto zákona požádají, 

dosti činili. Za tímto účelem jim mohou úřady uložit peněžité pokuty 

přiměřené jejich jmění, nebo užít jiných donucovacích prostředků, 

zákonem povolených. 

§16. Tento zákon nabude platnosti toho dne, kdy bude vyhlášen.47/ 
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KAPITOLA 7. Státem uznané církve a náboženské 

společnosti od počátku do r. 1918. 

Do roku 1918 byly na území Rakouské monarchie uznány 

následující církve: 
v ' 

Církev římsko-katolická 
" 

Církev evapgelická augsburgského a helvétského vyznání 
" Ochranovská církev bratrská 

Starokatolická církev 

Náboženská společnost israelitská 

Islám- hanefitský ritus 

Církev řecko-východní 

7.1 Církví římsko-katolickou se v této kapitole zabývat nebudu, 

protože zákony, které upravují její vnitřní poměry byly uvedeny již 

dříve. 

7.2 I pro církev evangelickou byl rok 1848 a 1849 začátkem 

nového života. Církev evangelická augsburgského a helvétského 

vyznání došla uznání na základě císařského patentu ze dne 8. dubna 

~861,č. 41 ř. z., který je znám také jako Evangelický patent. (viz 

pĎloha). 

7.3 Církev starokatolická byla uznána na základě zákona Č. 68 / 

1874 ř. z. ,,0 zákonném uznání církví a náboženských společností", 

nařízením vydaným od ministerstva duchovních záležitostí a 

vyučování ze dne 18. října 1877 (č. 99 ř. z. ). 

Podle požádání od přívrženců starokatolického vyznání 

náboženského ve spisech ze 13. 10. 1877 Č. 16875 - 16877 

proneseného, vyslovuje se tímto, ježto předloženými 'průkazy dosti 
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učiněno tomu, čeho sev,paragrafu 1. zákona daného dne 20. 5.1874 

'(č. 68 ř." z.)vyhledává"dle§ 2. téhož zákona, že se starokatolická' 

společnost náboženská "pod jménem : "církev sta~okatolická '" 
'\. 

uznává.48/ 

'7.4,Ochranovská církev ,bratrská došla svého uznání na základě 

zákona č. 68/ 1874 ř. z., nařízením, vydaným ministrem kultu a 

vyučování z~ dne 30. března 1880 (č. 40 ř. z.) 

Vyhovujíc žádosti podané od ředitelství v Bertelsdorfě poblíž 

Ochranova ~ království Saském, jakožto nejvyššího úřadu církevního 

evangelické, církve bratrské, uznává se, ježto předložené průkazy 

dosti činí tomu, čeho se vyhledává v § 1. zákona, ,'daného dne 20. 

května 1874 č. 68 ř., z., týkajícího se zákonného uznání 

, náboženských společností, podle § 2. tohoto zákona evangelická 

církev-bratrská (Ochranovs~á c~rkev bratrská ).49 

. 75. Náboženská společnost izraelitská nebyla nově uznána na ' 

základě zákona č. 68/1874 ř.z., ale na až na základě zákona č. 57/ 
, . 

1890 ř. z." jímž, se upravují zevnitřní právní poměry izraelitské, 

společnosti nábožen'ské. 

Tento" zákon stanovil, že zákhldem celé náboženské společnosti 

izraelitskéje náboženská obec, která pečujeop6třeby svých členů. 

,Příslušnost k náboženské obci byla podle bydliště. V tomto bodě 

docházelo "poměrně', častým sporům. 'Každou obec zastupuje 

zastupitelstvo, které je slož~no pouze z bezúhonných a mravních 

státních občanů. V čele každé náhoženské obce stojí, rabín, který , 
I ': . <, '. 

musí mít své bydliště v náboženském, obvodě. Má tedy ,místní 

,příslušnost. Rabín musí mít' nejméně gymnasijní vzdělání. A~ 'do 

vydání zákona 122/1926 Sb., nebylo toto vzdělárií definované. 
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Schvalování osoby pro úřad rabína podléhá státnímu dohledu. 

Státnímu dozorli'také podléhá jakákoli změna v osobě rabína. 
\ 

Všechna úřední rozhodnutí, která učiní zřízenci náboženské obce, 

platí pouze pro příslušníky izraelitské náboženské společnosti, ale 

nesm! je omezovat v občanských právech. 

Ohledně vybírání poplatků, ponechává stát na stanovách 

náboženské obce. Jejich nejvyšší míra však podléhá státnímu dozoru. 

Stát povoluje v případě mimořádných výdajů zvýšit maximální 

dávky. 

Na základě § 25 má každý člen právo na svobodu náboženského 

přesvědčení a nesmí mu být činěna překážka. 

Každá náboženská obec je povinna mít svoji modlitebnu. ~ 
V §§ 28 a 29 pak upravuje stanovy náboženské obce, ty mají 

zejména upravovat tyto věci: 

a) Určení místních hranic náboženské obce 

b) Složení a organizace obce, zřizování představenstva a vymezení 

jeho činnosti 

c) Ustanovení rabína, vymezení jeho práva povinností 

d) Práva a povinnosti jejich příslušníků 

e) Zřizování a dohled nad vyučováním 

t) Otázka soukromých modliteben a pobožností 

g) Finanční prostředky potřebné k hospodaření obce 

h) Předpisy, které vyřizují spory" 

i) Řízení při změně stanov. 

Platnost stanov náboženské obce podléhá státnímu schválení. 

Státní úřad zároveň dohlíží, aby orgány náboženské obce 

nepřekračovaly svou působnost a zároveň je může sesadit. 
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K provádění tohoto zákona bylo vydáno nařízení ministerstva věcí 
',\ 

duchovních a vyučování č. 96/1897 ze dne 18.3. 1897, kterým se 

vymezila příslušnost orgánů. státní správy provádění zákona 

č.57/1890 ř.z .. Stát dle tohoto nařízení rozhoduje o jmění zrušených 

neb? změněných obcí, o změně hranic náboženské obce, má právo 

odebrat státní uznání zřízeným náboženským obcím. 

Tento zákon fakticky zrovnoprávnil náboženskou společnost 

izraelitskou s·ostatními státem uznanými církvemi. 

Obdobně jako ostatní církve uznané podle zákona č. 68/1874 ř.z., 

však nedává stát prostředky pro zapravování jejich potřeb, ale 

nechává čistě na náboženské obci, aby si prostředky na svůj provoz 

obstarala sama. O jmění zrušených náboženských obcích Gak 

pasivech, tak aktivech) však stát rozhoduje. Jak jsme již psala výše, 

stát kontroluje také maximální příspěvky dané stanovami náboženské 

obce. 

V § 34 je přímo dáno, že tento zákon se netýká užívání. a správy 

společných fondů a ústavů zřízených pro izraelity v jednotlivých 

zemí. 

7.6. Islám dosáhl pro Rakousko státního uznání zvláštním 

zákonem z 15. 7. 1912 č. 159 ř. z. a to pouze pro přívržence 

hanefitského ritu. V českých zemích neměla příslušníky ani 

organizaci. (viz př11oha) 

7.7. Církev řeckovýchodní, dřívější název řecko-nesjednocená 

byla podrobena podobnému státnímu vlivu jako církev katolická. 

Zeměpán jejím nejvyšším ochráncem na základě státního práva. Její 
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přívrženci žili převážně V Bukovině a Dalmacii. Biskupství 

Buk~vinské a Dalmacké bylo podřízeno samostatné metropolii 
( 

spojené s biskupským kostelem v Bukovině. Tato metropolie měla 
( 

synodální statut. Biskupové jsou jmenováni císařem. K synodní 

působnosti patří veškeré duchovní záležitosti církevní provincie. 
'\ 

Pro duchovní správce byla stanovena kongrua, která byla placena 
L 

ze státních prostředků. Byla upravena zákonem Č. 177/1898 ř.z. 501 

Pro výchovu kleriků byla zřízena v roce 1875 Řecko-východní 

theologická fakulta. ~d'-l '~ 
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Závěr 

vývoj poměru státu a církve bylvelmi složitý. Od roku 1867do 
, . 

roku 1918 se změnilo velmi mnoho. Svou: diplomovou . práci 

začínám kapitolou historický vývoj poměru státu' a církve. Historie 

'byla velice komplikovaná; db období vlády J()sefaU. můžeme 
\, . 

hovořit pouze o vztahu církve" katolické, a státu. Toleranční patent 

. Josefa II. znamenal zlom ve vývoji náboženských práv a svobod; 

K dalšímu většímu posunu pak dochází až po roce 1848. Krokem 

. zpět je pak konkordát z roku 1855.'K dalšímu. rozvoji pak dochází 

v roce 1867, kdy byla vydána tzv. Prosincová ústava. Jejím 

nejdůležitějším zákonem byl zákon Č. 142/ 1867 ~ř. z. "o 

všeobeéných právech státních občanů království a zemí na' říšské 
, 

radě zastoupených", který v ~1.14 zaručoval plnou svobodu víry a 

svědomí. Další články byly také pro církev.nepřijatelné a' proto' 

podali biskupové přípis k ministerstvu kultu,vekterém se vyslovují 

'proti tomuto i(Ík~nu. Tento zákon byl přijat a tím začíná rozkol 

mezi církví' a státem . 

. V roce 1868 pak vycházejí další tři zákony, které značně omezují 

, moc církve. Bylyto.zákonyč.4711868 ř. z., .č. 48Iľ868ř.z" Č. 49/ 

1868 ř.z .. I proti nIm se katolická církev'ohradila,' ale zákony byly 

přesto přijaty .. 

Podle mého soudu nejdůležitějšími zákony pro rozvoj 

společnosti jsou zák<?ny z roku 1874. Je to zejména zákon Č. 68 

/1874 ř. z., který se týká zákonného uznání náboženských 

společností. Jistě stojí 'zazmínku, že tento zákon převzala v roce 

. 1918 Československá r~publika, a na jeho základě. byla uznána ·15. 

září 1920 Církev československá husitská. 
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\ Zásadním zákonem je i zákon č. 50/ 1874 ř. z., kterým je zrušen 

. konkordát. 

'Díky těmto zákonům se církev' dostává pod plnou kontrolu státu. 
: 

Stát dokonce schvaluje i ob~azováIlí církevních . úřadů, změny 

hranic diecézí a prodej . církevního maJetku.' Dovršenímtě~hto' 
. 1 .: • 

zákonů jsou kongruové zákony z let 1885 - 1898, který.rríijsoú 

určeny nejnižší platy duchovních. Stát se naproti tomu stará o 

dotace náboženským fondům k financování katolické církve . 

. Poslední' kapitola mé práce se zabývá uznáním církví a 

náboženských společností do roku 1918. Do této doby byly na 
" :.,', " ' " .' •• A I, : ' 

našem území uznány tyto církve a náboženské společnosti: Církev 
r • • 

římsko-katolická, Církev evangelická augsburgského a helvétského 
• c' ~ • • < .', • 

vyznání (1861), Církev starokatolická (1877), Ochranovská církev 

bratrská (1880), Náboženská společnost izníelitská (1890) a islám 

'podle hanefitskéhoritu(1912). 

Stanovený rozsah . práce mi nedovoluje, abych se danou 

problematikou zabýva~a podrobněji, ale ráda bych se k němu jistě. 

v budoucnu vrátila. 

J sem si však jista, že toto téma si zaslouží pozornost odborníků, 

zvláště v této složité a pro církve rozhodně' ne jednoduché době. 

Poučení z minulosti by rozhodně pomohlo dialogu mezi státem a 
.' , .. . 

církvemi. 
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SUMMARY 

The theme of the thesis, The Relation between the State and the 

Roman Catholic Church in the period 1870-1918, is ratner extensive. 
) 

The thesis·· starts with a view of the deve10pment of the relation. It 

describes Tolerance Letters Patent of Joseph II., Evangelica1 Letters 

Patent of 1861 and continues to the tuming point, December 

Constitution of 1867, bringing beginning of democratization of 

feudal Austria's society. The thesis then focuses on the Codes óf 

1868 and 1874 which partly restricted the authority of the Catholic 

Church on the other hand they brought new impulse for development 

of churches and religious societies not recognized by the state until 

that time. 

Profound investigation of the relation history could help In the 

current dia10gue between the state and the church. 
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Toleranční patent .J osera II. 

z 13 října 1781 

Její císařsko-královská apoštolská milost, naše nejmilostivější dědico

zemské kníže a pán, pán, přesvědčený z jednej strany z škodlivosti 

všeho přinucení svědomí a z druhej strany toho povážlivého užitku, 

jenž pro náboženství a pro země z opravdivej křesť anské tolerance 

povstává, dlé nejvyššího pod dátum 13. a receptum 26. dne měsíce října 

roku :elynujícího prošlého reškryptu se nejmilostivěji pohnuta 

vynalezla, příbuzným augustanského a helvetského náboženství, jako i 

také nevjednocenýmu křeckýmu národu pryvátní s jejím náboženstvím 

se srovnávající provozování všudy podovoliti, bez ohledu zdaliž takové 

kdy obyčejno a uvedeno neb neuvedeno bylo. 

Jedině katolickému náboženství má přednost veřejného náboženého 

provozování pozůstati, obojímu protestanskému náboženství ale tak, 

jako již uvedenému nevzjednocenému křeckému ve všech místech, 

kdyby se to vedle počtu lidu dole zaznamenaného a dle fakultatův: 

obyvatelům dělati dalo a nekatoličtí by již v držení veřejného 

nábožného provozování postaveni nebyli, pryvátní exercycyum 

provozovati dovoleno býti. Obzvláště ale dovoluje nadopáčená její 

císařsko-královská apoštolská milost předně: Nekatolickým podaným, 

kdežto se 100 familiích vynachází, krásně žeby oni v místě domu k 

modlení neb duchovního otce svého příbytku neměli, nýbrž někteří z 

nich i na několik hodin vzdáleni byli, vlastní dům k modlení pomimo 

škole vystavěti, dáleji vzdálení ale mohou do nejbližšího, však ale v 

císařsko-královských zemích se vynacházejícího domu modlení tak 

často, jak se jim líbí, se odevzdati, i také jich dědicozemští duchovní 

pnbuzníkové víry navštíviti a jim i nemocným s potřebnému naučením, 

potěšením těla i duše přispěti, však ale nikdá, pod nejostřejším 
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odpovídáním zaměstknávati, by jeden od jednoho neb druhého 

nemocného požádaný katolický duchovní povolán nebyl. 

Za příčinou domu modlení jest řetedlné nejvyšší poručení, kterak kde 

by to jináče juž nebylo, on žádných zvonův, věží a žádného veřejného 

vstoupenCz ulice, jenž by se koštelu vyrovnávati mohlo, míti nemá, 

ostatně ale jak a z jakých materialiích by nekatoličtí takové domy 

vystavěti chtěli, svobodu míti, ne méněji také všechno posluhování jich 

sakramentův a vykonávání služby boží jak v tom místě samém, tak také 

v jich donášení k nemocným k tomu náležejících filialíích a veřejný 

pohřebové s vyprovázením svých duchovních na všechen spůsob 
) 

dovolení býti mají. 

Za druhé, nekatolickým obyvatelům zamezeno není, své vlastní 

školmistrové, jenž od obce ch se vychovávati mají, ustanoviti, na kterýž 

sle školdyrekcí tejto zemi, co se způsobu učení a pořádku dotejká, 

dohlídnouti míti má. A tak rovně 

za třetí, nekatolickým obyvatelům jednoho místa, jestliže OnI své 

pastory dotyrují a vychovávají, by sobě takové vyvoliti mohli se 

povoluje; chtíce ale to vrchnosti místa na sebe. uvrhnouti, má na 

všechen způsob tuďto právo prezentační patřiti, pozůstávajíce však 

sobě jejim císařsko-královská milost schválení toho tak a na takový 

způsob: že kde by se protestanské konzystoře vynacházely, taková 

schvalování skrze ně, a kde žádných není, takové buďto skrze ty v 

těšínském kraji neb v Uhřích již se vynacházející protestanské 

konzystoře uděla býti mají, pokaváde okolostojíčnosti obsahovati 

nebudou, v zemích vlastní protestanské konzystoře ustanoviti. 

Za čtvrté, práva štole zůstanou tak, jak v Slezsku, obyčejnému farářovi 

pozůstavena. 
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Za páté, ráčila Její milost císařská k rozsuzování věcech náboženství 

nekatolických se tejkajících na tuto polityckou císařskokrálovskou 

instan~i země s upřítomění jednoho neb druhého z jejich pastorův a 

theologův takto nejmilostivěji vznéseti, aby od ní rozmlouvání nad 

jejíma sázkami náboženství se konalo a rozsoudilo, proti tomu ale další 

outok k polityckej císařsko-královskej dvorskej instanci zamezen nebyl. 

Za šesté, má se vystavování oných při sdávání až posaváde v obyčeji 

bývalých reversův na straně nekatolických o vychovanost jejich 

splozených dítek v římsko-katolickém náboženství od nynička zouplna 

zcházeti, poněvádž u katolického otce všechny dítky jak mužského tak i 

ženského pohlaví v katolickém náboženství bez otázky se vychovávati, 

a to jakožto přednost toho panujícího náboženství uzavře'no býti, u 

protestantského otce a katolickej matky naproti tomu oni pohlaví 

následovati mají. 

Za sedmé, mohou nekatoličtí k zakoupení domův a statkův, k právu 

měštěnínskému a mistrovskému, k akademským důstojnostem a k 

službám civilním budoucně prostředkem dišpenzací se připustiti a 

nemají k žádnému jinému závazku, leda k onýmu, který s založenostmi 

jejiho náboženství se vyrovnává, ani také k přítomnosti v precessích, 

neb konání služeb božích náboženství panujího, jestliže by sami 

nechtěli, si přidržovati. 

Za osmé, má i také, bez ohledu na rozdíl náboženství při všech 

volenostech a služeb zadávání, tak jako to při císařsko-královském 

vojanstvu každodenně bez nejmenšího pozastavení a s mnohým 

oužitkem se děje, jedině na náležitost a schopnost kompetentův, pak na 

jejich křesťanský, mravné a ctnostné živobytí skrovně se pozorovati. 
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Za deváté: dyšpenzace k usedlostem, jako i také k právu 

měštěnínskému a mistrovskému v městách podaných skrze krajský 

ouřadové, o královských a věných městách ale, tam, kde zemští 

komomíkové jsou, skrze ty, 'a kdež by takových nebylo, skrze toto 

císařsko-královské kubemium bez potížnosti uděliti se mají. Zdaližby 0-, 

ale 

za desáté: při pohledávání takových dyšpenzacích se nějaká 

pozastavení vyskytly, z příčiny kterýchžto by se zdálo, že by 

dyšpensací se odepříti měla, má každokráte, s předložením příčin 

pohnutosti na tuto císařsko-královské zemské kubemium a odtud ku 

dvoru pro podosáhnutí nejvyššího rozeznání, se oznámení konati; když 

by se ale o právo inkolátní stavu vyššího jednalo,' má dyšpenzací na 

předešlé vyzdvižení správy od instancí země, císařsko-královský český 

a rakouský kancelář uděliti. 

Pročež pán krajský toto nejvyšší ustanovení netoliko bez prodlení v 

svém kraji veškerem vrchnostem, magistrátům, městským radám a 

obyvatelům porozdáváním mnohejších tištěných cyrkulářův jak náleží 

publikovati a aby tomu ani v nejmenším se naproti nejednalo, se vší 

bedlivostí na to pilně pozorovati, anobrž také zde zakládajícícm 

zemským tiskařům dovoliti má, takové ve větším počtu než sice obyčej 

byl, tištěný cirkuláře jednomu každému na žádost odevzdati, aby na 

takový způsob jehož rozšíření také do jiných zem se způsobilo. 

Dán v Brně 27. dne měsíce října roku 1781. 

Kryštof hrabě z Blumegau 

Franz Dominik Hilzenberg 
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Dogma o neomylnosti 

1.,,0 papežském primátu : 

Kdo prohlásí, že římský biskup má pouze úřad dohlédací a 

zákonodárný, nikoli však plnou a nejvyšší soudní moc nad celou 

církví, a tQ nejen ve věcech víry a mravů, ale i v tom, co přináleží ' 

kázni a vládě církve rozšířené po celém světě, anebo že má pouze 

větší podíl na této nejvyšší moci, budiž z církve vyobcován. 

2. O neomylnosti : 

Hovoří-li římský biskup ex cathedra, tj. že rozhodne s konečnou 

platností, vykonávaje svůj učitelský a pastýřský úřad nad vším 

křesť anstvem ze své nejvyšší apoštolské úřední moci , že se má 

jistéh~ učení víry či mravů přidržovat celá církev, je nadán na 

základě Boží moci, která mu byla přislíbena, onou neomylností, jíž 

ráčil božský Spasitel vybavit svou církev v jejím konečném 

rozhodování ve věcech víry a mravů. Proto jsou tato konečná 

rozhodnutí římského biskupa sama od sebe a nikoli na základě 

souhlasu církve nezměnitelná." 36/ 
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I. V Dolních Rakousích 
1. Ve Vídni 
2. V okolí Vídně až do 4 llŮI : 

a) farářfrm mající pomocné kněze 
systematizované 

b) farářům nemajících pomocných 
knězů systellŮzovaných 

3. Ve městech a větších osadách léčeb. 
4. V ostatních osadách: 

a) farářům majícím pomocné 
kněze systellŮzované 

b) farářům nemajícím pomocných 
kněží systellŮzovaných 

II. V Čechách , na Moravě, ve Slezku 
a v Horních Rakousích 

1. V Praze a Brně 
2. V Linci, v Riedu, ve Steyeru a 

Welsu, pak v Opavě 
3. V okolí pražském a brněnském až 

do 2 llŮI, ve městech a městysech 
majících přes 5000 obyvatel, pak ve 
větších osadách léčebních 

4. V ostatních osadách : 
a) farářům mající pomocné kněze 

systellŮzované 
b) farářům nemajících pomocných 

knězů systellŮzovaných 

III. Ve Štýrsku, v Korutanech, 
v Krajnsku, v Salcbursku, v Tyrolsku a 
ve Vorarlbersku 

1. V hlavním městě zemském 
2. Ve městech a městysech majících 

přes 5000 obyvatel a ve větších 
osadách léčebních 

3. V ostatních osadách: 
a) farářům majícím pomocné 

kněze systellŮzované, 
b) farářům nemajícím pomocných 

knězů systellŮzovaných 

IV. V Istrii, v Terstu s okolím, v Gorici-
Gradištskua v Bukovině 

1. V Terstu 
2. V Černovicích 
3. V okolí terstském až do 15 km., ve 

městech a městysech majícím přes 
3000 obyvatel, pak ve větších 
osadách léčebných 

4. V ostatních osadách 

"většími osadami léčebními" vyrozumívají se takové 
osady. kde podle zkušenosti návštěva cizích hostí 
působívá, že ceny věcí k živobytí potřebných značně se 
zvyšují. ' 

Duchovní Knězi 

mu pomocné-
správci mu 
samostat-
nému 

1800 
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Zákon daný dne 15. července· 1912 č. 159 ř. Z., kterým se 

přívrženci islámu podle hanefitského ritu uznávají za 

náboženskou společnost. 

Čl. L Přívrženci islámu podle hanefitského ritu uznávají se podle 
Q 

.-
následujících ustanovení v královstvích a zemích na říšské radě 

r 

zastoupených za náboženskou společnost ve smyslu státního 

základního zákona ze dne 21.prosince 1867 ř. z. Č. 142 zejména na 

základě jeho 15. článku. 

§ 1. Vnější právní poměry přívrženců islámu ·buďte upraveny 

nařizovacím způsobem na základě samosprávy a sebeurčení, avšak 

se zachováním státního dozoru, jakmile jest zabezpečeno zřízení a 

trvání aspoň jedné náboženské obce. 

Při tom buď zejména pamatováno na souvislost náboženské 

orgamzace přívrženců islámu v tuzemsku žijících s přívrženci 

v Bosně a Hercegovině. 

Také před ustavením se první náboženské obce mohou zřizována 

býti zbožná nadání k náboženským účelům islámu. 

§ 2. K úřadu náboženského sluhy se schválením ministeria věcí 

duchovních mohou povoláni býti také náboženští zřízenci z Bosny a 

Hercegoviny. 

§3. Shledá-li vláda, že některému pořádání bohoslužby, jak ji 

pořadatelé chtějí konati, odporují veřejné ohledy, může vláda to 

zapověděti. 

§4. Ze svého úřadu budiž odstraněn náboženský sluha, jenž byl 

uznán vinným zločinných nebo takových trestných činů, které 

vznikají ze ziskuchtivosti, které se protiví mravnosti nebo dávají 

veřejné pohoršení, nebo jehož chování ohrožuje veřejný pořádek. 

§5. Státní úřad má k tomu dohlédati, aby náboženská společnost 

přívrženců islámu podle hanefitského ritu, její obce a zřízenci 
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nepřekračovali svou působnost, a aby zachovávali ustanovení 

zákonů, jakož i příště daných nařízení o vnějších právních poměrech 

této náboženské společnosti a· příkazy státních úřadů na jejich 

základě vydané. _ K tomuto účelu mohou úřadové ukládati peněžité 
-

pokutyve výši majetkovým poměrům .přiměřené jakož i užívati 

jiných donucovacích prostředků zákone_m připuštěných. 

§6. Náboženská společnost přívrženců islámu podle hanefitského 

ritu požívá jako taková vzhledem k vykonávání svého náboženství a 

svým náboženským sluhům téže zákonné ochrany jako jiné zákonně 

uznané společnosti náboženské. 

Také nauky islámu, jeho zřízení a zvyky požívají téže ochrany, 

pokud neodporují státním zákonům. 

§7. O manželství přívrženců islámu a o vedení jejich rodných, 

manželských a úmrtních rejstříků zůstanou v platnosti ustanovení 

zákona ze dne 9. dubna 1870, ř. z. č. 51. 

Náboženské závazky v příčině manželství neJsou tímto 

ustanovením dotčeny. 

§8. Nařízením bude stanoveno, zdali a kterým způsobem 

náboženští sluhové islámu budou mOCI býti přivzati ke 

spolupůsobení při vedení rodných, manželských a úmrtních rejstřľků 

svých náboženských soudruhů. 

Čl. 2. Mému ministrovi věcí duchovnľch a vyučovánľ, Mému 

ministrovi vnitra a Mému ministrovi práv jest uloženo, aby uvedli 

tento zákon ve skutek. 


