
Abstrakt

Tato práce je o právním postavení a správě sociologicky základních jednotek tří 

církví  v  České  republice.  Tyto  tři  církve  patří  mezi  nejvýznamnější  církve  u  nás, 

přestože jsou založeny na různých systémech řízení. Tato práce usiluje o provedení jisté 

komparace těchto tří systémů.

Tato diplomová práce je rozdělena do pěti základních kapitol. Každá kapitola 

textu  se  zabývá  problematikou  základní  jednotky  každé  z  církví.  První  kapitola  je 

ovšem pouze úvod do problému.

Ve druhé kapitole se seznamujeme s farností  katolické církve, která je řízena 

episkopálně papálním systémem řízení. V České republice je největší  Římskokatolická 

církev. Na to reaguje tato práce tím, že sedm subkapitol se věnuje této části církve a 

jedna kapitola se věnuje církvi Řeckokatolické. První subkapitola je o postavení farnosti 

v systému církve, druhá část se zabývá vznikem, změnou a zánikem farnosti. Třetí a 

čtvrtá část se věnují postavení kněží ve farnosti, přičemž třetí část se zabývá faráři a 

čtvrtá se zabývá ostatními kněžími. Pátá část se věnuje problematice obou farních rad. V 

šesté subkapitole se autor zabývá správou farního majetku a v poslední subkapitole o 

římskokatolické  farnosti  se  zabývá  jinými  právnickými  osobami,  které  existují  při 

farnostech.

Třetí kapitola se zabývá farním sborem Českobratrské církve evangelické, což je 

největší protestantská církev v České republice. Je založena na presbyterně synodním 

základě. Kapitolu tvoří osm subkapitol. První a druhá subkapitola se zabývají stejnou 

problematikou jako stejně číslované subkapitoly ve druhé kapitole, ale pouze hovoří o 

farním sboru ČCE. Třetí, čtvrtá a pátá subkapitola korespondují se strukturou farního 

sboru  a  zabývají  se  shromážděním,  mocí  výkonnou  a  představenými  sboru.  Šestá 

subkapitola  se  zabývá  správou  majetku  sboru.  Poslední  dvě  subkapitoly  reagují  na 

existenci dvou organizačních jednotek, které existují vedle farního sboru.

Kapitola  čtvrtá  se  zabývá náboženskou obcí  CČSH, která  je  druhou největší 

reformní  církví  u  nás.  Správa  církve  je  založena  na  prvcích  episkopálního  a 



presbyterního systému správy. Kapitola má sedm subkapitol. První dvě subkapitoly se 

zabývají stejnou problematikou u CČSH jakou první dvě subkapitoly předcházejících 

církví.  Třetí  část  se  zaobírá  problematikou struktury náboženské  obce  a  postavením 

shromáždění v něm. Čtvrtá a pátá kapitola se zabývají mocí výkonnou a kontrolními 

orgány náboženské obce. Šestá část hovoří o postavení kněží v obci a poslední část se 

zabývá správou majetku.

Pátá kapitola zhodnocuje výsledky předcházejících kapitol. Výsledkem práce je 

konstatování, že tyto tři právnické osoby ve své podstatě jsou natolik rozdílné, že není 

možné udělat komparaci celků, ale lze udělat srovnání pouze některých dílčích institutů.
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