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Abstrakt  

Cílem práce je popsat, jakým způsobem katolická církev komunikovala v souvislosti 

s majetkovým vyrovnáním mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi 

v České republice. V úvodu se práce soustředí na historickou genezi problému. V druhé 

části rozebírá organizační zajištění komunikace v rámci katolické církve a popisuje 

komunikační aktivity v rámci majetkového vyrovnání v letech 2007 a 2012 s důrazem 

na roky 2008 a 2012, kdy byla problematika vyrovnání předmětem jednání Parlamentu 

ČR. Ve třetí části se pak věnuje hodnocení a doporučeními. 

 

Abstract 

This thesis aims to describe the communication activities of the Catholic Church in 

connection with the property settlement between the state and the church religion 

organizations in the Czech Republic. In the beginning thesis focuses on the historic 

genesis of the problem. In the second part it examines organization of communication of 

the Catholic Church a describes the communication activities within the property 

settlement in the years 2007 and 2012 with focus on years 2008 and 2012, when the 

topic was the agenda of Parliament of CR. The third part deals with evaluation and 

suggestions.    
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Úvod 

Co bývalo hnutím v Jeruzalémě, stalo se filozofií v Řecku, institucí v Římě, 

kulturou v Evropě a byznysem v Americe. 

(Autor neznámý) 

 V dnešní době obchodním značkám nestačí upoutat pouze naši pozornost na nový 

produkt či službu a říct podívej, tady je, vezmi svoje peníze a kup si je. Značky se dnes 

nesnaží pouze dostat nám do povědomí svou reklamní znělku či slogan. Dnes usilují o naší 

duši. Navzdory veškeré snaze a investovaným prostředkům, jen málo se svým významem 

přibližují k významu značky značek – k Bohu. Počty těch, kteří se hlásí k některému ze 

světových náboženství, sice (v Evropě) klesají, avšak i tak vysoce převyšují počty 

uživatelů jakékoli značky.
1
 V roce 1910 se ke katolické církvi otevřeně hlásilo zhruba 65 

% obyvatel, v roce 2013 je to pouze nějakých 24 %.
2
 Katolická církev, také v České 

republice největší křesťanská denominace
3

, si s nadsázkou řečeno po dva tisíce let 

vystačila pouze s jedinou publikací – s Biblí, jejíž interpretace a přebírání do jiných 

formátů solidně nahrazovalo sofistikované nástroje marketingové komunikace, které dnes 

běžně používáme. Přesto si získala duše i mysl svých členů. 

 Třetí tisíciletí a jeho technologie před církví staví nové výzvy – komunikovat 

s veřejností také jinak, využívat moderní technologie a tak říkajíc jít s dobou. Snižující se 

počty těch, kteří se otevřeně hlásí ke katolickému vyznání, stejně jako vzrůstající počty 

těch, kteří se k němu hlásí, ve svém životě jej ale nikterak nepraktikují, stále se šířící 

konzumní styl života a dalších aspekty, které s sebou přináší moderní doba, zapříčiňují to, 

že již přímý kontakt s věřícími v kostele a sdělení vysílána z kazatelny nestačí. Žehrání na 

špatnou církevní komunikaci s veřejností je již takovým interním sportem v církvi na 

celém světě.
4 

Ukázkovým příkladem, ve kterém se církvi dlouhodobě nedaří ovládnout 

svou vnější komunikaci, je problematika majetkového narovnání mezí státem a církvemi a 

náboženskými společnostmi v České republice. 

                                                           
1 CATHOLIC CHURCH STATISTICS 2012 [online]. 2012, [citováno 2013-03-20]. Dostupné z 

<http://www.fides.org/en/news/32421?idnews=32421&lan=eng#.UUjWmxdFXaw> 
2
 Pope, CEO: Management tips fot the Catholic church. [online]. 2013, [citováno 2013-3-31]. Dostupné z 

<http://www.economist.com/news/business/21573101-management-tips-catholic-church-pope-ceo> 
3

 Obyvatelstvo podle náboženské víry v krajích. [online]. 2011, citováno 2013-03-20]. Dostupné z 

<http://bit.ly/FR1Z0W> 
4
 Trying to solve the Church´s communications problem. [online]. 2010, [citováno 2013-03-20]. Dostupné z 

<http://ncronline.org/blogs/ncr-today/trying-solve-churchs-communications-problem> 
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 Toto téma již od změny režimu v roce 1989 leželo latentní v hlavách církevních  

i politických představitelů. Avšak až v roce 2012 podnikla Vláda ČR reálné kroky v řešení 

této otázky.
5 

Jak ukážu dále v práci, katolická církev (tak jako ostatní náboženské subjekty) 

v této otázce z hlediska komunikace selhává. Celé téma je však pro církev nesmírně 

důležité. Veřejnou podporu, kterou tzv. církevními restitucemi ztratila, bude muset získat 

zpátky, aby mohla v budoucnu úspěšně ve společnosti působit.
6 

  

 Právě rozdílnost církve a náboženství od komerčních značek a produktů, zároveň 

také význam a aktuálnost problematiky majetkového vyrovnání jsou důvody mého výběru 

tohoto tématu pro bakalářskou práci. Věřím, že téma není ještě zdaleka uzavřené. 

Domnívám se, že katolická církev (stejně jako ostatní církve a náboženské společnosti) 

nevěnovala komunikaci dostatečnou pozornost a v tomto ohledu situaci podcenila. Jsem 

přesvědčen, že použitím profesionálních metod řízení komunikace a práce s veřejností se 

dalo předejít mnoha pochybením a ztrátě veřejné podpory, kterou nyní musí církev získat 

zpět. A právě to bude předmětem mé práce. 

  

                                                           
5
 Úspěch pro církve, stát i obce. Restituce v otázkách a odpovědích. [online]. 2012, [citováno 2013-03-20]. 

Dostupné z <http://zpravy.idnes.cz/uspech-pro-cirkve-stat-i-obce-restituce-v-otazkach-a-odpovedich-pvf-

/domaci.aspx?c=A120111_101533_domaci_jj> 
6 
Pláteník, V. Církve si svým mlčením zadělávají na problémy. Lidové noviny. 2013, 13. ledna, str. 12 
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1. Popis zvolené metodiky 

Za účelem sepsání mé bakalářské práce jsem prostudoval řadu zdrojů, abych téma 

mohl kvalifikovaně v práci zachytit. Jde především o informace týkající se samotné 

problematiky tzv. církevních restitucí tak, jak bylo téma komunikováno v médiích. K tomu 

mi pomohl především pravidelný monitoring médií, jehož zasílání nabízí Tiskové středisko 

České biskupské konference. Dále také další materiály a vyjádření z internetových stránek 

Vlády ČR a Ministerstva kultury ČR. Významným zdrojem informací byly také právní 

publikace  

a články, které problematiku tzv. církevních restitucí zkoumaly z odborného právního 

hlediska. Pro zmapování historické geneze problému jsem využil literaturu popisující 

situaci v minulém režimu a perzekuci církví. O tematiku se také dlouhodobě zajímám, 

protože je mi osobně blízká. V Tiskovém středisku České biskupské konference jsem také 

krátce působil jako stážista, mám s jeho prací tedy i osobní zkušenost. 

Jedná se o případovou studii. Po tom, co vysvětluji problematiku tzv. církevních 

restitucí a zasazuji ji do historického kontextu, popisuji jednotlivé kroky v komunikaci 

církve. Věnuji se jednotlivým nástrojům a aktivitám. Zkoumám činnost Tiskového 

střediska České biskupské konference a snažím se popsat, jakým způsobem se církev snaží 

pracovat s veřejným míněním. V poslední části daná zjištění srovnávám s praxí, se 

zkušenostmi z komerční komunikace, s odbornou literaturou a snažím se dát doporučení 

pro lepší postup. 

 Od původního záměru v tezi bakalářské práce jsem se na několika místech záměrně 

odchýlil. Nevěnoval jsem se zvlášť tematice církevního majetku a jeho využívání, protože 

se jedná o rozsáhlé téma vhodné spíše do historických materiálů. Rozšířil jsem ale popis 

historické geneze problematiky vlastnění církevního majetku, abych ukázal na její kořeny. 

Dále jsem rozšířil popis organizační struktury Tiskového střediska České biskupské 

konference a zaměřil se i na popis organizačního zajištění komunikace celé církve. 

Navzdory původnímu plánu jsem nevyužil knihu Dealing with Media fot the Church od 

Rusella Showa a kol., neboť se zaměřuje na komunikaci otázek víry, ty jsem v práci 

nezohlednil. 
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1.1 Vysvětlení základních pojmů 

 Je velmi pravděpodobné, že více lidí bude spíše vědět, co se skrývá pod zkratkou 

CEO, ROI či PPC
7,

 než kdo to vlastně je biskup, generální vikář, nebo jaký je rozdíl mezi 

diecézí  

a farností. Z toho důvodu považuji za nezbytné vysvětlit některé základní pojmy a zkratky, 

které v práci používám. 

 Církev - Termín označuje univerzální pojmenování lidí, kteří se hlásí k víře. Jedná 

se jak o místní či lokální uskupení – farnosti, sbory, tak o celosvětové uskupení 

osob se stejným vyznáním.  

 Římskokatolická (zkráceně jen katolická) církev – je největší z křesťanských 

denominací a vůbec největší náboženskou organizací na světě.
8
 V jejím čele stojí 

papež.9  Pojem katolická (z řeckého catholicam) označuje všeobecný charakter 

církve.   

 Diecéze - základní správní jednotkou katolické církve. Skládá se dále z jednotlivých 

farností. V čele diecéze stojí biskup, který je jmenovaný a přímo odpovědný 

papeži. Ve správě své diecéze je zcela suverénní. 

 Česká biskupská konference – je jakýmsi výkonným orgánem církve. Jedná se  

o shromáždění biskupů, kteří jsou ve svých diecézích suverény, za účelem společné 

koordinace postupu v některých záležitostech na celostátní úrovni. 

 Tiskové středisko České biskupské konference – je hlavním nástrojem České 

biskupské konference pro komunikaci s vnitřní i vnější veřejností. Zprostředkovává 

informace ze života církve v České republice i ze zahraničí, zajišťuje vztahy 

s médii a Českou biskupskou konferencí, případně kardinálem. Je kompetentní 

hovořit pouze za výše uvedené subjekty, tedy nikoliv za jednotlivé diecéze. Ty mají 

svá vlastní tisková střediska.
10 

  

                                                           
7
 CEO = Chief Executive Officer, výkonný ředitel. ROI = Return on Investments, návratnost investic. PPC = 

Pay Per Click, forma úhrady za internetovou reklamu, kdy se platí za kliknutí na reklamní odkaz či banner. 
8

 Christianity. [online]. 2012, [citováno 2013-03-25]. Dostupné z 

<http://www.bbc.co.uk/religions/chrtistianity> 
9

 Codex Iuris Canonici. [online] 2013, [citováno 2013-03-26]. Dostupné z 

<web.katolik.cz/feeling/library/Kodex.pdf> 
10

 Personálně je provoz Tiskového střediska zajištěn dvěma pracovními úvazky, které naplňují tři 

zaměstnanci (vedoucí střediska na plný úvazek, dva pracovníci na poloviční), disponují velmi malým 

zázemím a prakticky žádným rozpočtem.  
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 Církevní restituce – jedná se o v Čechách zažitý pojem, jistý společenský diskurs. 

Pod termínem církevní restituce se odehrává mediálně i politicky celá agenda. 

Jedná se však o nepřesný výraz. Latinské restitutio (navrácení do původního stavu) 

zde plně neodpovídá podstatě věci. Nejde o uvedení věcí do stavu původního, což 

není ani možné, ale o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými 

společnostmi, jehož je navrácení majetku součástí. V plném znění název zákona je 

Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a 

náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů 

mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů 

(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). I 

z názvu zákona je tedy patrné, že jde především o změnu vzájemného postavení, 

upravení majetkových poměrů je pouze součástí, byť nedílnou. Termín církevní 

restituce je tedy značně zavádějící, ačkoli je dnes již plně zaveden.  

 Majetkové vyrovnání – též také narovnání. Tento termín lépe vystihuje 

problematiku, zejména její ekonomický rozměr. Ačkoliv, jak bylo zmíněno výše, 

narovnání vztahu mezí státem a církvemi a náboženskými společnostmi obsahuje i 

další rozměry, ne pouze majetkové. 
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2. Katolická církev v České republice 

 Katolická církev patří s 1 083 899 (2011) věřícími k největším náboženským 

institucím v České republice. Počty věřících však trvale masivně klesají - 4 021 385 

věřících v roce 1991, 2 740 780 věřících v roce 2001.
11

  

 Územně se katolická církev dělí do dvou církevních provincií: Provincie česká a 

Provincie moravská. Ty jsou dále tvořeny jednotlivými diecézemi: Arcidiecéze pražská, 

Diecéze českobudějovická, Diecéze královéhradecká, Diecéze litoměřická, Diecéze 

litoměřická, Diecéze plzeňská, Arcidiecéze olomoucká, Diecéze brněnská, Diecéze 

ostravsko-opavská. Jednotlivé diecéze jsou tvořeny farnostmi, několik farností tvoří 

vikariát.
12

 Tento rozsáhlý výčet není samoúčelný, ale ukazuje na rozmanitost církevní 

hierarchie. 

 Hlavou katolické církve v České republice je Dominik kardinál Duka (k 14. 4. 

2013), který je rovněž arcibiskupem pražským, jmenován do funkce byl papežem 

Benediktem XVI.  

13. února 2010.
13

 V čele každé z diecézí stojí biskup. Biskupové jsou sdruženi v tzv. 

Českou biskupskou konferenci, kde společně rozhodují o věcech církve. Výstupy z jednání 

jsou vždy ještě předmětem zájmu papežského legáta (velvyslance). Jednotliví biskupové 

jsou ve svých diecézích významnými suverény podřízenými přímo papeži.
14

 Tento fakt i 

neznalým teorie řízení napovídá, že efektivní spolupráce (například v komunikaci s 

veřejností) je dosti komplikována. 

 Církev také z podstaty své existence vlastní majetek. Majetkové vztahy církve 

upravuje Kodex kanonického práva, který zároveň deklaruje, k jakým účelům má být 

majetek využíván. Jedná se především o účel konání bohoslužeb, opravy církevních budov  

                                                           
11

 Roste hlavně počet věřících mimo instituce: Druhý díl komentáře předního znalce k výsledkům sčítání lidu 

2011. [online]. 2012, [citováno 2013-03-31]. Dostupné z 

<http://www.christnet.cz/clanky/4764/roste_hlavne_pocet_vericich_mimo_instituce.url> 
12

 Diecéze v ČR. [online]. 2013, [citováno 2013-03-31]. Dostupné z <http://www.cirkev.cz/cirkev-v-

cr/dieceze-v-cr/> 
13

 Mons. Dominik Duka novým arcibiskupem pražským. [online]. 2013, [citováno 2013-03-31]. Dostupné z 

<http://www.apha.cz/byl-jmenovan-novy-arcibiskup-prazsky2/>   
14

 Codex Iuris Canonici. [online] 2013, [citováno 2013-03-31]. Dostupné z 

<web.katolik.cz/feeling/library/Kodex.pdf> 
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a udržování uměleckých děl, zajišťování přiměřeného zaopatření duchovních a jiných 

pracovníků, uskutečňování apoštolátu mezi občany, zejména z chudších skupin.
15

 

2.1 Represe církve komunistickým režimem 

 Statut církevního majetku byl po založení Československa podobný tomu, jaký je 

dnes, a tedy na něj bylo nahlíženo jako na jiné obecně prospěšné společnosti. 
16

 Zřetelný 

zásah do církevního majetku byl proveden až skrze prvorepublikovou pozemkovou 

reformu v roce 1919, jejímž smyslem bylo odejmutí půdy velkým vlastníkům, ke kterým 

se tehdy řadila i církev, resp. její právnické osoby. 

 Stoupající vliv komunistické ideologie v poválečném Československu ovlivnil také 

vztah státu a církve. Nejvýznamnějším krokem v této oblasti bylo vydání zákona č. 

142/1947 Sb.o revizi první pozemkové reformy.
17

 

 Do doby komunistického puče roku 1948 byly církve přirozenou a důležitou 

součástí veřejného života. Kromě duchovních aktivit spojených s aktivním provozováním 

víry věřícími se jednalo o aktivity charitativní, vzdělávací, kulturní a jiné společensky 

přínosné činnosti, které byly financované z výnosu majetků nebo z darů.
18

 Po převratu v 

roce 1948 komunistická strana provedla další významnou pozemkovou reformu (zákon č. 

46/1948 Sb. o nové pozemkové reformě), kterou byla konfiskována prakticky veškerá 

zemědělská půda a lesy. 
19 

Po této reformě církvi zůstaly jen kostely, fary a malé farní 

zahrady do jednoho hektaru.  

 Právní akty, kterými byla půda vyvlastňována, předpokládaly jistou finanční 

kompenzaci. Té se ale církev nikdy nedočkala. Komunistický režim tak přišel 

k obrovskému bohatství bezplatně. Jakousi kompenzací měl být zákon č. 218/1949 Sb. o 

hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Ten stanoví, že život 

                                                           
15

 Tamtéž. 
16

 Valeš, V. Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989. Brno: Moravsko-slezská 

křesťanská akademie. 2009. Str. 9. ISBN 978-80-904075-1-0  
17

 Bílá kniha církevního majetku: pohled církve na potřebu majetkového narovnání mezi Českou republikou a 

Církví římskokatolickou. [online]. 2013, [citováno 2013-04-01]. Dostupné z 

<www.klastervyssibrod.cz/_d/Bila-kniha-cirkevniho-majetku > 
18

 Karlová, I. Analýza problematiky majetkového vyrovnání státu a církví v ČR, postoje aktérů a vládní 

návrhy zákona z roku 2007 a 2011. Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických 

studií Katedra veřejné a sociální politiky grafika, 2011. diplomová práce. 
19

 Bílá kniha církevního majetku: pohled církve na potřebu majetkového narovnání mezi Českou republikou a 

Církví římskokatolickou. [online]. 2013, [citováno 2013-04-01]. Dostupné z 

<www.klastervyssibrod.cz/_d/Bila-kniha-cirkevniho-majetku > 
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církve finančně zajišťuje stát. A to včetně výloh jako cestování, stěhování a jiné výlohy 

duchovních, sociální dávky a věcné náklady církve. Rovněž zrušil do té doby tradiční 

nestátní způsoby financování církve jako soukromá patronátní práva, příjmy 

z náboženských fondů apod. 
20 

Církev se tak stala bezpodmínečně materiálně závislou na 

státní moci. Stát tak získal kontrolu nad církví a mohl pokračovat v další represi. 

 Už zde vidíme příčiny dnešních problémů. Násilné zamezení samostatnosti církve, 

která vždy fungovala na principu samofinancování a soukromých patronátů, pokřivilo 

vztah státu a církve. S tímto problémem se vypořádáváme dodnes.  

2.1.1 Konkrétní přiklad represe komunistického režimu vůči církvi – 

Akce K 

 Pro komunistický režim a ideologii představovala církev úhlavního nepřítele. Jak 

by se mohli komunisté smířit s někým, kdo místo materiálna a třídního boje hlásí opak, mír  

a duchovno? 

 Církev byla obětí vykonstruovaných soudních procesů, shora vyvolávané nenávisti, 

majetkových restrikcí i fyzického útlaku. Nejeden kněz byl ubit v cele. Ukázkovým 

případem represe proti církvím byla tzv. Akce K.  

 Významnou složkou církve vždy byly řeholní řády. Ty pro svou duchovní a 

pastorační (vliv na mládež skrze provozování škol a internátů, role v sociální oblasti, 

provozování nemocnic a hospiců) činnost, ale též pro hospodářskou samostatnost byly 

trnem v oku komunistické nomenklatuře. Proto již krátce po převzetí moci ve státě začali 

komunisté osnovat plány, jak vliv řeholních řádů omezit. Mezi restrikce patřilo například 

omezení přijímat nové členy, zabránění výkonu činnosti ve školách a dalších institucích, 

zákaz vydávání tiskovin a především zmiňované zabrání hospodářského majetku. 

 Vrcholem restrikce, ve kterém došlo ke spojení útlaku majetkového i fyzického, 

bylo násilné převzetí klášterů a internování řeholníků do několika málo společných  

domů – tzv. Akce K (kde K je zkratkou pro klášter) v noci 14. dubna a 4. května 1950.
21

 

Takto získané klášterní budovy a přilehlé objekty získal stát a záhy je začal využívat pro 

                                                           
20

 Valeš, V. Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989. Brno: Moravsko-slezská 

křesťanská akademie. 2009. Str. 14. ISBN 978-80-904075-1-0 
21

 Vaško, V. Dům na skále: Církev bojující. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. 2007. Str. 54. 

ISBN978-80-7192-892-8 
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své účely. Kde se dříve soustředil duchovní, kulturní i hospodářský život, bydleli nyní 

vojáci či byl ustájen dobytek. 

 Základním nedostatkem v komunikaci katolické církve v souvislosti s majetkovým 

vyrovnáním je podle mého názoru neschopnost vysvětlit onen oprávněný nárok na 

majetek. Bereme-li v úvahu krátkou historickou paměť lidí obecně, malý zájem o veřejné 

dění, malou fundovanost v náboženské problematice, která pramení z nízkého počtu 

věřících v Čechách, není jistě nesprávné domnívat se, že drtivá většina občanů vnímá 

navrácení majetku církvím jako prosté obohacení někoho na jejich úkor.  

 Pouze se znalostí těchto základních historických a právních faktů si mohou občané 

vytvořit vlastní názor na důvody pro tzv. církevní restituce. Vysvětlení těchto faktů bylo na 

vládě stejně jako na církvích. S tím rozdílem, že vláda agendu dokončila, ponese za ni 

politickou odpovědnost ve volbách, ale tím to pro ni do značné míry končí, může se 

věnovat dalším otázkám. Pro církve, které tak přišly o zásadní veřejnou podporu, je to 

otázka do budoucna klíčová. Proto měly v komunikaci postupovat jinak. Kdybych ve své 

práci však tento historický exkurs vynechal, dopustil bych se stejné chyby jako církve. 

2.1.2 Historie debaty o majetkovém narovnání v České republice 

 Po návratu demokratického zřízení v roce 1989 byla atmosféra pro narovnání 

vztahu s církvemi příznivá. Společnost i tehdejší politická reprezentace oceňovala odvahu 

a nasazení, které církev během let nesvobody projevila. A rovněž bylo větší povědomí o 

restrikcích, kterými církev prošla. Porevoluční euforie měla vliv i na proces majetkového 

vyrovnání státu a církve. Tzv. výčtovými zákony došlo k vydání cca 170 nemovitostí 

především řeholním řádů, jejichž existence je silně spjata s kláštery a činností v nich. Jak 

se ale v Čechách měnily vlády a naše mladá demokracie procházela porodními bolestmi, 

celý proces majetkového narovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi 

se rapidně zbrzdil a nakonec úplně zakonzervoval.
22

 Tento laxní přístup měl vliv i na další 

související aspekty soužití církví a státu, jako například nepodepsání bilaterální smlouvy se 

státem Vatikán (jako pravděpodobně jediní v Evropě).  

                                                           
22

 Karlová, I. Analýza problematiky majetkového vyrovnání státu a církví v ČR, postoje aktérů a vládní 

návrhy zákona z roku 2007 a 2011. Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických 

studií Katedra veřejné a sociální politiky, 2011. 
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Historický vývoj tématu ukazuji v tabulce 1.
23 

 

ROK STAV PROJEDNÁVÁNÍ 
OBDOBÍ 

VLÁDY 
PŘÍSTUP VLÁDY 

1990 

Byly přijaty tzv. výčtové zákony, kterými došlo k vydání budov 

některých klášterů (cca 170 nemovitostí). 

1992-1998 

Premiér 

Václav Klaus 

ODS 

Tvorba nové Ústavy a celková situace v tehdejším 

Československu upozadily téma vztahu církve  

a státu celkově. Církve tehdy hlasem kardinála Miroslava 

Vlka deklarovaly připravenost jednat  

a podílet se na řešení narovnání vztahů. Situace ale 

přerodila spíše v emocemi nasáklou přestřelku mezi 

kardinálem Vlkem a premiérem Klausem.  

1996 – 1998 

K vydávání majetku docházelo na základě jednotlivých rozhodnutí 

vlády - tj. exekutivně. Šlo tehdy zejména  

o budovy k tzv. pastoračním účelům - fary, školy apod. Nešlo o 

majetek hospodářský.  

1998-2002 

Premiér 

Miloš Zeman 

ČSSD 

 

 

 

 

 

2002-2006 

Premiér 

Vladimír 

Špidla, 

Stanislav 

Gross a Jiří 

Paroubek 

 

 

2007-2009 

Premiér 

Mirek 

Topolánek 

(ODS) 

2009-2010 

Premiér Jan 

Fischer 

 

Od 2010 

Premiér Petr 

Nečas  (ODS) 

 Už tehdy byl postoj sociálních demokratů k navracení 

majetku spíše odměřený. Vláda prosazovala model 

spravování církevního majetku a financování církví přes 

zvláštní fond pod dohledem státu. Za tímto účelem také 

komise vedená Pavlem Dostálem vypracovala konkrétní 

návrhy řešení. Pro odmítnutí návrhů ze strany některých 

církví tak k žádnému posunu nedošlo. 

1998-2000 

Prvotním záměrem a zdánlivě jediným správným bylo vydat majetek 

na základě tzv. výčtového zákona, který by ve své příloze obsahoval 

seznam veškerého vydávaného majetku. Tento záměr se však záhy 

ukázal jako nereálný. Jelikož se jedná o seznam s více než sto tisíci 

položek, samotné vypracování takového materiálu (tj. shromáždění 

informací  

z katastrů za poslední desetiletí a někdy i dále) by trvalo neúnosně 

dlouhou dobu. Navíc kvůli stále se měnícím informacím v katastru 

(přepisování, přidávání, měnění majitelů) je tento způsob prakticky 

vyloučen. Proti se postavily nejen církve, ale svůj nesouhlas vyjádřily 

i některé státní instituce - např. Český úřad zeměměřický a 

katastrální. 

Vyřešení církevních restitucí vázlo na neshodách uvnitř 

vládní koalice. Komise vedená Pavlem Dostálem navrhla 

několik řešení, všechna však předpokládala výrazné 

ústupky až znevýhodnění církví (např. vzdání se nároků na 

majetek). Není s podivem, že návrhy se nepodařilo 

prosadit. 

 S velkým odhodláním se tehdejší koalice dala do řešení 

problému. Vláda schválila návrh, podle kterého stát vrátí 

třetinu majetku a dvě třetiny ve výši 83 miliard korun 

nahradí finančně. Tento   návrh však přijat nebyl z důvodu 

ztráty většiny vládních hlasů v Poslanecké sněmovně.  

2004 

Vláda začíná otevřeně hovořit o možnosti jiné než výčtové metody 

(obecná restituce) a zadává úkol ministrovi kultury vypracovat 

analýzu. 

2005 - 2006 

Začíná se mluvit o možnosti majetkového narovnání tzv. rentou. 

Návrh není obecně přijímán, uvažuje se  

i o kombinaci obou metod. 

2007 

Vláda zřizuje Komisi pro narovnání vztahu mezi církvemi  

a náboženskými společnostmi. Jednání směřuje ke kombinované 

metodě restituce tj. naturální a finanční.  

Nový kabinet se jal řešit problém s velkou vůlí. Komise 

složená v roce 2007 předložila vládě v lednu 2008 návrh 

na kombinovanou restituci, ta návrh schválila a předložila 

Poslanecké sněmovně. Návrh byl kvůli odporu opozice a 

některých členů ODS (Vlastimil Tlustý) odložen a k jeho 

schválení nedošlo. 

 

Tehdejší úřednický premiér jasně prohlásil, že vzhledem 

k ekonomické situaci ČR není otázka církevních restitucí 

prioritou.   

  

 

 

2008 
Zákon, který vláda předložila Poslanecké sněmovně, nebyl do konce 

volebního období schválen. 

2010 

Výrazným argumentem pro aktivitu v otázce církevních restitucí byl 

impuls Ústavního soudu, který 1. 7. 2010 vydal nález, který shledal 

dlouhodobou nečinnost v této otázce za protiústavní. Téma narovnání 

se tak stalo prioritou  

v programovém prohlášení vlády. 

2011 

Nová Komise pro narovnání vztahu mezi státem a církvemi a 

náboženskými společnostmi stanovila ve spolupráci 

s Církevní komisí parametry pro vracení majetku. Ty byly schváleny 

vládou a na její impuls začalo Ministerstvo kultury ČR připracovat 

zákon. 

                                                           
23

 Zdroje tabulky: vlastní šetření; Historie a příprava majetkového vrovnání. [online]. 2013, [citováno 2013-

04-03]. Dostupné z <http://www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/historie-

majetkoveho-vyrovnani-123130/> 
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2013 

22. listopadu 2012 vláda Petra Nečase těsnou většinou prohlasovala v 

Poslanecké sněmovně zákon o tzv. církevních restitucích. Ten 

stanoví, že církvím bude vrácen majetek  

v maximálním možném rozsahu, zbytek jim bude vyplacen rentou v 

podobě splátek po dobu 30 let. Jedná se o 59 mld. 

  Snaha o rychlé vyřešení vztahu církví a státu se stala 

prioritou nové pravicové vládní koalice. Za velkého 

protestu opozice i široké veřejnosti se  vládě podařilo 

v roce 2012, tedy ještě v první polovině svého působení, 

prosadit zákon, na kterém se poprvé shodla vláda, církve  

a náboženské společnosti i další odborné zúčastněné 

subjekty. 

  

2.1.3 Hlavní názorové proudy v problematice 

 Jednou z hlavních překážek efektivní komunikace v problematice tzv. církevních 

restitucí je roztříštěnost zájmů. Na jedné straně stojí stát (povinný) zastoupený politickou 

reprezentací, která má moc ve věci rozhodovat, zároveň ale nese politickou odpovědnost. 

Na druhé straně stojí církve a náboženské společnosti (oprávnění), které mají na řešení 

otázky enormní zájem. Tím ale výčet zúčastněných stran nekončí. Po téměř 20leté 

neúspěšné diskusi se z tématu stalo politikum, které má své zastánce i odpůrce na politické 

scéně. Důsledkem výrazného odporu veřejnosti k restitucím je také celkový pokles 

podpory církví.
24 

Zajímavým příkladem je spontánně založená stránka na Facebooku STOP 

církevní restituce – již žádné nemravnosti více (příloha 1), která má dvakrát více fanoušků 

než stránka Tiskového střediska ČBK.  

 Situaci se musely přizpůsobit i politické strany. Ty se v rámci politické 

komunikace, zprostředkovávání relevantních informací veřejnosti
25

, snažily vysvětlit své 

postoje a získat tak politické body. Proti vládnímu návrhu vyrovnání se razantně stavěla 

opoziční ČSSD. Ta byla dlouhodobě proti finanční náhradě majetku a navrhovala zřízení 

státem ovládaného fondu, ze kterého by byla církevní činnost financována.
26

  Proti 

restitucím se stavěly další strany jako KSČM či VV. Nesouhlas dávala najevo také hnutí 

jako Holešovská výzva a ProAlt. Někteří kandidáti se snažili svou kariéru postavit na 

nesouhlasu s církevními restitucemi. Jako příklad uvádím Lenku Procházkovou, která 

kandidovala do Senátu PČR v říjnu 2012 (příloha 2).  

 Návrh pochopitelně podporovaly vládní strany. ODS pro své příznivce vypracovala 

souhrnný materiál s odůvodněním svého postoje, který nazvala Argumentář (příloha 3) 

Podporu vyjadřovali také zástupci obcí, kterým majetkové vyrovnání a uvolnění 

                                                           
24

 Srov. http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a6901/f3/pi121023b.pdf 
25 

Chytílek, R. Eibl, O. Matušková, A. Teorie a metody politického marketingu. Brno: CDK. 2012. Str.254. 

ISBN:978-80-7325-281-6 
26 

Srov. http://www.cssd.cz/aktualne/akce/cirkevni-restituce-3/ 
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blokovaného majetku umožní další rozvoj. Výrazným zastáncem byl Svaz měst a obcí 

ČR.
27

 

 Zákon schválený 22. listopadu 2012 přiřkl církvím navrácení majetku v hodnotě 

134 mld. korun. Majetek, jenž může být navrácen Pozemkovým fondem a Lesy ČR, má 

hodnotu 75 mld. korun. Za ostatní majetek, který dnes už například přešel do jiného 

vlastnictví, bude vyplacena finanční náhrada v hodnotě 59 mld. korun, která bude 

vyplácena v ročních splátkách po dobu 30 let. Roční splátka katolické církvi činí 

3 550 000 000 Kč. 

 Vyjádření odborníků potvrzuje, že forma kombinované (naturální a finanční) 

restituce je obvyklým způsobem. Skutečnost, jakou se tzv. církevní restituce liší od 

ostatních restitučních aktů v historii, je výše finanční náhrady. Kompenzace za jednotlivé 

majetky se blíží výši jejich skutečné hodnoty (nikoliv hodnotě tržní, ta by byla jistě ještě 

vyšší), zatímco při jiných restitucích se jedná o výši spíše symbolickou, která má zmírnit 

páchanou křivdu.
28

 Důvody pro to jsem z části již zmínil výše, jedná se především o 

perzekuci, jakou církev musela za minulého režimu projít. Významným faktorem je ale 

také to, že během doby, kdy stát nebyl schopen otázku navrácení majetku vyřešit, mnohdy 

blokovaný majetek chátral, nové vlastníky tak zpočátku nečeká často nic než investice a 

opravy. 

                                                           
27 

Srov. http://www.smocr.cz/snem/x-snem-smo-cr/starostove-apeluji-na-vetsi-pozornost-vlady-k-

problemum-obci.aspx 
28

 Zoulík, F. in Kolář, P. a Kříž, J. Narovnání vztahu mezi církvemi a státem. Praha: Cevro Institut. 2009. Str. 

20. ISBN:978-80-87125-08-3 
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3. Komunikace katolické církve 

 Církvi byla komunikace vlastní vždy. Jděte do celého světa a hlásejte Evangelium 

(Marek 16, 15-18). V prvopočátcích se její sdělení šířila ústním podáním. Apoštolové 

chodili od města k městu a hlásali Ježíšovo učení. Tam, kam nemohli jít osobně, posílali 

svým druhům dopisy, tzv. listy. Vytvořili tak obdivuhodný systém interní komunikace, 

který by jim dnes mohli závidět specialisté na komunikaci z velkých firem. Mezi tehdejší 

komunikační kanály tak patřila šeptanda, tzv. word of mouth. 

 Tento způsob již v dnešní době pochopitelně nemůže být dostačující a církev se 

musí vyrovnávat se standardy korporátní komunikace stejně jako ostatní instituce a firmy. 

Podobně jako v jiných oblastech, i zde platí, že západní polokoule je v tomto napřed, a ne 

pouze o několik časových pásem. Ve Spojených státech amerických mají církve a 

náboženské společnosti běžně reklamní poutače, které lákají kolemjdoucí na právě 

probíhající bohoslužbu. Ve Francii vede katolická církev rozsáhlou fundrisingovou
29

 

kampaň pro získání prostředků na financování platů kněží. V Německu jsou veřejně 

přihlášení členové církví povinni platit tzv. církevní daň, při odmítnutí jim hrozí 

exkomunikace. K těmto a podobným aktivitám máme v České republice ještě daleko. 

Vyjma informací o majetkovém vyrovnání se ve zpravodajství ze života církve objevují 

pravděpodobně nejčastěji reportáže o loupežích starožitností v kostelech. Ačkoli nebylo by 

správné církvi křivdit, neboť navzdory mnohdy nízkému efektu využívá církev celou řadu 

sofistikovaných nástrojů marketingové komunikace a komunikačního mixu. Jejich popis je 

tématem následujících řádků. 

3.1 Komunikační mix katolické církve  

 Zvolení správného marketingového komunikačního mixu je nezbytné pro efektivní 

komunikaci, jednotlivé nástroje samy o sobě nejsou tak účinné, jako jejich synergické 

využití, právě to nám umožňuje zasáhnout nejširší skupiny recipientů a předat tak naše 

sdělení. Jednotlivé nástroje, které církev využívá tak významně, že je můžeme považovat  

za standardní či plošné, popisuji níže. Popsané poznatky se týkají katolické církve v České 

republice a jsou založeny na vlastním zkoumání. 

                                                           
29

 Fundrising = získávání prostředků pro svou činnost od veřejnosti, pozn. autora. 
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3.1.1 On-line komunikace  

 On-line komunikace firmy či instituce zahrnuje veškerou její prezentaci 

v digitálním prostředí. Od klasických webových stránek, přes různé blogy, portály či video 

kanály, až po sociální sítě.
30

 Výhodou těchto nástrojů jsou mj. relativně nízké náklady, zato 

však široký zásah, většinou poměrně přesně měřitelný díky analytickým nástrojům 

(například Google Analytics). Je to nástroj, kterým se snadno přiblížíme zejména mladším 

věkovým skupinám. Jeho charakteristikou je především rychlost měnících se informací a 

dynamika zprostředkovávání sdělení. 

 Katolická církev těchto nástrojů užívá poměrně hojně. Ústřední webové stránky 

církve v ČR jsou zároveň stránkami České biskupské konference (příloha 4).
31  

 Své 

webové stránky má také každá diecéze a rovněž většina farností (příloha 5). Jejich kvalita 

se různí, malé farnosti většinou mají jen základní informace pověšené na volně dostupné 

platformě. Existuje řada interních (zaměřených na členy církve) katolických portálů jako je 

christnet.cz (příloha 6), jež nabízejí informace o církvi a víře. Církev se rovněž prezentuje 

na sociálních sítích. Vlastní stránku na Facebooku má Tiskové středisko České biskupské 

konference, některé diecéze a farnosti (příloha 7). Ve výrazně menší míře jsou užívány 

ostatní sociální sítě. Za zmínku stojí, že katolická církev provozuje vlastní diskusní 

platformu (sociální síť) Signály.cz hojně užívanou mladými katolíky (viz příloha 8). 

3.1.2 Přímý marketing (direct marketing) 

 Při použití metod přímého marketingu kontaktujeme potenciální (či stávající) 

zákazníky za účelem vyvolání okamžité reakce.
32  

Spektrum nástrojů, které umožňují 

takový přímý kontakt, zahrnuje telefonní kontakt, zasílání e-mailů, newslettery či 

klasickou poštu a využívání katalogů. 

Využití metod přímého marketingu v katolické církvi není nikterak ojedinělé, 

ačkoliv se omezuje takřka výhradně na e-mailing. Řada farností dnes zasílá např. program 

měsíčních aktivit mailem, můžete si nechat zasílat aktualizace z tematických portálů apod. 

Není také výjimkou, že farnosti zasílá poštou přání k narozeninám či ke svátkům. 

                                                           
30

 Svoboda, V. Public relations moderně a účinně. Praha: Grada. 2009. Str. 168. ISBN:978-80-247-2866-7. 
31

 www.cirkev.cz  
32

 De Pelsmacker, P. and GEUENS, M. and Van Den Bergh, J. Marketingové komunikace. Kuchařová, A.; 

Šafaříková, V. Praha : Grada, 2007. Str. 388. ISBN 80-247-0254-1. 
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Navzdory tomu, že církev disponuje rozsáhlou databází svých členů, zůstává zde značný 

prostor pro její využití v budoucnu, například pro účely fundrisingu.   

3.1.3 Sponzoring 

 Sponzorství je strategický nástroj komunikace, který na jedné straně umožňuje 

sponzorovanému uskutečnit daný projekt, sponzorovi umožňuje vhodnou prezentaci své 

značky v daném kontextu. (Klasickým příkladem je sponzoring sportovních týmů výrobci 

energetických nápojů.) Na rozdíl od dobročinnosti a dárcovství má tedy sponzoring jasně 

definované pragmatické cíle.
33 

 

 Těžko bychom asi hledali typický přiklad sponzoringu v katolické církvi. Ze své 

podstaty je její činnost často humanitárního charakteru. Její charitativní projekty směřují 

k nemocným, starým či nemohoucím lidem, obětem katastrof či násilí. Nástrojem církve 

pro tuto činnost je Katolická charita. Klasickým příkladem sponzorství může být například 

podpora nejrůznějších setkání a poutí, které finančně podpoří daná diecéze. 

3.1.4 Event marketing 

Event (událost) je součástí marketingového mixu, jakkoliv se názory na jeho 

využívání v odborné literatuře mohou různit. Jeho podstatou je uspořádání události 

v prostoru a čase a jejím prostřednictvím nabídnout účastníkům (stávajícím či potenciálním 

klientům) jedinečný zážitek a zároveň emocionální spojení se značkou.
34 

 

Činnost katolické církve je s nadsázkou řečeno souhrn po sobě následujících 

událostí. Od společných ranních chvál za rozbřesku až po večerní mši. Občanský rok je 

naplněn kalendářem liturgickým, který nabízí na každý den důvod k oslavě světců a 

událostí. V konvenčním slova smyslu však jsou událostí (event) akce jako například 

návštěva papeže, pouť na Hostýn či Národní svatováclavská pouť v Boleslavi. 

3.1.5 Public relations (PR) 

Cílem public relations (v češtině se zažil výraz vztahy s veřejností) je budování 

vzájemného vztahu a vytváření porozumění mezí značkou či institucí. Mezi základní 

                                                           
33

 Tench, R. and Yeomans, L. Exploring Public Relations. Harlow: PEL. 2009. Str. 99. ISBN: 978-0-273-

71594-8.  
34

 Šindler, P. Event marketing: Jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada, 2003. str. 9. 

ISBN 80-247-0646-6. 
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nástroje PR patří vztahy s médii (media relations) čili budování vztahu a důvěry se zástupci 

médií, které zprostředkovávají informace veřejnosti, a především snaha ovlivňovat obsah 

médií ve svůj prospěch. Mezi další nástroje patří také vydávání tiskovin či interní 

komunikace (komunikace se zaměstnanci či členy organizace).
35

 Zásadní je zmínit, že se 

jedná o dlouhodobou činnost, jejíž výsledky jsou zpravidla rovněž patrné v dlouhodobém 

horizontu. Důsledná činnost v oblasti vztahů s veřejností pomáhá dobrému a věrohodnému 

obrazu společnosti či instituce, a co je podstatné, pomáhá překonat i případné negativní 

události. 

Vztahům s veřejností (PR) se katolická církev soustavě a dlouhodobě věnuje. Na 

celém světě má významnou autoritu v sociálních, morálních a kulturních otázkách. 

V České republice se běžně vyjadřují zástupci médií ke společenským otázkám. Pro 

komunikaci s médii církev zřídila specializované útvary. Ty využívají všechny nástroje PR 

(tiskové zprávy, tiskové konference apod.). Vrcholní představitelé, jako je Dominik 

kardinál Duka, mají pravidelně přístup do médií. Církev je také významným vydavatelem. 

Kromě novin Katolický týdeník (příloha 9) existuje řada odborných periodik i místní farní 

zpravodaje sloužící pro interní komunikaci. Komunikaci církve se věnuje i Kanonické 

právo, které stanovuje zřídit funkci tiskového mluvčího a mediální komisi církve.
36 

   

3.1.6 Public affairs (PA) 

Málo diskutovanou, avšak velmi významnou součástí public relations je public 

affairs (vztahy se státní a veřejnou sférou). Tento termín bývá mnohdy nesprávně 

zaměňován za lobbying. Nesprávně je to z toho důvodu, že lobbying je pouze jedna 

součást, nástroj public affairs. Do PR tuto část komunikačního mixu řadíme z toho důvodu, 

že se (podobně jako u PR) jedná o snahu formovat mínění a ovlivňovat jednání určité 

skupiny pomocí komunikace. Kdy namísto širokých vrstev veřejnosti využíváme uzounké 

skupiny či jednotlivce ze státní správy (tj. úředníci, poslanci, radní, poradci či asistenti). 

Smyslem PA je zprostředkování informací mezi firmami, institucemi a dalšími zájmovými 

skupinami (například církvemi) a zástupci státní správy a ovlivňování tak jejich 

rozhodování.
37
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Katolická církev a Česká republika jsou neodmyslitelně spjati. I v současné době je 

dobrý zvykem, že jsou k vrcholným státním aktům zváni zástupci církve. Můžeme tak 

například při slibu prezidenta republiky vidět v řadách významných hostů fialová roucha 

českých biskupů. Církevní vztahy se státem jsou rovněž ovlivněny skutečností, že církev 

uskutečňuje vlastní diplomatické aktivity. V Praze je tak přítomen papežský legát, zástupce 

státu Vatikán. Platí tedy, že katolická církev má možnost působit na zástupce veřejné sféry 

a dostává se jí slyšení. Tradičně jsou jí nakloněny politické strany pravého středu (KDU-

ČSL, ODS, TOP09). 

3.2  Analýza organizačního zajištění komunikace katolické církve 

v České republice 

Komunikace s veřejností (vnitřní i vnější) je bezesporu jednou z činností, které se 

církev a její vrcholné orgány věnují. Systémově pravidla pro působení církve navenek 

stanovuje Kodex kanonického práva, který, jak zmiňuji výše, stanoví v každé zemi vytvořit 

tiskové středisko, ustanovit mediální komisi a vytvořit funkci tiskového mluvčího a okruh 

jeho spolupracovníků (tiskové středisko).  

Právě tak je tomu i v České republice. Při České biskupské konferenci funguje 

Tiskové středisko. To pracuje v úzké spolupráci s Generálním sekretářem ČBK, tedy 

jakýmsi výkonným manažerem. Kromě Tiskového střediska působí také řada dalších sekcí. 

Jedná se o například o Komisi pro nauku víry, Komisi pro katolickou výchovu, Radu pro 

sdělovací prostředky, Radu pro bioetiku, Katechetickou sekci či Sekci pro mládež. Každé 

z oddělení či středisek má svého vedoucího (předsedu, ředitele či pověřeného řízením) a 

jisté organizační zázemí v rámci České biskupské konference. Denní chod ČBK zajišťuje 

Sekretariát. Pod něj kromě Ekonomické sekce, Právní sekce a dalších spadá právě Tiskové 

středisko. Tato skutečnost tedy odpovídá teorii, že by tiskové středisko/PR oddělení mělo 

být součástí úzkého centrálního vedení společnosti či instituce s dobrým přístupem k top 

managementu společnosti a naopak.
38 

 

Do srpna roku 2012 funkci vedoucí Tiskového střediska ČBK a tiskové mluvčí 

vykonávala CSILic. Monika Vývodová. Od jejího odchodu až dodnes není dle informací 

ČBK funkce vedoucí Tiskového střediska a tiskového mluvčí obsazena (k 13. 4. 2013). 

Tuto skutečnost nevnímám pozitivně. Role tiskového mluvčího je vždy velmi exponovaná, 
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v případě instituce jakou je katolická církev o tom nemůže být pochyb, proto by její 

kvalitní personální obsazení mělo být prioritou. Monika Vývodová je absolventkou 

Papežské univerzity Svatého kříže v Římě oboru Církevní komunikace. Je tedy jednou 

z mála osobností s prestižním vzděláním určeným přímo na zajišťování vztahů s veřejností 

v institucích církve. Udržení takového odborníka na své straně či zajištění odpovídající 

náhrady by mělo být prioritou vedení České biskupské konference. V současné době tedy 

platí, že personálně Tiskové středisko oslabilo, namísto toho, aby v exponované době 

řešení tzv. církevních restitucí své kapacity zvyšovalo. Podle dostupných informací 

zajišťují celý chod TS ČBK dva pracovníci na zkrácený úvazek Mgr. František Jemelka a 

Jiří Prinz. Profesní profily těchto dvou pracovníků odpovídají profilům pracovníkům 

tiskových středisek v jednotlivých diecézích – humanitní vzdělaní (historie, publicistika) a 

zkušenosti z menších médií a církevních institucí. Nikdo však v současné chvíli není 

stanoven jako tiskový mluvčí, tato role tak fakticky chybí a je rozmělněna mezi jednotlivé 

pracovníky. Domnívám se tedy, že profesní nároky na vedoucí pracovníky vztahů 

s veřejností, tak jak je radí odborná literatura
39

, naplňovány nejsou. 

Tiskové středisko, stejně jako sekretariát a ostatní součásti České biskupské 

konference, sídlí v budově Teologické fakulty Univerzity Karlovy v pražských Dejvicích. 

Oficiální pravidla pro umístění útvaru pro vztahy s veřejností zřejmě nejsou, ale je velmi 

pravděpodobné, že by v případě konání tiskové konference či jiného setkání s novináři 

nebyla účast vysoká, protože by novináři vážit cestu až do Dejvic nechtěli. V takovém 

případě by mohl sloužit například Arcibiskupský palác na Hradčanském náměstí, nebo 

tradiční místo pro konání tiskových konferencí kavárna Louvre, pronájem by však zvýšil 

náklady na akci. 

Tiskové středisko provozuje síť webů s katolickou tématikou (např. zmiňovaný 

christnet.cz), zajišťuje tiskový servis pro novináře a informační servis pro veřejnost. Na 

vlastní větvi internetových stránek České biskupské konference tisk.cirkev.cz na denní bázi 

publikuje informace ze života církve doma i v zahraniční. Spolupracuje s náboženskou 

televizní stanicí TV NOE, rozhlasem, Katolickým týdeníkem a spravuje vlastní stránku na 

Facebooku. 
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3.2.1 Zajišťování komunikace s veřejností v jednotlivých diecézích 

Nejbližším stupněm České biskupské konferenci jsou v hierarchii katolické církve 

následně jednotlivé diecéze. O jejich svrchovanosti jsem již psal výše. Platí to také 

v případě zajišťování vztahů s veřejností. Každá z diecézí má své vlastní oddělení pro 

vnější vztahy, které je mnohdy naplněno pouze jedním člověkem, který zastává roli 

tiskového mluvčího diecéze. Ten podléhá přímo biskupovi diecéze a tamní kurii (úřadu 

biskupa). (Viz schéma č. 3) 

Neplatí tedy možná očekávaná domněnka, že jsou jednotliví mluvčí podřízeni 

vedoucímu Tiskového střediska ČBK. Není tomu tak. Stejně jako jednotliví diecézní 

biskupové nejsou podřízení předsedovi ČBK. Ve své práci jsou tiskoví mluvčí tedy 

samostatní a míra koordinace společných kroků závisí na domluvě, která se ale neopírá  

o žádné oficiální nařízení či směrnice. Je jasným faktem, že tato skutečnost do značné míry 

brání efektivní komunikaci v rámci společných celostátních témat, jakým jsou například 

tzv. církevní restituce. U komerčních firem by podřízenost pracovníků jednotlivých 

poboček centrálnímu vedení byla samozřejmá.  

Jednotlivé diecéze rovněž mají své webové stránky, které obsahují také sekci pro 

média. Ta obsahuje a aktuality z dění v diecézi a také informace ze života církve, často 

přejaté z centrálního webu Tiskového střediska České biskupské konference. Profesní 

profil jednotlivých mluvčích jsem naznačil výše. Domnívám se také, že vzhledem 

k současným podmínkám financování církví jsou velmi omezené rozpočty na provoz 

tiskových středisek, což se bezesporu odráží na platech jejich pracovníků. Zmiňuji to 

z toho důvodu, že to může být významnou překážkou při získávání profesionálů a 

odborníků do funkcí manažerů komunikace. 



22 
 

 
 

 

 

Schéma č. 3 :Organizační zajištění komunikace katolické církve v ČR
40

 

 

3.3  Shrnutí analýzy organizačního zajištění komunikace katolické 

církve 

Z analýzy vyplývá, že katolická církev naplňuje svá vlastní ustanovení o 

zajišťování komunikace s médii a veřejností a využívá k tomuto účelu vlastní centrální 

tiskové středisko při ČBK a zároveň tisková střediska v jednotlivých diecézích. Tisková 

střediska pracují s řadou komunikačních kanálů a nástrojů, kromě publikování tiskových 

zpráv a článků na vlastních webových stránkách také provozují řadu tematických webů a 

spolupracují s náboženskými stanicemi televize a rozhlasu. 

Mezi překážky v zajišťování efektivní komunikace patří především fakt, že 

jednotlivá tisková střediska nepatří do jasně dané organizační struktury s definovanými 

stupni podřízenosti a odpovědnosti. Tím se komplikuje řízení komunikace celostátních 

témat, jako jsou například tzv. církevní restituce. Mezi tiskovými mluvčími a pracovníky 

tiskových středisek jsou zpravidla lidé s humanitním vzděláním a profesními zkušenostmi 

z menších institucí a médií. Nikoliv tedy odborníci se zkušeností například z velkých firem 
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či státních institucí. Jedním z důvodů mohou být neodpovídající finanční podmínky, které 

kvůli stávajícímu způsobu financování církví mohou diecéze či ČBK nabídnout.   

Obecně se ale dá říci, že církev svou běžnou komunikaci zajišťuje v rámci 

podmínek úspěšně. Využívá široké spektrum komunikačních kanálů, včetně sociálních sítí. 

Staví pracovníky vztahů s veřejností jako partnery pro vedení církve a diecézí a snaží se 

jim vytvářet vhodné podmínky v rámci svých úřadů.  
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4. Komunikace katolické církve v souvislosti 

s majetkovým vyrovnáním 

Cílem této práce je zmapovat a zhodnotit komunikaci katolické církve právě 

v souvislosti s problematikou majetkového vyrovnání. Zdrojem pro tuto část je především 

komunikace církve samotná, tak jak jsem ji já osobně jako občan pozorovatel zachytil. 

Nezbytným zdrojem informací byla, také možnost absolvovat stáž v Tiskovém středisku 

České biskupské konference v červenci 2013. Můj pohled na věc tak mohl být doplněn o 

informace, které nejsou nikde publikovány. Dále dostupné informace z webových stránek 

církve, médií a také monitoring tisku. 

Časový horizont, který vymezí zkoumané období, je rok 2007 až rok 2013. V roce 

2007 ustanovila tehdejší vláda vedená premiérem Mirkem Topolánkem (ODS) Komisi pro 

narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi. Ta vycházela 

z dosavadních výsledků jednání (tabulka 1) a na jejich základě přistoupila k řešení 

kombinovanou formou restituce, tedy částečné naturální a finanční náhradě. Komise tento 

návrh, na kterém se shodli i představitelé církví, předložila Vládě, která jej schválila  

a předložila Poslanecké sněmovně v lednu 2008. Poslanci návrh z důvodu nesouhlasu 

opozice, ale i několika koaličních poslanců (Vlastimil Tlustý), neschválila, resp. rozhodli  

o jeho neprojednání, čímž zapříčinili jeho zakonzervování. Návrh nebyl do konce 

funkčního období Sněmovny projednán a byl tak smeten ze stolu. Navzdory těmto 

skutečnostem však bylo majetkové vyrovnání v tento moment zatím nejblíže ke schválení 

v historii.  

4.1 Situace v roce 2008 

Sedmnáct zúčastněných církví a náboženských společností bylo zastoupeno v tzv. 

Církevní komisi, což byl formální partner pro jednání se státem. V lednu roku 2008 měla 

Církevní komise na pořadu jednání také komunikaci v souvislosti se schvalovaným 

vládním návrhem. Na tomto místě je třeba zmínit, že církve otázku komunikace otevřely až 

ve chvíli, kdy byl návrh předložen k projednání Poslanecké sněmovně, a ne již dříve ve 
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fázi přípravy. Na tomto jednání padlo rozhodnutí o realizaci komunikační kampaně „Kdo, 

co a komu“.
41

 

Vedením kampaně byl pověřen Daniel Kvasnička, farář Církve bratrské. Daniel 

Kvasnička je vystudovaný propagační grafik, podílel se na kampani Ano pro Evropu a na 

několika dalších komunikačních projektech. Je ředitelem občanského sdružení MAS 

Říčansko, o.s. a spolupracuje také se společností Agentura Nula. Tyto dva subjekty také 

kampaň oficiálně vedly. Podporu kampani vyjádřily všechny zúčastněné náboženské 

subjekty a na průběhu kampaně se podíleli jednotliví mluvčí či tajemníci, zejména pak 

z Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí. Jako mluvčí kampaně byla 

ustanovena Mgr. Dita Fuchsová, dlouholetá reportérka České televize, PR manažerka a 

konzultantka, mj. taktéž někdejší tisková mluvčí ministra kultury Pavla Dostála. Jen těžko 

bychom si jako tvář a hlas kampaně dovedli představit osobnost s vhodnějším profesním 

profilem. V tomto případě byl na personální zajištění komunikace brán velký zřetel.  

4.2  Kampaň „Kdo, co a komu“   

Jediným zdrojem informací o samotné kampani jsou centrální webové stránky 

www.cirkevnimajetek.cz. Podstatnou skutečností je to, že kampaň „Kdo, co a komu“ (dále 

jen kampaň) oficiálně nikomu jako by nepatřila. Nebyla projektem žádné z církví, ale 

jednalo se ve své podstatě o dobrovolnou aktivitu Daniela Kvasničky a s ním 

spolupracujících organizací a osob. Bez jeho přičinění by podobná aktivita pravděpodobně 

vůbec nevznikla. Navzdory tomu, že se organizátoři snažili podat kampaň jako nestátní a 

necírkevní, s cílem ukázat, že lidí, kteří si přejí úspěšnou odluku státu a církví, je mnohem 

více, se domnívám, že zapojení privátních subjektů jako je MAS Říčansko, o. s., bylo spíše 

nutností. Což je jasným znakem podceňování významu komunikace na straně církve. 

Strategie kampaně 

Cílem bylo nabídnout odborné i laické veřejnosti argumenty na podporu stanoviska 

tehdejší vlády. Strategií bylo využívat historické argumenty o vlastnictví majetku, užitku 

majetku v rukou církve a schopnost jej dobře spravovat. Tím dosáhnout veřejné podpory  

a schválení zákona. Základem bylo využívání informací o počtu sociálních a školských 
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zařízení provozovaných církví apod. Bylo nutné vysvětlit, jakou roli církev ve spolčenosti 

hraje a proč pro svou činnost potřebuje materiální zajištění. 

Načasování kampaně 

Kampaň odstartovala v březnu 2008, aktivity v rámci kampaně byly ukončeny 

v červnu 2008. Komunikace trvala necelého půl roku. Takové načasování rovněž ukazuje 

na podcenění komunikace ze strany církve. Problematika by si zasloužila mnohem delší 

harmonogram s jasným vyvrcholením před hlasováním. Formu tzv. back loaded kampaně, 

kdy je nejvíce úsilí a prostředků směřováno na konec kampaně (tradičně před volbami, 

referendem apod.).
42

 

Rozpočet kampaně 

Podle oficiálních informací byla kampaň skrze MAS Říčansko financována 

z grantu Ministerstva kultury, některé příspěvky také pocházely od soukromých dárců. 

V začátku kampaně měli organizátoři k dispozici 500 000 korun
43

. Vzhledem k tomu, že na 

kampani řada osob pracovala dobrovolně bez nároku na honorář, reálné náklady byly 

pravděpodobně za dobu trvání kampaně mnohem vyšší. 

Vizuální styl – identita 

Jako logo kampaně byla určena dopravní značka C 2f přikázaný směr jízdy vlevo a 

vpravo (příloha 10). Motiv měl symbolizovat důstojný rozchod státu a církví jako dvou 

rovnoprávných partnerů.  

On-line komunikace 

Hlavním pilířem kampaně byly webové stránky církevnímajetek.cz
44

 (příloha 11). 

Ty obsahovaly všechny informace, které se kampaň snažila komunikovat. V sekci 

Aktuality bylo zpravodajství o průběhu kampaně, tiskové zprávy, otázky a odpovědi a další 

různá vyjádření. Web obsahoval také souhrnné znění otázek a odpovědí o problematice, 

možnost stáhnout si materiály ve formátu PDF, kontakty a pozvánky.   

                                                           
42

 Kotler, P. Keller, L. K. Marketing Management. Praha: Grada. 2010 Str. 512. ISBN 978-80-247-1959-5 
43

 Církve utratí statisíce za restituční kampaň. [online] 2008, [citováno 2013-04-15]. Dostupné z 

<http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/cirkve-utrati-statisice-za-restitucni-kampan_47160.html> 
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Webové stránky vnímám jako vydařené. Obsahují velké množství informací 

přehledně řazených formou blogu. Vytknout se jim dá fakt, že kontakt pro média na webu 

najdeme až na nenápadném místě po kliknutí na záložku Média. Je také otázkou, proč web 

nese název církevnímajetek.cz a samotná kampaň se jmenuje „Kdo, co a komu“. V roce 

2008 rovněž nebylo tak masově rozšířené využívání sociálních sítí. Tyto nástroje, bohužel, 

využívány nebyly.  

Tiskoviny 

V rámci kampaně byly tištěny také materiály určené pro rozdávání, pro osobní 

prezentace a pro novináře - press kit.
45

 Šlo o letáky, DL formáty či plakátky, které nesly 

argumenty pro majetkové vyrovnání (příloha 12). Jako obzvláště efektivní vnímám vydání 

brožury Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi - 

Základní fakta, která byl vydána ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a distribuována 

médiím, ale  

i zákonodárcům (příloha 13). 

Tisk materiálů je obecně poměrně nákladnou záležitostí. Vyžaduje přípravu textů  

a grafiky, tiskovou přípravu a pak samotný tisk. Vzhledem k omezeným prostředkům 

kampaně vnímám materiály jako dobré. 

Inzerce 

I přes vysokou finanční náročnost využili organizátoři kampaně inzerci v denním 

tisku (Právo). Inzeráty měly ukazovat roli církví ve společnosti, např. jejich význam 

v sociální oblasti (příloha 13). 

Inzeráty vnímám jako velmi povedené. Využívají informace o počtech sociálních 

zařízení, pracovníků a dalších údajů o nasazení v sociální oblasti. Je to způsob, jak ukázat 

na význam role církve ve společnosti a na nutnost jejího materiálního zajištění. 

Public relations 

Komunikace s médii byla dalším pilířem celé kampaně. Vzhledem k omezeným 

finančním prostředkům byla také jistě nejefektivnější. V rámci kampaně byly pravidelně 

vydávány tiskové zprávy a pořádány tiskové konference. Samotná kampaň odstartovala 

                                                           
45
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tiskovou konferencí 4. 3. 2008 v restauraci Parnas v Praze za účasti zástupců vlády, církví 

a dalších zúčastněných subjektů. V průběhu následovalo ještě několik tiskových konferencí  

(např. 25. 3. V Café Louvre v Praze). 

Vzhledem k množství mediálních výstupů týkajících se majetkového vyrovnání, 

kterých jsou tisíce, bylo by nesmírně komplikované provést důkladnou analýzu, do jaké 

míry se dařilo prosazovat do médií tiskové zprávy kampaně. Ale vzhledem k mnohdy 

negativnímu postoji médií a priori se dá čekat, že to bylo náročné a se střídavými úspěchy. 

Už jen samotný fakt, že se církve snaží profesionálně pracovat s médii, byl přijímán s 

výhradami.
46

 

Event marketing 

V rámci kampaně nebyly organizovány události v pravém slova smyslu. Byly 

pořádány odborné semináře a různá setkání odborníků, to jsou ale nástroje, jež můžeme 

přiřadit do technik public relations. I tak se ale jednalo o velmi důležité strategické 

nástroje. V rámci kampaně proběhlo několik odborných seminářů, např. 17. 4. 2008 na 

University of New York in Prague, seminář Masarykovy demokratické akademie 28. 4. 

2008, a řada dalších setkání za přítomnosti politiků, historiků či právníků. 

Tento nástroj byl bezesporu zásadním pro práci s odbornou veřejností a pro 

vytváření věcné veřejné diskuse. Dle informací o akcích na webu cirkevnimajetek.cz lze 

usuzovat, že se jednalo především o akce konané v Praze. Je tedy otázkou, zda by podobné 

akce v regionálním provedení výsledný efekt ještě nezvýšily. 

Public affairs 

Organizátorům kampaně musely být cílové skupiny zřejmé. Ti, kdo mohli 

rozhodnout  

o osudu vládou předloženého návrhu zákona, byli poslanci. Na ně musely být techniky PA 

směřovány především. Z toho důvodu byli zváni na odborné semináře a na další setkání ve 

svých regionech. V rámci kampaně dostali poslanci také balíček s brožurou základních 

informací a argumentů poštou. Probíhala také dobrá spolupráce mezi církvemi a vládou. 

Na tiskové konference často chodil sám ministr kultury Václav Jedlička
47

. 
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 Srov. http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/cirkve-utrati-statisice-za-restitucni-kampan_47160.html 
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 Srov. http://www.cirkevnimajetek.cz/index.php?blog/show/13-5-2008-Ministr-Jehlika-a-kampan-
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Na práci se zákonodárci bylo relativně málo času. Provedené aktivity tedy vnímám 

jako pozitivní. Setkání probíhala také s politiky nižších úrovní, např. s hejtmanem 

Středočeského kraje Petrem Bendlem. Práce se zástupci nižších stupňů státní správy byla 

bezesporu důležitá, koneckonců většina majetků se nachází právě na území obcí, které si 

schváleným zákonem oddychly po církvích asi nejvíce. Po vyřešení majetkových vztahů na 

svém správním území se tak mohou více věnovat svému rozvoji. Nicméně zůstává 

otázkou, zda v onom krátkém časovém horizontu nebylo lepší zintenzivnit práci s poslanci, 

kteří měli přímou rozhodovací pravomoc ve věci. 

Shrnutí 

Komunikační mix a prováděné aktivity zmapované na základě dostupných 

informací jsou podle mého názoru vyhovující. Při hodnocení provedení jednotlivých kroků 

je třeba mít na paměti, že kampaň odstartovala bez dlouhé přípravy, s minimálním 

rozpočtem a opírala se především o práci dobrovolníků. Domnívám se tedy, že se jednalo o 

vhodný nástroj pro komunikaci v souvislosti s majetkovým vrovnáním. Jako zásadní 

pochybení vnímám skutečnost, že kampaň a veškeré aktivity ustaly dnem, kdy Poslanecká 

sněmovna rozhodla o neprojednání návrhu v červnu 2008. Celý proces se tak zastavil a 

odvedená práce vyšla vlivem času do ztracena. Potenciál, který kampaň měla, se vytratil. 

Role Tiskového střediska ČBK v kampani  

Jak jsem zmiňoval výše, kampaň nebyla dílem žádné z církví, ani katolické, ale 

soukromých subjektů. Tiskové středisko ČBK kampaň podpořilo a spolupracovalo při 

přípravě materiálů pro média a účastnilo se veřejných seminářů, ale v kampani se nikterak 

neangažovalo. Čili pouze pasivně využívalo výsledků kampaně.  

Od roku 2008 byly na webových stránkách Tiskového střediska ČBK přidány sekce 

Mýty a fakta o majetkovém narovnání a sekce Církev a stát. Obě obsahují tiskové zprávy 

s tematikou vyrovnání. Obsah se mnohdy shoduje s informacemi na cirkevnimajetek.cz. 

Situace po roce 2010 

Během vládnutí úřednického kabinetu premiéra Jana Fischera v letech 2009 až 

2010 byly tzv. církevní restituce odloženy z pořadu dne. Mezi důvody byla nejčastěji 

zmiňována ekonomická krize a také fakt, že úřednická vláda nemá mandát na řešení takto 

významné otázky. V nově ustanovené vládě po volbách v roce 2010 v čele s Petrem 
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Nečasem (ODS) se ale majetkové vyrovnání stalo prioritou. Hlasování o vládním návrhu 

proběhlo 22. listopadu 2012 po masivní antikampani ze strany opozice a dalších subjektů. 

Tentokrát ovšem Zákon o majetkovém narovnání mezi státem a církvemi a náboženskými 

společnostmi schválen byl a od počátku roku 2013 církve podávají žádosti o vydání 

majetku. 

V rámci přípravy a schvalování zákona po roce 2010 již žádná cílená kampaň na 

podporu záměru neprobíhala, a to ani ze strany církví ani ze strany dalších soukromých či 

veřejných subjektů. V tomto případě mezi církvemi chyběla vůle se o komunikační 

kampaň snažit. Církevní představitelé to odůvodňovali nedostatkem finančních prostředků 

a také tím, že podle jejich názoru už bylo řečeno vše a věc nejde vysvětlit víc.
48

 Z toho 

důvodu byly církve v komunikaci pasivní, veřejná diskuse se tak odehrávala výhradně 

mezi vládou, opozicí a médii. Tzv. církevní restituce se staly tématem řady demonstrací a 

také žhavou kartou ve volbách v roce 2012. Dá se předpokládat, že právě v tomto období 

utrpěla veřejná podpora církve největší újmy. 

4.3  Aktivity prováděné Tiskovým střediskem ČBK 

Množství komunikačních aktivit se v porovnání s rokem 2008 výrazně zmenšilo. Po 

roce 2010 církev využívala zejména vlastní média – web a Facebook, věnovala se mediální 

komunikaci a účastnila se několika seminářů. Krátce před hlasováním byla nasazena 

tisková inzerce. 

4.3.1 On-line komunikace 

Tiskové středisko ČBK využívalo výhradně své webové stránky, kde v sekci Církev 

a stát publikovalo aktuality o stavu projednávání zákona, argumenty pro majetkové 

vyrovnánía reakce na různá vyjádření v médiích. Tiskové středisko má také svou stránku 

na Facebooku, kde zprávy rovněž publikovalo. 

Webová prezentace Tiskového střediska ČBK je staršího data. Mnohdy působí dost 

nepřehledně a v daném období velmi exponovaná sekce Církev a stát je na webu špatně 

dohledatelná. Původní web kampaně Církevnímajetek.cz od ukončení kampaně jen 
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skomírá. Zpravují jej konkrétní věřící, například Daniel Kvasnička, kteří jej plní 

převzatými zprávami z tiskových středisek církví. 

4.3.2 Public relations 

Katolická církev se tak soustředila zejména na mediální komunikaci. Tiskové 

středisko ČBK vydávalo tiskové zprávy a zástupci církve se zúčastnili různých pořadu 

v televizi či rozhlase. Jako příklad uvádím účast kardinála Dominika Duky v pořadu České 

televize Interview ČT24 13. 6. 2012 či jeho tiskové vyjádření z 12. 7. 2012 Předseda ČBK 

k debatě o majetkovém vyrovnání (příloha 15). Vzhledem k tomu, že neexistovala žádná 

jednotná strategie, bylo obsahem zpráv pouze komentování dění, aktuální vyjádření a 

prezentace argumentů sestavených dříve. Církev také částečně využívá odborníky z praxe, 

nejčastěji právníky, kteří záměr obhajují. Významnou osobností v této oblasti je bezesporu 

advokát Mgr. Jakub Kříž. 

Po odchodu Moniky Vývodové Tiskové středisko ČBK personálně výrazně 

oslabilo. Mediální komunikaci převzal generální sekretář ČBK Mons. Tomáš Holub, do 

jehož gesce tato činnost běžně nepatří a agenda mu přibyla k jeho běžné náplni práce, 

jednoznačně na úkor efektivity komunikace. 

4.3.3 Event marketing 

Opět se uskutečnilo několik odborných seminářů. V Poslanecké sněmovně PČR 5. 

3. 2012, v Paláci Žofín 4. 4. 2012 a pravděpodobně nejvýraznější událostí byla konference 

Církevní restituce – mýty a skutečnost, která se uskutečnila 29. 3. 2012 v Senátu PČR a 

byla přímým přenosem vysílána ČT24.  

Kromě několika dalších menších setkání mnoho událostí neproběhlo. Oblast, která 

zde takřka zcela chyběla, byla přímá organizovaná komunikace se zákonodárci. Kromě 

například otevřeného dopisu Dominika Duky (příloha 16) žádné aktivity, které bychom 

vyjma event marketingu mohli zahrnout také do public relations či public affairs, 

neproběhly. 

4.3.4 Inzerce v tisku 

Navzdory spíše slabé komunikaci se však církve dohodly na vydání inzerce 

v deníku MF Dnes. Inzeráty vyšly celkem tři ve dnech 4., 5. a 6. září. Inzeráty s mottem 
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„Setkávání s neviditelným zanechává viditelné stopy“ nesly tři motivy – církevní stavby 

jako uchovatele hodnot a památek, kultura, kterou církve vytváří, a posledním motivem 

byla činnost církví v sociální oblasti.  

Vydání inzerce beru rozhodně velmi pozitivně. Načasování bylo zvoleno správně a 

rovněž médium bylo vybráno dle mého názoru přesně dle potřeby církví. Co se ale 

inzerátům musí vytknout, je jejich nesrozumitelnost. Obsahují hutný text, sdělení je z něj 

těžko pochopitelné  

a jejich vizuální styl nezapadá do žádného konceptu (příloha 17). 

Aktivity opozice – negativní billboardy 

Na jaře roku 2012 nechala opoziční ČSSD vylepit na území České republiky 

billboardy, které měly představovat církve jako chamtivé a peněz chtivé instituce. Na 

billboardu byla zobrazena ruka katolického duchovního, jak přebírá od modré vládní ruky 

pytel peněz (příloha 18). Takové ztvárnění ukazuje na skutečnost, že katolická církev nese 

většinu tíhy veřejného obrazu problematiky majetkového narovnání. To se týká sedmnácti 

subjektů, ale katolická církev je přirozeně zastřešuje. Billboardy tehdy měly velký ohlas 

v médiích, církve se bránily přirovnáním k nacistické propagandě
49.

 

Katolická církev v tomto případě s klidem v médiích negativní kampaň odsuzovala. 

Tento postoj byl podle mého názoru správný. V dané situaci by jakékoliv kontra akce 

zřejmě nedopadly ve prospěch církve. 

4.4  Shrnutí 

Navzdory tomu, že církev věděla o stavu projednávání zákona dopředu a znala 

záměr vlády a mohla se připravit, komunikaci zcela podcenila a žádné strategické kroky 

nepodnikla, spíše pasivně reagovala na dění. Katolická církev jako největší církev 

v Čechách a také příjemce nejvyšší částky a nejvíce majetku nese největší tíži mediálního 

obrazu. O to větší má zodpovědnost za komunikaci tématu. Ačkoliv zákon byl schválen, 

bezesporu církev ztratila významnou veřejnou podporu a důvěru.  
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5. Zhodnocení a doporučení 

Při hodnocení komunikačních aktivit církve je nutné mít na paměti fakt, že veškerá 

činnost byla prováděna ve velmi malém počtu lidí, převážně dobrovolníků, kteří měli 

k dispozici jen velmi omezený rozpočet. S vědomím tohoto faktu se domnívám, že kampaň 

Kdo, co a komu z roku 2008 byla vedena velmi profesionálně a svou propracovaností se 

vyrovnala komerčním komunikačním projektům. 

Jako nejvýznamnější prvek v kampani vnímám snahu o systematickou práci s médii 

(tiskové konference, tiskové zprávy, účast ve vysílání TV). Stejně tak webová prezentace, 

která poskytovala informace o kampani téměř v reálném čase, byla velmi efektivní. 

Personálně zajistit takto komplexní kampaň rovněž není jednoduché, obzvlášť když nemáte 

prostředky na najmutí si agenturních specialistů. Angažování Dity Fuchsové bylo 

bezesporu správným krokem. Vůle jednat přímo se zákonodárci a profesními sdruženími je 

rovněž chvályhodná. A nasazení tiskové inzerce dotahuje celostní integrovanou 

marketingovou kampaň. 

Úspěchy kampaně však jde jen obtížně připisovat Tiskovému středisku ČBK, 

protože to se na kampani sice podílelo, ale pouze pasivně. Skutečnost, že řízení 

komunikace v problematice majetkového vyrovnání neuchopila katolická církev (ani jiný 

z oprávněných subjektů) jako svůj strategický záměr, vnímám jako zásadní pochybení. 

Komunikace zde hrála zásadní roli a její správné řízení mohlo významně ovlivnit veřejnou 

podporu majetkového vyrovnání a tím i samotné projednávání v Parlamentu ČR. Další 

chybou, které se církve podle mého názoru v roce 2008 dopustily, bylo ukončení kampaně 

po nepřijetí zákona. Připravily se tak o živnou půdu, kterou mohly využívat záhy poté. 

Z profesionálního hlediska byla mnohem slaběji zajištěna komunikace po roce 

2010. Vláda jasně deklarovala záměr majetkové vyrovnání dotáhnout do konce a rozdělení 

politických sil v Poslanecké sněmovně PČR to dovolovalo. Ale tehdy, v době, kdy bylo 

nanejvýš žádoucí pracovat s veřejným míněním, žádná kampaň jako v roce 2008 nepřišla. 

Katolická církev (stejně jako ostatní oprávněné subjekty) přijala pasivní roli a žádnou 

řízenou marketingovou komunikaci neprováděla. Soustředila se zejména na vztahy s médii 

a vydávání tiskových zpráv prostřednictvím Tiskového střediska. Další aktivity jako psaní 

otevřeného dopisu senátorům ČSSD, nárazová tisková inzerce či účast na konferenci 

v Senátu PČR byly spíše ad hoc, bez jakékoliv strategie. Přijetím pasivní role však církve 
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uvolnily prostor pro komunikaci ostatních zúčastněných stran. Zejména pak opozičním 

politickým silám a dalším nevládním organizacím. Došlo tak k výraznému poklesu veřejné 

podpory církví, která půjde jen velmi obtížně získat zpět. 

5.1 Několik doporučení 

Strategie – je slovo, které se v církvi často nepoužívá. Kromě jasného stanovení 

cílů a postupu jak jich dosáhnout v rámci diskuse o majetkovém vyrovnání, chybí i celková 

strategie církve a jejího fungování ve společnosti. Neexistuje vize Církev 3000. Pro 

budoucí působení církve je nezbytné takovou strategii vytvořit a především s ní seznámit 

společnost. Jedině tak může dojít k obnovení veřejné podpory. 

Personální zajištění - je v komunikaci zásadní. Církev by se neměla bát využívat 

služby externích odborníků nebo případně vychovávat své vlastní. Mezi statisíci členů by 

jistě našla takové, kteří by se profesionálního zajištění komunikace zhostili. Stejně tak 

může významně pracovat s dobrovolníky z řad studentů. Personální zajištění v komunikaci 

nelze zlehčovat. 

Finanční zajištění - je v komunikační kampani klíčové. Dá se pracovat i s velmi 

omezeným rozpočtem, ale neměl by to být pravidlem. V případě takové organizace, jako je 

katolická církev, je na místě využívat fundrisingu. Mezi členy by se jistě našli tací, kteří by 

komunikační kampaň podpořili také finančně. Pomocí metod interní komunikace se mohlo 

zajistit průběžné financování dlouhodobé kampaně. Je marné se domnívat, že lze vše dělat 

levně či zdarma. 

Načasování – v kampani předurčuje úspěch. V roce 2008 byly podmínky hektické 

a doba trvání kampaně krátká. I tak se ale podařilo dát dohromady výraznou kampaň. Po 

roce 2010 však bylo dost času na to, naplánovat strategii a dlouhodobě pracovat 

s veřejným míněním. Ačkoliv majetkové vyrovnání bylo v roce 2012 schváleno, církev 

utrpěla výraznou ztrátu veřejné podpory právě z důvodu zanedbané komunikace.  

Práce s vnitřní veřejností - mohla přinést mnohem víc ovoce. Díky efektivní 

komunikaci s věřícími mohla církev získat tisíce ambasadorů. Byl zde určitě nevyužitý 

prostor pro mediální partnerství, např. s Katolickým týdeníkem, spolupráce na tvorbě 

farních zpravodajů apod. Díky práci s vnitřní veřejností by církev získala zázemí pro práci 
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v regionech, snadněji by tak zasáhla menší sídla a v neposlední řadě je zde zmiňovaný 

nevyužitý potenciál fundrisingu.  

V následujících krocích – by církev měla vysvětlovat, jak s majetkem nakládá. 

Měla by ukazovat, do čeho investuje, jak rozvíjí svěřený majetek. Nezbytným úkolem 

bude předvést, že je církev schopna nabyté jmění dobře spravovat. Je to náplň pro další 

dlouhodobou kampaň. A opět je zde církev na začátku a má vše v rukou. 
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Závěr 

Majetkové vyrovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi bylo 

bezesporu ojedinělou událostí, ať už z hlediska politického, právního, ekonomického, 

historického či komunikačního. Příležitosti a výzvy, které stály před politickou 

reprezentací, občanskou společností a především církvemi, se již nikdy takto opakovat 

nebudou. Právní názory na problematiku se budou různit dle autorů jednotlivých názorů, 

ekonomické konsekvence ukáže až čas, politické konsekvence ukážou nejbližší volby, 

důsledky absence strategického řízení komunikace ale můžeme pocítit už nyní v náladě 

společnosti. 

Fakt, že tzv. církevní restituce byly Parlamentem ČR schváleny, je zásluhou spíše 

vládních stran a jejich nasazení. Církve svou pasivní rolí prosazení zákona příliš 

neusnadnily. Byla to tedy především aktivita vládních politiků, kteří za to nesli politickou 

odpovědnost, jejíž důsledky pocítili už v říjnu 2012 v senátních a krajských volbách.  

Bylo by nesprávné se domnívat, že téma tzv. církevních restitucí po schválení 

v Parlamentu ČR bude už jen doznívat. Vzhledem k tomu, že ona miliardová částka bude 

církvím vyplácena po dobu 30 let, každý rok při výplatě splátky bude dobrou příležitostí 

levicových stran a některých dalších protestních hnutí vrátit téma zpět do veřejné diskuse. 

Politické strany s tím jistě počítají, otázkou je, zda si toho jsou vědomy také církve. O to 

více je nyní důležité veřejnost seznamovat s tím, jak je s majetkem nakládáno. 

Celkově tzv. církevní restituce odkryly mezery ve schopnosti katolické církve (ale 

stejně tak i ostatních subjektů) řídit komunikaci o sobě a strategicky ovlivňovat veřejné 

mínění. Základním problémem je podceňování významu komunikace. Z toho vyplývá i 

nedostatečné personální a finanční zajištění a celkově pasivní přístup. To se bude muset 

zásadně změnit, aby církev mohla v budoucnu úspěšně ve společnosti fungovat. Budeme 

tedy zřejmě svědky profesionalizace komunikace církví, která jistě bude brzy předmětem 

dalšího zkoumání. 
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Cizojazyčné resumé – English Summary 

 

Tittle of the paper:  

 

Catholic Church and the Property Settlement: Case Study of Czech Bishops´ Conference 

Communication 

This thesis aims to describe and evaluate the communication activities of the Czech 

Bishops´ Conference in connection with the property settlement between the state and the 

church. Czech Bishops´ Conference is the executive body of the Catholic Church and is 

also responsible for public relations and communication of the church.  

The property settlement (majetkové vyrovnání) has been a great issue in the Czech 

politics and media since 1990. The essence of the issue is the re-giving/returning the 

property that has been taken from the church by totalitarian communist regime.  

Catholic church that suffered the most during former regime, is also the biggest 

church in the country. Therefore is also defined to be returned the majority of the property, 

unlike other 16 churches and religious organizations. These are the reasons, why the most 

of the media attention and also public interest goes to the Catholic Church. This fact puts a 

great responsibility for communications and whole public perception of the issue. And that 

is the reason, why I found necessary to describe and evaluate, how the church 

communicates this issue. 

The first part (page 8 - 15) explains the Catholic Church itself and its role on the 

Czech Republic. The second part (page 15 - 24) describes how the church communicates – 

what tools does it uses, how is the communications secured personally. The third part 

(page 24 -33) explores how did the church communicate the issue itself. Last part gives 

suggestions and evaluation (page 33 - 34). 
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A selection of conclusions: 

1. Communication and PR takes an important part in the Catholic Church´s 

organization. Field of PR is secured by the Press department of the Czech Bishops´ 

Conference and also by press departments of each diocese. 

2.  Catholic Church did not play the key role in the communication campaign fort the 

settlement support that was organized mostly by volunteers. That’s also part of the 

reason why it lost the public support. 

3. The issue is not finished yet. As the property and especially the financial 

replacement will be given to churches in 30 years, every year there will be a need 

to uphold the settlement. 
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