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Anotace
Bakalářská práce „Administrátoři in materialibus v českých diecézích“ se zabývá
problematikou spojenou s působením administrátorů in materialibus neboli správců
církevního majetku v diecézích České církevní provincie. Z důvodu nedostatku
informací a neexistence odborné literatury bývá význam a smysl služby administrátorů
in materialibus v církvi často nepochopen. V teoretické části práce je nejprve termín
administrátor in materialibus vymezen od termínů významově příbuzných, definován
a blíže charakterizován, a to především na základě ustanovení Kodexu kanonického
práva týkajících se správy církevního majetku. Následuje stručný přehled povinností
a pracovních úkolů vyplývajících z funkce administrátora in materialibus, historický
exkurz do vývoje vztahu církve k majetku a jeho správě s důrazem na události
posledních pětašedesáti let. Teoretickou část práce uzavírá kapitola věnovaná svatému
Vavřinci a blahoslavenému Hroznatovi, jež jsou dnešním administrátorům vzorem pro
jejich službu. Druhou, praktickou část bakalářské práce tvoří výzkum zaměřený jak
na službu administrátorů in materialibus v rámci jednotlivých diecézí, tak také na práci
a působení jednotlivců v konkrétních farnostech. Cílem výzkumu je získání lepšího
přehledu o reálném působení administrátorů in materialibus v jednotlivých diecézích
i farnostech a vyvození konkrétních závěrů, jež by se mohly stát inspirací pro nové,
aktuální pojetí služby administrátorů in materialibus u nás.

Klíčová slova
administrátor, správce majetku, administrování farnosti, laici, církevní majetek

Abstract
Bachelor thesis „Administrators in materialibus in Czech dioceses“ is dealing with the
issues connected to the activity of administrators in materialibus – or in other words
administrators of church property – in the dioceses of Czech church province. Due to
the lack of information and non-existence of relevant literature, the purpose and
meaning of the service of administrators in materialibus in the church is often
misunderstood. In the theoretical part of the thesis, administrator in materialibus is
defined and clearly specified, distinguished from other similar terms, primarily on the
basis of the Code of Canon Law provisions regarding the administration of church
property. It is followed by brief outline of duties and tasks resulting from the role of the
administrator in materialibus, then by historical excursion into the development of
church’s relationship to property and its administration with the accent on the events in
the last 65 years. Theoretical part of the thesis is concluded by the chapter dedicated to
Saint Lawrence and Blessed Hroznata, who can be role models for the service of
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administrators today. Second, practical part of the thesis, contains research aimed both
at the service of administrators in materialibus in the dioceses as well as work and
activities of individuals in particular parishes. The objective of the research is to gain
better understanding of real activity of administrators in materialibus in various dieceses
and parishes, and formulating specific conclusions that could become inspiration for
new, actual concept of the service of administrators in materialibus here.

Keywords
administrator, property administrator, parish administration, laymen, Church property
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Úvod
Bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s působením administrátorů
in materialibus neboli správců církevního majetku v diecézích České církevní provincie.
Hovořím-li zde o administrátorech in materialibus, pak mám na mysli především laiky,
(příp. také trvalé jáhny), vykonávající tuto službu v církvi. Jedním z hlavních důvodů,
proč se tímto tématem zabývám, je fakt, že sám vykonávám službu administrátora
in materialibus už řadu let, měl jsem a mám možnost poznávat na vlastní kůži, jaké
to je, jako laik nasadit své síly v práci pro farnost, diecézi, pro církev.
Přestože administrátoři in materialibus v našich diecézích pracují již od konce
osmdesátých let, poměrně často se setkávám s tím, že mnoho věřících, dokonce ani
kněží přesně neví, co tato služba laiků obnáší a jaké je její opodstatnění. Chybí odborná
literatura, směrnice, metodiky, informace vůbec. Proto si mnozí právem kladou otázku,
kdo jsou administrátoři in materialibus vlastně zač.
Dát na tuto otázku alespoň částečně uspokojivou odpověď, to je skromným
cílem této bakalářské práce. Nejde ale o to, vytvořit jakousi informační brožuru
či manuál poskytující návod, co si s administrátory in materialibus počít, jak s nimi
jednat, kam je „zaškatulkovat“. Jde o hledání podstaty služby administrátora in
materialibus, z čeho tato specifická role vyrůstá, kde může nacházet své nové uplatnění.
První část bakalářské práce je věnována četným teoretickým otázkám týkajícím
se administrátorství in materialibus, druhá část obsahuje praktický výzkum, který byl
proveden v pěti diecézích České církevní provincie.
Protože administrátor in materialibus je pojem, který se v odborné literatuře
vůbec nevyskytuje, jde o to nejprve tento pojem vysvětlit, vymezit oproti dalším jemu
podobným termínům, formulovat jeho definici. Právní vymezení funkce a činnosti
správců církevního majetku pojednává Kodex kanonického práva, který je zároveň
prakticky jediným oficiálním zdrojem informací, týkajících se správců církevního
majetku (v CIC administrátorů bonorum).
Dále jsou popsány další charakteristiky administrátorství in materialibus,
vykonává-li tuto službu ve farnosti kněz, jáhen či laik. Na základě těchto poznatků jsou
popsány oblasti praktického působení administrátora in materialibus ve farnosti, jeho
pracovní náplň a povinnosti plynoucí z jeho funkce.

9

Pro správné pochopení významu služby správce církevního majetku v dnešní
době je zapotřebí vzít v úvahu také historický vývoj vztahu církve k majetku, především
pak vývoj posledních pětašedesáti let. Při pohledu do starších církevních dějin najdou
administrátoři in materialibus vzory pro svou službu v církvi také mezi známými světci,
které mohou právem považovat za své patrony, jejich životní příběhy pak za zdroj
inspirace pro svou práci.
Druhou, praktickou část bakalářské práce tvoří výzkum. Ten je zaměřen jak
na službu administrátorů in materialibus v rámci jednotlivých diecézí, tak také na práci
a působení jednotlivců v konkrétních farnostech. Informace získané z jednotlivých
biskupství a od zástupců z řad administrátorů in materialibus prostřednictvím
písemných formulářů byly zpracovány a mezi sebou porovnány. Zamýšleným cílem
je získání lepšího přehledu o reálném působení administrátorů in materialibus
v jednotlivých diecézích i v konkrétních farnostech. Z výsledků výzkumu je možné
vyvodit konkrétní závěry, jež by se mohly stát inspirací pro nové, aktuální pojetí služby
administrátorů in materialibus u nás.
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1
1.1

Vymezení základních pojmů
Pojem administrátor in materialibus

Hned na počátku je nutné říci, že pojem administrátor in materialibus je pojmem
specifickým, v oficiálních církevních dokumentech a v církevním právu nedefinovaným
a neužívaným. Budeme-li v naší odborné literatuře pátrat po termínu administrátor
in materialibus, nebudeme příliš úspěšní1.
Na otázku, proč se dříve nepoužíval a ani v současné době běžně nepoužívá
řádný termín dle církevního práva CIC administrátor bonorum2, není možné dát
jednoznačnou a jasnou odpověď. Kdo, kdy a proč poprvé použil a zavedl termín
administrátor in materialibus pro označení správce církevního majetku, také není zcela
zřejmé.

1.1.1 Administrátor in materialibus versus administrátor bonorum
Kodex kanonického práva zná pro označení správce majetku pouze latinský termín
administrátor bonorum. Ten lze tedy po právní stránce považovat za jediný správný.
Administrátor in materialibus je termín v praxi běžně používaný výhradně v českých
diecézích v témže významu jako administrator bonorum.
Lze se pouze domnívat, že termín administrátor in materialibus, který se
objevuje ještě v době totality3, představuje specificky českou variantu pojmu bonorum.
Ta mohla být nejen pro tehdejší (totalitním režimem ovlivněné) nahlížení na církev
srozumitelnější tím, že slovo materialibus zřetelněji odkazuje na materiální, hmotnou
stránku věci. Může být tedy srozumitelnější i pro osoby neznalé latiny.

1

Najdeme spíše zmínky či odkazy na praktické užívání tohoto termínu. Srov. např. Hrdina, Antonín:
Kanonické právo. EUROLEX BOHEMIA s.r.o., Praha 2002, s. 248.
2

Srov. Kodex kanonického práva. Zvon, Praha 1994, kán. 1286.

3

V té době jde o označení funkce správce majetku pouze u kněze, nikoli u laika. Srov. též kap. 1.2 Vznik
institutu administrátora in materialibus.
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1.1.2 Administrátor in materialibus versus administrátor in spiritualibus4
Důvodem zavedení a používání termínu administrátor in materialibus může být také
potřeba zdůraznění rozdílu mezi správou majetkovou a správou duchovní, čili odlišení
termínu administrátor in materialibus od termínu administrátor in spiritualibus5.
Při hledání významu termínu administrátor in materialibus vycházíme z toho,
že správa farnosti zahrnuje jak správu majetku, kterého je farnost jako právnická osoba
vlastníkem6, tak také správu duchovní. V ideálním případě by měla každá farnost svého
faráře - kněze,

jemuž přísluší v dané farnosti

správa

duchovní i

materiální

(in spiritualibus a zároveň in materialibus). Především pro nedostatek kněží se však
v praxi často stává, že je správa určité farnosti rozdělena mezi dvě osoby. V tomto
případě je pak vhodné využití termínů administrátor in materialibus či administrátor
in spiritualibus, protože se zde jedná o možnost odlišení dvou osob s rozdílnými
kompetencemi a úkoly vyplývajícími z jejich funkce.
Zatímco správu farnosti in spiritualibus (tzn. správu věcí duchovních) může
zastávat pouze kněz7, správou majetku (věcí materiálních, časných) může být pověřen
i jáhen či laik8.

1.1.3 Administrátor in materialibus versus pastorační asistent
V praxi se setkáváme také s tím, že se ne vždy důsledně rozlišuje mezi funkcí
administrátora in materialibus a pastoračního asistenta9. Formální nejasnosti mohou

4

Ani tento termín CIC nezná!

5

Tuto problematiku česká odborná literatura rovněž nepojednává, resp. žádná odborná literatura
zabývající se výhradně touto problematikou neexistuje! Fakt, že nutnost rozlišení duchovní a materiální
správy ve farnostech a zavedení a používání těchto termínů je českým specifikem, má své kořeny již v
samotném historickém vývoji katolické církve v naší zemi (srov. též kap. 5.3 Situace po listopadu 1989).
6

Srov. CIC kán. 1279.

7

Srov. CIC kán. 515 § 1 a CIC kán. 521 § 1.

8

Srov. CIC kán. 1282.

9

Srov. nejasné zápisy v diecézních katalozích, např.: http://www.bcb.cz/Katalog/Osoby/1/RICANEKJan, (16.3.2013) nebo nesprávné údaje v ustanovení administrátora in materialibus ve správních funkcích
farnosti,např.:http://katalog.dltm.cz/web/catalog_detail.php?sablona_soubor=detail/farnosti_detail.xml&p
arametry[farnosti][id]=1362, (16.3.2013).
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vzniknout už při samotném jmenování správce církevního majetku, který je oficiálním
jmenovacím dekretem jmenován do funkce administrátora in materialibus v dané
farnosti, v pracovní smlouvě však figuruje jako pastorační asistent10. V takových
případech se jedná o zavádějící záměnu dvou různých forem služby laiků11 v církvi.
Zatímco pastorační asistent je podřízen duchovnímu správci farnosti, administrátor
in materialibus mu nepodléhá, zodpovídá se přímo okrskovému či biskupskému vikáři
ve své diecézi.

Administrátor in materialibus nese plnou zodpovědnost za správu

materiálních záležitostí před církví i před státem. Představuje statutární orgán právnické
osoby, kterou je farnost, v níž byl ustanoven. V tomto smyslu jde o jedinou
zodpovědnou osobu, což v případě pastoračních asistentů v žádném případě neplatí.
Činnost pastoračních asistentů podléhá duchovnímu, ale i materiálnímu správci farnosti,
avšak bez právní zodpovědnosti.
Vzhledem k nastávající odluce církve od státu zde vzniká velká příležitost
službu administrátora in materialibus jasně definovat a zřetelněji vymezit od dalších
služeb laiků v církvi.

1.2

Vznik institutu administrátora in materialibus

Určení alespoň přibližné doby vzniku institutu administrátora in materialibus v České
církevní provincii není úplně jednoduché.
O administrátorech bonorum hovoří už Kodex kanonického práva z roku 1917
(CICB)12, a to poměrně často. Z CICB kán. 1521 vyplývá, že už tehdy bylo možné, aby
tuto funkci zastávali laici. Předpokládejme tedy, že není vyloučené, že již ve dvacátých
a třicátých letech dvacátého století u nás mohli působit správci církevního majetku, a to
i z řad laiků13. Tento vývoj však narušila Druhá světová válka a především pak

10

Srov. přílohy I a II. Tyto formální nesrovnalosti často vedou k mnoha nedorozuměním a nepochopení
role administrátora in materialibus ze strany některých kněží.
11

V případě administrátorů in materialibus také jáhnů.

12

CICB – Codex Iuris Canonici Benedicti – podle Benedikta XV.

13

Tuto domněnku by bylo třeba ověřit hlubším bádáním v historických dokumentech.

13

období totalitního režimu,

kdy byla církev

pronásledována a angažovanost

laiků v církevním životě vládnoucím režimem silně potlačována.
25. ledna 198314 vstoupil v platnost revidovaný Kodex kanonického práva
(CIC), který na rozdíl od CICB umožňuje podíl na správě farnosti také jáhnům
a laikům. První (trvalí) jáhni byli u nás vysvěceni až v roce 199015, čili ani jáhni
nepřipadají v úvahu coby administrátoři bonorum (materialibus), kteří by tuto funkci
mohli vykonávat ještě před rokem 1989. Přesto všechno v polovině osmdesátých let
zaznamenáváme určité zmínky o existenci institutu administrátora in materialibus16,
ačkoli se tenkrát jednalo výhradně o funkci vykonávanou duchovními, tedy pouze
kněžími.
Po roce 1989, kdy katolická církev v tehdejším Československu opět získává svou
svobodu, se začínají objevovat i první administrátoři in materiálibus z řad laiků. Termín
administrátor in materialibus se v našich diecézích natolik vžil, že se i přes svou
formální nesprávnost používá zcela běžně dodnes.

1.3

Co rozumíme pod pojmem církevní majetek?

Ačkoli církev pečuje především o duchovní dobro lidí, nutně se musí tato její primární
funkce opírat o jistou materiální základnu, v právní terminologii majetek, (bona
temporalia / dříve časné statky). Otázka majetku není tedy pro církev prioritní, ale
na druhou stranu by církev bez určitého hmotného zabezpečení nemohla rozvinout své
poslání v celé šíři (charita, misie apod.)17.
Německá odborná literatura uvádí konkrétní výčet toho, co lze považovat
za církevní majetek. Církevním majetkem rozumíme všechen dlouhodobý majetek,
který je určen k tomu, aby sloužil církevním účelům. Patří sem věci movité i nemovité,
práva na věci a také práva na užívání majetku cizího, investovaná finanční hotovost

14

Srov. Hrdina: op. cit., s. 58.

15

Srov. Opatrný, A.: Pastorace v postmoderní společnosti. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří
2001, s. 95.
16

Z výzkumu, který je součástí této bakalářské práce, vyplývá, že již v květnu 1986 byl ve farnosti Jiřetín
pod Jedlovou v Litoměřické diecézi ustanoven jeden z kněží administrátorem excurrendo in materialibus.
Srov. tabulka č.1, s. 38.
17

Srov. Hrdina: op. cit., s. 311.
14

i nároky na peněžní a nepeněžní plnění, služby apod., které církev užívá k naplnění
svého poslání (srov. též CIC 1254 §1,2).
Z hlediska historického i z hlediska právního je rozhodující právě účel užívání
daného majetku18.

18

Srov. Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht, Band 3. Ferdinand Schöningh, Padeborn, München,
Wien, Zürich 2004, s. 790.
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Správa církevního majetku dle Kodexu kanonického práva

2
2.1

CICB (1917)

Jak bylo řečeno výše, již v Kodexu kanonického práva z roku 1917 se hojně
hovoří o administrátorech bonorum, tedy o správcích církevního majetku. Majetku
církve je věnován oddíl šestý, správě majetku pak stať XXVIII. Kán. 1521 §1 mluví o
viros providos, idoneos et boni testimonii, tedy o mužích prozíravých, vhodných a
s dobrou pověstí. Přímo o laicích se v této souvislosti zmiňuje kán. 1521 §2.

2.2

CIC (1983)

V Kodexu kanonického práva z roku 1983 je církevnímu majetku věnována kniha V,
majetkové správě jako takové pak stať II. Administrátorů in materialibus se dotýkají
především následující ustanovení.
V kán. 1273 se říká, že nejvyšším správcem veškerého církevního majetku je
papež. V praxi jsou „dozorem nad správou církevního majetku podřízených veřejných
právnických osob pověřeni ordináři“19 – diecézní biskupové, kteří majetkovou správu
ve svých diecézích řídí formou zvláštních směrnic. Dle kán. 1279 pak církevní majetek
spravuje ten (duchovní nebo laik), kdo bezprostředně řídí právnickou osobu, které tento
majetek náleží20. Dle kán. 1282 tak činí „jménem církve“, což v praxi znamená jménem
konkrétní právnické osoby.
Každá právnická osoba má také povinnost ustanovit ekonomickou radu, nebo
mít alespoň dva poradce, kteří budou správci pomáhat v plnění jeho úkolů (srov.
kán. 1280).
Kán. 1283 stanovuje dvě podmínky, které musí být splněny, než nastávající
správce nastoupí do svého úřadu. Tou první je přísaha ordináři, že bude svůj úkol, tedy
správu daného církevního majetku, plnit dobře a věrně, druhou podmínkou je pořízení
„důkladného a přesného“ inventárního seznamu věcí movitých i nemovitých.

19

Hrdina: op. cit., s. 315.

20

Srov. tamtéž, s. 315.

16

V neposlední řadě pak kodex v kán. 1284 – 1289 stanovuje a vyjmenovává
konkrétní povinnosti správců týkající se „ochrany majetku, hospodaření se svěřenými
prostředky, pojištění, vedení účetnictví, rozpočetnictví a výkaznictví atd.“21.
Kodex kanonického práva pamatuje samozřejmě i na případy, kdy správce
církevního majetku neplní řádně a poctivě své povinnosti, a zároveň uvádí jejich možné
důsledky (srov. kán. 1281).

21

Hrdina: op. cit., s. 316. Podrobněji se úkoly správců majetku zabývám v kapitole 4 Náplň práce
administrátora in materialibus.
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Definice pojmu „administrátor in materialibus“

3

Jak vyplývá z výše uvedeného, administrátor in materialibus (dle CIC administrátor
bonorum) je osoba, jíž byla z rozhodnutí diecézního biskupa svěřena do péče majetková
správa určité farnosti. Zároveň je to také statutární zástupce této farnosti jako právnické
osoby. Tuto právnickou osobu řídí a zastupuje před církví i před státem.
Funkci administrátora in materialibus může zastávat kněz, jáhen i laik.

3.1

Různé charakteristiky administrátorství in materialibus

3.1.1 Administrátor in materialibus – kněz
Kněz zastávající funkci faráře ve farnosti nese zodpovědnost za její správu duchovní22
i materiální23. V tomto

případě není zapotřebí hovořit o funkci administrátora

in materialibus jako takové, protože funkce faráře správu farního majetku implicitně
obsahuje.
V praxi může nastat také situace, že je farnost uvolněna nebo její farář nemůže
z nějakého důvodu vykonávat farní pastorační službu. Potom jej zastupuje tzv.
administrátor farnosti, kněz mající stejné povinnosti a práva jako farář24. Administrátor
farnosti zastává tedy ve své podstatě stejně jako farář funkci zahrnující jak duchovní,
tak i materiální správu dané farnosti.
Velmi častá je u nás také situace, kdy farář kromě své vlastní farnosti „spravuje
ještě jednu či více sousedních farností (neobsazených) jakožto administrátor
excurrendo“ (Hrdina, s. 248). V takovém případě bývá buď opět pověřen péčí
o duchovní i materiální správu, může však dojít i k rozdělení pastorační péče o farnost.
Materiální správa majetku může být svěřena do rukou jáhna či laika (příp. i jejich
společenství), zde pak hovoříme o administrátorech in materialibus jako takových25.
V našich diecézích najdeme i farnosti, o jejichž materiální a duchovní správu

22

Srov. CIC kán 528 – 531.

23

Srov. CIC kán 532.

24

Srov. CIC kán 539 a 540.

25

Srov. Hrdina: op. cit., s. 248.
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se dělí

dva

kněží.

Jeden

je

správcem

farnosti

in

spiritualibus, druhý

správcem in materialibus26.

3.1.2 Administrátor in materialibus – jáhen
Je zřejmé, že jáhen nemůže ve farnosti zastávat ani suplovat funkci faráře (tím může
být, jak už bylo výše uvedeno, pouze kněz). Jáhni27 se různými způsoby a s různým
stupněm nasazení podílí na pastorační činnosti ve farnosti28.
Mezi trvalými jáhny u nás je i skupina těch, kteří své jáhenství vykonávají jako
určitou službu v církevní správě. Počet jáhnů, kteří prakticky spravují farnost ve smyslu
CIC kán. 517 §2 a konají tuto službu jako své hlavní zaměstnání, je v jednotlivých
diecézích České církevní provincie velmi různý. Jedním z úkolů, který může být jáhnům
svěřen, je také správa materiálních věcí ve farnosti29.

3.1.3 Administrátor in materialibus – laik
Podobně, jako je tomu u jáhnů, mohou se dle CIC kán 517 §2 na správě farností podílet
také laici, ať už po stránce liturgicko-pastorační, či právě technicko-administrativní.
Poměrně často se tak děje např. zejména v méně religiózních oblastech našich
diecézí, kde se nachází ještě celá řada historických farností s minimálním nebo nulovým
počtem věřících, které nebývají (pro nedostatek kněží ani nemohou být) obsazeny
farářem nebo administrátorem30.
Ustanovení administrátora in materialibus z řad laiků v takových farnostech
může být velkým přínosem. Usnadní práci knězi, který se může plně věnovat duchovní

26

Viz. např. správa farnosti Jiřetín pod Jedlovou v Litoměřické diecézi dle katalogu.

27

Jedná se především o trvalé jáhny.

28

Srov. Opatrný: Pastorace v postmoderní společnosti , s. 97-98.

29

Např. v Litoměřické diecézi působí v současné době 15 trvalých jáhnů, z toho 5 zastává funkci
administrátora in materialibus ve farnosti. Všech 9 trvalých jáhnů z Diecéze českobudějovické vykonává
funkci administrátora in materialius alespoň v jedné farnosti. Celkem takto spravují 25 farností. 26 jáhnů
Královéhradecké diecéze má ve svých řadách pouze dva administrátory in materialibus, spravující v obou
případech po jedné farnosti. (Srov. katalogy příslušných diecézí).
30

Srov. Opatrný: Pastorace v postmoderní společnosti, s. 56.
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službě a navíc, vhodně vybraný administrátor in materialibus s odpovídajícím
odborným vzděláním a zkušenostmi má mnohdy lepší předpoklady k tomu, aby odvedl
kvalifikovanou a dobrou práci, než kněz s teologickým vzděláním. „Vlastní a zvláštní
vlastnost laiků je jejich světský ráz. (…) Z vlastního povolání laiků vyplývá úkol hledat
Boží království tím, že se zabývají časnými věcmi a upravují je podle Boha31.“

31

DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, (ze dne
21. listopadu 1964), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu. Zvon, Praha 1995, 37–100, čl. 31.
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4

Náplň práce administrátora in materialibus

O funkci administrátora bylo již řečeno mnohé. Následující kapitola představuje nástin
konkrétních povinností a činností, které administrátor in materialibus ve své funkci
zastává32.
Základní náplň práce administrátora in materialibus je definována v Kodexu
kanonického práva z roku 1983 v Knize V. – Majetek církve. CIC kán. 1284 §1 říká,
že každý správce (tedy i administrátor in materialibus) je povinen zastávat svůj úřad
s pečlivostí dobrého hospodáře.

4.1

Povinnosti administrátora in materialibus dle CIC kán. 1284 §2



Dbát, aby majetek, o který se stará, nebyl žádným způsobem zničen nebo poškozen.



Usilovat, aby vlastnictví církevního majetku bylo zajištěno i způsobem platným
v světském právu.



Zachovávat normy práva jak kanonického, tak světského i ustanovení zakladatele,
dárce a zákonných představených a hlavně dbát toho, aby církvi nevznikla škoda
z nedodržení světských zákonů.



Vyžadovat přesně a včas příjmy a výnosy z majetku a po obdržení je bezpečně
uchovávat a naložit s nimi podle úmyslu zakladatele nebo zákonných norem.



Ve stanovenou dobu platit úrok z půjček a hypoték a dbát o náležité navrácení
dluhu.



Peníze, které zbudou po výdajích a mohou být vhodně uloženy, se souhlasem
ordináře uložit pro účely právnické osoby.



Řádně vést knihy příjmů a vydání.



Po uplynutí každého roku vyhotovit účetní výkaz o správě.



Řádně uspořádat listiny a doklady, o něž se opírají práva církve nebo institutu
na majetek, uchovávat je v náležitém a vhodném archivu, kde je to snadno
možné, uložit jejich originály do archivu kurie.

32

Tento výčet pracovních povinností administrátora in materialibus vychází z textu sepsaného autorem.
Byl zpracován pro potřeby Litoměřického biskupství jako podklad pro vznik zamýšlené metodiky pro
osoby vykonávající funkci administrátorů in materialibus.

21



Velmi se doporučuje, aby správcové každoročně vyhotovovali rozpočet příjmů
a výdajů. (CIC kán. 1284 §3)
Z obecného výčtu povinností administrátora in materialibus vyplývá celá řada

konkrétních úkolů, které je možné rozdělit do následujících čtyř oblastí.

Konkrétní úkoly administrátora in materialibus

4.2

4.2.1 Statutární zástupce


Je povinen zastupovat farnost vůči světským i církevním úřadům a jednat s nimi.



Má na starost veškeré ekonomické, právní a technické úřední dokumenty,
razítka, pečetě a klíče od farních objektů.



Povinně se účastní z pozice administrátora in materialibus pastorační rady.



Povinně se účastní vikariátních konferencí daného vikariátu.



Povinně se účastní formačních setkání pastoračních asistentů.

4.2.2 Správce majetku


Pravidelně, alespoň jednou za rok dělá inventarizaci majetku.



Plánuje opravy a údržbu majetku.



Synchronizuje průběh prováděných prací a oprav na svěřeném majetku.



Pravidelně, alespoň jednou za měsíc (pokud nedošlo k nějaké mimořádné
a nečekané události) provádí fyzickou kontrolu svěřeného majetku. V případě
zjištěných závad nebo poškození dává okamžitý podnět k zahájení odstranění
zjištěných závad.



V technických věcech žádá o vyjádření stavebního technika daného vikariátu
nebo stavebního technika, se kterým spolupracuje.



V případě, že se jedná o záležitost, ve které je nutné odborné stanovisko např.
Národního památkového ústavu, policie ČR a jiné, zahajuje s daným orgánem
jednání.



Pravidelně, jednou za rok, zjišťuje dle výpisu z katastru nemovitostí, jaký je
stávající nemovitý majetek. V případě prodeje nebo koupi majetku zajistí
aktuální výpis, aby bylo prokazatelné, jaký majetek farnost získala nebo prodala.
22



Veškeré prodeje nebo koupě nového majetku je povinen projednat s právním
oddělením biskupství a vždy vyžadovat schvalovací doložku.



Při pořizování jakéhokoliv majetku dbá, aby byl legálně a průkazně pořízen
a řádně zaúčtován.



V případě zjištění pojistné události zajištuje vyřízení a kontrolu plnění pojistné
události. Podává informaci o pojistné události stavebnímu technikovi, který tuto
informaci předá na biskupství.



Kontroluje, zda jsou řádně a včas placeny nájmy z pronájmů.



Kontroluje alespoň dvakrát ročně předmět nájmu a chování nájemníků
v pronajímaných objektech.

4.2.3 Ekonom a účetní


Vede účetnictví každé farnosti – v případě, že toto vykonává vikariátní účetní,
musí vždy vykonat závěrečnou kontrolu účetnictví, schvaluje výkazy
hospodaření a zasílá daňová přiznání.



Je-li vikariátní účetní, připravuje pro ni administrátor in materialibus materiály
ke zpracování účetnictví.



Přebírá, počítá a odesílá finanční sbírky, vystavuje potvrzení o přijatých darech.



Jmenuje a svolává ekonomickou radu nebo rádce v ekonomických záležitostech.



Jeho povinností je shánět informace a podklady k získání finančních dotací.



Dbá o řádnou agendu čerpání a financování dotací a je vždy dozorem investice.

4.2.4 Organizátor a osoba vedoucí agendu farnosti


Pravidelně,

alespoň jednou

za půl

roku se setkává s administrátorem

in spiritualibus a projednávají společně veškeré věci týkající se materiálních
ale i duchovních záležitostí dané farnosti.


Spravuje a eviduje veškerou korespondenci farnosti.



Schvaluje konání koncertů ve farnosti a administrátorovi in spiritualibus
oznamuje a projednává s ním termín jejich konání.



Je-li pověřen vedením a zapisováním matriční agendy (přísluší administrátorovi
in spiritualibus), vede řádně tuto agendu a vydává potřebné výpisy.
23



Je-li pověřen, píše farní kroniku (přísluší administrátorovi in spiritualibus), ale
vždy, pokud tím není pověřen, předává podklady k zápisům do kroniky farnosti
ve věcech materiálních.



Schvaluje a dohlíží na nákupy liturgických potřeb a dbá o jejich hospodárné
využívání.



Pro každou farnost řádně vede a uspořádává listinnou dokumentaci.



Zajišťuje prezentaci farnosti ve věcech materiálních jako je např. vedení
internetových stránek.



Je-li ve farnosti pastorační asistent, dohlíží administrátor in materialibus
společně s administrátorem in spiritualibus na řádné plnění jeho úkolů
a schvaluje či zamítá čerpání dovolené.



Účastní se programů a vzdělávacích seminářů týkajících se církevního majetku.



Proškoluje a informuje věřící starající se ve farnosti o církevní majetek
(kostelník apod.).

24

Správa církevního majetku z pohledu historie

5

Širokou problematiku správy majetku není možno redukovat pouze na péči o hmotné
statky, které má církev v současné době právě k dispozici a o které je tedy třeba se
nějakým způsobem postarat. Je velice zajímavé a také užitečné nahlížet vztah církve
a majetku v širších historických souvislostech, protože jen tak je možné pochopit jeho
podstatu.
Základní přehled o majetkových poměrech církve - také ve vztahu ke státu získáme po přečtení dvou studií33 Ing. Mojmíra Kalného, CSc., někdejšího vedoucího
ekonomického oddělení ČBK, který v polovině devadesátých let vykonával zároveň
také funkci sekretáře její ekonomicko-právní komise.
Vezmeme-li v úvahu důležité okolnosti, které v průběhu minulých staletí, ale
především v průběhu druhé poloviny století dvacátého měly zásadní vliv na to, v jaké
situaci se dnešní církev nachází (a to nejen v souvislosti se správou majetku), možná
snáze pochopíme důvody, které vedly k zavedení funkce institutu administrátora
in materialibus v některých z diecézí České církevní provincie.

5.1

Stručný nástin historického vývoje

Od času konstantinovského obratu ve 4. století a především pak v období středověku
církev po celé Evropě získávala velký majetek, který utvářel základnu jejího
pastoračního, charitativního a kulturního působení. Představitelé světské moci se vždy
snažili získat vliv nad církevním majetkem. V průběhu dějin se tak dělo jak
prostřednictvím

jeho sekularizace,

tak také třeba změnou určení jeho účelu. Ve

20. století dosahuje sekularizace církevního majetku svého vrcholu, a to především
v období vlády komunistického režimu.

5.2

Období totality v českých zemích

Bezprostředně po únoru 1948 byla provedena radikální pozemková reforma, v jejímž
důsledku přišla církev prakticky o všechnu zemědělskou a lesní půdu včetně

33

Viz Seznam literatury, s. 49.
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drobnějších pozemků, které do té doby patřily farnostem či řádům. V roce 1950 se stát
násilně zmocnil i klášterních objektů. Církvi zůstaly pouze kostely, farní budovy
a zahrady. Přestože měla církev ze zákona nárok na finanční odškodnění, nikdy žádnou
finanční náhradu nedostala. „…církev přišla o všechny pozemky, které jí k zabezpečení
výživy duchovních a k zajišťování oprav kostelů, far a klášterů věnovali věřící během
uplynulých deseti staletí jejího působení v naší zemi34.“ Stát na sebe sice vzal povinnost
hradit osobní požitky duchovních, jejich další výlohy, sociální dávky a věcné náklady
církve, avšak o církevní stavby, které měl v rámci památkové péče opravovat, se staral
jen velmi nedostatečně. Takto nastavené podmínky ovlivňovaly život církve takřka
po celé čtyřicetileté období totality. „Mimo toto totalitní, státem dirigované zabezpečení
nebyly prakticky žádné možnosti k vlastnímu hospodářskému chodu a zajištění církví
(…)35.“

5.3

Situace po listopadu 1989

Po převratu v listopadu 1989 získala církev postupně opět svou ztracenou svobodu,
nikoli však zabavený majetek. Spory o církevní restituce trvaly přes dvě dlouhá
desetiletí. Bezprostředně po revoluci v roce 1990 byla vrácena část klášterních budov
řeholním řádům. Z původního počtu bezmála šesti a půl tisíce různých církevních budov
a staveb, které církev před rokem 1948 vlastnila, vrátil stát jednotlivým diecézím
nakonec pouze 83 nemovitostí, o které církev projevila zájem, aby mohly být využity
k dalšímu rozvoji jejích aktivit.36
Po roce 1989 bylo nutné začít se o majetek, byť se jednalo pouze o zlomek
původního dědictví církve uplynulých staletí, naučit znovu starat. Tato starost byla
od počátku o to větší, že po celých 40 let komunistického režimu byla péče o něj značně
zanedbávána. Pro církev nebylo možné, aby navázala tam, kde před rokem 1948
skončila. Veškerá kontinuita, vazby a tradice byly zpřetrhány a porušeny, bylo nutno
začít takřka od nuly. Navíc byla většina nemovitostí a církevních staveb téměř zničena

34

Kalný, M.: Stručný přehled osudů české církve ve 2. tisíciletí se zvláštním zřetelem ke vztahu státu
k církvi a k systému financování církve. http://www.klastervyssibrod.cz/_d/Historie-cirkevnihomajetku.pdf, (2.3.2013), s. 45.
35

Opatrný: Pastorace v postmoderní společnosti, s. 42.

36

Srov. Kalný: Stručný přehled osudů české církve ve 2. tisíciletí (…), s. 48.
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nebo se nacházela ve vysoce havarijním stavu. A vezmeme-li v úvahu další jasné
faktory, které charakterizují období znovunabyté svobody, jako je stále trvající tendence
úbytku kněží, nedostatek finančních prostředků a složité podmínky pro jejich získávání,
mohou to být důvody k tomu, aby církev hledala ve svých řadách laiky, kteří jí jako
administrátoři in materialibus pomohou tuto složitou situaci do určité míry řešit.

5.4

Současný vývoj

Ačkoli od sametové revoluce uplynulo již

dlouhých 22 let, schválení

zákona

o církevních restitucích se církev dočkala až na sklonku roku 2012. „Podle zákona
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,
vládou předloženého Poslanecké sněmovně

18. ledna 2012 a schváleného dne

8. listopadu 2012, bude vrácen tzv. původní majetek, který církvím, náboženským
společnostem a církevním právnickým osobám dříve patřil a o který v důsledku
majetkových křivd v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 přišly37.“
Uvedení tohoto zákona do praxe znamená pro církev radikální změnu v oblasti
správy církevního majetku, která se přímo odrazí v každodenním životě jednotlivých
farností našich diecézí. Během následujících třiceti let přijde církev o roční příjmy
ze státního rozpočtu ve výši 1,5 miliardy korun, které bude nutné nahradit, a to
prostřednictvím výnosů z navráceného majetku. Správci církevního majetku, tedy
administrátoři in materialibus stojí před nelehkým úkolem. Musí se velmi rychle naučit
s tímto majetkem odpovědně a efektivně hospodařit a podnikat tak, aby dorovnali
plánované ztráty z peněz státního rozpočtu. Vzhledem k současné situaci katolické
církve a zamýšlenému způsobu církevního vyrovnání je téměř nemyslitelné, aby byly
výnosy z navráceného majetku použity na něco jiného, než na samotný provoz a klíčové
činnosti, které církev provozuje po celém světě. Navíc dlouhodobě schází peníze
z veřejných zdrojů na opravy památek, kvalitní sociální a zdravotní péči, kulturu
a vzdělávání38.
Tady se otevírá nový prostor pro působení administrátorů in materialibus právě

37

http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkevn%C3%AD_restituce_v_%C4%8Cesku, (25.3.2013).

38

Srov. http://www.cirkevnimajetek.cz/index.php?blog/show/2882012-Crkve-a-stt-desatero-mt-afakta.html, (25.3.2013).
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z řad laiků a trvalých jáhnů39. Pro kněze, kteří jako faráři působí ve svých farnostech,
případně spravují ještě další farnosti jako administrátoři excurrendo, bude nyní čím dál
náročnější starat se o znovunabytý majetek a moudře a správně s ním nakládat. Laici
vzdělaní v ekonomických a technických oborech, laici v těchto oblastech zkušení
a mnohdy s dlouholetou praxí by v tomto ohledu mohli být pro církev značným
přínosem. Získá-li církev pro správu svého majetku osoby z řad angažovaných laiků
s adekvátním vzděláním, schopnostmi a zkušenostmi, získá tím lepší předpoklady
pro úspěšné zvládnutí tak náročného úkolu, jakým odluka církve od státu beze sporu je.

39

“(…) katolická církev se v naší zemi nalézá v těchto letech v jedinečné pozici,v jedinečné, skvělé
situaci vzhledem ke své budoucnosti (…). Jsou tu jedinečné šance, protože církev u nás (…) má nejen
možnost hledat nové cesty, ale v mnoha věcech to prostě dělat musí, protože nic starého neexistuje (…)”.
Opatrný, A: Pastorační situace u nás. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1996, s. 82.
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Vzory světců

6

Ačkoli jsme až doposud hovořili o administrátorství in materialibus jako o institutu
existujícím u nás zhruba posledních pětadvacet let, těžko by bylo možné tvrdit, že v této
souvislosti hovoříme pouze a výhradně o lidech dnešních dnů. Již z předchozích kapitol
je zřejmé, že již od dob prvotní církve bylo nezbytné starat se o jisté hmotné zajištění
jejích členů, což bylo zpočátku jedním z úkolů prvních jáhnů. Postupem času církev
nabývala majetek, o který bylo třeba pečovat a dobře s ním hospodařit.
I v církevních dějinách tedy nacházíme příklady světců, kterým byla svěřena
péče o církevní majetek. Mezi nejznámější patří bezesporu svatý jáhen Vavřinec
a blahoslavený Hroznata, který by mohl být dokonce považován za patrona laických
administrátorů in materialibus v České církevní provincii.

6.1

Svatý Vavřinec

Jedním z nejznámějších správců majetku mezi svatými je bezesporu svatý jáhen
Vavřinec, jež byl v době papeže Sixta II. arcijáhnem, předsedajícím ve sboru šesti jáhnů
římské církve. Svatý Vavřinec je znám právě tím, jak se zcela zvláštním způsobem ujal
svěřené péče o církevní majetek.
Jedna z legend, které se k životu světce váží, vypráví o tom, jak papež Sixtus II.
jdoucí na popraviště žádá Vavřince, který také touží položit svůj život za Krista, aby
během následujících tří dnů rozdal chudým všechen majetek církve. Přestože je
pod hrozbou mučení a smrti vyzván svým žalobcem prefektem Corneliem, aby církevní
poklady vydal, on uposlechne přání papeže a po třech dnech přivádí před prefekta
zástup těch nejubožejších, kteří představují pravé bohatství církve. Za to umírá
mučednickou smrtí 10. srpna roku 258 a je pohřben na římském hřbitově Campo
Verano40.
Svatý jáhen Vavřinec svým životem podal důkaz o tom, že důležitější než
hromadění majetku a bohatství je pro církev bratrská láska a péče o chudé a slabé. Právě
proto je právem považován za patrona správců církevního majetku41.

40

Srov. Svatí na každý den (7-9). Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, s. 201 – 203.

41

Srov. Ravik, S.: O světcích a patronech, Levné knihy KMa, Praha 2006, s. 508 nebo též Chlumský, J:
Svatý Vavřinec. http://catholica.cz/index.php?id=3652, (16.3.2013).
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6.2

Blahoslavený Hroznata

Světcem, jehož je možné pokládat za vůbec prvního známého administrátora
in materialibus z řad laiků, je patron Diecéze plzeňské, blahoslavený Hroznata. On byl
skutečným správcem církevního majetku, i když jeho funkce administrátora měla svá
specifika.
O jeho životě je známo, že majetek patřící ke klášteru v Teplé a Chtotěšově, byl
původně z velké části jeho vlastním rodovým majetkem, který zvláštním způsobem
daroval řádu premonstrátů, když zakládal tepelský klášter a později také klášter
premonstrátek v Chtotěšově. O tento darovaný majetek se staral nejprve jako laik
(světský velmož), po smrti své ženy a syna, když sám vstoupil ze strachu před králem
Přemyslem I. do kláštera, zastával právě v již zmiňovaném jím založeném klášteře
v Teplé roli správce majetku jako probošt a administrátor42.
Postavení blahoslaveného Hroznaty jakožto fundátora – zakladatele v klášteře
bylo mimořádné43. Zajímavostí je, že zřejmě sám nebyl řeholníkem v pravém slova
smyslu, ale pouhým donátem (jinak také oblátem), tj. přidruženým členem řeholní
komunity. Vše tedy nasvědčuje tomu, že blahoslavený Hroznata zůstal i coby člen
premonstrátského řádu laikem44.
Na základě těchto informací, které se nám o životě a působení blahoslaveného
Hroznaty zachovaly, by bylo možné

tohoto světce

považovat

za vhodného

kandidáta na post patrona laických administrátorů in materialibus všech diecézí České
církevní provincie. Zatím je blahoslavený Hroznata patronem pouze Diecéze plzeňské45.

42

Srov. Svatí na každý den (7-9), s. 71-72.

43

Srov. Kubín, P.: Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis. Vyšehrad, Praha 2000, s. 167.

44

Srov. tamtéž, s. 201.

45

Srov. Svatí na každý den (7-9), s. 71.
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Výzkum v jednotlivých diecézích České církevní provincie

7
7.1

Lokace výzkumu

Výzkum byl prováděn na území České republiky. Katolická církev v České republice
se dělí na dvě církevní provincie, a to na Českou církevní provincii a Moravskou
církevní provincii. Výzkum byl prováděn v České církevní provinci, kterou tvoří
Arcidiecéze pražská, Diecéze českobudějovická, Diecéze královéhradecká, Diecéze
litoměřická a Diecéze plzeňská.

7.2

Průběh výzkumu

7.2.1 Formulace otázek
Výzkum probíhal ve dvou fázích. Tou první bylo zaslání dotazníku na daná biskupství,
konkrétně kancléřům jednotlivých biskupství. Ve druhé fázi byl zaslán druhý dotazník
vždy alespoň jednomu konkrétnímu administrátorovi in materialibus, který v dané době
tuto funkci v některé z daných diecézí vykonával.
Nejprve bylo zformulováno vždy po sedmi otázkách, ze kterých byly následně
sestaveny

dva

dotazníky.

Dotazníky jsou zaměřeny na základní informace

o administrátorech in materialibus v jednotlivých diecézích České církevní provincie.

7.2.1.1 Otázky na kancléřství jednotlivých biskupství České církevní provincie
1) Od kterého roku působí ve Vaší diecézi administrátoři in materialibus?
2) Kdo zastává role administrátora in materialibus ve Vaší diecézi? (kolik mužů /
kolik žen)
3) Jaké požadavky má Vaše diecéze na vzdělání administrátorů in materialibus?
(učňovské, SŠ, VŠ, teologické vzdělání, popř. další upřesnění)
4) V jakém pracovním poměru jsou administrátoři in materialibus ve Vaší diecézi?
5) Máte ve Vaší diecézi pro administrátory in materialibus zpracovanou metodiku jejich
práce?
6) Jaká je obvyklá pracovní náplň administrátora in materialibus ve Vaší diecézi?
7) Jsou ve Vaší diecézi jmenovány konkrétní

osoby,

které administrátory in
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materialibus formují a starají se o ně v oblasti duchovní péče a dalšího vzdělávání?

7.2.1.2 Otázky pro konkrétní administrátory in materialibus z daných diecézí
1) Od kdy působíte jako administrátor in materialibus?
2) Bydlíte přímo ve farnosti Vámi spravované?
3) Kolik farností jako administrátor in materialibus spravujete?
4) Jaké jsou Vaše typické činnosti jako administrátor in materialibus?
5) Jaký je Váš podíl na duchovní péči ve farnosti, kde působíte jako administrátor
in materialibus?
6) Jakým způsobem svoji funkci vnímáte vůči jiným službám v církvi?
(poslání / pomoc a odlehčení práce knězi / nutnost vyplývající z nedostatku kněží/
zaměstnání jako každé jiné)
7) Administrátor

in materialibus

je Váš

jediný úvazek nebo máte ještě další

zaměstnání?

7.2.2 Dotazníky pro kancléřství jednotlivých biskupství
K odesílanému dotazníku, který byl k dispozici jak v tištěné, tak i v elektronické podobě
na CD nosiči, byla přiložena ofrankovaná nadepsaná obálka se zpáteční adresou46.
K dotazníku byl vypracován úvodní dopis s písemným doporučením vedoucího
bakalářské práce. V časovém horizontu jednoho měsíce došly nazpět všechny vyplněné
dotazníky s potřebnými údaji s výjimkou dotazníku adresovaného Českobudějovickému
kancléřství, který byl odeslán nevyplněný zpět.
Konečné odpovědi byly nejprve zpracovány zvlášť pro každou diecézi, následně
mezi sebou porovnány. Tam, kde to charakter otázky a odpovědi dovoloval, byly pro
názornější porovnání výsledků vytvořeny tabulky a grafy.

46

Cílem bylo ulehčit respondentům co nejvíce námahy, neodradit je od účasti na výzkumu a urychlit
zaslání dotazníků zpět. Tento způsob se osvědčil, všechny dotazníky se vrátily zpět.
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7.2.3 Dotazníky pro konkrétní administrátory in materialibus
Druhý dotazník byl zaslán také jak v písemné podobě, tak i na CD nosiči společně
s ofrankovanou nadepsanou obálkou již konkrétním administrátorům in materialibus
z daných diecézí. Záměrně byli osloveni pouze administrátoři in materialibus z řad laiků
nebo trvalých jáhnů. Administrátory in materialibus, kteří jsou kněžími, jsem v této
části výzkumu vynechal.
Odpovědi docházely postupně po dobu dvou měsíců. Výsledky z vyplněných
dotazníků byly mezi sebou porovnány, ale dále již nebyl brán zvláštní ohled na to,
ve kterých diecézích jednotliví administrátoři in materialibus působí. Cílem bylo spíše
jejich výpovědi porovnat a utvořit si jednotný pohled na službu administrátora
in materialibus.

7.3

Přehled výsledků výzkumu v jednotlivých diecézích České církevní provincie

7.3.1 Arcidiecéze pražská
7.3.1.1 Základní údaje o diecézi47
Rozloha: 8590 km2
Počet obyvatel: 2 051 000
Počet katolíků: 558 000
Počet vikariátů: 14
Počet farností: 140
Počet kněží: 350
Počet kostelů a kaplí: 913

47

Viz http://www.cirkev.cz/cirkev-v-cr/dieceze-v-cr/ceska-cirkevni-provincie/arcidieceze-prazska/,
(19.3.2013).
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7.3.1.2 Shrnutí údajů vyplývajících z výzkumu48
V Arcidiecézi pražské začali první administrátoři in materialibus působit v roce 1992.
V současné době Arcidiecéze pražská administrátory in materialibus v pravém slova
smyslu nemá. Při výběru administrátorů in materialibus nejsou k dispozici žádné
směrnice, vychází se vždy z konkrétních potřeb a podmínek daného místa. Neexistuje
ani žádná metodika pro práci administrátorů in materialibus, opět se zde vychází
z konkrétních podmínek a povinností statutárního orgánu. Z výše jmenovaných důvodů
také vyplývá, že v Arcidiecézi pražské nebyly určeny žádné osoby, které by se staraly
o formaci a vzdělávání administrátorů in materialibus.

7.3.2 Diecéze českobudějovická
7.3.2.1 Základní údaje o diecézi49
Rozloha: 12 500 km2
Počet obyvatel: 750 000
Počet katolíků: 325 500
Počet vikariátů: 10
Počet farností: 361
Počet kněží: 136
Počet kostelů a kaplí: 511

7.3.2.2 Shrnutí údajů vyplývajících z výzkumu
Údaje z kancléřství diecézní kurie Biskupství českobudějovického nebylo možné
v potřebném rozsahu získat. Vycházíme tedy z údajů dostupných v internetovém
katalogu biskupství50. V diecézi českobudějovické působí sedmnáct administrátorů

48

Viz příloha III.

49

Viz http://www.cirkev.cz/cirkev-v-cr/dieceze-v-cr/ceska-cirkevni-provincie/dieceze-ceskobudejovicka/,
(19.3.2013).
50

Srov. www.bcb.cz/Katalog/Statutarni-zastupci, (6.3.2013).
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in materialibus, z toho je jeden kněz, devět jáhnů a sedm laiků, mezi administrátory
in materialibus jsou také dvě ženy. Co se počtu administrátorů působících v této diecézi
týká, jde o diecézi, která jich zaměstnává nejvíce. Z tohoto důvodu jsou údaje o této
diecézi pro prováděný výzkum relevantní.

7.3.3 Diecéze královéhradecká
7.3.3.1 Základní údaje o diecézi51
Rozloha: 11 650 km2
Počet obyvatel: 1 260 000
Počet katolíků: 465 000
Počet vikariátů: 14
Počet farností: 265 ( a 2 samostatné duchovní správy)
Počet kněží: 224
Počet kostelů a kaplí: 1008

7.3.3.2 Shrnutí údajů vyplývajících z výzkumu
Jak vyplývá z odpovědí v dotazníku, Královéhradecká diecéze nemá s administrátory
in materialibus příliš mnoho zkušeností. V devadesátých letech působil v diecézi jeden
laik jako tzv. „technický administrátor“. V současnosti nemá Královéhradecká diecéze
žádného laika ustanoveného pro tuto službu, co se týče žen, nikdy tuto službu v diecézi
nezastávaly. Funkci administrátorů in materialibus zastávají dva kněží a jeden trvalý
jáhen. Podobně jako v dalších diecézích, ani Královéhradecká diecéze nemá pro práci
administrátorů in materialibus žádné směrnice či metodiku práce. V dekretech
o „kombinované“ duchovní správě farností (dvěma kněžími) se řeší rozdělení
odpovědnosti mezi administrátora in materialibus a administrátora in spiritualibus
za příslušnou oblast, kterou každý z nich spravuje. Ani v této diecézi nebyly určeny
žádné osoby, které by se staraly o formaci a vzdělávání administrátorů in materialibus.

51

Viz http://www.cirkev.cz/cirkev-v-cr/dieceze-v-cr/ceska-cirkevni-provincie/dieceze-kralovehradecka/
(19.3.2013).
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7.3.4 Diecéze litoměřická
7.3.4.1 Základní údaje o diecézi52
Rozloha: 9 380 km2
Počet obyvatel: 1 335 000
Počet katolíků: 232 500
Počet vikariátů: 10
Počet farností: 437
Počet kněží: 113
Počet kostelů a kaplí: 1 135

7.3.4.2 Shrnutí údajů vyplývajících z výzkumu
V Litoměřické diecézi datují působení administrátorů in materialibus od 1. července
1991. Administrátorů in materialibus má tato diecéze celkem čtrnáct, čtyři kněze, tři
trvalé jáhny a sedm laiků, (z toho dvě ženy). Za ideální je považováno vysokoškolské
vzdělání, minimálně by měl administrátor in materialibus dosáhnout vzdělání
středoškolského. Administrátoři jsou jmenováni na základě jmenovacího dekretu. Zatím
není k dispozici oficiálně platná metodika práce administrátora in materialibus
v Litoměřické diecézi, existují však již podklady pro její vytvoření. Od 1. září 2012 byla
určena zodpovědná osoba, která by se měla starat o formaci a vzdělávání administrátorů
in materialibus. Je jí biskupský vikář pro pastoraci.

52

Viz http://www.cirkev.cz/cirkev-v-cr/dieceze-v-cr/ceska-cirkevni-provincie/dieceze-litomericka/
(19.3.2013).
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7.3.5 Diecéze plzeňská
7.3.5.1 Základní údaje o diecézi53
Rozloha: 9 236 km2
Počet obyvatel: 819 000
Počet katolíků: 204 600
Počet vikariátů: 10
Počet farností: 71
Počet kněží: 97
Počet kostelů a kaplí: 574

7.3.5.2 Shrnutí údajů vyplývajících z výzkumu
V Plzeňské diecézi působí administrátoři od září roku 2004. Momentálně funkci
administrátora in materialibus zastává jediný muž, který je zaměstnán na základě
pracovní smlouvy na plný úvazek. Diecéze vyžaduje, aby administrátoři in materialibus
měli teologické vzdělání. Metodika práce administrátora in materialibus ani v této
diecézi není k dispozici. Obvyklá pracovní náplň administrátora in materialibus vyplývá
z ustanovení CIC a Zákoníku práce. Osobou zodpovědnou je okrskový vikář.

53

Viz http://www.cirkev.cz/cirkev-v-cr/dieceze-v-cr/ceska-cirkevni-provincie/dieceze-plzenska/ a
http://www.bip.cz/seznam-pravnickych-osob/ (19.3.2013).
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7.4

Srovnání výsledků výzkumu v jednotlivých diecézích České církevní
provincie

7.4.1 Ad. otázka č. 1: časové určení počátku působení administrátorů in mat. v
diecézích

Název (arci) diecéze

Duchovní

Laici

Arcidiecéze pražská

1992

nebylo specifikováno

Diecéze plzeňská

2004

nebylo specifikováno

Diecéze královéhradecká

od 90. let

od 90. let

Diecéze litoměřická

1986

1991

Diecéze českobudějovická nezjištěno

nezjištěno
tabulka č.1

Poskytnutá data z diecézí ukazují, že administrátoři in materiálibus v České církevní
provincii působí minimálně už od roku 1986. Prvními administrátory in materialibus
(ještě před rokem 1990) byli kněží, od roku 1991 začínají v této službě pracovat i laici.
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7.4.2 Ad. otázka č. 2
7.4.2.1 Rozdělení administrátorů in materialibus v diecézích na kněze, jáhny,
laiky

Kněží

Trvalí jáhni

Laici - muži

Laici - ženy

9

5

5

4
3
2
1
0

0

0

0

0

0

2
1

0

Arcidiecéze pražská Diecéze plzeňská

2
1

0

0

Diecéze
Diecéze litoměřická
Diecéze
královéhradecká
českobudějovická
graf č.1

Z tohoto grafu je jasně čitelné, kdo přesně službu administrátora in materialibus
v jednotlivých diecézích zastává. Ne všechny diecéze mají ve svých řadách
administrátory in

materialibus.

Arcidiecéze

pražská

institut

administrátora

in materialibus nevyužívá momentálně vůbec, v Diecézi plzeňské byl pouze jeden laik
ustanoven k této službě. V české církevní provincii působí ve službě administrátora
in materialibus celkem sedm kněží, třináct trvalých jáhnů a patnáct laiků, z toho jsou
čtyři ženy.
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7.4.2.2 Celkové počty administrátorů in materialibus v českých diecézích

Stav k 1. březnu 2013
17
14

3
1
0
Arcidiecéze pražská Diecéze plzeňská

Diecéze
Diecéze litoměřická
Diecéze
královéhradecká
českobudějovická

graf č.2

Celkový počet všech administrátorů in

materialibus, a to jak duchovních, tak

i laiků, je k 1. březnu 2013 celkem třicet pět osob ustanovených v této službě. Nejvyšší
počet administrátorů in materialibus uvádí Diecéze českobudějovická, druhý nejvyšší
Diecéze litoměřická. Ostatní tři diecéze využívají službu administrátorů in materialibus
jen v malé míře.

7.4.3 Ad. otázka č. 3: požadavky na vzdělání administrátorů in materialibus
Název (arci)diecéze

Duchovní

Laici

Arcidiecéze pražská

vysokoškolské

středoškolské

Diecéze plzeňská

vysokoškolské

nebylo specifikováno

Diecéze královéhradecká

vysokoškolské

nebylo specifikováno

Diecéze litoměřická

vysokoškolské

středoškolské

Diecéze
českobudějovická

vysokoškolské

nebylo specifikováno
tabulka č.2
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Úroveň vzdělání, jež je nutné (vyžadované)

k výkonu služby

administrátora

in materialibus, je jasně dána u osob v duchovním stavu. Jde o podmínku stanovenou
CIC kán. 235 §1. U laiků je ve všech diecézích požadováno minimálně středoškolské
vzdělání.

7.4.4 Ad. otázka č. 4: pracovní poměr administrátorů in materialibus
Název (arci)diecéze

Pracovní poměr

Arcidiecéze pražská

služební poměr dle CIC, úvazek dle množství úkolů

Diecéze plzeňská

pracovní poměr, na základě pracovní smlouvy, plný
úvazek

Diecéze královéhradecká

služební poměr dle CIC

Diecéze litoměřická

pracovní poměr dle CIC, pracovní smlouva dle
Zákoníků práce

Diecéze českobudějovická

nezjištěno
tabulka č.3

Služba administrátora in

materiálibus

je

službou, která vyžaduje poslušnost

a zodpovědnost vůči nadřízeným. V případě negativního působení administrátora
in materialibus ve službě může následovat udělení sankcí. Proto jsou administrátoři
in materialibus vždy ve služebním poměru dle Zákoníku práce a Kodexu kanonického
práva. Bývají zaměstnáni na plný nebo částečný úvazek.

7.4.5 Ad. otázka č. 5: metodiky práce určené pro administrátory in materialibus
Název (arci)diecéze

Metodika práce

Arcidiecéze pražská

Není k dispozici vzhledem k tomu, že se službou
administrátorů in materialibus nepočítalo.

Diecéze plzeňská

není k dispozici

Diecéze královéhradecká

K dispozici není ani směrnice, ani metodika práce.

Diecéze litoměřická

Jsou připraveny podklady pro zpracování metodiky,
zatím však není oficiálně platná.

Diecéze českobudějovická

nezjištěno
tabulka č.4
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Zde je celkem zřetelné, jak v našich diecézích není plně uchopena služba administrátorů
in materialibus. Osobně jsem se podílel na zpracování podkladů určených k sestavení
metodiky práce administrátora in materialibus v Diecézi litoměřické. Metodika však
zatím není oficiálně platná. Doposud v žádné diecézi nebylo oficiálně definováno
postavení a blíže specifikována náplň práce administrátora in materialibus.

7.4.6 Ad. otázka č. 6: obvyklá pracovní náplň administrátora in materialibus
Název (arci)diecéze

Pracovní náplň

Arcidiecéze pražská

- vždy dána s ohledem na konkrétní podmínky místa
- vystupování v roli statutárního zástupce farnosti

Diecéze plzeňská

Pracovní náplň se řídí ustanoveními CIC a Zákoníku
práce.

Diecéze královéhradecká

- materiální správa farností včetně vystupování v roli
statutárního zástupce

Diecéze litoměřická

Správa farnosti po materiální stránce, péče o objekty
(opravy, údržba), vedení matrik, a další.

Diecéze českobudějovická

nezjištěno
tabulka č.5

Už z odpovědí na předchozí otázku vyplývá, že neexistuje prakticky žádná metodika
práce pro administrátory in materialibus. Absolutně chybí jakýkoli jednotný komplexní
koncept pro tuto službu v církvi. Také z výčtů jednotlivých povinností administrátorů
in materialibus, které se objevily v dotaznících jako odpověď na danou otázku, je zcela
patrné, že se jedná spíše o všeobecný nástřel pracovní náplně administrátora
in materialibus. Stanovení náplně práce jednotlivých administrátorů in materialibus
je spíše intuitivní, řídí se obvykle individuálními potřebami jimi spravovaných farností
a možnostmi daného administrátora.
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7.4.7 Ad. otázka č. 7: osoby pověřené péčí o duchovní život a vzdělávání
administrátorů in materialibus
Název (arci)diecéze

Osoby starající se o administrátory in materialibus

Arcidiecéze pražská

nejsou

Diecéze plzeňská

okrskový vikář

Diecéze královéhradecká

nejsou

Diecéze litoměřická

biskupský vikář pro pastoraci

Diecéze českobudějovická

nezjištěno
tabulka č.6

Co se péče o duchovní život a další vzdělávání administrátorů in materialibus týká,
osoba v tomto smyslu odpovědná za administrátory in materialibus byla určena
v Diecézi litoměřické, je jí biskupský vikář pro pastoraci. Diecéze plzeňská uvádí
okrskového

vikáře,

který je zároveň

oficiálním

nadřízeným

administrátorů

in materialibus, v tomto případě jediného, který v této službě v Diecézi plzeňské působí.
Bylo by proto zajímavé zjistit, zda se jedná pouze o formální uvedení osoby, jíž
se administrátor in materialibus ze své práce zodpovídá, či zda se administrátorům
skutečně dostává další péče a vzdělání pro jejich službu. Zde je opět ve všech diecézích
patrný jistý ráz provizoria, improvizace v práci s administrátory in materialibus.

7.5

Přehled výsledků výzkumu týkajícího se administrátorů in materialibus54

7.5.1 Doba působení administrátora ve službě
Administrátoři in materialibus (laici) začali působit v České církevní provincii již od
roku 1991 a pracují tu dodnes. Během této doby je možné pozorovat, že dle rozdílných
potřeb jednotlivých diecézí administrátorů in materialibus postupně pomalu přibývá.
Nejedná se však o žádnou jednorázovou vlnu, kdy by byli administrátoři in materialibus
hromadně přijímáni do této služby církve. Jejich ustanovení do služby administrátora
in materialibus je vždy odpovědí na konkrétní potřeby farností v daných diecézích.

54

Viz přílohy VII – XIII.
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7.5.2 Bydliště ve farnosti
Dotazovaní administrátoři in materialibus shodně uvádějí, že nejčastěji bydlí ve farnosti
jimi spravované, nebo v přímém sousedství místa, odkud je farnost spravovaná. Často
tak díky tomu, že na faře bydlí, mají blíže ke svěřenému, jimi spravovanému majetku.
Ze své vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že díky možnosti trvale obývat budovu místní
fary v dané obci dochází častěji k užšímu kontaktu s okolím, což také administrátoru
in materialibus umožňuje spojit službu administrátora s aktivní preenvangelizací daného
místa.

7.5.3 Počet spravovaných farností
Zde je porovnání získaných odpovědí velice zajímavé. Je řada administrátorů
in materialibus, kteří spravují pouze jedinou farnost. Jsou ale i tací, kteří zvládnou
spravovat dokonce i čtrnáct farností. Rozdíl v počtu farností spravovaných jedním
administrátorem in materialibus může být mnohdy zapříčiněn novým pastoračněekonomickým trendem slučování farností do jedné. Není neobvyklé, že administrátor
in materialibus spravuje farnost jednu, která však vznikla právě sloučením většího počtu
původních farností.

7.5.4 Typické činnosti vykonávané administrátorem in materialibus
Nejčastěji to jsou povinnosti spojené s vedením úřadu farnosti jako právnické osoby,
například hospodaření farnosti, správa matriky, vedení farní kroniky, řízení činnosti
ekonomické rady farnosti, příprava podkladů k účetnictví, získávání grantů a dotací,
zastupování farnosti v jednání se zástupci obcí, účast na vikariátních konferencích.
Další skupinu činností představují práce technického rázu jako je údržba,
oprava fary a kostela, koordinace přípravných prací k opravě kostela (zprávy, projekt,
žádosti o granty, stavební povolení, výběrová řízení…), ubytování na faře, manuální
práce spojené s údržbou nemovitostí a jejich okolí, vlastní manuální provádění
drobných oprav nemovitostí.
Jeden z administrátorů in materialibus také uvádí, že pečuje o starého kněze
žijícího na faře. Některé činnosti administrátorů in materialibus vycházejí z momentální
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potřeby farnosti, záleží také na iniciativě a stupni nasazení každého jednotlivého
administrátora in materialibus.

7.5.5 Podíl administrátora in materialibus na pastoraci farnosti
Zde je nutné předeslat, že podíl na pastoraci dané farnosti závisí do značné míry na tom,
zda se jedná o administrátora in materialibus, který je laikem, či zda jde o trvalého
jáhna. Administrátor in materialibus jako trvalý jáhen koná většinou všechny duchovní
služby, které vyplývají z povahy jeho svěcení.
Administrátor in materialibus jako laik se dle zjištěných informací také často
různou měrou podílí na pastoraci ve farnosti, ať jde o přípravy na svátosti, bohoslužbu
slova, výuku náboženství ZŠ, organizaci poutí, kulturních akcí, provoz ubytovacího
zařízení na faře, vedení modlitebních setkání (růženec, křížové cesty, tzv. chlapská
setkání) či pastoraci

vězňů. Administrátoři in materialibus

na spoluorganizování

ekumenických

bohoslužeb,

se mohou podílet

značná je často jejich snaha

o zviditelnění církve a farnosti formou pořádání uměleckých programů v kostelích.
Do této

oblasti řadí někteří také pomoc druhým, například odvoz starších lidí

na bohoslužby.

7.5.6 Hodnocení vlastní služby administrátorem in materialibus
Možná právě proto, že se administrátoři in materialibus mnohdy aktivně podílejí
na pastoraci své farnosti, chápou svou službu nejen jako obyčejné povolání, ale jako
poslání. To, že na sebe často berou i část pastorace farnosti, je staví do role knězova
pomocníka, toho, kdo mu ušetří práci, kdo podněcuje a vymýšlí nové nápady, jak
zaujmout nevěřící okolí. Někteří administrátoři in materialibus zase tím, že zajistí
opravu kostela a fary, seženou peníze, dotace a zprovozní prostory dříve nefunkční,
otevřou nové možnosti knězi, který má najednou možnost pozvat lidi do krásně
opraveného kostela, setkat se s nimi na faře apod.
Důležitým momentem je také určité sepjetí administrátora in materialibus
s místem, kde žije a pro něž zároveň také pracuje. Zde hraje roli jeho vlastní zájem
o toto místo, o lidi kolem, které zná, o kostel, o život obce.
Ale i mezi těmito aktivními administrátory in materialibus se jistě najdou tací,
kteří svou práci vykonávají jako každé jiné zaměstnání.
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7.5.7 Počet pracovních úvazků administrátora in materialibus
Každý dotazovaný administrátor je zaměstnán na plný úvazek a mnohdy pro velký
objem práce administrátora in materialibus také jediný. Jsou však administrátoři, kteří
ke svému úvazku mají ještě jiný, většinou částečný úvazek, jako např. stavební technik
ve vikariátu, nebo učitel. Někteří vedou vedle své administrátorské činnosti také
živnost. Důvody pro volbu dalšího pracovního úvazku či souběžného podnikání jsou
i přes velký objem pracovních povinností většinou finančního rázu. Ohodnocení práce
administrátorů in materialibus nemusí být vždy adekvátní vzhledem k jejich nasazení
v jejich službě.
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8

Závěr

Na samém počátku psaní této bakalářské práce byly jen jakési mlhavé obrysy představ
o tom, co služba administrátora in materialibus vlastně znamená. Má prvotní idea byla
bezesporu ovlivněna tím, že sám tuto službu už řadu let zastávám. Proto jsem byl sám
poněkud překvapený, kolik nových zjištění jsem v průběhu studia této problematiky
udělal, kolik nových skutečností týkajících se administrátorů in materialibus vyplulo
během psaní napovrch. Na druhou stranu nebylo možné prozkoumat každý detail úplně
do hloubky, ve své práci si kladu za cíl shromáždit a utřídit základní poznatky, které
jsou pro vystižení podstaty služby administrátora in materialibus relevantní. Základní
výzkum provedený v pěti diecézích České církevní provincie by jistě bylo dobré doplnit
také o další informace z Moravské církevní provincie, aby tak mohl vzniknout jednotný
celkový obraz služby administrátorů in materialibus na území celé České republiky.
Administrátor in materialibus, administrátor bonorum, statutární zástupce,
technický administrátor, správce materiálních záležitostí, to všechno jsou termíny
užívané pro označení funkce správce církevního majetku v našich diecézích. Jak
dokazují výsledky provedeného výzkumu, administrátoři in materialibus nejsou ve
většině českých diecézí zjevem nikterak ojedinělým. Avšak už sama nejednotnost
termínů, které se ne vždy zcela správně používají pro označení této specifické služby,
vykazuje znaky jisté improvizace, která administrátorství in materialibus od

počátků

provází. Avšak administrátoři in materialibus nejsou ani výplodem naší fantazie, ani
provizorní záplatou na díry v církevním systému zaviněné čtyřicetiletým útlakem
komunistického režimu. Vždyť o možnosti, aby se na správě církevního majetku
podíleli také laici, se zmiňuje již Kodex kanonického práva z roku 1917. S laiky v této
službě se tedy počítalo již dávno před Druhým vatikánským koncilem.
Prvotním záměrem uplatnění administrátorů in materialibus bylo svěřit správu
některých farností do rukou správců z řad laiků nebo trvalých jáhnů, aby se ulehčilo
přetíženým nebo starým

kněžím,

zastávajícím

službu

faráře.

Administrátoři

in materialibus působí v „mrtvých“, ale i v živých a znovu probouzejících se farnostech.
Svou prací pomáhají vytvářet lepší podmínky pro pastoraci kněze ve farnosti, aktivně
se podílejí na obnově vztahů farností s obcemi i dalšími subjekty působícími v jejich
okolí.
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Tématika správy církevního majetku navíc úzce souvisí také s nanejvýš
aktuální problematikou narovnání vztahů mezi státem a církví, ke kterému po dlouhé
době neustálých prodlev a odkladů přednedávnem konečně došlo. Katolická církev
se tak ocitla na počátku nové cesty za osamostatněním, jejímž cílem je úplná odluka od
státu a naprostá ekonomická nezávislost. To staví církev před celou řadu nových
problémů, které bude třeba co možná nejrychleji a nejefektivněji řešit. Žádná další
provizoria totiž nebudou žádoucí. Má-li církev i po ukončení procesu odluky dobře
fungovat, prosperovat, aby byla schopna finančně zabezpečit své zaměstnance, pokrýt
náklady na vlastní provoz a další své aktivity, musí se naučit dobře hospodařit.
Bezpochyby právě zde stojíme tváří v tvář zcela nové výzvě, zapojit do služby
církvi laiky s potřebnými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním. Právě oni, kteří
přicházejí „ze světa“, mohou mít dobré předpoklady k tomu, aby vedli jim svěřenou
správu farností in materialibus tím správným směrem a stali se tak přínosem nejen pro
samotné kněze, ale i pro farnosti, diecézi a dalo by se říci i pro celou katolickou církev
u nás. Musíme si však zároveň také uvědomit, že ne každý laik je vhodným kandidátem
pro vykonávání této služby v církvi.
Co je tedy třeba říci závěrem? Ukazuje se, že služby administrátorů
in materialibus jsou v některých našich diecézích hojně využívány. Pokud se laikům
vykonávajícím službu administrátorů in materialibus v našich diecézích dostane více
pozornosti, náležité formace a příslušné péče, pokud se podaří jasně definovat, co tato
specifická služba v církvi obnáší, budou-li stanovena určitá pravidla a řád pro práci
administrátorů in materialibus, zkrátka podaří-li se najít jejich správné místo ve službě
církvi, přestanou plnit roli jakéhosi přechodného řešení, jak tomu mnohde doposud je,
a stanou se pro církev skutečným přínosem.
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