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*MKCRX00CJTT3* 

 
 

PhDr. Ilja Šmíd 
ministr kultury          

 
     

                  
                  V Praze dne 31. května 2018 

           Č.j.: MK 37561/2018 OLP 
                                                                                                   
  

R o z h o d n u t í 
 

Podle ustanovení § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále též 
„správní řád“), na základě rozkladu ze dne 5. 1. 2018, který podala Církev římskokatolická, IČO: 
736 32 848, se sídlem Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice (dále též „podatel rozkladu“ 
nebo „CŘK“), jednající statutárním orgánem Českou biskupskou konferencí, IČO: 005 40 838, se 
sídlem Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice, jsem přezkoumal rozkladem napadené 
rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 80994/2017 OC ze dne 22. 12. 2017, kterým 
Ministerstvo kultury jako orgán příslušný podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o 
církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 3/2002 
Sb.“ nebo „CírZ“), k vedení řízení o návrhu na registraci církve a náboženské společnosti 
Kněžské bratrstvo svatého Pia X., podaném dne 2. 11. 2016 přípravným výborem Kněžského 
bratrstva svatého Pia X., ve složení Tomáš Stritzko, nar. 6. 3. 1970, bytem Petrohradská 809/19, 
110 00 Praha 10, Aleš Hakl, nar. 11. 3. 1973, bytem Záhřebská 2494/15, 616 00 Brno, a Luděk 
Čekavý, nar. 14. 6. 1978, bytem Bezručova 4249, 430 01 Chomutov, všichni zastoupeni na 
základě plné moci ze dne 28. 10. 2016 advokátem JUDr. Michaelem Mannem, IČO 76177807, se 
sídlem Hlinky 165/68, 603 00 Brno, rozhodlo podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb. 
a podle ustanovení § 67 správního řádu takto: Kněžské bratrstvo svatého Pia X. se registruje.  

 
Podle ustanovení § 152 odst. 6 písm. b), § 152 odst. 5 a § 90 odst. 5 správního řádu jsem 

na základě návrhu rozkladové komise, ustavené podle § 152 odst. 3 správního řádu, rozhodl 
 

n á s l e d o v n ě : 
 

rozklad  s e   z a m í t á  
a napadené rozhodnutí Ministerstva kultury 

s e   p o t v r z u j e . 
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O d ů v o d n ě n í : 
 

Rozkladem podaným v zákonné lhůtě se CŘK domáhá změny napadeného rozhodnutí tak, 
že se Bratrstvo neregistruje nebo případně, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a věc byla 
vrácena Ministerstvu kultury k novému projednání. 
  

Ze správního spisu byly zjištěny následující podstatné skutečnosti: 
 

Dne 2. 11. 2016 byl Ministerstvu kultury (dále též „ministerstvo) doručen návrh na 
registraci církve a náboženské společnosti Kněžské bratrstvo svatého Pia X. (dále též „Bratrstvo“, 
„FSSPX“, „Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X.“ nebo „náboženská společnost“) podle zákona 
č. 3/2002 Sb., podaný tříčlenným přípravným výborem zastoupeným na základě plné moci ze dne 
28. 10. 2016 advokátem JUDr. Michaelem Mannem (dále též „navrhovatel“ nebo „přípravný 
výbor“). Tímto dnem bylo zahájeno řízení o návrhu na registraci Bratrstva jako církve a 
náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb. a správního řádu. 
 

Ministerstvo posoudilo návrh nejprve po formální stránce a konstatovalo, že návrh byl 
podán osobami a postupem, které splňují požadavky ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 3/2002 
Sb., a v souladu s ustanoveními § 10 odst. 2 obsahoval tyto dokumenty: základní charakteristiku 
náboženské společnosti, zápis o založení náboženské společnosti, podpisové archy a základní 
dokument. Dále bylo k návrhu připojeno čestné prohlášení navrhovatele, že činnost Bratrstva 
neodporuje podmínkám ustanovení § 5 zákona č. 3/2002 Sb. 
 

Ministerstvo dále posoudilo návrh na registraci náboženské společnosti po stránce 
obsahové.  
 

Součástí návrhu bylo 62 podpisových archů obsahujících údaje o 363 osobách. Podpisové 
archy musejí podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 3/2002 Sb. obsahovat originální 
podpisy a osobní údaje nejméně 300 zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým 
pobytem v České republice hlásících se k náboženské společnosti a na každém archu musí být 
uveden totožný text, který uvádí plný název náboženské společnosti a z něhož je patrné, že 
podpisový arch je podepisován pouze osobou hlásící se k této náboženské společnosti. 
 

Ministerstvo přezkoumalo předložené podpisové archy a provedlo šetření, zda zaslané 
podpisové archy obsahují podpisy a správné osobní údaje zletilých občanů České republiky nebo 
cizinců s trvalým pobytem v České republice. Porovnáním s údaji v  informačním systému 
evidence obyvatel a v základním registru obyvatel bylo zjištěno, že osobní údaje 17 osob 
vykazují nedostatky, pro které tyto osoby nemohou být započítány. Z osobních údajů 362 osob 
uvedených na 62 podpisových arších splňujících formální podmínky tak odpovídaly požadavkům 
zákona č. 3/2002 Sb. údaje 346 osob.  
 

Ministerstvo následně ověřovalo, zda se těchto 346 osob skutečně hlásí k Bratrstvu, tedy 
zda jsou ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 3/2002 Sb. osobou, která podle svého 
přesvědčení a vnitřních předpisů církve a náboženské společnosti k ní přináleží a zda podpisový 
arch skutečně podepsaly. Za tím účelem ministerstvo zaslalo 343 osobám jednoduché dotazníky, 
ve kterých mohly zaškrtnout, zda jsou či nejsou osobami hlásícími se k Bratrstvu (č.j. MK 
7729/2017 ze dne 1. 2. 2017). Dotazníky nebyly zaslány pouze 3 osobám, které tvoří přípravný 
výbor, protože jejich příslušnost k náboženské společnosti je nepochybná. Uvedeným šetřením 
bylo zjištěno, že z osob, kterým byly dotazníky zaslány, se 220 osob vyjádřilo ve věci 



 3 

příslušnosti k náboženské společnosti kladně, 32 obeslaných osob se vyjádřilo záporně, 80 osob 
se k zaslanému dotazníku nevyjádřilo, 8 ze zaslaných dotazníků bylo zodpovězeno 
nejednoznačně a 3 dotazníky nebyly doručeny. 
 

Ministerstvo také přezkoumalo základní dokument a další dokumenty přiložené k návrhu  
a zjistilo, že nevyhovují všem požadavkům § 10 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb. (zejména z důvodu 
nedostatečně specifikovaných základních článků víry, způsobu ustavování a odvolávání 
statutárního orgánu a uvedení osobních údajů statutárního orgánu, málo rozpracované 
organizační struktury náboženské společnosti, neuvedení skutečnosti, zda jsou či nejsou 
navrhovány právnické osoby k evidenci, jaké jsou typy duchovních v náboženské společnosti, 
podmínky změn základního dokumentu a některých dalších dílčích a formulačních nepřesností). 
V souladu s ustanovením § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 3/2002 Sb. proto ministerstvo vyzvalo 
navrhovatele k doplnění návrhu (č. j. MK 72647/2016 OC ze dne 24. 11. 2016 a č. j. MK 
330/2017 OC ze dne 10. 1. 2017). Navrhovatel návrh doplnil podáními doručenými ministerstvu 
dne 14. 12. 2016 pod č. j. MK 79991/2016 POD (doplnění základního dokumentu) a dne 20. 1. 
2017 pod č. j. MK 5509/2017 POD (doplnění článků víry v základním dokumentu). Ministerstvo 
přezkoumalo přepracovaný základní dokument a shledalo, že formální požadavky ustanovení § 
10 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb. jsou již splněny. 
 

V rámci řízení ministerstvo oslovilo s žádostí o stanovisko k činnosti náboženské 
společnosti i Ministerstvo vnitra, a to zejména z hlediska ustanovení § 5 zákona č. 3/2002 Sb. 
(č.j. MK 74305/2016 OC ze dne 30. 11. 2016). Ministerstvo vnitra ve své odpovědi, doručené 
ministerstvu dne 14. 12. 2016 pod č. j. MK 80014/2016 POD, uvedlo, že: „Na základě veřejně 
dostupných zdrojů lze dospět k tomu, že žadatel se hlásí k odkazu arcibiskupa Marcela Lefebvra 
a katolickému tradicionalismu, s nímž je spojována i netolerance a nesnášenlivost k příslušníkům 
jiných náboženství i jinak praktikujícím křesťanům, jakož i vyhrocené postoje k otázkám jako je 
homosexualita, postavení žen, ochrana nenarozeného života, eventuálně i příchylnost ke 
konspiračním teoriím či předsudkům týkajícím se Židů a jiných skupin.“ a dále se vyjádřilo tak, 
že: „Z dostupných poznatkových fondů Policie ČR a Úřadu pro zahraniční styky a informace 
k náboženské společnosti samotné, ani k osobám tvořícím přípravný výbor, nebyly zjištěny žádné 
závadové informace.“ 
 

Ministerstvo dále posuzovalo návrh na registraci také s ohledem na ustanovení § 3 písm. 
a) a § 5 zákona č. 3/2002 Sb. Za tím účelem je nutné posoudit řadu skutečností, k čemuž je třeba 
odborných znalostí, kterými však ministerstvo nedisponuje a nelze je opatřit ani u jiného 
správního orgánu. Proto ministerstvo rozhodlo o ustanovení soudních znalců. Jejich úkolem bylo 
jak celkové posouzení charakteru, činnosti a učení náboženské společnosti, tak i zodpovězení 
konkrétních otázek formulovaných ministerstvem. 
 

Usnesením č.j. MK 73988/2016 OC ze dne 22. 11. 2016 byl ustanoven znalec Mgr. et. 
Mgr. Miloš Mrázek, Th.D., odborník působící na filozofické fakultě Univerzity Pardubice (obor 
sociologie náboženství, křesťanství). Posudek znalce Mgr. Mrázka byl ministerstvu doručen dne 
23. 1. 2017 (pod č.j. MK 5840/2017 POD). Znalec Mgr. Mrázek v posudku uvedl, že se v případě 
Bratrstva jedná o společenství kněžích, popř. bratří a sester žijících po způsobu řeholního života, 
kteří se duchovně věnují katolickým věřícím, kteří však sami nejsou členy této organizace. Dle 
zjištění znalce Mgr. Mrázka členové a stoupenci tak vytvářejí společenství, které lze chápat jako 
náboženskou společnost podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. 
Bratrstvo má specifický vztah k římskokatolické církvi, neboť mezinárodní organizace, jíž je 
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Bratrstvo součástí, vystupující pod latinským názvem Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X., je 
organizací založenou francouzským arcibiskupem Marcelem Lefébvrem v roce 1970 za účelem 
zajištění vzdělávání kněží v duchu učení a praxe římskokatolické církve před změnami, které 
uvedl II. vatikánský koncil (jednou z hlavních charakteristik je sloužení tzv. tridentské mše 
v latinském jazyce), a reprezentující hnutí uvnitř tradice římského katolicismu, byť je v současné 
době na římskokatolické církvi v čele s papežem organizačně nezávislá. Mezinárodní organizace 
Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X. funguje od roku 1988, kdy byl arcibiskup Lefébvre a jím 
vysvěcení biskupové exkomunikováni z římskokatolické církve, nezávisle jako samostatná 
náboženská společnost, byť uvedené exkomunikace neuznala a vždy se považovala za součást 
římskokatolické církve. 
  

Znalec se dále vyjádřil rovněž k otázce nebezpečnosti činnosti a učení Bratrstva ve 
smyslu ust. § 5 zákona o církvích a náboženských společnostech, kde uvedl, že z učení Bratrstva 
nevyplývá žádné omezování práv členů ani stoupenců, co se politických názorů týče, Bratrstvo 
nevyzývá k podpoře konkrétního politického hnutí nebo strany, avšak podpora některých 
ideologií (marxismus, nacismus) je považována za neslučitelnou s křesťanstvím (odpověď na 
otázku č. 7 znaleckého posudku Mgr. Mrázka). Znalec v odpovědi na otázku č. 8 ve znaleckém 
posudku zmiňuje, že katolická tradicionalistická hnutí jsou často přitažlivá pro osoby s extrémně 
pravicovým myšlením, které vykazují dotazované znaky, zejména pokud jde o antisemitismus. 
V této souvislosti zmiňuje rozhovor publikovaný v roce 2009 s britským biskupem R. 
Williamsonem (bývalý biskup Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X.), který v něm popřel 
existenci plynových komor. Znalec uvádí, že hlavní představitel a generální představený 
Kněžského bratrstva sv. Pia X. (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X.) Msgr. Bernard Fellay 
tehdy slova Williamsona odsoudil a kauza přispěla k vyloučení R. Williamsona z organizace 
Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X. Podobné výroky podle slov znalce přispívaly k mediálnímu 
obrazu „lefébvristů“ coby antisemitů, od nějž se vedení Bratrstva snaží distancovat, když 
v informačním letáku Bratrstva je např. holokaust v souvislosti s připomínkou výročí 
heydrichiády odsouzen jako „jedno z největších zel 20. století (č. 125/2012)“ a Bratrstvo se 
distancuje i od podobných akcí s antisemitskou tématikou. Znalec k tomuto konstatuje, že 
v tomto smyslu lze postoj Bratrstva chápat jako jisté umírňování extrémnějších projevů a aktivit 
v této části tradicionalistického hnutí. V závěru této části znaleckého posudku však dodává, že 
faktem rovněž je, že Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X. a tedy i jeho česká pobočka odmítá 
spolu s ekumenismem též učení o náboženské svobodě, jak je definoval II. vatikánský koncil, 
když ideálem pro ně je katolický stát, v němž mohou být nekatolická náboženství pouze 
tolerována. 
 

Znalec Mgr. Mrázek pak ve shrnutí znaleckého posudku vyslovil závěr, že se v případě 
náboženské společnosti jedná o legitimní náboženskou organizaci a registraci doporučil. Jako 
hlavní problém podaného návrhu spatřuje znalec Mgr. Mrázek zdůrazňování záměru náboženské 
společnosti znovu se začlenit do struktur Církve římskokatolické, od níž je náboženská 
společnost téměř 30 let odloučena. Znalec Mgr. Mrázek dále uvádí, že: „Nebýt současných 
rozhovorů FSSPX1 a ŘKC2, byla (sic!) snaha o to, aby činnost této náboženské společnosti byla 
vykonávána v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., zcela logická a legitimní. Ovšem dojde-li ke 
sjednocení, bude mít Bratrstvo jako součást ŘKC ve vztahu ke státu specifické postavení, snad 

                                                 
1 Zkratka užívaná znalcem Mgr. Mrázkem pro mezinárodní organizaci Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X., 
vysvětlivka ministerstva. 
2 Zkratka užívaná znalcem Mgr. Mrázkem pro římskokatolickou církev, vysvětlivka ministerstva. 
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srovnatelné s Řeckokatolickou církví v ČR. Právní (ani kanonický z hlediska ŘKC) rozměr 
tohoto nedokážu posoudit. … To, že se Bratrstvo jako celé FSSPX už nyní (resp. stále) považuje 
za součást ŘKC, je otázka spíše interně theologická, de iure se stále jedná o organizačně 
nezávislou skupinu. … Proto se domnívám, že současný stav není překážkou, aby bylo žádosti 
vyhověno.“ (část E. Závěr znaleckého posudku Mgr. Mrázka). 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že ministerstvo mělo nadále pochybnosti a nejasnosti ve vztahu 
Bratrstva a Církve římskokatolické a jeho fungování, které nebyly vyjasněny ani posudkem 
znalce Mgr. Mrázka, požádalo o vyjádření rovněž Církev římskokatolickou. Ta ve svém podání 
ze dne 23. 1. 2017, č.j. MK 6619/2017 POD, uvedla, že: V dosud platném motu proprio Jana 
Pavla II. Ecclesia Dei afflicta (1988) papež označuje příslušníky Bratrstva za formální 
schismatiky, na něž se vztahuje exkomunikace stanovená církevním zákonem a mezi Bratrstvem 
a římskokatolickou církví tedy nefunguje žádná spolupráce. Dále rovněž uvedla, že: 
Z kanonického hlediska členové Bratrstva zůstávají katolíky, nicméně je jim v důsledku 
nápravného trestu pozastavena většina práv, která by jinak v církvi měli. Bratrstvo se podle 
vyjádření Církve římskokatolické formálně neoddělilo od katolické církve jakožto svébytná 
náboženská společnost. K danému tématu Církev římskokatolická dále uvedla, že: Katolická 
církev uznává platnost (nikoliv však legitimitu) biskupských a kněžských svěcení, udílených 
v rámci Bratrstva. 
  

Vzhledem k pochybnostem spojeným s existencí Bratrstva jakožto možné součásti Církve 
římskokatolické a nikoliv jako samostatné církve a náboženské společnosti byl s žádostí o 
vyjádření v této věci osloven hlavní představitel a generální představený Kněžského bratrstva sv. 
Pia X. (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X.) Msgr. Bernard Fellay ve Švýcarsku, a to dopisem 
ze dne 21. 2. 2017, MK 13740/2017 OC, ve kterém jej ministerstvo požádalo o objasnění vztahu 
Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X. k římskokatolické církvi (jak celosvětově, tak lokálně). 
V odpovědi Msgr. Bernarda Fellaye ze dne 6. 3. 2017, doručené ministerstvu pod č. j. MK 
18492/2017 POD, je uvedeno, že Bratrstvo se hlásí k veškeré nauce katolické církve a uznává 
primát papeže. Konkrétní podoba podřízení římským úřadům je předmětem vyjednávání, kterým 
byla pověřena papežská komise Ecclesia Dei. Duchovní a veškerý apoštolát Bratrstva je podřízen 
Msgr. Fellayovi jako generálnímu představenému a není závislý na římskokatolické církvi 
v jednotlivých státech, tj. ani v České republice, ve smyslu státem uznané právnické osoby. Proto 
je dle vyjádření Msgr. Fellaye postavení Bratrstva v České republice srovnatelné s postavením 
řeckokatolické církve, a nikoliv s postavením církevních řádů; ve světovém společenství církví 
pak může být srovnáno s katolickou církví anglikánského společenství. Fraternitas Sacerdotalis 
Sancti Pii X. pak v každém státě usiluje s ohledem na pluralitu církevních zákonů vždy o takové 
právní postavení, které mu zaručí svobodu jednání. Proto by nebyla podřízenost Bratrstva České 
biskupské konferenci (tj. Církvi římskokatolické) přijatelná a neodpovídala by postavení, které je 
v současné době projednáváno v Římě. 
 

Jelikož ani po vyjádření Církve římskokatolické a hlavního představitele Fraternitas 
Sacerdotalis Sancti Pii X., Msgr. Bernarda Fellaye, nebylo zcela zjevné, jak jsou vztahy a 
fungování mezi Bratrstvem a Církví římskokatolickou nastaveny, rozhodlo ministerstvo o 
ustanovení druhého znalce. Usnesením č. j. MK 16767/2017 OC ze dne 6. 3. 2017 byl ustanoven 
soudní znalec Mgr. František Fojtík, zapsaný v seznamu znalců pro obory Religionistika, 
Ekklesiologie a Sekty a nová náboženská hnutí. Posudek znalce Mgr. Fojtíka byl ministerstvu 
doručen dne 28. 7. 2017 (č.j. MK 49198/2017 POD). Ve svém posudku tento znalec ke vztahům 
Církve římskokatolické a Bratrstva mj. uvádí, že: „Registrující se subjekt v ČR – Kněžské 
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bratrstvo svatého Pia X. – je součástí mezinárodního společenství kněží Fraternitas Sacerdotalis 
Sancti Pii X. (FSSPX), které bylo založeno v roce 1970 arcibiskupem Lefebvrem v reakci na 
vývoj v katolické církvi po II. vatikánském koncilu, pro který je dle FSSPX typický odklon od 
tradičního katolického učení a katolických hodnot spočívající ve všudypřítomném liberalismu. 
FSSPX kritizuje katolickou hierarchii tam, kde vidí její odklon od tradičního učení. … Vztahy 
mezi oficiální katolickou hierarchií a Bratrstvem jsou proto … komplikované.“ (str. 4 znaleckého 
posudku znalce Mgr. Fojtíka). Problémy vztahu mezi Bratrstvem a Církví římskokatolickou … 
proto leží … v radikálním odmítání modernismu a liberalismu v církvi.“ (str. 10 znaleckého 
posudku znalce Mgr. Fojtíka). 
 

K otázce ministerstva, zda je Bratrstvo organizační součástí Církve římskokatolické, 
znalec jednoznačně uvádí, že: „…Bratrstvo jakožto registrující se církev a náboženská společnost 
není organizační součástí registrované církve a náboženské společnosti Církve římskokatolické.“ 
(str. 8 znaleckého posudku Mgr. Fojtíka). K probíhajícímu vyjednávání Církve římskokatolické a 
Bratrstva znalec uvádí, že: „… FSSPX usiluje o to, aby dále vyvíjela svoji činnost na platformě 
katolické církve, jako její organizační součást. … Co se týká pozice individuální, z pohledu 
věřících, pak je z vyjádření osob, které se k Bratrstvu hlásí, naprosto jednoznačně zřejmé, že se i 
nadále považují za katolíky, za členy katolické církve. V přináležení k Bratrstvu a výše 
uvedeným postojem věřící nevidí žádný rozpor.“ (str. 8 znaleckého posudku Mgr. Fojtíka); „… 
věřící dokáží přesně pojmenovat, k jakému společenství se hlásí a také zdůvodnit, proč se k němu 
hlásí.“ (str. 13 znaleckého posudku Mgr. Fojtíka). K možné účasti Bratrstva na aktivitách Církve 
římskokatolické znalec uvádí: „Bratrstvo se nikterak neúčastní na aktivitách Církve 
římskokatolické. Totéž platí i opačně.“ (str. 12 znaleckého posudku Mgr. Fojtíka).  
 

Znalec se dále vyjadřuje rovněž k otázce nebezpečnosti činnosti a učení Bratrstva ve 
smyslu ust. § 5 zákona o církvích a náboženských společnostech: „Bratrstvo s jeho postoji a 
důrazy řadíme na pomyslnou „pravou stranu“ spektra mezi různými uskupeními či hnutími 
působícími na platformě katolické církve. Teze a důrazy, které Bratrstvo hlásá, prezentuje 
jednoznačně, bez přílišného prostoru pro jejich relativizaci, změkčení nebo alternativu.“ (str. 16 
znaleckého posudku Mgr. Fojtíka); „Všechny výše popsané jevy mnohdy přitahují do 
společenství Bratrstva stoupence s nejrůznějšími krajními názory. … Tyto osoby ve společenství 
věřících Bratrstva obvykle dlouho nesetrvávají, neboť dříve nebo později poznávají, že Bratrstvo 
neposkytuje živnou půdu pro jejich názory. Někdy se musí od těchto osob duchovní autority 
Bratrstva dokonce veřejně distancovat, nebo i zakázat vstup na bohoslužby (viz výše).“ (str. 17 
znaleckého posudku Mgr. Fojtíka). 
 

Bratrstvo bylo v minulosti kritizováno za antisemitismus či podporu radikální politické 
krajní pravice, k tomuto znalec uvádí: „Nejznámějším příkladem projevem antisemitismu 
spojovaného s Bratrstvem, je kauza dnes již bývalého biskupa FSSPX Richarda Williamsona, 
který na adresu Židů pronesl mnoho kontroverzních výroků, například popíral rozsah holocaustu 
… Na straně FSSPX se k výrokům opakovaně vyjadřoval generální představený B. Fellay v tom 
smyslu, že antisemitismus nemá v FSSPX žádné místo … V prostředí českého Bratrstva se ke 
kauze vyjádřil T. Stritzko, a to v konfrontačním duchu vůči vyjádřením arcibiskupa M. Vlka na 
adresu FSSPX. … Ve stejném článku jsou T. Stritzkem výroky R. Williamsona označeny za 
„neobhajitelné“…“ (str. 17 znaleckého posudku Mgr. Fojtíka). Znalec dále uvádí, že: „Těchto 
jednoznačně vyjádřených postojů, v nichž se Bratrstvo distancuje od kontroverzních aktivit svých 
stoupenců, nalezneme v posledních letech mnohem více.“ (str. 18 znaleckého posudku Mgr. 
Fojtíka). 
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Znalec k této otázce dále uvedl: „Co se týče postoje Bratrstva k jiným církvím a 
náboženským společnostem, tak v praktické rovině nespolupracuje Bratrstvo s žádnou z nich. 
Případné bližší vztahy existují, ale jen v osobní rovině. … dle učení Bratrstva je zcela zapovězená 
jakákoliv podoba ekumenismu. … Pro postoje FSSPX/Bratrstvo je typický přepjatý náboženský 
exkluzivismus. A to nejen v pohledu na jiné církve a náboženské společnosti (mimo církev není 
spásy), ale i v pohledu na svoji mateřskou církev (pouze náš způsob zbožnosti je ten pravý). … 
Ani shora uvedený přepjatý náboženský exkluzivismus není důvodem považovat učení či činnost 
Bratrstva za nebezpečné dle zákona. Kritika v podobě Bratrstva je sice ostrá, ale není nenávistná. 
Například ve společensko-etických tématech (potraty, sňatky osob stejného pohlaví, rozvod, 
apod.) Bratrstvo aplikuje známou křesťanskou zásadu „nenávidím hřích, ale miluji hříšníka“. (str. 
18 a 19 znaleckého posudku Mgr. Fojtíka). Celkově znalec Mgr. Fojtík tuto oblast shrnul 
následovně: „Znalci nejsou známy žádné skutečnosti o tom, že by učení či činnost Bratrstva 
naplňovala některý z negativních znaků uvedených v § 5 zákona 3/2002 Sb.“ (str. 19 znaleckého 
posudku Mgr. Fojtíka). 
 

Závěrem znaleckého posudku znalec Mgr. Fojtík uvedl, že v rámci otázek formulovaných 
ministerstvem jakožto zadavatelem znaleckého posudku neshledal žádných překážek registrace, a 
to ani z hlediska splnění podmínek daných zákonem, ani z hlediska negativních vymezení dle § 5 
zákona o církvích a náboženských společnostech. Dále uvedl, že považuje za prokázané, že 
žádost o registraci Bratrstva byla podána s podpisy věřících, kteří tvoří v rámci Bratrstva 
společenství založené za účelem vyznávání náboženské víry s tím, že tito věřící své přináležení 
stvrdili dobrovolně a s dostatečnou mírou znalostí věci. 
 

Ministerstvo se po shromáždění informací zaslaných ze strany Msgr. Bernarda Fellaye 
(Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X.) a Církve římskokatolické, a dále obsažených v textu 
znaleckého posudku znalce Mgr. Mrázka, v mezidobí před odevzdáním znaleckého posudku 
znalce Mgr. Fojtíka dne 28. 7. 2017, a s přihlédnutím k zákonnému požadavku ust. § 14 odst. 2 
(tj., že údaje obsažené v návrhu na registraci církve a náboženské společnosti musí odpovídat 
skutečnému stavu věci), rozhodlo za účelem vyjasnění přetrvávající nejednoznačnosti údajů 
obsažených v návrhu Bratrstva, opakovaně požádat o vyjádření Církev římskokatolickou (č. j. 
MK 36338/2017 OC, ze dne 31. 5. 2017), a to z důvodu nadále přetrvávajících pochybností právě 
v oblasti vztahů Bratrstva s Církví římskokatolickou. Jako zásadní se v rámci registračního řízení 
ministerstvu jevilo právě vyjasnění toho, zda Bratrstvo je samostatnou a organizačně nezávislou 
církví a náboženskou společností, nebo je názorovou platformou či hnutím v rámci jiné církví a 
náboženské společnosti (Církve římskokatolické), neboť v takovém případě by do úvahy 
připadala nikoliv jeho registrace jako nové církve a náboženské společnosti, ale evidence tohoto 
subjektu ve formě evidované právnické osoby podle ust. § 15a a násl. zákona o církvích a 
náboženských společnostech. 
 

V odpovědi na žádost o vyjádření byla ministerstvu zaslána odpověď Církve 
římskokatolické č. j. MK 41406/2017 POD ze dne 12. 6. 2017, ve které Církev římskokatolická 
uvedla, že: „Česká biskupská konference má za to, že z věroučného hlediska je Bratrstvo součástí 
Církve římskokatolické a vzhledem k výše uvedenému se přiklání k tomu, že případná registrace 
Bratrstva jako samostatné registrované církve a náboženské společnosti by nebyla v souladu se 
skutečným stavem věci, jak jej požaduje ustanovení § 14 zákona č. 3/2002 Sb.“ Dále Církev 
římskokatolická uvedla, že: „ … by skutečnému stavu věci spíše odpovídalo udělení právní 
osobnosti Bratrstvu jakožto evidované právnické osobě v rámci Církve římskokatolické.“ 
V závěru svého vyjádření pak Církev římskokatolická požádala, aby byla přibrána do 
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registračního řízení jako vedlejší účastník, neboť případná registrace Bratrstva jako registrované 
církve a náboženské společnosti by dle jeho názoru mohla vést ke zmatení věřících a nepříznivě 
ovlivnit práva a povinnosti Církve římskokatolické. 
 

Na základě žádosti Církve římskokatolické přistoupilo ministerstvo s přihlédnutím k § 28 
odst. 1 správního řádu dne 27. 6. 2017 k vydání rozhodnutí o přistoupení účastníka Církve 
římskokatolické k registračnímu řízení vedenému o návrhu podaném Bratrstvem (č. j. MK 
42227/2017 OC). Proti tomuto rozhodnutí ministerstva podalo Bratrstvo dne 10. 7. 2017 pod č. j. 
44810/2017 POD podání označené jako odvolání, které však je svou povahou rozkladem, které 
následně doplnilo dne 13. 7. 2017 pod č. j. MK 45821/2017 POD doplněním podaného rozkladu, 
ve kterém rovněž namítlo podjatost ředitelky odboru církví ministerstva Ing. Pavly Bendové, a 
konstatovalo rovněž podjatost ministra kultury Mgr. Daniela Hermana. 
 

V podaném rozkladu Bratrstvo argumentovalo především tím, že: „ministerstvo jako 
orgán nábožensky neutrálního státu nemá žádnou kompetenci řešit věroučné otázky“ a dále 
uvedlo, že: „z usnesení ministerstva není vůbec zřejmé, z jakých důvodů považuje Církev 
římskokatolickou za tzv. dotčenou osobu, jaká konkrétní práva a jaké konkrétní povinnosti 
Církve římskokatolické mají být rozhodnutím o registraci Bratrstva dotčeny“. Pokud jde o 
námitku podjatosti Ing. Pavly Bendové, ředitelky odboru církví ministerstva, v této námitce 
Bratrstvo uvedlo, že podezření nasvědčují získané poznatky, že: „… je katoličkou a před svým 
nástupem na ministerstvo se zabývala ekonomickou činností v Metropolitní kapitule u sv. Víta, 
která úzce spolupracuje s Arcibiskupstvím pražským...“. K osobě ministra kultury Mgr. Daniela 
Hermana uvedlo, že tento: „… je bývalým knězem, byl sekretářem známého odpůrce Fraternitas 
Sacerdotalis Sancti Pii X. kardinála Vlka … a v letech 1996-2005 byl mluvčím České biskupské 
konference“. Z uvedeného tedy Bratrstvo dovodilo, že lze důvodně předpokládat, že obě tyto 
osoby bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu mají s ohledem na svůj 
poměr k věci takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o jejich nepodjatosti. 
 

O podaném rozkladu a námitce podjatosti ředitelky odboru církví Ing. Pavly Bendové 
rozhodl ministr kultury dne 1. 11. 2017 pod č j. MK 69004/2017 OLP, tak, že rozklad zamítl a 
rozkladem napadené usnesení o přistoupení účastníka řízení Církve římskokatolické potvrdil; 
dále rozhodl o podané námitce podjatosti Ing. Pavly Bendové tak, že tuto námitkou podjatosti 
napadenou úřední osobu nevyloučil z rozhodování a z provádění úkonů správního orgánu v rámci 
vedeného správního řízení o návrhu na registraci Bratrstva jako církve a náboženské společnosti. 
V odůvodnění tohoto rozhodnutí ministr kultury konstatoval, že rozkladem napadené usnesení o 
přistoupení účastníka řízení Církve římskokatolické je sice stručně, avšak dostatečně v souladu se 
zákonnými požadavky odůvodněno, když jsou v něm vyjmenovány relevantní okolnosti 
podstatné pro konstatování důvodných pochybností o tom, že v předmětném řízení mohou být 
dotčena práva Církve římskokatolické, a to možnou registrací Bratrstva jakožto církve a 
náboženské společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských společnostech, 
ačkoliv z věroučného hlediska je možno na Bratrstvo pohlížet rovněž jako na součást Církve 
římskokatolické. Dále uvedl, že ministerstvo nemá možnost jednoznačně určit, že Církev 
římskokatolická není dotčena ve svých právech, pokud tato církev tvrdí, že tomu tak je. 
Vzhledem k tomu ministerstvo postupovalo v souladu s ust. § 28 zákona č. 500/2004, správní 
řád, které stanoví, že za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je 
účastníkem, dokud se neprokáže opak. Dále ministr kultury konstatoval, že ministerstvu nebyly 
v době vydání napadeného usnesení známy skutečnosti, kterými by byly zcela vyvráceny 
pochybnosti o tom, že v předmětném řízení mohou být dotčena práva Církve římskokatolické, 
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neboť konečný závěr o tom učiní ministerstvo na základě vyhodnocení obsahu posudku 
vypracovaného znalcem Mgr. Fojtíkem, který nebyl ke dni vydání napadeného usnesení ještě 
vypracován. 
 

 V odůvodnění rozhodnutí k podané námitce podjatosti úřední osoby ředitelky odboru 
církví Ing. Pavly Bendové ministr kultury uvedl, že: „…námitka podjatosti neobsahuje žádná 
konkrétní konstatování, která by prokazovala, že ve smyslu § 14 odst. 1 správního řádu lze 
důvodně předpokládat, že námitkou podjatosti napadená úřední osoba má s ohledem na svůj 
poměr k věci, k účastníkům řízení (dotčeným subjektům) nebo jejich zástupcům takový zájem na 
výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti.“ Je zřejmé, že v Metropolitní 
kapitule u sv. Víta se ředitelka odboru církví Ing. Pavla Bendová zabývala ekonomickou činností, 
která byla svou povahou činností odbornou, a tudíž bezprostředně nesouvisela s výkonem 
náboženského kultu, nýbrž se jednalo o činnost, která se v obdobných intencích může vykonávat 
u kterékoliv jiné právnické osoby. Dále skutečnost, že je někdo jako laik činný v kterékoliv církvi 
nebo náboženské společnosti nemůže zakládat podjatost a to ani tehdy, když statutární orgán 
uvedené církve tvrdí, že vznik jiné církve a náboženské společnosti se určitým způsobem dotkne 
práv či zájmů již existující církve a náboženské společnosti. Pro vyslovení podjatosti musí být 
kumulativně splněny dvě složky: 1. poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům; 2. 
zájem úřední osoby na výsledku řízení, přičemž obojí je třeba prokázat. Je zcela zřejmé, že v 
případě Ing. Pavly Bendové není splněn žádný z předpokladů pro vyslovení jeho podjatosti v 
dané věci. 
 

Následně Ministerstvo kultury na základě vyhodnocení výše uvedených podkladů vydalo 
rozkladem napadené rozhodnutí č.j. MK 80994/2017 OC ze dne 22. 12. 2017, kterým rozhodlo 
podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb. a podle ustanovení § 67 správního řádu tak, že 
se Bratrstvo registruje, což v napadeném rozhodnutí odůvodnilo následovně: 
 

„Ministerstvo posoudilo před vydáním rozhodnutí jak výše uvedené podklady, tak i 
veškerá ostatní podání navrhovatele (doplnění návrhu na registraci a další vyjádření a dokumenty 
dodané navrhovatelem), skutečnosti ministerstvu známé z úřední činnosti, znalecké posudky, 
podklady od jiných správních orgánů, další podklady dostupné z veřejně dostupných zdrojů (síť 
internet, oficiální periodikum a publikace náboženské společnosti) a skutečnosti obecně známé. 
Pro účely registrace byly dle názoru ministerstva splněny požadavky, které zákon o církvích a 
náboženských společnostech na registraci nové církve a náboženské společnosti klade a bylo 
prokázáno, že se v případě Bratrstva jedná o samostatnou církev a náboženskou společnost, která 
funguje v rámci obecného společenství katolické církve, avšak nikoliv jako součást Církve 
římskokatolické, na které je organizačně nezávislá. Ačkoliv je její vztah s Církví 
římskokatolickou jakožto registrovanou církví a náboženskou společností podle zákona o 
církvích a náboženských společnostech komplikovaný, tento je předmětem přezkumu zejména 
církevního práva. Na základě všech uvedených podkladů ministerstvo dospělo k závěru, že 
podanému návrhu na registraci Bratrstva je možno vyhovět, když z dostupných podkladů jasně 
vyplynulo, že došlo ke splnění všech zákonných podmínek stanovených v ustanovení § 10 a 
ustanovení § 14 ve spojení s ustanovením § 5 zákona č. 3/2002 Sb. Na základě uvedeného 
ministerstvo rozhodlo o registraci Bratrstva jako samostatné církve a náboženské společnosti dle 
zákona o církvích a náboženských společnostech, jak je ve výroku uvedeno.“ 
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 Výše citované rozhodnutí bylo přípravnému výboru Bratrstva a CŘK doručeno shodně 
dne 22. 12. 2017. Přípravný výbor Bratrstva se pak podáním ze dne 23. 12. 2017 vzdal svého 
práva podat rozklad.  
 

Uvedené rozhodnutí pak bylo v zákonné lhůtě napadeno rozkladem ze dne 5. 1. 2018, 
kterým se CŘK domáhá změny napadeného rozhodnutí tak, že se Bratrstvo neregistruje nebo 
případně, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a věc byla vrácena Ministerstvu kultury 
k novému projednání. Rozklad je odůvodněn následovně: 
 

1) „Nesplnění podmínek pro registraci církve. Jednou z podmínek pro registraci církve 
nebo náboženské společnosti je skutečnost, že se k ní hlásí alespoň 300 zletilých občanů České 
republiky nebo cizinců s trvalým pobytem na území České republiky. Tuto skutečnost osvědčuje 
přípravný výbor přiložením podpisových archů dle ustanovení § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 
3/2002 Sb. Ministerstvo kultury je poté povinno ověřit, zda se podepsané osoby skutečně k 
registrující se církvi hlásí. V daném případě je nepřezkoumatelný postup Ministerstva kultury, na 
základě kterého dospělo k závěru, že Bratrstvo splnilo podmínku počtu zletilých občanů nebo 
cizinců s trvalým pobytem na našem území, kteří se k němu hlásí. 

 

Formálně vyhovující byly dle napadeného rozhodnutí shledány údaje 346 osob. Kladně 
však na otázku, zda je dotazovaný osobou, která podle svého přesvědčení a podle vnitřních 
předpisů církve a náboženské společnosti, k ní přináleží, a která podepsala podpisový arch, 
odpovědělo pouze 220 osob. Třem osobám – členům přípravného výboru – dotazníky zaslány 
nebyly, protože o jejich vztahu k registrující se církví není třeba pochybovat. Výsledkem šetření 
správního orgánu mělo být, že se k Bratrstvu prokazatelně hlásí 223 osob. Přitom 32 obeslaných 
osob se vyjádřilo záporně, což představuje 12,7 % chybovosti. Celkem 8 dotazníků bylo 
zodpovězeno nejednoznačně; tyto dotazníky nelze do celkového počtu věřících hlásících se k 
registrující se církvi započítat, neboť zadání dotazníku bylo jednoznačné a jako takové 
vyžadovalo jednoznačnou odpověď. Celkem tři dotazníky se vrátily jako nedoručené, ani ty nelze 
dle přesvědčení účastníka řízení do celkového počtu započítat. Odpovědi se Ministerstvo kultury 
nedočkalo u 80 osob, které se dle přiložených podpisových archů mají k církvi hlásit. Správní 
orgán nijak nevysvětluje, jak s touto skupinou osob naložilo. Ze souvislostí je však zřejmé, že 
Ministerstvo kultury všech těchto 80 osob považuje za osoby hlásící se k Bratrstvu. 

 

Zejména však Ministerstvo kultury, a v tom spočívá námitka CŘK, nijak nezohlednilo 
průměrnou chybovost vzorku v podpisových arších při započítávání hlasů osob hlásících se k 
Bratrstvu. Při výše uvedené chybovosti 12,7 % by se vyjádřilo z těchto osob záporně 10 lidí. 
Započitatelných by mohlo být jen 70 osob. CŘK zdůrazňuje, že jí použitý výpočet považuje za 
nejvstřícnější vůči registrující se církvi, neboť u osob, které neodpověděly, lze jinak předpokládat 
podstatně vyšší počet těch, kteří se již k církvi nehlásí. I při použití tohoto vstřícného výpočtu 
však celkově Bratrstvo disponuje pouze 293 osobami, které se k němu hlásí. Z toho důvodu není 
dle názoru účastníka řízení splněn zákonný cenzus 300 osob hlásících se k registrující se církvi. 

 

CŘK je známo (a vyplývá to rovněž ze záporných odpovědí), že Bratrstvo získávalo 
podpisy mezi věřícími CŘK, a to také se zavádějícím vysvětlením, že se nejedná o založení 
odlišné církve. Také proto je třeba chybovost vztáhnout na celý vzorek. Vzhledem k tomu, že 
postup ověřování skutečnosti, zda je osoba uvedená na podpisovém archu skutečně osobou, která 
podle vnitřních předpisů Bratrstva k církví přináleží, a která skutečně podepsala podpisový arch, 
není v CírkZ nijak upraven, správným postupem měla být analogie iuris. Zákon č. 275/2012 Sb., 
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o volbě prezidenta republiky, ukládá v ustanovení § 25 Ministerstvu vnitra povinnost ověřit 
správnost údajů na podpisových arších (na podporu prezidentské kandidatury) a stanovuje k tomu 
příslušný postup. Uvedený postup spočívá ve výběru vzorku podpisů a zjištěním jejich 
chybovosti. V případě chybovosti rovno nebo vyšší než 3 % se provádí, kontroluje druhý vzorek. 
Pokud i ten má chybovost 3 % nebo více, odečte se od celkového počtu občanů podepsaných na 
petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích. 
Jestliže v daném případě Ministerstvo kultury obeslalo všechny podepsané ke zjištění pravosti 
projevu vůle a nepracovalo jen s vybranými vzorky, slouží mu to jistě ke cti. 

 

Není však možné ignorovat chybovost celého vzorku ve vztahu k 80 případům, kdy osoba 
uvedená na podpisovém archu na výzvu Ministerstva kultury nijak nereagovala. Analogie iuris v 
daném případě spočívá v tom, že Ministerstvo kultury mělo výše uvedenou chybovost celého 
vzorku (12,7 %) vztáhnout i na oněch 80 osob, které neodpovědělo. V opačném případě není 
možné dosáhnout jistoty o splnění zákonem stanoveného censu 300 osob nutného pro 
zaregistrování církve nebo náboženské společnosti. CŘK se domnívá, že analogie je v daném 
případě možná, neboť cíl – ověření pravosti projevů vůle, resp. podpisů na podpisovém archu – je 
v obou zákonech totožný. Nelze rovněž přehlédnout, že chybovost v případě podpisových archů v 
rámci tohoto registračního řízení dosáhla více než čtyřnásobku hodnoty (12,7 %), kterou 
zákonodárce považuje (byť v jiném zákoně) za přijatelnou (3 %). Ministerstvo kultury proto mělo 
Bratrstvo postupem podle § 13 odst. 1 CírZ vyzvat Bratrstvo k doplnění chybějících údajů. V 
případě, že by tak Bratrstvo neučinilo, mělo ve smyslu § 13 odst. 3 CírkZ registrační řízení 
zastavit.“ 
 

2) „Nepřezkoumatelnost rozhodnutí o námitce o dotčení práv Církve římskokatolické. 
CŘK ve svém vyjádření ze dne 12. června 2017 uvedla, že: „má za to, že z věroučného hlediska 
je Bratrstvo součástí Církve římskokatolické. Vzhledem k výše uvedenému se přikláníme k tomu, 
že případná registrace Bratrstva jako registrované církve a náboženské společnosti by nebyla v 
souladu se skutečným stavem věci, jak jej požaduje ustanovení § 14 zákona č. 3/2002 Sb. Za této 
situace se domníváme, že by skutečnému stavu věcí spíše odpovídalo udělení právní osobnosti 
Bratrstvu jakožto evidované právnické osobě v rámci Církve římskokatolické. […] Případná 
registrace Bratrstva jako registrované církve a náboženské společnosti by pak – právě v 
souvislosti s možnou interpretací Bratrstva jakožto jedné ze tří katolických církví registrovaných 
v České republice, které se od sebe liší pouze ritem – mohla vést ke zmatení věřících a nepříznivě 
ovlivnit práva a povinnosti Církve římskokatolické.“ 

 

Ministerstvo kultury se s námitkou o dotčení práv CŘK nevypořádalo, ačkoliv tato 
nutnost se jednoznačně podává i ze znaleckého posudku Mgr. Františka Fojtíka: „tento přezkum 
[vztahů mezi Církví římskokatolickou a Bratrstvem, pozn. účastníka řízení] je možný ve chvíli, 
pokud by se jiná církev či náboženská společnost cítila registrujícím subjektem dotčena na svých 
právech. V takovém případě, pokud by byly ministerstvem námitky jiné církve či náboženské 
společnosti shledány jako (byť i potenciálně) relevantní, mohou být podrobeny přezkumu v tom 
rozsahu, v jakém je dotčení práv namítáno.“ (s. 9 znaleckého posudku Mgr. Fojtíka). Správní 
orgán se však na žádném místě napadeného rozhodnutí nevypořádal s námitkou o dotčení práv 
CŘK; přitom právě tento argument byl rozhodující pro vstup CŘK jako účastníka do správního 
řízení. Z tohoto důvodu je napadené rozhodnutí Ministerstva kultury nepřezkoumatelné.“ 

 

3) „Rozpor registrace s vnitřními předpisy církve. Z dokazování provedeného správním 
orgánem vyplynulo, že osoby hlásící se k Bratrstvu samy sebe považují za římské katolíky, tj. 
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osoby řídící se Kodexem kanonického práva (srov. kán. 1 CIC/1983). Znalec Mgr. Miloš Mrázek, 
Th.D., ve svém posudku uvádí: „Jeho stoupenci [Bratrstva, pozn. účastníka řízení], jak již bylo 
uvedeno, se nepovažují za jinou církev vedle ŘKC, ale o jakési protestní hnutí uvnitř ní. I římští 
biskupové po 2VK jsou uznáváni jako praví papežové, byť bloudící. Z katolického hlediska je 
významný fakt, že při mších Bratrstva je současný papež vzpomínán jako hlava církve, podobně 
je v mešním kánonu vzpomínán jménem i místní ordinář (diecézní biskup) ŘKC.“ (s. 7 
znaleckého posudku Mgr. Mrázka). Podobně znalec Mgr. František Fojtík uvádí, že: „je z 
vyjádření osob, které se k Bratrstvu hlásí, naprosto jednoznačně zřejmé, že se i nadále považují 
za katolíky, za členy katolické církve.“ (s. 8 znaleckého posudku Mgr. Fojtíka). 
 

Církev římskokatolická uvádí, že její vnitřní předpisy, zejména Kodex kanonického 
práva, neumožňují, aby byl římský katolík současně členem jiné církve. Před vznikem členství v 
jiné církvi by totiž muselo v případě takové osoby dojít k formálnímu odpadu (apostazi) od 
katolické církve. To se však v případě osob hlásících se k Bratrstvu nestalo, neboť se nadále 
považují za římské katolíky (viz výše). V případě registrace Bratrstva by ke zdvojení členství eo 
ipso došlo. To by představovalo nepřípustný zásah do autonomie církve zaručené čl. 16 odst. 2 
Listiny základních práv a svobod a § 4 odst. 3 CírkZ, neboť by stát zasahoval do vnitřních 
záležitostí Církve římskokatolické tím, že by v rozporu s jejími vnitřními předpisy založil 
členství římského katolíka ve více církvích. Vzhledem k uvedenému rozporu s vnitřními předpisy 
CŘK neodpovídá návrh na registraci Bratrstva skutečnému stavu věcí dle § 14 odst. 3 CírkZ.“ 

 

K rozkladu CŘK se pak vyjádřil přípravný výbor Bratrstva podáním doručeným 
ministerstvu dne 24. 1. 2018, kde uvedl, že námitku nedostatku podpisů považuje za nesprávnou, 
jelikož zákon č. 3/2002 Sb. pouze vyžaduje, aby návrh na registraci obsahoval v originále 
podpisy nejméně 300 zletilých občanů ČR nebo cizinců s trvalým pobytem v ČR, kteří se hlásí k 
církvi nebo náboženské společnosti. Tomuto požadavku zákona Bratrstvo vyhovělo. Námitku 
ŘKC, že při následném ověřování podpisů ministerstvo nezohlednilo průměrnou chybovost 
vzorku v podpisových arších, nemá podle Bratrstva oporu v zákoně.  Bratrstvo rovněž nesouhlasí 
s námitkou, že se ministerstvo nevypořádalo s problémem, jenž se týká dotčení práv ŘKC s tím, 
že ten byl řešen i v průběhu řízení dostatečně.  K poslední námitce rozkladu Bratrstvo uvedlo, že 
usiluje o to, aby se stalo právnickou osobou podle zákona, a proto podalo návrh na registraci 
podle zákona. Uvádí dále, že užití kanonického práva nemá v českém právu oporu, jde tak jen o 
správné rozlišení mezi pojmem „církev“ ve smyslu eklesiologickém a pojmem „církev a 
náboženská společnost“, použitým v zákoně č. 3/2002 Sb. Napadené rozhodnutí ministerstva tedy 
není dle názoru Bratrstva v rozporu s vnitřními předpisy církve. 
 

V souladu s § 152 správního řádu bylo přezkoumáno rozkladem napadené rozhodnutí 
Ministerstva kultury, jakož i řízení, které rozhodnutí předcházelo, a to zejména s přihlédnutím 
k námitkám v rozkladu uvedeným.    
 

Shledal jsem, že rozkladem napadeným rozhodnutím podle ustanovení § 14 odst. 3 
zákona č. 3/2002 Sb. bylo Bratrstvo registrováno důvodně a oprávněně. K tomuto závěru jsem 
dospěl na základě níže uvedených úvah, hodnocení a vypořádání námitek uplatněných v 
rozkladu: 

 

Ad 1) K námitce rozkladu ŘKC, že návrh na registraci Bratrstva neobsahuje 300 podpisů 
zletilých osob nebo cizinců s trvalým pobytem v ČR, a že tedy nebyla splněna zákonná podmínka 
pro registraci Bratrstva, což ŘKC vyvozuje z toho, že nesouhlasí se způsobem ověřování 
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správnosti údajů osob, které připojily svůj podpis na podpisové archy jako osoby hlásící se k 
Bratrstvu, uvádím následující: 

 

Podle § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 3/2002 Sb. musí návrh na registraci církve nebo 
náboženské společnosti obsahovat „podpisy nejméně 300 zletilých občanů České republiky nebo 
cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti, 
s uvedením jejich identifikačních údajů podle tohoto zákona a s uvedením totožného textu na 
každém podpisovém archu, který uvádí plný název církve a náboženské společnosti, sbírající 
podpisy pro účel její registrace, a z něhož je patrné, že podpisový arch je podepisován pouze 
osobou hlásící se k této církvi a náboženské společnosti“. Zákon č. 3/2002 Sb., ani jiný právní 
předpis nestanoví povinnost ministerstva ověřovat, zda údaje osob na podpisových arších 
odpovídají skutečnosti a tím samozřejmě ani postup takového ověřování. Předmětné ověřování je 
tedy nutné považovat za opatření ministerstva, kterým se naplní jeho zákonná povinnost 
zjišťovat, zda údaje v návrhu odpovídají skutečnému stavu (§ 14 odst. 2 zákona č. 3/2002 Sb.). 
Použití analogie zákona, kterou navrhuje ŘKC k ověřování údajů, podle které se má použít 
postup podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, je nevhodný, jelikož se jedná 
o postup, který může být aplikován pouze u volby hlavy státu a jeho použití při ověřování údajů v 
řízení o registraci církve nebo náboženské společnosti není možný.  Dospěl jsem proto k závěru, 
že ministerstvo tedy správně posoudilo jako nezpůsobilé k započtení 17 osob, jejichž údaje 
vykazovaly nedostatky, které byly zjištěny porovnáním s údaji v informačním systému evidence 
obyvatel a v základním registru obyvatel, dále 32 osob, které se vyjádřily k zaslanému dotazníku 
v rámci ověřování údajů záporně a konečně 8 osob, jejichž vyjádření v dotazníku nebylo 
jednoznačné a o kterých tedy mělo ministerstvo pochybnost, zda jsou osobami hlásícími se k 
Bratrstvu. Z celkového počtu 363 osob, jejichž podpisy byly na podpisových arších, které 
Bratrstvo přiložilo k návrhu na registraci, tak ministerstvo odečetlo 57 osob. Celkový uznaný 
počet osob, hlásících se k Bratrstvu tak dosáhl počtu 309 osob, čímž došlo ke splnění 
minimálního počtu, stanoveného zákonem. 
 

Ad 2) Ohledně námitky rozkladu ŘKC, že se ministerstvo nevypořádalo s možným 
dotčením práv ŘKC, které by mohlo způsobit rozhodnutí ve věci samé, uvádím následující: 

 

 Shledal jsem, že skutečnosti, jež jsou uvedeny ve znaleckých posudcích, jakož i další 
podklady shromážděné v průběhu řízení, opravňují učinit závěr, že v případě Bratrstva se jedná o 
nově založenou církev a náboženskou společnost ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., která sice 
funguje v rámci obecného společenství katolické církve, avšak nikoli jako součást ŘKC, na které 
by byla organizačně závislá. Z uvedeného vyplývá, že rozhodnutím o registraci Bratrstva 
nemohou být práva ŘKC dotčena. K tomu blíže odkazuji na vypořádání následující námitky 
rozkladu, která s touto problematikou bezprostředně souvisí. 
 

Ad 3) Co se týče námitky rozkladu ŘKC, že registrace Bratrstva je v rozporu s vnitřními 
předpisy církve, uvádím následující:  

 

Z podkladů, které byly shromážděny v průběhu řízení, vyplývá, že Bratrstvo je na ŘKC 
zcela nezávislé. O věcech spojených s vyznáváním víry, tedy o organizaci náboženského 
společenství a o vytváření k tomu určených institucí rozhoduje Bratrstvo ve smyslu zákona č. 
3/2002 Sb. zcela svébytně, čímž je nutné rozumět nejen nezávislost na státu (státní moci), ale 
rovněž na jiných subjektech, a to včetně ostatních církví a náboženských společností. Platí tedy, 
že žádná z církví nebo náboženských společností nemůže zasahovat do autonomie jiné církve či 
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náboženské společnosti, a pokud by např. vnitřní předpis této církve nebo náboženské společnosti 
byl vykládán a použit k takovému jednání, které by autonomii jiné církve nebo náboženské 
společnosti omezovalo nebo ohrožovalo, bylo by to možno považovat za jednání, které není v 
souladu s příslušnými ustanoveními zákona a Listiny základních práv a svobod. Připomínám, že 
stát (ministerstvo) není oprávněn vstupovat do teologické rozpravy a posuzovat oprávněnost 
argumentů jednotlivých stran, vznikne-li v rámci takové rozpravy neshoda. Ministerstvo proto 
může hodnotit pouze právní stránku věci a sledovat tak pouze, zda došlo ke splnění podmínek 
stanovených zákonem č. 3/2002 Sb. pro registraci církve a náboženské společnosti.  
 

S ohledem na výše uvedené jsem dospěl k závěru, že Bratrstvo splnilo zákonem č. 3/2002 
Sb. stanovené podmínky, aby mohlo být zaregistrováno jako církev a náboženská společnost.              
 

Mám tak za to, že Ministerstvo kultury rozkladem napadeným rozhodnutím důvodně 
rozhodlo o registraci Bratrstva, přičemž důvody pro registraci se podateli rozkladu nepodařilo 
vyvrátit. Zároveň jsem neshledal žádné důvody pro změnu nebo zrušení rozkladem napadeného 
rozhodnutí. Nezbylo mi tak než rozklad zamítnout a napadené rozhodnutí potvrdit.  

 

K projednání podaného rozkladu byla svolána ustavená rozkladová komise, která věc 
komplexně posoudila a na základě výše uvedeného mně navrhla rozhodnout tak, jak je uvedeno 
ve výroku.                            
 

P o u č e n í :   
 

Toto rozhodnutí je podle § 91 odst. 1 a § 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, konečné a  n e l z e  se proti němu dále odvolat. 
 
 

       PhDr. Ilja Šmíd, v. r.  
                                                           otisk úředního razítka                       ministr kultury 
Za správnost vyhotovení: 
  JUDr. Petr Strupek, v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Česká biskupská konference, Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 
 

JUDr. Michael Mann, Hlinky 165/68, 603 00 Brno 
 

Obdrží na vědomí: Ministerstvo kultury, OC, zde 
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