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Věc: Stanovisko k odpovědi MK 

 

Ve věci správního řízení o návrhu na registraci náboženské společnosti Kněžské bratrstvo 

svatého Pia X. (dále jen „FSSPX“) odpovědělo Ministerstvo kultury (dále jen „MK“) na 

vyjádření přípravného výboru FSSPX. K této odpovědi MK ze dne 9.6.2017 FSSPX uvádí 

toto své stanovisko .  

FSSPX souhlasí s názorem MK, že „církev a náboženská společnost registrovaná v České 

republice může být začleněna pouze do svých vlastních vyšších organizačních struktur mimo 

území České republiky (např. církev Armáda spásy je součástí celosvětové Armády spásy), 

případně může být členem mezinárodních sdružení či asociací (např. Světová rada církví) či 

členem svazu církví a náboženských společností (např. Ekumenická rada církví)“. Stejně tak 

může být i více registrovaných církví a náboženských společností (ve smyslu § 6 zákona č. 

3/2002 Sb.) začleněno do jedné vyšší organizační struktury mimo území České republiky, 

jako jsou např. registrovaná církev a náboženská společnost Církev římskokatolická a 

registrovaná církev a náboženská společnost Církev řeckokatolická začleněny do mezinárodní 

struktury římskokatolické Církve. FSSPX je přesvědčeno, že nemůže být překážkou jeho 

registrace skutečnost, že ač začleněné do organizační struktury mezinárodního FSSPX, se 

hlásí k jednotě římskokatolické Církve. Skutečnost, že je FSSPX v České republice 

organizačně nezávislé na ostatních registrovaných církvích a náboženských společnostech, 

včetně registrované církve a náboženské společnosti Církev římskokatolická, je jednoznačně 

vyjádřeno v jeho základním dokumentu a dosvědčuje to i ve svém dopise generální 

představený FSSPX Msgr. Bernard Fellay. Jasně to dokládá též ČBK jako statutární orgán 

registrované církve a náboženské společnosti Církev římskokatolická ve svém dopise ze dne 

23.1.2017, ve kterém mj. stojí, že registrovaná církev a náboženská společnost Církev 

římskokatolická s FSSPX nespolupracuje a jeho registrace by údajně u věřících mohla budit 

matoucí dojem, jako by FSSPX bylo součástí katolické Církve. Rovněž Mgr. et Mgr. Miloš 

Mrázek, Th. D., ve svém posudku doložil, že FSSPX je řízeno a v České republice jedná 

nezávisle na ČBK. FSSPX je proto přesvědčeno, že z již provedeného dokazování lze 

bezpečně dovodit jednak skutkový závěr, že FSSPX organizačně nespadá pod žádnou již 

registrovanou církev a náboženskou společnost, za druhé pak ten závěr, že údaje v návrhu 

na jeho registraci beze zbytku odpovídají skutečnému stavu věci. 
FSSPX tak považuje odkládání rozhodnutí za účelové zdržování, jehož cílem je získání času 

k vyvinutí morálního tlaku na FSSPX, aby svůj návrh na registraci církve a náboženské 

společnosti vzalo zpět. Přesně o to se momentálně pokouší předseda ČBK kardinál Dominik 

Duka přes prefekta Kongregace pro nauku víry kardinála Gerharda Ludwiga Müllera. Ostatně 

právě fakt, že kardinál Duka jiný než morální nátlak vzhledem k organizační nezávislosti 



FSSPX činit nemůže, je nejlepším dokladem nezávislosti FSSPX na registrované církvi a 

náboženské společnosti Církev římskokatolická. 

Ke členům přípravného výboru FSSPX se rovněž dostala informace z jednání ČBK. 

Biskupové chtějí učinit vše proti registraci FSSPX jakožto církve a náboženské společnosti 

proto, aby se obdobným způsobem nechtěly zaregistrovat řády a kongregace papežského 

práva. ČBK by tak ztratila kontrolu nad jejich majetkem. To je však dle názoru FSSPX interní 

záležitost registrované církve a náboženské společnosti Církev římskokatolická, která 

s registrací FSSPX vůbec nesouvisí. Pokud by měla být důvodem zamítnutí registrace FSSPX 

součinnost MK a ČBK, bude to FSSPX považovat za hrubé zneužití pravomoci orgánu 

nábožensky neutrálního státu ve prospěch jedné registrované církve a náboženské společnosti 

s ústavněprávním přesahem.  

FSSPX proto vyzývá MK, aby jednalo v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb. a přihlíželo k již 

doloženým skutečnostem. Vzhledem k tomu, že MK dosud nepředložilo jinou námitku proti 

registraci FSSPX než vágní pochybnost o tom, zda údaje v návrhu na registraci odpovídají 

skutečnému stavu věci, a údajnou nejasnost  z hlediska organizační nezávislosti FSSPX na 

jiné registrované církvi a náboženské společnosti, FSSPX požaduje, aby MK přistoupilo 

bez zbytečného odkladu k registraci FSSPX.    

 

 

 ....................................................... 

     Za přípravný výbor FSSPX 

      JUDr. Michael Mann, advokát 


