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Odůvodnění: 
 
Dne 2. 11. 2016 byl ministerstvu doručen návrh na registraci církve a náboženské společnosti 
Kněžské bratrstvo svatého Pia X. (dále též jen „Bratrstvo“ 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 jen 
„navrhovatel“). Tímto dnem bylo zahájeno řízení o návrhu na registraci Kněžského bratrstva 
svatého Pia X. jako církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb. a zákona 
č. 500/2004 Sb. 
 
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 
Kněžského bratrstvo svatého Pia X. 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 ke Kněžskému 
bratrstvu svatého Pia X., 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 ke Kněžskému bratrstvu svatého Pia X. (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 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 
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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 standardního postupu oslovilo ministerstvo 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 je dále povinno posoudit 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; dále též jen „znalec Mgr. Mrázek“). 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 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, 
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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 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 

                                                 
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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znalce Mgr. Mrázka, požádalo o vyjádření rovněž Církev římskokatolickou. Ta ve svém 
podání ze dne 23. 1. 2017, čj. MK 6619/2017 POD, uvedla, že: V dosud platném motu proprio 
Jana Pavl 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 Kněžského 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 (dále též „znalec Mgr. Fojtík“). 
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 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 … 
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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). 
 
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 
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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 Kněžského bratrstva svatého Pia X. 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 se 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 Kněžské bratrstvo 
součástí Církve římskokatolické a vzhledem k výše uvedenému se přiklání k tomu, že případná 
registrace Kněžského 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 Kněžskému bratrstvu jakožto evidované právnické osobě 
v rámci Církve římskokatolické.“ V závěru svého vyjádření pak Církev římskokatolická 
požádala, aby byla přibrána do 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 ust. § 28 
odst. 1 zákona č. 400/2005 Sb., správní řád, dne 27. 6. 2017 k vydání rozhodnutí o přistoupení 
účastníka Církve římskokatolické k registračnímu řízení vedenému o návrhu podaném 
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