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ROČNÍK XXXX. (LXV.)

SEŠIT 1.

Smlouva pracovní a spravedlivá mzda práce.
Napsal Dr. Robert Neuschl, professor theologie v Brně.

V době, kdy stále slyšeti ó upravováni a zvyšování platů
tříd vyšších, je zajisté věcí přísné spravedlnosti, promluviti
též slovo vážné o právu třídy nej četnější, totiž dělnictva, na
stanoveni spravedlivé mzdy. Ano, otázka smlouvy pracovní a
spravedlivé mzdy dělnického stavu je otázka, kolem níž kupí
se ohromní zástupové a milionové existencí dlouhým čekáním
již znavení, ba zoufali, kdy konečně přijde řada na ne, kdy
dojde na právo jejich. Ano, otázka pracovní smlouvy a s ní
spojená otázka spravedlivé mzdy je tak důležitá, že by jejím
příznivým rozřešením jistě mohla býti odpravena a zažehnána
revoluce sociální a katastrofa veliká, jíž národové jako slepí
kráčejí vstříc.
Otázka mzdy a smlouvy pracovní je vřed na nezdravém
organismu naší společnosti tak bolavý, a spolu tak ne
bezpečný, že sám veliký lékař společnosti nynější, slavný ná
městek Kristův na zemi, papež Lev XIII., podjal se přetěžké,
spolu však na výsost záslužné práce, by zvláštním okružním
listem udal národům a státům způsob, jak by gordický
uzel otázky společenské, otázka dělnická, štastně mohla býti
rozřešena. Věru, že nikdo neuznal upřímněji stísněného posta
veni třídy dělnické nad Lva XIIL Pravit v encyklice dělni
cké, že „nesčíslní vedou život nedůstojný, že dělnictvu rychle
pomoženo býti musí, ano praví dokonce, že výroba a obchod
jsou lidí několika samodržbou (monopolem), čímž stalo se, že
Edu dělnickému uloženo bylo jho málem otrocké“. Tím ře
čeno jest, že za doby naši ohrožena je jedna z největších vy
možeností kultury křestanské, a že spíše neb později dospě
jeme stavu, který na vlas bude se podobati poměrům starově
kého pohanstva. Nenadsazujeme. Poměry naší doby ukazují
s poměry starověku pohanského nápadnou podobnost.
č«.sop. katol. duch. XXXX (LXV.)
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Tři věci označují stanovisko antiky (starověku) ku práci:
1. Na místě prvém jméno váti dlužno pohrdání prací
-tělesnou a malý její význam proti práci duševní. Potupné vý
roky Aristotelův a Ciceronův o práci ruční nebyly hlasy
ojedinělými, nýbrž tlumočily veřejné, obecné mínění kruhů
všech. (Viz: Křesfanská sociologie: „práce“ v právu římském
I. str. 340. a n.). Na témž stanovisku stálo římské právo. Vý
kony a služby duševní (operae liberales) posuzovalo právo to
zásadami o „plné moci“ čili „příkazu“ (mandatum), služby
však a výkony tělesné (operae illiberales) řadilo k nájmu (locatio conductio), rozhodujíc o nich zásadami kontraktů reálných
(věcných). „Mandatum“, píše Dr. Heyrovský, „příkaz záleží
v tom,' že jeden (mandant, mandator) vyzývá druhého (mandatáře) k nějaké činnosti, a tentp uvoluje se provésti ji bez
úplaty, . . . Mandatum, nisi gratuitum, nullum est, nam originem ex officio et amicitia- trahit; contrariwm, est ergo of
ficio merces} interveniente enim ppcunia res ad locationem et
conductionem potius respicit. L. 1. § 4. D. Mandati 17, 1.
Paulus. (Viz: Heyrovský „Instituce římského práva“, 2. opra
vené a rozmnožené vyd., v Praze, Otto, 1894. str. 320. n.).
Mzda ve vlastním smyslu mohla tudíž jenom za služby
tělesné býti vymíněna, a smlouva taková považována byla za
smlouvu nájmovou. Mýlil by se však, kdo by se domníval, že
právo římské zamýšlelo tím správně lišiti mezi duší a tělem.
Zmíněným rozlišováním služeb duševních a výkonů tělesných
postavilo právo římské práci tělesnQu, ba dokonce dělníka
s tělem a duší na roven věcným, ryze hmotným statkům.
* “ Locatio — conductio operarum, t. j. nájem prací mohl míti za
předmět jenom služby nižšího druhu (operae locari solitae,
jak my pravíme: operae illiberales), jako práce nádennické,
řemeslnické, čeledínské. Vzal-li tedy kdo na sebe vyšší, duševní
práce (operae liberales) za peněžitou úplatu, nepříslušela mu
vzhledem k ní „actio locati“ (žaloba). Za principátu bylo cí
sařskými reskripty a soudní praxí připuštěno, že může pro
jisté práce vyššího druhu, jako od učitelů umění svobodného,
od lékařů, advokátů — ne však též od professorů filosofie a
. právovědy — nárok na výslovně neb mlčky smluvený plat
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(honorarium, salarium) na soudě „extra ordinem“ k platnosti
přiveden býti. (Viz: Heyrovský, „Instituce“ vyd. cit., str. 315).
Mándantní poměr byl tedy jako takový bezplatným. Poměr
ten však nebyl vyloučen tím, že mandant dal mandatáři za
vykonané služby dobrovolně odměnu (honor). Ba v císařské
době, jak praveno, mohl býti platně smluven honorář ve prospěch mandatářův, jen že nemohl honorář takový býti vymá
hán „actione mandati contraria“, nýbrž pouze „extraordinaria
cognitione“ nebo-„extraordinaria condictioně“.
2 Pohrdáni prací tělesnou šlo tak daleko, že práce a
pracovní síla považovány za zboží a že zapomínáno rázu jejího lidského. Pohanský starověk znal bez mála jenom práci,
konanou otroky. Právní poměr mezí pánem a otrokem bylo
právo vlastníka na určitý předmět vlastnictví. Též práce svo
bodného (ne otroka) ve službě jiného považována za nájem
předmětu (věci), za jehož užívání placeno nájemné. Nájem věci,
služeb, hotového díla (řeí, operarum, operis) byly úplně sou
řadné druhy smlouvy nájmové, locatio, conductio zvané. (Locatio rei — locatio operarum — locatio operis, za něž se dává
nájemné nebo mzda, merces, pensio)?
3. Stanovisko pohanského starověku ku práci označuje
po třetí princip individtialistický úplné téměř s vobody smluvní.
Několik ohatrnýčh opatření práva římského na obranu práva
naprosto nepostačovalo, majíc veskrze ráz pouhých disposicí,
jež dohodnutím se stran docela jiným mohla býti zrušena;
proto nezasluhují zmínky. Nebylo tudíž ani svobodným pra
covníkům čeho záviděti.
Doby lepši nastaly práci teprve křesťanstvím. Křesťanství
zjednalo práci postavení právní, postavení čestné a vážené.
Mohl-li, jak píše Jindřičh Pesch, prostý koželuh při zlatém a
stříbrném stolním příboře pohostiti císaře Rudolfa Habsbur
ského, patrno, jak čestné a vzácné postavení vymohl práci
křesťanský řád společenský. Býti ve službě jiného nebylo
žádnou hanbou. Služebník byl účasten cti a vážnosti svého pána.
Poměr sliižebný (pracovní) nebyl nájmem síly pracovní, práce
nebyla zbožím. Svobodná čeleď, tovaryši, učeníci stáli ve
vztahu osobním k svému pánu, byli integrální částí společ-
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nostý rodinné, společenství domácího. Stupeň učeníků a tova
ryšů byl pouhým přechodem k Čestnému důstojenství mistrov
skému. (Více o tom viz ve stati „Křesťanské sociologie“ „O'
zřízení cechovním čili organisaci řemesla středověkého zřízením
cechovním“, II. str. 323. nn.).
Od té doby však, co nekřesťanský liberalismus boj vede
na celé čáře proti všem starým řádům křesťanským, ne pro
to, že starými, nýbrž proto, že křesťanskými jsou, nastala práci
a těm, kdož ji konají, doba přežalostná. Ba, v té příčině
i zřízení cechovní samo na úpadku práce z části vinu
má. Touže dobou, kdy začal tratiti se a mizeti v něm
duch křesťanské lásky, princip to životní celého zřízení ce
chovního, a místo jeho zabral egoismus (sobětnosť), lásky kře
sťanské úhlavní nepřítel, počíná smutný úděl práce.
Stavy privilegované zhusta zle užívaly svého mocného
postavení na škodu lidu. Zřízení cechovní se zvrhlo. Tovaryši
a učeníci stáli proti mistrovi v poměru nepřátelském. Cestu
řádům docela novým razily revoluční nauky mužů, jako byli
Voltaire, Diderot, Rousseau a p. Nové filosofické právo osvetářů nepřálo zásadě křesťanské o podřaděnosti lidí vespolek.
Každý člověk má prý svrchované právo disponovati libovolně
pracovní silou svojí. Nové učení národohospodářské podporo
valo rovněž myšlenku „svobody práce“. Konečně prohlášeno,
že prý svazek „společenství domácího“ (mezi pánem a čeledí,
po případě dělníky) je pro dělnictvo moderní příliš úzký, že
nehodí se již na nové poměry četného dělnictva, zaměstnaného
ve velkovýrobě ruční a v továrnách.
Všechny tyto věci připravily práci naproti majetku po
stavení docela nové a jiné. Svazky odvislosti jakékoliv pře
staly. Prohlášena svoboda a rovnost lidí všech. Nárok na cizí
práci stal se závislým na „svobodné smlouvě“. Pána a dělníka
pojí pouhý svazek neboli vztah smluvní. Obsah pak smlouvy
závisí na svobodném dohodnutí kontrahentů. Tento nový řád
stanovilo zákonodárství francouzské revoluce, kterému v „Code
civile“ dostalo se sankce. A jaký byl úspěch nových řádů?
Na to odpovídá velmi dobře Loening: „Svobodě právní, uza
vřití smlouvu pracovní a určití podmínky její, neodpovídá ni-
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kterak svoboda továrních dělníků, jakou skutečně ' mají. V
právní formě svobody vyvinula se soustava nevolnictví, v němž
bývá dělníkovi svoliti na podmínky tvrdší, než byly dřívěj
ších cechovních a živnostenských pořádků, a v němž dostal
se do stavu osobní odvislosti skutečně horši, než za poměrů
starého násilí. Zásada právní svobody zákonodárstvím prove
dená měla ve skutečnosti v zápětí nevolnost veliké části spo
lečnosti“. Místo reformy řádů pracovních způsobil tedy libe
ralismus revoluci v nich. Z jedné krajnosti, zlořádů totiž doby
nové, vrátili jsme se k poměrům pohanského starověku. Stará
organisace práce byla povalena, nová však nebyla zřízena.
Dělnictvo stálo malomocno vůči prácedárcům, jimž mocnými
byly spojenci moc vlastní s jedné a bída dělnictva s druhé
strany. Než ani to nebylo ještě liberalismu nelidskému dosti.
Prácedárcům dáno a přiznáno právo sdružovati se, ubohým
však dělníkům totéž právo odepíráno. Tak tedy vypadala ve
skutečnosti vychvalovaná svoboda liberální éry.
Jaký div, že proti takové svobodě nastala reakce. Tof
se rozumí, že to byli socialisté, kteří v první řadě nově zave
dený právní poměr práce k majetku přísně souditi chtěli.
Nerozslišujíce však vztahu služebného „o sobě“ od rozličných
nepřístojností a křivd s ním (na něm) páchaných, prohlásili
smlouvu pracovní, jež se dnes uzavírá ve formě smlouvy
mezdní, v sobě, v podstatě za nespravedlivou a žádají za odstra
nění soustavy mezdní vůbec. William Grodwin, Karel Halí, dle
Mengra první socialista, William Thompson, Babeuf, Fourier,
Enťantin, Rodbertus, Proudhon, L. Blanc, Lassalle a Marx jsou
pro odstranění soustavy mezdní. Z doby novější žádá toho
program socialistii Eisenašský a Gothský výslovně, Erfurtský
V
mlčky. Žádá tedy celá škola sociálně demokratická, by pro
nespravedlnosti, jež v nynější soustavě mezdní se přiházejí a
rázu nahodilého jsouce odstraněny býtí mohou a mají, odstraněn
a prohlášen byl poměr mezdní vůbec za nespravedlivý, ba
člověka nedůstojný. Jakožto theorie evolucionistická očekává
socialismus všechnu spásu poměrů dělnických od kollektivismu,
který prý se jistě a nutně cestou vývoje historického dostaví.
Vztah mezdní prohlašuje za poslední historickou formu odvi-
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slosti Člověka nedůstojné. Po otroctví prý následovalo nevolnictví
po tomto pak smlouva mezdní, kdežto stát bndoucňosti vysvobodí
prý člověčenstvo i z těchto okovů.
Poněvadž i někteří křesťanští sociologové, jako Weisz
Klopp, Schiecher, vychází se zásady, že smlouva pracovní je
smlouvou spolkovou, neb že aspoň jí má býti, že tedy poměr
mezdní je sám sebou nespravedlivý, člověka ponižující, jest
nám v první řadě rozřešiti otázku zásadní:
.

‘

1

A.

Je-li smlouva pracovní, jež uzavírá se ve formě smlouvy
mezdní, právem přirozeným dovolena, o sobe, v podstatě spra
vedlivá?
Škola socialně-demokratická, ba i někteří z předáků
křesťanských reforem sociálních, zodpověděli tuto otázku, jak
právě jsme slyšeli, záporně.
Důvod školy socialně-demokratické pro zrušení smlouvy
pracovní zní: že prý vztah mezdní je poslední formou histo
rickou odvislosti člověka nedůstojné. Napřed odpovípiie socia
listům.
Že dělník ve vztahu služebném, v jakési podřadénosti
je vůči autoritě podnikatelově, není nikterak dělníka nedůsbojno,
nýbrž přirozeno a nutno, a vysvětluje se zvláštním rázem zá
vazků, které smlouvou služebnou vznikají. Dělník činí z pra
vidla smlouvu s najímatelem, jakou práci konati má a jak
dlouho (denně) pracovati bude. Mimo to pracuje často o téže
práci lidí více. Práce takováto žádá již sama sebou jakéhosi
jednotného řízení, a tím podřaděnosti pracujících vůči, tomu,
kdož celé dílo řídí. Patrno, že dělník smlouvou pracovní vstu
puje vůči pánu závodu v poměr odvislosti zcela přesně určený.
Obsahem tedy smlouvy pracovní je také povinnost dělníkova,
by konal práci tak, jak si toho pán závodu přeje, k čemuž
třeba je, by dělník při práci podrobil se řízení svého najímatele. Že takováto podřízenost dobře se snáší s důstojností svo
bodné osoby lidské, patrno, poněvadž žádných práv dělníko
vých neporušuje; kdo by takovéto podřízenosti uznávati ne
chtěl, musel by tím spíše a důsledněji nedovolenou a nedů-
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. stojnou zváti odvislost daleko větší, děti totiž vůči rodičům.
Socialisté jednoduše lidem lehkověrným barví mozek, tvrdí-li,
že v jejich státě budoucnosti tato podřaděnosť ve výrobě pře
stane, a že dělník více svobody míti bude. Vždyf snad bu
dou, píše Heřman Roesler, i ve státě budoucnosti ustano
veni, kdož by podle tendencí majetku společného technické
výkony práce nařizovali a na ně dozírali. Postavení práce
služebné bude tedy asi úplně stejné jako nyní, jenom že spo
lečnosti se zrušeným vlastnictvím soukromým odňata bude
jedna hlavní podmínka osobní svobody; a proto sotva asi míti
bude společenský stav tříd pracujících více svobody, nežli
měl, dokud ještě vlastnictví soukromé, trvalo. Práce k tomu
určena je, by podmaňovala si přírodu k účelům kulturním spo
lečnosti; tímto určením dán je neúprosně ráz její služebný,
jehož stejně nemůže se zhostiti, jako voják své podřaděnosti
vůči svému představenému, při čemž úplně na něm záleží,
chce-li býti otrokem nebo mužem svobodným; podobné má
se to s dělníkem.
Pošetilé tudíž je tvrzení, že svoboda práce žádá zrušení
soukromého vlastnictví, a mylné je domnění, že socialismus a
kommunismus hájí zájmii práce svobodné. Ve společnosti evrop
ské, měrou povážlivou podkopané sobectvím a panovačností,
zrušiti soukromé Vlastnictví, znamenalo by, strhnouti ochrannou
hráz, po níž by záplava otroctví lidových mass neodvratně
• vtrhnouti musela.
Služebný ráz práce není tedy ani účinem chudoby tříd ’
pracujících, není také -libovolně stipulovanou podmínkou
smlouvy pracovní, není čistě historickou událostí, také ne zlo
řádem, jenž by postupem kultury měl býti odstraněn — ne,
ne ... . rázu služebného práce žádají jak lidské a společenské
poměry tak i povaha výroby samé; ráz služebný práce je na
prosto nutnou podmínkou hmotného pokroku člověčenstva a
podmínkou životní každého řádu společenského. Slovem, odvislosť, která ze smlouvy pracovní pro dělníka vyplývá, neobmezuje nikterak sama sebou jeho důstojnosti, svobody a osob
ních práv, je však postulátem výroby národohospodářské a
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vývoje člověčenstva, upevňujíc na základě společné Činnosti
výrobně nemajetných s majetkem ekonomickou existenci oněch.
Taktéž mylný je názor jiný, k němuž přidávají se též
někteří křesťanští sociální politikové, že vztah mezi kapitálem
a prací se stanoviska práva přirozeného jediné dovolený je
poměr čili vztah spolkový. Ukážeme v následujícím, že smlouva
pracovní, jak se dnes uzavírá, smlouvou spolkovou není, čímž
nikterak nepopíráme, že by smlouva pracovní, všeobecně vzata,
smlouvou spolkovou býti nemohla, když by jeden do spolku
dával kapitál, druhý práci; že by však smlouva pracovní, jak
nyní se činívá, smlouvou spolkovou býti měla, je tvrzení upříiišené, ba nesprávné.
My proti tomu domníváme se, ze smlouva pracovní ve
formě smlouvy mezdní „o sobě“ je též smlouvou dovolenou
právem přirozeným. Pravíme „o sobě“ čili „sama sebou“, dobře
uznávajíce, že není právě znamením dobrého hospodářství
národního, když kde kdo ve vztahu služebném je, když vztah
služebný tak ohromných rozměrů nabývá jako nyní. . . . .
Šířící se proletarisování musí moudrou sociální politikou býti
konečně zastaveno, zbytky stavů středních stůj co stůj
zachovány, sesíleny, rozmnoženy. Také nám nenapadá popírati,
že vztah služebný příležitostí bývá mnohých zlořádů a utisko
váni dělníků. Z toho všeho však plyne pouze povinnost po
volaných činitelů: dělníků řádně chrániti, zvláště pak moci
státní, toho dbáti, by dobrými zákony ochrannými zabránilo
se, by dělník nebyl mravně a hmotně ujařmo ván, výhody
domácího krbu zbavován atd. Úkolem je to moci státní, poně
vadž naprosto svobodná stipulace podmínek pracovních kontrahenty pouze, často nesnáší se s přirozenými povinnostmi
jedné strany kontrahentů (dělníků), jakož i s obecným blahem
celé státní společnosti.
Možnost tedy zlého užití čili zneužití nedokazuje ještě
nikterak vniterné nedovolenosti čili nespravedlivosti smlouvy
služebné o sobě.
Dále pak. ptáme se: Není snad dovoleno prokázati službu
jinému, zpracovati příkladně tovar cizí na účet cizí a dáti si
zaplatiti službu, práci vykonanou? A že by nesměl, že by ne
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mohl dělník postoupiti celý užitek práce své podnikateli a
žádati za to ve formě mzdy spravedlivou náhradu? Kdo to
popírá, ten předpokládá a tvrdí, že dělníkovi již právem při
rozeným náleží podíl na věci vyrobené, po případě na tom,
čím přesahuje hodnota výrobku výlohy výroby čili náklad výrobný. To by však jen tenkráte platilo, kdyby mezi podnika
telem a dělníkem byl poměr spolkový v plném slova toho
znění. Kdo však to, co rozhodně platí jen pro poměr spolkový,
a priori prohlašuje zákonem poměru mezi kapitálem a prací
všeobecným v tom smyslu, jako by každý jiný kontraktový
vztah (poměr) právem přirozeným byl nedovolený, dopouští
ze chyby, jež zove se „petitio principii“. (Tím nikterak ne
tvrdíme, že by dělník nemohl míti na výtěžku podnikatelském
podílu, jenž stipulován byl zvláštní smlouvou vedlejší. Srov. :
r
P. Chr. Antoine S. J. : Cours d’Economie sociale, Paris, Guil
laumin et Cie. 1896., str. 554. nn.).
Mluví se také v národním hospodářství o distribuci, o roz
dělování výtěžku výroby mezi osoby v ní súěastněné, při tom
však nemyslí se na právní nárok dělníkův na nějaký podíl,
nýbrž vyjádřeno pouze, že v národním hospodářství je nutno,
by v užitku výroky také to bylo vráceno, co dostává dělník
mzdou za svoji práci. Mimo to poskytuje poměr služebný ve
formě mezdní dělníkovi jisté výhody, jichž v poměru spolkovém
není. Především dostává umluvenou mzdu ne snad teprv po
ukončeném podniku, nýbrž v pravidelných platebních lhůtách,
jež potřebám jeho lépe vyhovují, bez ohledu na to, má-li od
vedené dílo odbyt nebo nemá. Ve smlouvě spolkové v plném
smyslu právním mají arcif společníci svůj přiměřený poměrný
podíl na čistém výtěžku, nesou však také společně risiko pod
niku. Podílu pak na užitku mohou jen tehdy žádati, je-li jaký.
Jinak dělník. Není účastníkem podniku ani užitku jeho. Právě
proto však není též podílníkem risika podnikového. Nemá-E
výrobek, který zhotovil, odbytu, zůstává mu i přese ztrátu
podnikatelovu právní nárok na umluvenou, přiměřenou, spra
vedlivou mzdu.
i .
Pojednání velmi střízlivé, spolu však velmi zdařilé o po
dílu dělníků na zisku podnikatelském (industrial partnership)
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podává Dr. Frommer ve spise: „Die Gewinnbetheiligung der
Arbeiter“ Berlin, Lipsko 1886.), který Strassburská universita
poctila cenou. Podány jsou v něm zkušenosti, které učiněny
byly v té věci v Anglii, Francii a Německu. Z vět Frommerových je pro nás rozhodující a důležito, že tak zvaný „in
dustrial partnership“ není nikde zvláštní, novou formou po
měru služebného (pracovního), nýbrž pouze zvláštní soustavou
mezdní rázu aristokratického pro dělníky lepší, kterou každému
poměru pracovnímu připoj iti lze.
Ze smlouva pracovní ve formě mezdní dobře se snáší
s právem přirozeným, je stanovisko věků dřívějších a stano
visko Lva XIII. v okružním listě „Herum no varům“. Oprávně
nost smlouvy pracovní ve formě mezdní předpokládá Zákon
Nový a uznávají politické předpisy Zákona Starého. Znalo ji
právo římské, znal ji křesťanský středověk a právní přesvěd
čení všech národů uznává její oprávněnost. Totéž činí mora
listé starší a novější a národní ekonomové. (Srov.: Fr. Schind
ler, Ist der reine Lohnertrag an sich mit den Grundsätzen
der christlichen Gerechtigheit vereinbar? Jahrbuch der LeoGesellschaft für das Jahr 1892, str. 102. nn.).
Lev XIII. nežádá nikde v dělnické encyklice, by se
dělníkovi dostalo podílu ze zisku, a na dotaz Mechlinského
kardinála Goossense dána odpověď, že, má-li pán z práce
veliký zisk, 'může něco dáti nad mzdu smluvenou, že však je
to věc dobré vůle, slušnosti, ne však směnné spravedlnosti.
Z celé encykliky nikde nevysvitá, že by papež snad smlouvu
pracovní ve formě mezdní „o sobě“ zavrhoval, naopak Lev
XIII. ji mlčky předpokládá, a jeho snaha směřuje k tomu,
zbaviti vztah služebný vší příkrosti a ukrutnosti. Touže cestou
je bráti se sociální reformě. Smlouvu pracovní ve formě
mezdní, jak si ji upravil liberalismus, musí se vší rozhodnosti
potírati a vším úsilím o to pracovati, by vztah služebný opět
postaven byl na základ jedině správný a zdravý, mravních
totiž zásad křesťanských, které jedině jak blahu dělníků tak
i blahu obecnému dobře svědčí. Kde by pak ještě jiné výhody
pro stav dělnický byly prakticky možný, příkladně spolková
smlouva vedle pracovní, podíl na výtěžku, jakožto zvláštní
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způsob mzdy, nebo zastupování věcí, mzdy se týkajících,
družstvy výrobnými, — jsme bez rozpaků pro ně, věrni zá
sadě Lva XIII.: „dlužno ví tatí všecko, co by postavení děl
níků jakýmkoliv způsobem prospěti mohlo“. Touha však a
přání nějakých cílů ideálních nesmí nám překážkou býti
v práci účinné a neúnavné za zlepšení a spravedlivé utváření
se poměrů skutečně stávajících. Vztah služebný musí býti
opět tak upraven, aby byl tím, čím přirozeně býti má, sociálním
totiž a přátelským se sblížením těch, jichž se týká, ne však,
jak v době panství liberálního . se stalo, příčinou nepřátelství,
a svárů. Páskou společenskou bude však vztah služebný ve
formě mezdní jen tehdy, bude-li práce považována za činnost
osobní, sila pak pracovní za majetek osoby, a bude-li účelem
vztahu pracovního blaho všech v něm súcastněných, ne však
výlučné obohacování podnikatelovo.
(Pokrač.)

Vyzdvižení ostatků bl. Hroznatý.
Podává Dr. Jan Sedlák.

Jak v Časopise tomto již sděleno,
*)
schválil sv. Otec
Lev XIII. dne 16. září 1897 po návrhu pojsv. konkregace ritů
kult od nepaměti prokazovaný ctihodnému sluhovi Božímu
Hroznatovi. Tím ukončen process označený v Římě nadpisem:
„Ordinis canonicorum regularitím Praemonstratensium seu
Prägen.;“ mučeník Páně, šlechetný zakladatel klášterů Teplskóho a Chotěšovského, vřaděn mezi blahoslavence, a řád Prae- .
monstrátský došek ke své radosti i cti toho, oč drahná léta
byl usiloval.
Nyní šlo o to, aby ohledány a vyzdviženy byly ostatky
blahoslavence, které dle stálého obecného podání uloženy 14.
Července 1217 v presbyteři před hlavním oltářem chrámu
Páně v Teplé, a to v hrobě, jenž rovněž dle stálého podání
nikdy nebyl otevřen. Pochopitelná jest dychtivost, s jakou
všeobecně očekáváno otevření posvátného hrobu, jež dříve
♦) Článek „Blahosl. Hroznatá“ od Dra. Fr. Krásla. v 3. a 4. sešitě „Časop. katol. duchov.“ r. 1898.
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v průběhu processu bez zvláštního povolení Apoštolské Stolice
předsevzíti se nesmělo.
Jakmile kult bl. Hroznatý schválen, žádal generální opat
řádu Praemonstrátského Zikmund Starý, opat kr. kanonie
Strahovské, v Bímě za dovolení, aby ostatky blahoslaveného
muěeníka od Jeho Eminence ndp. kardinála a knížete arcibi
skupa Pražského vyzdviženy a na jiné zvlášf upravené místo
přeneseny býti mohly. Sv. Otec Lev XIII. udělil žádané po
volení, o čemž Jeho Eminence nejdůst. Arcipastýř dekretem
posv. kongregace ritů ze dne 22. listopadu 1897 zpraven byl
s tím, že nemohl-li by sám pro jiné zaměstnání vyzdvižení
a přenesení sv. ostatků předsevzíti, může k tomu zplnomocniti
některého církevního hodnostáře. K tomu přidal Jan Kř. Lugari, obhájce sv. kurie, zvláštní navedení, jakým způsobem
vše vykonati se mělo. O celém průběhu že má též býti sepsán
protokol, jehož řádně ověřený opis má svého času zaslán býti
kongregaci ritů. Bylo tudíž o vyzdvižení a přenesení sv.
ostatků zavěsti „processiculum“, malý process, se všemi podrob
nými formálnostmi a příslušnými funkcionáři.
Ve smyslu tom ustanovil Jeho Eminence nejdůst. Arci
pastýř za zplnomocněného soudce neb předsedu kommisse Mi
chaele Hornsteinera, praeláta scholastika metropol, kapitoly
sv. Vítské, an probošt Dr. Eduard Tersch, jenž v hlavním
processe úřad ten zastával, churavěl. Postulator causae byl
opětně P. Jan Kř. Votka S. J. Na místě zemřelého praelata
Dra. Kl. Borového ustanoven promotorem fiskálním Dr. Jan
Sedlák, metropol, kanovník u sv. Víta, aktuárem Josef Grim,
tajemník k. a. konsistoře, k zhotovení pak přepisu František
Bernášek, psalterista u sv. Víta, kursorem Antonín Hereyk.
Takto sestavená komise konala dne 6. května 1898 v kapli
v arcibiskupském paláci v Praze první schůzi svou, v níž
jednotliví členové v ruce Jeho Eminencí složili předepsanou
přísahu, že věrně chtějí vyplniti úkol v záležitosti této sobě
uložený, zejména dbáti přesně navedení daného od promotora
sv. víry.
Den vyzdvižení sv. ostatků nemohl býti stanoven dříve,
než byl náležitě upraven oltář v poboční lodi chrámu Tepl-
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ského, na nějž měly ostatky blahoslaveného mučeníka se přenésti. Když pak vše potřebné vykonáno, přibyla zmíněná
kommisse do kláštera, aby tu dne 9. července 1898 toužebně
očekávané vyzdvižení sv. ostatků, jich obal novým rouchem a
jich přenesení předsevzala. Maně přicházely na mysl všech
otázky: Potvrdí se ono starobylé podání o uložených zde
ostatcích bl. Hroznatý? V jakém asi stavu objeví se vnitřek
jeho hrobu nyní po 681 roce? Zachoval Bůh drahocenné
ostatky přemilého otce tohoto kláštera?
O tom, co bylo nalezeno, svědčí pro všechny budoucí
časy protokol, jenž o schůzi kommisse byl aktuárem za pomoci
předsedy a promotora fiskálního latině sepsán a řádně podepsán, jenž tuto v českém překladě doslovném se klade. Vyne
chány pouze titulatury a pominuto věcí, jež se opakovaly.
Protokol ten bude zajisté zajímati nejen hlavním svým obsa
hem, ale i podrobnými svými formálnostmi, jež ve všech processech beatifikačních a kanonisačních až úzkostlivě zachovány
býti musí, ana na nich nezřídka i platnost celého processu zá
visí. Zní pak protokol takto:
„ Ordinis Canonicorum Regularium Praemonstratensium
seu Pragen Schůze druhá. Ve jménu Božím. Amen. Od spáso
nosného narození Pána našeho Ježíše Krista léta tisícího
osmistého devadesátého osmého; indikce římské XI., dne 9.
července, o 7. hodině ranní, v 21. roce pontifikátu sv. Otce
našeho Lva papeže XIII. štastně panujícího.
Michael Hornsteiner, praelát scholastik metropolitního
chrámu pražského, od Jeho Eminence ndp. Františka de Paula
kardinála Schónborna, knížete arcibiskupa pražského, zplno
mocněný komisař neb soudce k ohledání a vyzdvižení sv.
ostatků bl. Hroznatý, mučeníka, a bude-li potřebí, k zaměnění
schránky i obalu atd., vešel do kaple, ku kostelu kanonie
Teplskó přiléhající, v nížto obět mše sv. se koná, a když dvéře
kaple uzavřeny, u přítomnosti Dra. Jana Sedláka, kanovníka
metropol, chrámu pražského, promotora fiskálního v této zá
ležitosti ustanoveného, podepsaných svědkův a mne, notářě
aktuára, usedl na soudní křeslo v oné kapli k tomu cíli, aby
se přikročilo k ohledání hrobu svrchu řečeného bl. Hroznatý
a k vyzdviženi jeho těla. Tu pak já ustanovený notář aktuár
přednesl jsem mocí od soudce mi udělenou na místě Antonína
Hereyka, ustanoveného kursora, jenž pro různé překážky da
lekou cestu z Prahy sem do kláštera Teplského předsevzíti
nemohl, obsílku, kterouž řečený kursor sám osobně doručil
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promotorovi fiskálnímu, i zprávu o tom dodání, od řečeného
kursora podanou. Po vyslechnutí této zprávy, kterou jsem já
notář aktuár zřetelně přečetl, když zpráva ta od soudce a
promotora fisk. za původní a přesnou uznána, obdržel jsem od
téhož soudce rozkaz, abych ji na konci této schůze k proto
kolu přiložil
Pak vstoupil P. Jan Kř. Votka S. J., obhájce záleži
tosti, a na základě oné obsílky a na. základě, vyzvání, kteréž
jsem z rozkazu soudce všem osobám v přítomné záležitosti
súčastněným učinil, žádal uctivě, aby se ohledal hrob bl. mučeníka Hroznatý, a aby vše jiné potřebné i příhodné se vyko
nalo, popsalo atd.
Po té promotor fisk. ohražoval se, že nic z toho všeho
nesmí se díti leč v jeho přítomnosti a se šetřením všech obec
ných dekretů posv. kongregace ritů i nejno věj sich, zvláště
pak že má dbáno býti navedení Jana Kř. Lugariho, obhájce sv.
kurie a promotora sv. víry, a že dříve musí býti předvoláni
strážce tohoto chrámu a duchovní jeho správce, kteříž by pro
větší jistotu místa, v němž, jak se praví, sv. ostatky bl. mučeníka Hroznatý, odpočívají, složili předepsanou přísahu a
o věci té byli vyslechnuti.
Uslyšev to soudce zplnomocněný rozkázal za souhlasu
promotora fisk. zavolati P. Aňselma Köhlera, převora kláštera
Teplského, spolu strážce chrámu, kterýž když se dostavil, týž
soudce uložil mu přísahu, že bude mluviti pravdu o všem,
ňač bude tázán. Přísahu tu on ihned vykonal kleče a sv.
evangelia se dotýkaje těmito slovy:
Já P. Anselm Köhler dotýkaje se těchto sv. evangelií
přísahám a slibuji, že budu mluviti pravdu o všem, nač budu
tázán, jinak bych propadl trestu křivopřísahy. K tomu mi
dopomáhej Bůh a tato jeho sv. evangelia.
Anselm Ed. Köhler,
převor kanonie Teplské; tak jsem přísahal.
Po této přísaze, když dvéře uzavřeny a když zůstali pří
tomni pouze soudce,, promotor fisk. a já aktuár, tázal se
promotor fisk; řečeného převora a strážce chrámu takto: 1.
„Zdali v tomto chrámu kanonie Teplské a kde odpočívá tělo
bl. mučeníka Hroznatý?“ On pak odpověděl: „Hrob bl. Hroz
natý mučeníka, zakladatele naší kanonie, nalézá se opravdu
v našem kostele, a to v presbyteři před hlavním, oltářem, na
•místě červeným kobercem přikrytém a mříží ohrazeném“.
Dále se ho tázal: 2. ’¿Ví-li dobře a odkud to ví, že na onom
místě odpočívá tělo bl. Hroznatý?“ On pak odpověděl: „Od
svého vstoupení do řádu vždycky jsem slýchal, že na onom
* místě jest hrob bl. Hroznatý; tak je stálé podání jak duchov
ních tak laikův, a to nejen v klášteře samém, nýbrž i v celé
naši krajině“. Odpovědi tyto jsem já notář aktuár k rozkazu
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soudce témuž P. Ans. Köhlerovi hlasitě a zřetelně přečetl/, on
pak je za své uznal a potvrdil a na rozkaz soudce podepsal,
jak následuje: Já Anselm Ed. Köhler, převor kanonie, svědek,
takto jsem dle pravdy ¿osvědčil.
Propustiv řečeného svědka rozkázal soudce zavolati dru
hého svědka, P. Matěje Waaga, sakristána kostela Teplského
a novicmistra, kterýž když se ¿ostavil, soudce uložil mu pří
sahu, že bude mluviti pravdu . . .“
(Opakuje se vše, jak se událo při 1. svědku, oož v proto
kole opětně se vypisuje. Zde podávají se pouze odpovědi
k oněm dvěma otázkám, jež promotor íisk. stejně jako 1. svěd
kovi též P. Waagovi předložil. Odpovědi jeho zněly):
1. „Ze v tomto sv. chrámu sv. ostatky bl. mučeníka
Hroznatý, zakladatele tohoto kostela, uloženy jsou, vím jistě
a dosvědčuji; nalezajíf se uprostřed presbyteře v hrobě pod
místem červeným kobercem pokrytým a mřížemi ohrazeným“.
2. „Vím to ze stálého podání bratří tohoto kláštera, od
nichž jsem od svého vstoupení do tohoto domu stále tak slý
chal. Vím to též. ze svědectví věřících, ano dověděl jsem
se toho dříve, ještě než jsem do kláštera vstoupil; nebylo mi
ještě 12 let, když příbuzný můj, jenž mne sem přivedl, vyrávěl mi, že na onom místě uloženy ostatky bl. Hroznatý“.
Jdpovědi tyto jsem já notář“
(následuje vše jako svrchu až k podpisu svědka).
Nyní vstóupil P. Jan Kř. Votka, S. J., obhájce záleži
tosti, a prosil, aby do protokolu o této schůzi pojata byla
zpráva, jež o pohřbu a o místě hrobovém bl. muč. Hroznatý
nalézá se v pergamenovém rukopise, majícím název: „Vita
fratris Hroznaté (sic)“, kterýž rukopis v knihpvně kanonie
Teplské se chová a označen je „'*£.
IV. 64.“, jehož opis v hlavním
řádném processu Pražském náležitě byl ověřen a od dvou paleografů přísežných zkoumán, jak viděti ve schůzi XVII. listy
337—348. I nařídil soudce, vyslechnuv ohražení promotora íisk.,
mne notáři aktuárovi, abych z ověřeného onoho opisu vypsal
slova, jež na listů 344. a nn. se nalézají a takto znějí (v překlade):
„Takto a jinak žalost srdce svého projevujíce (totiž ře
holní kapitulárovó Teplští) volali jedním hlasem: Pospěšme
přinésti tělo přemilého a blahoslaveného otce do lůna matčina!
I dali za tělo jeho velké peníze, a vykoupen byl mrtev ten,
ktprý vykoupen býti nechtěl za živa.
Vytáhnuvše mrtvé tělo z nečistého žaláře prohlíželi je be
dlivě při světle i shledali všechny údy neporušené, oděv měl
na sobě řeholní, jaký za živa nosil, opásán pak byl kol beder.
Tělo položeno na vůz a vezeno s poctivostí do kláštera Tepl-
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ského. Zde přijato jest slavně a po vykonání obvyklých obřadů
pohřebních před hlavním oltářem pohřbeno, i došlo pokoje a
uctění věčného“.
Kterýž rozkaz když jsem vyplnil a když opsaná ode
mne ona slova od soudce a promotora fisk. s prvopisem srov
nána byla, souhlasnost jejich s tímto zde spolu se potvrzuje.
Ježto tedy ze všech těchto svědectví i ze stálého podání
zcela jisto jest, že hrob bl. muč. Hroznatý v tomto kostele
před hlavním oltářem v přesbyteři se nalézá, ustanovil soudce,
aby k ohledání a přenesení sv. ostatků bl. mučeníka ihned
se přikročilo. K tomu cíli zvolil za znalce pro ohledání a po
pis těla bl. Hroznatý MUDra. Ludvíka Sternbergra a MUDra.
Jana Lazendórfra, k otevření pak hrobu, k vyzdvižení a ote
vření rakve a k jiným potřebným i příhodným věcem, jež
bude dlužno předsevžiti, Josefa Heidla a Josefa Turbu, tesaře,
Josefa Trágnera a Engelberta Worschecha, zedníky, dále zá
mečníka Roberta Braunbocka a klempíře Františka Schussra,
kteřížto všichni byvše k rozkazu soudce mnou zavoláni ihned
se dostavili a zpraveni o tom, k čemu jsou povoláni, svěřený
sobě úkol na se vzali.
Naproti tomu pravil promotor fisk. a ohražoval se, že
nic nesmí se konati leč v jeho přítomnosti a leč prve jedno
tliví povolaní znalci složí předepsanou přísahu, a bude-li dbáno
navedení obhájce sv. kurie a promotora sv. víry a zachováno-li
bude vše, co zachovati sluší, jinak že by o neplatnosti atd.
Vyslechnuv to uložil soudce jednotlivým znalcům pří
sahu, kterouž jedenkaždý z nich zvlášf vykonal. Nejprve pří
sahal MUDr. Lud. Sternberger, lékař, jazykem latinským řka:
Já MUDr. Ludvík Sternberger, lékař i chirurg, dotýkaje
se těchto sv. evangelií přede mnou ležících přísahám a sli
buji, že věrně vyplním úkol mi uložený při ohledání těla bl.
mučeníka Hroznatý a že pravdivou podám zprávu o přítomném
jeho stavu a o jiných okolnostech, na něž budu tázán, jinak
bych propadl trestu křivopřísahy. K tomu mi dopomáhej Bůh
a tato jeho sv. evangelia.
MUDr. Ludvík Sternberger, c. k. okres, lékař,
lékař i chirurg; tak jsem přísahal.

(V protokole následuje podobná přísaha 2. lékaře MUDra.
Jana Lanzendórfra a všech ostatních povolaných znalců. Zde
budiž uvedena pouze přísaha zedníka Josefa Trágnera; po
dobně pak — německy — přísahali i ostatní znalci):
Já Josef Trágner, mistr zednický, přísahám a slibuji,
že svědomitě vyplním úkol svůj v tom, co se vztahuje na mé
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řemeslo, při vyzdvižení a opětném uložení ostatků bl. muceníka Hroznatý, jinak bych propadl trestu křivopřísahy. TC
tomu mi dopomáhej Bůh a jeho sv. evangelia.
Josef Trágner, mistr zednický, tak jsem přísahal.
(Pokračování.)

Jest možno změnili patronátní poměry?
V odpověď na zvláštní dotaz podává Dr. Jos. Doubrava.

Ohlasem dávných tužeb jesjt dotaz, redakci „Časopisu“
zaslaný s bližším určením, zdaž změna patronátních poměrů
možná v ten rozum, aby knězi žádati mohli o všechny fary
diecése své, aniž by patronáty pro to byly zrušeny, a co nutno
činiti. aby změna tato ~ je li vůbec možná — skutkem se stala?
Tazateli tedy tane na mysli změna poměrů patronátních
ne v celém jejich právním rozsahu, nýbrž pouze co do praesentace.
O možnosti změny takto vytčené sluší uvažovati se
stanoviska právních zásad a skutečných poměr ův.
Známo, že obsazování církevních obročí vůbec, t. j. pro
půjčování určitých a stálých požitků za službu církevní oso
bám způsobilým, jest povahou svojí věcí církevní vrchnosti, a
pokud se týče obročí farních v diecési zvlášf, věcí diecésního
biskupa. Volně vyvoliti osobu k faře způsobilou, propůjčiti jí
právní nárok k příjmům obročním a uvésti ji v držení obročí,
sluší tedy uznati za původní právo biskupské.

Toto volné propůjčování far doznalo však obmezení. —
mimo jiné — v důsledku patronátní výsady, jež opravňuje .
patrona k praesentaci osoby způsobilé, aby v obročí dosazena
byla. — Způsobilost k obročí vyměřena zákony církevními
a soud, zdaž žadatelé jí se vykazují, přísluší biskupovi, jenž
při tom opírá se o úsudek examinatorii synodálních. — S
prospěchem věci církevní jest, aby k farám dosazováni byli
kněží co možná nej způsobilejší; proto též zákony církevní
v případech, kde váha jejich rozhoduje, a to jest při farách
volně biskupem propůjčitelných a farách patronátu církevního,
Časop. katol. duch. XXXX. (LAT.)
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předpisují, aby z kandidátů vybrán byl, kdo druhých je způso
bilejší.
Základem partikulárního práva v Rakousku k tomu
konci předkládá se patronovi seznam žadatelů se řáděný dle
způsobilosti a zásluh tak, že patron církevní ze tří prvních
nej způsobilejších jednoho praesentovati musí, kdežto patron
světský alespoň poznává, kdo posouzeni jsou za nej způsobi
lejší, ač i jiného z ostatních způsobilých vyvoliti si může
k podací
Na soudě o zásluze žadatelů poměry našimi zaviněno,
že nabyla veliké váhy příslušnost ve svazek patronátu, k němuž
uprázdněná obročí náleží, a tím posunuto celé oceňování kandi
dátů na stanovisko relativně úzké a zájmům církevním proto
méně příznivé, že má v zápětí známé křiklavé nahodilosti,
jichž by nebylo, kdyby nastala výše vytčená změna.
Není sice i za stávajících poměrů vyloučena možnost,
ucházeti se o faru na patronátě cizím, jak tomu nasvědčuje
samo obvyklé vypisování uprázdněných far okružníkem k du
chovenstvu celé diecése, avšak ve skutečnosti praesentace —
až na řídké výjimky — obmezuje se na kroužek duchovenstva
patronátního. Žádoucí úpravou a nápravou odstraněn byl by
ohled tento; biskup vybral by z duchovenstva celé diecése
kandidáty se zřetelem ke způsobilosti a zásluhám vůbec, při
čemž by tu okolnost, že někdo působil na patronátě, k němuž
uprázdněná obročí patří, pomáhala jen ceteris paribus k přednosti.
Při farách patronátu církevního, kde praesentace obmezena ternem nej způsobilejších, nebylo by s uskutečněním ná
pravy této i v praxi potíží; hůře jest při farách patronátu
světského. Výsadou patronátní oprávněn patron, kteréhokoliv
ze způsobilých kandidátů praesentovati, za kterou příčinou —
jak výše podotknuto — předkládá se mu seznam všech žada
telů za schopné uznaných.
Předpokládajíce konkurs z celé diecése k tomu kterému
obročí a zachování podacího práva patronů v dosavádní formě,
nemůžeme si zatajiti, že by neuspokojovala pak skutečností
přes všelikou nápravu v theorii tou měrou, jak si toho přáno;
neboť jsa oprávněn zvoliti k praesentaci z velikého množství

Dr. J. Doubrava, Změna patronátních poměrů.

19

žadatelů třeba nej poslednějšího, mohl by patron odstrašiti
celou řadu těch nej zasloužilejších a nej schopnějších. Nespokoje
nost a žaloba proti toinu počaly by znovu.
Odpomoci by se docílilo, kdyby patroni, šetříce ducha
výsady patronátní, přihlíželi svědomitě k návrhu biskupovu a
praesentovali někoho z těch, kdož jím označeni byli za nejzpůsobilejší.
Patrno, že naznačená úprava patronátních poměrů zá
sadám kanonickým se nepříčí. Spíše jeví ve býti bližší pů
vodního práva biskupského k volné kollací a nezbavuje též
patrona výsady praesentační.
Náprava tato není však též vyloučena ohledem ke sku
tečným poměrům.
Úprava patronátního práva vůbec nejednou a z míst
k tomu nej povolanějších prohlášena byla za potřebnou. Ze
dosud tak se nestalo, spočívá patrně v povaze patronátu Sa
mého, jenž je — jak známo — souborem nejen čestných práv,
ale též jistých povinností a závazků k různým praestacím.
Ty urovnati a staré různé zápletky srovnati, jest věcí ovšem dosti
obtížnou. Těch obtíží však neplodí náprava podacího práva.
Jestif praesentace právem čistě čestným\ dá se opravit a upraviti o sobě, aniž by předpokládalo neb v zápětí mělo nutnou
změnu patronátu po stránce ostatních povinností a závazků,
jíž se dosud vyhýbáno; nevyžaduje žádných hmotných obětí;
nezbavuje práva podacího k patronátním obročím; — nevylu
čuje ani možnost, že kněží při farách patronátních činní
v návrhu biskupově ceteris paribus přednost miti budou.
Se zřetelem k těmto okolnostem lze bezpečně říci, že
skutečné poměry nápravy vyloženě nevylučují, aniž k vůli
ní patronáty by nutno bylo zrušiti.
V dotazu doptáváno se dále, co nutno Činiti, aby náprava
skutkem se stala?
Z povahy patronátu jako výsady církevní jde na jevo,
že nej povolanější fórum, k němuž náprava poměru patronát
ního vůbec a podacího práva zvlášf patří, jest vrchnost cír
kevní. Na jevě také jest, že změna nestane se bez součinnosti
patronů, ana výsada patronátní jest privilegium onerosum,
o němž jednostranně pořizovati- nelze.
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Avšak v důsledcích svých patronát zasahuje v poměry
nejen církevní, ale též v poměry veřejné tou měrou, že změna
jeho bez účasti moci světské se nestane. V ten rozum prohlásil
též zákon ze 7. května 1874 ř. z. č. 50 v § 32., že poměry
patronátní zůstaveny zvláštnímu zákonnímu upraveni.
Ze církevní moc, pokud na ní jest, ochotna, podniknout!
vše, co by umožnilo nápravu poměrů patronátnich. najmě též
práva podacího, siníme tvrditi; zdaž a kdy snaha tato nápravu
zplodí, říci se neodvažujeme: — kdo ví, kdy ono zvláštní zá
konné upravení se strany vládní, na němž poměry patronátní
závisí, skutkem se stane!
Nemáme se za oprávněny k dotazu, co by k docílění
změny patronátnich poměrů činiti bylo, rozváděti určitým
programem; to však jest na snadě, poukázati, že má-li se státi
náprava za účasti světské moci zákonodárné, nutno ve sboru
zákonodárném domáhati se předlohy dotyčného zákona.
Pak snad upřímná touha po změně v podacím právě pa
tronů s úpravou celistvou dojiti by mohla splněni.
Porodní báby a vyhánění plodu.
Napsal prof. Dr. Gabriel Pecháček.

I. Jak se má porodní bába zachovati, když matka chce
plod vypudili. — Porodní bába má býti poučena o tom, co
jí činiti jest, kdykoliv zpozoruje, že těhotná žena zamýšlí
plodu vypuzením se zbaviti a k tomu snad již také prostředků
vyhledává. 1. Se vší svědomitostí má ji důtklivě varovati a
představovati, že vypuzení plodu jest před Bohem hrozným
zločinem ano opravdovou vraždou, ježto se nejenom tělu po
čatého děcka odnímá život, nýbrž i duši svátý křest a věčná
blaženost. 2. K tomu at připojí, kterak zákon občanský vy
hnání plodu těžkými tresty stíhá, ba že ani pouhý pokus,
byt i žádného výsledku neměl, bez pokuty nezůstane. 3. Také
má těhotné dáti návod, čeho by se tato varovati měla, aby
život plodu a tím i sv. křest nebyl ohrožen; těhotná jest pod
těžkým hříchem vázána dle toho se zachovati. (Viz de eru
diendis obstetr. art. 3.).
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II. Povinnost porodní báby, když jí vzejde odůvodněné
podezření, že spáchán byl nějaký trestní čin. — Kdykoliv na
bude porodní babička odůvodněného podezření, že bylo dítě
usmrceno, nebo že to bylo zamýšleno, nebo že byl plod vy
puzen, nebo že vůbec spáchán byl podobný nějaký trestný
čin, nastává jí povinnost, bez odkladu cestou obecního úřadu
učiniti o tom, co shledala, náležité oznámení. (Min. naříz. ze
dne 10. září 1897. § 32.).
Dle ustanovení trest. zák. ze dne 27. května 1852 § 359.
jsou nejenom lékaři, hojiči a lékárníci, nýbrž i porodní báby
a ohlédači mrtvých povinni, kdykoliv se jim naskytne nějaká
nemoc, poranění, porod neb úmrtí, při kterém vzejde podezření
zločinu nebo přečinu, nebo vůbec nějakého ublížení násilného,
od jiných způsobeného, ohlásit i to bez prodlení úřadu. Kdyby
toho opomenuli, budou potrestáni jako pro přestupek peněžitou
pokutou od desíti až do sta zlatých.
Porodní bába, jež by úmyslně způsobila zahubení nebo
vypuzení plodu, podvržení neb vyměnění dítěte, nebo byla
spoluvinnou takového trestného skutku, propadá zákonným
trestům Dle § 5. trest. zákona dopouští se totiž zločinu neto
liko pachatel sám, nýbrž i každý, kdo rozkazem, radou, nave
dením nebo schválením zlý skutek nastrojil, k němu úmyslně
příčinu zavdal, k vykonání jeho úmyslným opatřením prostředkův, odstraněním překážek, nebo jakýmkoliv způsobem nadr
žoval, pomáhal, k bezpečnému vykonání jeho přispěl: i ten,
kdo se jen s pachatelem napřed o pomoc, kteréž mu po vy
konaném -skutku poskytnouti má, nebo o podíl v zisku a užitku
srozuměl.
III. Zločin vypuzení plodu. Spoluvina. Pokus. Tresty. —
O zločinu vyhnáni plodu ustanovuje trestní zákon rak. ze
dne 27. května 1852. ř. z. č. 117. následovně: Osoba ženská,
kteráž úmyslně cokoliv předsevezme, co příčinou jest vypu
zení plodu jejího, nebo co jí takový porod, způsobí, že přijde
dítě na svět mrtvé, dopouští se zločinu. (§ 144.)
Tresty tohoto zločinu, ba i pouhého pokusu, který neměl
zamýšleného výsledku, vyměřuje § 145. takto: Jestli osoba
taková plod ze sebe vyháněla, avšak jej nevyhnala, vyměřen
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jí buď za trest žalář od šesti měsícii do jednoho roku: jestli
však plod skutečně vyhnala, potrestána budiž těžkým žalářem
od jednoho do pěti let.
Připomenouti dlužno, že uvedeného zločinu dopouští se
i ten, kdo z jakéhokoliv úmyslu matce mimo vůli a vědomí
její (wider Wissen und Willen der Mutter) plod ze života
vyžene nebo vyhnati usiluje. Takový zločinec má býti potre
stán těžkým žalářem od jednoho do pěti let: byla-li zločinem
tím zároveň matka uvedena v nebezpečí života nebo bylo-li
jí ublíženo na zdraví, vyměřen budiž trest od pěti do desíti
let. (§§ 147. 148.).
Z authentického znění § 147.: „Dieses Verbrechens macht
sich auch derjenige schuldig, der aus was immer fůr einer
Absicht wider Wissen und Willen der Mutter die Abtreibung
ihrer Leibesfrucht bewirkt, oder zu bewirken versucht“ plyne,
že již pouhý pokus vypuzení cizího plodu za provedený zločin
se považuje.
IV. Zločinné báby porodní. — Během roku 1896. byly
farní úřady pražské varovány v jedenácti případech před zločinnými bábami porodními, jimž vesměs odňat byl diplom a
právo dalšího provozování praxe babické a to:
1. M. P. odsouzena pro spoluvinu při zločinu vypuzení
plodu k těžkému žaláři na dobu 5 měsíců, zostřenému jedním
postem měsíčně; 2. M. J. pro týž zločin odsouzena k těžkému
žaláři na 8 měs. zostřenému dvěma posty měsíčně; 3. F. S.
odsouzena dle §§ 5., 144., 145. do žaláře na 13 měs.; 4. S. B.
odsouzena dle § 145. tr. z. na 6 měs.; 5. T. E. odsouzena pro
zločin podvodu do žaláře na 3 neděle; 6 R. W. taktéž odsou
zena pro podvod; 7. M. Z. do tuhého vězení odsouzena na 3
měsíce pro přestupek proti bezpečnosti těla dle § 268. tr.z.;
8. R. Z. pro spoluvinu na vyhnání plodu odsouzena na 10
měs.; 9. A. H. pro týž zločin odsouzena na 9 měs.; 10. J. R.
pro pokus a dokonání zločinu vypuzeni plodu na 15 měs.; 11.
A. K. dle §§ 5. a 144. tr. z. odsouzena na 4 měsíce.
V roce 1897. do 26. května ohlášeno pražským farním
úřadům 6 nových případů odsouzeni porodních bab dle uvede
ných §§. trest. zákona. S podivením jest, že od té doby, tedy
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za víc než 10 měsíců, nebyl úředně oznámen případ ani je
diný. Přestaly snad zločiny porodních bab následkem nových
instrukcí ?
Jak dlouho to někdy trvá, než se farář úřední cestou
o zločinu porodní báby doví, vidno z následujícího případu:
Rozsudkem c. k. krajského soudu v Samboru ze dne 22.
září 1894, č. j. 9842. byla ve Stryji usedlá porodní bába R.
Z. pro zločin spoluviny při vyhnání plodu odsouzena do ža
láře na dobu 10 měsíců. Vzhledem k tomuto rozsudku odňalo
c. k. okresní hejtmanství ve Stryji nálezem ze dne 14. března
1896. č. j. 6105. zmíněné porodní bábě oprávnění k dalšímu
provozování praxe babické. Tento nález nabyl moci právní
následkem zamítnutí rekursu, jejž odsouzená bába podala
k ministerstvu vnitra. Hejtmanství ve Stryji oznámilo věc c.
k. místodržitelství haličskému ve Lvově, kteréž učinilo o tom
sdělení' c. k. místodržitelství pro království české : odtud dáno
oznámení dne 24. srpna 1896. magistrátu pražskému, kterýž
konečně přípisem ze dne 10. září 1896. uvedl celý případ ve
známost farních úřadů pražských.
Touto rozvláčnou procedurou uplynula celá dvě léta, než
byly farní úřady před odou zločinnou bábou varovány. Poněkud
rychleji se pokračuje proti bábám pražským. Tak byla porodní
bába A. H. rozsudkem c. k. zemského co trestního soudu
v Praze ze dne 23. srpna 1895. č. 22.381 odsouzena pro spoluvinu při zločinu odehnání plodu k těžkému žaláři na dobu
9 měsíců. Nálezem magistrátu král. hlav, města Prahy ze dne
19. srpna 1896. č. 112922. odňato jí právo ku provozování
praxe babické na vždy. Příslušné oznámení od magistrátu
farním úřadům pražským stalo se dne 23. září 1896. č. 141.291.

Církev a stát uherský od r. 1848.
Nástin historicko-kanonistický
),
*

který napsal Dr. Frant. X. Novák, C. SS. R.

Nežli přistoupíme k vlastnímu našemu thematu, nebude
od místa, položití napřed pevný základ historický.
♦) Prameny starší: Corpus iuris Hungarici. Tyrnaviae a. 1751. 2 fol. Jest
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I. Církev katolická na Uhersku před r. 1848.

Jakož byl prvním apoštolem národa uherského král jeho
sv. Štěpán (997—1038), tak byl vzájemný poměr církve a státu
v Uhřích i na doby pozdější neobyčejně úzký a přátelský.
I. Mezi nej staršími zákony králů uherských, zejména sv.
v
Stepána, sv. Ladislava (1077—1095), nástupce jeho AoZomana
(1095—1114) a j. shledáváme mnohá nařízení, která nlěla vý
znam po více partikulárný, časový, která však přece jasné
světlo vrhají na ducha dávného zákonodárství uherského. Sem
sluší uvésti zákon o svěceni neděle, { > o suchých dnech,2,
o pátkuj) o chováni se při službách Božích,o stavbě ko
stelů opuštěných5) a m. j.
to authentické vydání starších (až po dnešní den, pokud novějším zá
konodárstvím neustanoveno jinak, platných) zákonů uherských Citu
jeme .podle něho. Peterfy, Sacra concilii ecclesiae Rom. cathol. in
Regno Hungariae. Posonii, 1741—2. 2 fol. Iszvorényi, Synopsis critieohistorica decretorum synodalium pro ecclesia Hungar.-cathol. Veszprimii 1807. Tejér, Jurium ac libertatum relig. catholicae in regno
Hungariae codicillus diplomaticps. Budae. 1847. Kovachich. Codex iuris
decretalis ecclesiae Huugaricae. Pestini 1815. 2 tomi. Virozsil, Iuris
publici Regni Hungariae Specimina VI. Budae, 1850—1854, Adam. Kot
lář. Historia diplom, iuris patronatus Apostolicor. Regum Hungariae*
Vindób. 1762. Idem: De originibus et usu perpetuo potestatis legislativae circa sacra Apostolicorum Regum Hungar. Vindob. 1764. Szcorényi. Ius publ., comm., et partis, ecclesiae Hungaricae. Veszprimii
1803. Idem. Ius privatum eccl. Hungar. Veszprimi 1804. Idem: Amoeni
tates historiae eccl. Regni Hung. Jauřin, 1796. fasciculi VI. Kelemen,
Institutiones iuris hungar. privati. Budae. 1818. tomi VI. Epitome
institutionum iuris hungar. privati. Budae 1819. 4. tomi. Pray. Specimen
hierarchiae hung. Posonii 1776. Pauli Joseph. Riegger, Corpus iurisprud.
eccles. Regni Hungar. Vindob. 1768—1773. 2 tomi. Jako prameny no
vější uvádíme: Collectio Lacensis, t. V., kde se nalézají novější synody
uherské. Dále pak hlavně ročníky listu obecně známého : Archiv fiir
kathol. Kirchenrecht, a j., jež ještě blíže v pojednání samém citujeme.
Nejnovější (a novější) literatura o věcech maďarských sepsána je skoro
výhradně jazykem maďarským.
Steph. (- S. Steph. liber) II. cap. 7. et 8. — 2) ibid. c. 9. — 3) ibid.
c. 10. —
c. 18. — 5) Ladisl. (= s. Ladisl. lib.) I. c. 7.

Dr. Fr. Novák, Církev a stát uherský od r 1848.

Avšak nalézáme mezi zákony uherskými hned od dob
sv. Štěpána ustanovení stěžejná^ okolo nichž veškeren vývin
církve katolické na Uhersku až po doby nejnovější se dál. Ta
kový byl zákon, že každá ústava proti právu buď kanoni
ckéniu buď přirozenému neb i božskému je neplatná6); že
klérus má podíl na moci a výsadách (jediné vládnoucí) šlechty]7)
že biskupům přísluší u věcech víry nařízovcití, cokoliv dovo
lují zákony církevní8) a j., kteréžto zákony úhrnem vzaty
učinily, že v koruně sv. Štěpána církev katolická byla jediné
vládnoucí, ano že právo církve bylo součástí práva státu.9)
6) Prologi, (
iuris consuetudinarii — má platnost’ zákona) cap. 9. Die
(quoad ius canonicum — ta parenthese je v textu zákona) si statutum
sit contra libertatem ecclesiarum diuturnam, vel privilegia eis concessa,
non valet. Idem dicendum, si circd ea fiunt statuta, quae salutem animae
respiciunt.
'
. w
7) Primae ( partis inris consuet.), tit. 2. § 1. Et quamvis personae spi
rituales (quarum medio salutem humanam Dominus et Salvator noster
administrari voluit) personis saecularibus digniores habeantur, tamen
omnes Domini praelati et ecclesiarum rectores ac barones et ceteri mag
nates et nobiles ... et ratione nobilitatis et bonorum temporalium una
eademque libertatis, exemptionis et immunitatis praerogativa gaudent.
K toínu srovnej: Epitome iuris hung. priv. (supra), pag. 9.: Nomine
nobilitatis veniunt: 1. Ecclesiastici omnes indiscriminatim, 2. Proceres
et magnates. 3. Ordo equestris (rytíři) et s. p. — A Kelemen 1. c. t.
. II. p. 186. s. Unde intelligitur . . . nobilitatis hungar. nomine venire:
1. Vener. Clerum universum, tam secularem (sic), quam regularem et
s. p. A všickni ostatní.
0 právech vyššího duchovenstvu uherského pojednává krátce a dů
kladně i s bohatými poznámkami literárními Virozsil 1. c. Specimen V.
0 právech jednotlivých biskupství, mimo jiné, Kov achich, 1 č. t. I. p.
465. ss. a zvláště Pray, Specimen hierachiae hungar.
8) Steph. II. c. 2. Ut episcopi habeant potestatem res ecclesiasticas provi
dere, regere et gubernare, atque dispensare secundum canonum aucto
ritatem (poslední slova v zákoně vyznačena).
9; Vering, Kirchen-Recht, Freib. 1881. pag 142. Archiv, t. 21. r. 1869
str. 470. Ze za takových okolností církev nebránila, aby stát tu i tam
zákonitě ustanovoval o věcech čisté církevních, nikomu nebude s podivem.
Jakož vůbec ve středověku hranice moci církevní a statní nebyly tak
(nepřátelsky, řekl bych) přesně odlišeny. Příklady : Ladisl. I. c. 1. (De
bigamis presbyteris et diaconis): eodem 1. c. 5. (De dote ecclesiarum

26

Dr. Fr. Novák. Církev a stát uherský od r. 1848.

II. Když tedy stát uherský, nebo vlastně ti, kdož tehda
stát ten zastupovali, králové jeho, hned od začátku tak blaho
volně k církvi se zachovali, nemohlo jinak býti, než že i církev
hned od sv. Štěpána propůjčila králům uherským práva a vý
sady, jak v dějinách jejích jen málo podobných jest příkladů.
Král uherský:
1. honosí se titulem krále apoštolského (od dob Ludvíka I.
„Majestas Apostólica“, „Majestas Sacratissima“), a což s tím
souvisí, má právo dáti si biskupem při průvodech veřejných
přednášeli kříž. 10•
2. Má právo jmenovali (ius nominationis electionis ac
collationis beneficiorum) biskupy, a vůbec všecky vyšší hodno
stáře církevní, jako jsou koadjutoři biskupští (s právem nebo
bez práva následníctví), opatové a probošti světští i řeholní
předních klášterů a konventů v říši, kanovníci metropolitní
i kollegiatní,11 tak že papeži římskému nezbylo než právo bi
skupy tak dosazené potvrzovati (confirmaré).12)
non expleta); eod. c. 6. (De perditione rerum ecclesiastic. ob sacerdo
tum incuriam); Coloman. I. c. 3 (De commendatitiis literis) eod. c.
5. et s. p.
Pozdější josefínští kanonisté na těch zákonech a na nejvyšším patro
nátu (viz níže) snažili se vybudovati lichou >voji theorii o majestátním
právu králů circa sacra Tak na př. Kollár, De originibus et usu pote
statis cire, sacra etc p. 15. sq.
10) Breve S. Clementis XIII. (ad Mar. Tberes.) d. d. 29. Aug. 1758 Nalézá
se u Kollára, Patronat. reg p. 65. sq. Cfr. etiam Virozsil, Specimen
IV. p. 31. s.
n) Bližší podmínky, za jakých na př. král, uherský jmenuje kanovníky
atd., jsou uvedeny v pramenech citovaných.
12) Primae, tit. 11.; 1471, (== decretum Matthiae I. seu Corvini a. 1471.
editum) art. 18 ; cfr. etiam 1492 (= Vladislai II. Decret. I sive Maius
a. 1492) artic 80.; 1498 (eiusdem regis Decret. III. sive Minus
a. 1498) art. 56.; 1526 (Ludovici II. Constitutiones conventus campi
Rákos a. 1526) art. 21.; 1567 (Maximiliani Imperat, et regis Decretum
secundum) art. 31.; Pacis Viennensis (cum acathol.) 1741. art. 15. etc.
Toto právo jméno vati hodnosty církevní (nebo jak Maďaři dokazují :
eligere, conferre, non nominare, cfr. Keiner, Die Besetzung der Bisthümer in üngam v Archiv für kath. Kirchenrecht r. 1888. sv. 59 str.
429—472) je nejpřednějši ze všech práv církevních králů uherských. Ver-
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Následek dalekosáhlé té výsady byl i ten, že v Uhřích
nemohl nikdo nabyti práva patronátniho neb praesentačního
bez výslovného svolení královského.'3}
3. Má právo biskupství zakládati, déliti, jinam prenášeti,
rády řeholní do říše přijímati.'^
4. Přísluší mu právo t. z. regalií (ius regaliarum\ t. j.
právo užívati důchodů z beneficií uprázdněných, dědili po
prelátech vyšších bez poslední vůle zemřevších, dovoliti jim,
aby poslední pořízení učiniti směli.*13
15)
14
5 Král má nej vyšší dohled na školy, akademie, semi
náře církevní, a vůbec na vše, co s výchovou mládeže souvisí;
na církevní spolky fundace a pod.16)
Všecka ta práva, jak vlivuplna byla již jednotlivě i o své
vzata, tak v celku-li o nich uvažujeme, kladla do rukou krále
bbczy (slavný kodifikator práva uherského na počátku 16. stol., jehož
práce Tripartitum dosáhla práva legálního, odtud „Uherský Tribonian4)
Primae, tit. 11. Takto je odůvodňuje:
a) Reges Hungariae, qua fundatores ecclesiarum et episcopatuum iure
communi decretalium iura patronatus acquisivisse. — b) Húngaros
per institutionem proprii regis sui S. Stephaui ad catholicam fidem
esse conversos. — c) Reges Hungariae a S. Stephano semper in reali
et pacifico usu ac possessione collationis huiusmodi beneficiorum persti
tisse. — d) Istam Regni libertatem olim a concilio Constantiensi corrobo
ratam fuisse. 0 tom posledním důvodu srv. Walsner v Archivu 1896
roe.v 75. str. 168. K prvnějším důvodům se ještě vrátíme.
Ze v mimořádných okolnostech práva toho bylo odstoupeno a že pak
jmenovali papežové, doznává sám Virozsil 1. c. Specimen II. p. 15.
v poznámce. Ostatně srovnej o tom, co pověděno bude níže.
13) 1498 : 67. (čti: zákon z r. 1498., artikul 67) § 2.; 1723 : 55. a j. Ně
kteří (na př.) Fessler, to popírají.
14) 1715 : 102. Cfr. ‘Virozsil, Specimen II. p. 16.. Szvorényi, Ius publ. p.
628. a jiní. Mnoho látky historické uloženo je v obou spisech Kotlářo
vých, svrchu uvedených.
1B) I. (čti Primae — partis Tripartiti) tit. 10. § 3 ; 1715 : 16. Cfr. Vi
rozsil, 1. c. p. 16. a jiní.
16) 1715 : 74. § 1. Cuiusmodi seminariorum, convictuum et collegiorum pro
inventute ecclesiastica aut saeculari, per quoscumque, sive intra sive extra
Regnum fundatorum, dum et quando necesse videbitur . . . investigationem
Sacra Regia Waiestas sibi soli pro Apostólico munere reservat. Srovnej
1548 : 7. a 12.; 1550 : 19.; 1723 : 70. Virozsil, Specimen II. p. 17. s.
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uherského moc u věcech církevních ohromnou. Nedivme se,
když v dobách pozdějších právě ta nezvyklá moc králp uherské
popichovala za daných okolností rozšířiti ‘ vliv svůj i tam, kde
každé osobované právo bylo holým bezprávím. Zahrnujeme ji
jedním jménem historicky oprávněným: nejvyšší patronát krá
lovský: ius supremi patronatus regii 17 •
(Pokračování.)
*
’

.

.

»

*

< •

1

** • r •:
♦ *

1 «

0 názorech professora Schella.
Píše Dr. A. Podlaha. *)

Roku 1897 vydal Dr. Schell, professor apologetiky na
universitě Würzburské, brožuru „Der Katholicismus ais Princip
des Fortschritts“. Názory v ní pronesené způsobily nemalý rozrtfch mezi katolíky i nekatolíky, i zavdaly podnět k živým
diskussím, jež i v denních listech politických byly vedeny.
V krátkém čase vznikla takořka celá literatura zabývající se
názory professora Schella, jenž je dále rozvíjel ve spise „Die
neue Zeit und der alte Glaube“. Přítomný článek podati má
pokud možno věrně jádro názorů Schellových, jakož i kritický
jejich rozbor..
Předem již podotýkáme, že Vedle mnohých myšlenek
dobrých pronáší Schell i nemálo názorů nesprávných a dovo
luje si některá zařízení církevní, některé poměry a‘ události
i z dob nej novějších kritisovati nezřídka způsobem ostrým a
nešetrným. Některé jizlivosti sice V' pozdějších vydáních bro
žury své poněkud zmírnil, nicméně ještě ani v posledním vy
17) Virozsil, Specimen II. p. 13. Srovnej zde Surángi, Das Patronatsrecht
in Ungarn (Archiv, tom. 78. r. 1898. str. 56—61.).
*) Prameny: Dr. Herman Schell. Der Katholicismus als Princip des Fort
schritts. Würzburg. Sechste Aufl., Würzburg 1897.; Týž. Die neue Zeit
und der alte Glaube, ibid. 1898.; Dr. C. Braun, Distinguo. Mängel und
Übelstände im heutigen Katholicismus nach Prof. Dr. Schell, Mainz 1897 ;
Dr. Röhler, Fortschrittlicher „Katholicismus" oder katholischer Fort
schritt? Trier 1897.; Dr. Seidenberger, v časop. „Der Katholik’1 1898.,
II., 316—321,; Odilo Fritharl. Proféssor Herm. Schell als Reformator,
v časop. „Die Wahrheit"1 1898., 418—429.; Laurent Janssens O. S. B.
v „Revue Bénédictine“ 1897, str. 449 sq. (výtah v „Theologisch-prakti
sche Monats-Schrift“. Passau 1898, 548—553) a j.
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dání nejsou veškery ostré hrany náležitě obroušeny. Toho litovati jest tím více, jelikož právě těchto věcí chopily se kruhy
nepovolané, aby jich užily ke svým proticírkevním účelům.
Charakteristická jest pro poznání směru Schellova již
předmluva první jeho brožurky. rKatolicismusu — praví tu
autor, „jest dle podstaty a dějin svých vzpružinou pokroku,
poněvadž právě z věrně uchované a důkladně pojaté plné kře
sťanské pravdy rodí se přirozeně oživující duch stálého zdo
konalování se ve všech oborech lidské kultury. Tím větší po
div vzbuditi musí, že rok 1896 přinesl katolíkům nejen stati
stický důkaz o tom, že jsou příliš pozadu ve vyšším Školském
vzdělání i ve snaze o to, aby dosáhli vyšších povolání, nýbrž
že přinesl také důkaz o povážlivém nedostatku odporu proti
smyšlenkám pověrečným, jakéž Leo Taxil (Gabriel JogandPagěs) a jeho pomocnici od 12 let širokým církevním kruhům
s úspěchem mohli nabízeti, aby šašky si ztropili z těch dobrých
lidí, kteří se domnívají, že zákony přírodní časem dobrými
i zlými duchy mohou býti rušeny. (Taxil 19. dubna 1897).
Za měřítko tohoto úspěchu slouží nám veliký odbyt Taxilových odhalení, a to odbyt literární, jejž jakožto fakt sotva
lze popírati a jehož důkazná síla těžko by se dala oslabovali.
Tohoto literárního úspěchu nebylo by se této podvodně vybájené satanské mythologii zajisté dostalo, kdyby bývaly mysli
nebyly uvykly přílišné vnímavosti pro rozmanité formy a vý
robky zbožné pověry“. „Jest zajisté povinností, abychom z toho
se vzpamatovali, bychom dopátrali se vnitřních příčin těchto
žalostných zjevů, a to nikoliv za tím účelem, abychom proná
šeli snad obžalob a výčitek katolickým kruhům, jež jimi trpí,
aniž abychom teprve veřejnosti na odiv vystavili, co odpůrcům
již dávno jest známo a od nich s nemalým upřílišením proti
katolíkům vy užitkováno“.*) Pak prohlašuje Schell, že nechtěl
spisem svým konstatovati, kterak katolíci v oboru vědeckém
zůstávají pozadu — to prý učinili z katolické strany již jiní
před ním — nýbrž že chtěl naznačiti prostředky k nápravě.
Co se týče podvodu Taxilova, tu prý chtěl poznati příčiny
*) D. Katholicismus ais Pr. d. F.. 5—6.
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politování hodné ochoty, s níž tyto a jiné formy pověry jsou
přijímány, a tím k nápravě přispěti.
Schellovi bylo při této věci právem vytýkáno, že teprve
po odhalení Taxilových podvodů vystupuje, jako by byl pravou
podstatu jejich dávno prohlédl, a že teprve nyní pozvedá
varovný svůj hlas, když už je trochu pozdě. V té věci že po
číná si Schell rovněž tak, jako jistí „opatrní“ lidé, kteří — a jsou
takoví mezi státníky a politiky i mezi členy mnohých zákono
dárných a samosprávných sborů — prozřetelně mlčívají, dokud
situace jest záhadná, a teprve, když jest po všem, vystupují
s chlubným tvrzením, že již dávno dobře věděli, že to tak
dopadne, a kritisují pak s impertinentní škodolibostí slova a
jednání těch, kteří nebyli tak opatrnými jako oni.
Z této výtky omlouvá ze Schell v dalších vydáních své
brožurky tím. že by varovný hlas jeho nebyl býval nalezl
ozvěny, jelikož by se bylínusil opírati toliko o důvody vnitřní.
Ostatně prý již před čtyřmi roky Eduard Drumont před Taxilem varoval: také biskupové Charlestonský a Gibraltarský
ozvali se proti Taxilovi, a konečně i lóže zednářská prohlásila
Dianu Vaughanovu za smyšlenku. A veškery tyto hlasy prý
vyzněly naprázdno, nebylo jich dbáno!
Ostatně prý nejde ani tak o Taxilovu osobní záležitost,
jako spíše o náboženský názor světový. Nejen u mythologie
Taxilovy, nýbrž i u mnohých jiných legendárních mythologií,
jež vyplývají ze zbožné fantasie, z potřeby živého rozjímáni,
můžeme prý snadno rozpoznati, čím vpravdě jsou, totiž že
jsou to zbožné výmysly — ač-li pečujeme o to, abychom měli
správný křesťanský pojem o Bohu. Schell míní, že „rozumný
a křesťanský“ pojem Boha béře újmu názory, jež obsaženy
jsou v knihách,jako jsou: P. Rosignoli-ho S. J. „Podivuhodné
události ze zásvětí“, nebo Rohlingův spisek „Veliká novinka
čili tajemství La-Salettské“ a spousta jiných podobných knih.
Od university nebude zajisté nikdo žadati, aby vystupovala
proti každému takovémuto zjevu podvodné nebo zbožné pověry.
„Správný pojem o Bohu“, praví Schell dále — „jest sil°u kře
sťanství na zevnějšek proti nevěře a uvnitř proti pověře. Onen
pojem o Bohu, jenž předpokládá libovůlí se řídící všemohouc-
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nost, kteráž svrchovanou svoji moc panovnickou projevuje co
možná nejčastějším přerušováním („Durchbrechung“) zákonů
přírodních a pustým chaosem sil, jež není možno kontrolovati
— pojem takový nemá v rozumu nižádné opory a nedá se
vědecky dokázati. Toliko Boha jakožto všemohoucí uskuteč
nění dokonalého života duchového, jakožto věčnou všemohoucnosť nekonečné moudrosti a svatosti lze proti nevěře jakožto
nevyhnutelnou pravdu dokázati, a pravda ta vylučuje sama
sebou veškeru pověru“.
Konečně pak poukazuje Schell k pojednáni Manningovu
o překážkách katolického pokroku. Manningovy požadavky
jsou prý vlastně pouhým provedením myšlenky, že náboženství
jest a zůstati má cílem, jemuž církev a její hierarchie sloužiti má, a to i prostředkem autority. „Náboženství není tu
k vůli církvi, nýbrž církev určena jest k uskutečnění nábo
ženství, aby Bůh byl vším ve všem, a to přesvědčením a svo
bodou. Juristická správa („die juristische Handhabung“} du
chovních dober odporuje podstatě náboženství. Církev jest ja
kožto říše Boží ovšem státem, avšak státem Božím, v němž
nezáleží pouze na vnějším chování se a na vynutitelných úko
nech, nýbrž na přesvědčení a svobodě. Těžiště náboženství
spočívá ve vnitřním a svobodném společenství s Bohem; církevnost („die Kirchlichkeit“) má cenu pouze jakožto prostředek
k tomu vedoucí. Nej vyšší úloha křesťanství budiž tedy i nejvyšším cílem našich snah!“*)
To jsou hlavní myšlenky Schellovy předmluvy, jež ovšem
i v dalších jeho vývodech znovu a znovu zaznívají. Setkáme
se tedy s nimi opět, i promluvíme pak o nich důkladněji.
Prvý oddíl brožury Schellovy nese nápis: „Katholisch
zind Protestantisch, Geistlich und Weltlich“. Schell touží pře
devším po tom, aby němečtí katolíci zmocnili se vědeckých
oborů pracovních v theorii i praxi, jelikož tu zůstávají pozadu.
Vědeckou inferioritu katolíku prý před ním ani katolíci nepopírali, vysvětlovali ji však nepříznivými poměry vnějšími.
*) D. Kathol. als Pr. d. F. 8.
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Kdežto německé vlády protestanské, jichž jest většina, působí
rozhodně a vydatně .k tomu, aby protestantský jejich ráž všude
docházel k platnosti,; nepodporují vlády katolické podobnou
měrou snahy katolíků ve směru tom. Statistika ukazuje-prý
poměrně nepatrnou návštěvu vyšších škol se strany katolické.
Schell připouští, že malé vyhlídky na vyšší úřady státní odvra
cejí katolíky od studií, dodává však, že i studia, jež vedou
k neodvislému postavení (medicína, reálie) jsou katolíky slabě
navštěvována. Připouští, že rozpadnuti se staré říše římsko -ně
mecké a zaniknutí států duchovenských, jakož i saekularisace
četných klášterů znamenaly ohromnou ztrátu pro německý
katolicismus. Dlužno však prý se tázati: kterak se vůbec
mohlo státi, že tehdáž, jako až dosud, světšti nositelé vzděla
nosti v tak veliké míře církvi se odcizili ? Kterak prý vysvětliti, že katolická církev více v kléru a jeho příslušnících, na
proti tomu protestantismus také i v nej svobodomyslnějším
laickém stavu, a tudíž i ve vládách nalézá podporu, ba i hor
livou propagandu? Jak to přijde, že katolicismus často pod
pory laictva v té míře pozbývá, v níž katoličtí laikové ve
vyšší postavení a kruhy společenské vstupují, kdežto naproti
tomu protestantství tím skorém všude nabývá podpory ? Schellovi se zdá, že saekularisace byla katolicismu právě proto
tolik škodlivá, protože těžisko katolické moci spočívalo v du
chovních knížetstvích. Světští katoEčtí stavové neutrpěli saekularisací poměrně žádné škody, nýbrž naopak přibylo jim
moci, i mohli zajisté paralysovati rány církvi tehdáž zasazené
— avšak smýšlení jejich je k tomu nepohádalo. „Od doby re
formace“, píše Schell, „měnil se rozdíl mezi katolicismem a pro
testantismem vždy víc a více v protivu mezi duchovním a
světským, zvláště poněvadž mnohá území setrvala při staré
církvi jen proto, že to byly státy duchovenské. Nároky laietva, jež zhusta se snahami třetího stavu, totiž měšťanstva, se
kryly, učinily saekularisaci za tehdejších poměrů pochopitelnou“.
Také prý papežský stát církevní zahynul tím, že vzdě
lané laictvo v něm nemohlo dodělati se příslušné platnosti. —
Toto tvrzení Schellovo nesrovnává se s pravdou. Neboť prof.
Nürnberger ve spise svém „Zur Kirchengeschichte des XIX.
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Jahrh.“ ukazuje, že r. 1856 byli ve státě církevním 6854 lai
čtí úředníci a pouze 124 úředníci duchovní. Zánik státu
papežského hledati dlužno zajisté jen v revolucionářské poli
tice piemontské, jež učinila stejný konec i ostatním drobným
státům italským.
)
*
Schell uvažuje dále takto: Tím, že se politická sila a
moc církevního katolicismu následkem zvláštního dějinného
vývoje převahou v duchovenských knížetstvích a ve světsky
privilegovaném postavení kléru ztělesnila, vznikl nepozorovaně
spor zájmii mezi katolickým církevnictvem a mezi vzdělaným
nebo po vzdělanosti bažícím laictvem. Tím změnil se stav věcí
ještě více v neprospěch katolicismu, ježto k jeho dřívějším
nepřátelům, k svobodomyslnictví a protestantismu, přistoupilo
ještě vzmáhající se měšťanstvo a laictvo jakožto třetí protiv
ník. „Poněvadž člověk od Tvůrce věnem obdržel určení k sa
mostatné práci a k samostatnému panství v oboru svém, musí
panství duchovních osob ve světských věcech zhusta poškozením
v
nadvlády ideí duchovních býti vykoupeno. . . . Setří-li se na
proti tomu samostatnosti laiku n oborech jejich, nalézají ná
boženské ideje v nich tím ochotnějšího a plodnějšího, protože
samočinného zužitkováníu.
„Jest vůbec zhoubno“, míní Schell, „dá-li se klérus vnutiti v odpoi
*
proti snahám vzmáhajících se stavů, — jako by
poměry duševního vzdělání, jakož i poměry vnějšího postavení
životního trvale ve starých formách udrženy býti mohly, —
jest zhoubno, dá-li se klérus svésti k odporu tomu snad v in
stinktivním zájmu, aby dosavadní svoji stavovskou nadvládu
i nadále udržel. Nebof, povznesou-li se stavové dosud v pod
ruží se nalézající vnitřním svým vzděláním, mohou vyšší
třídy dosavadní svoji přemoc jen tenkráte udržeti, jestliže
vlastní svoji duševní vzdělanost a svůj aktuellní význam kul
turní aspoň ve stejném poměru zvýšily. Tím způsobem vysvět
luje se snad, že katolicismus po saekularisaci a restauraci na
počátku našeho století nalézal se v nepříznivém postavení, ač
koliv to nebyl protestantismus, jenž nový řád věcí předpisovaJ
*) Srvn. Dr. Hohler, o. c., 85.
Čatop. katol. duch. XX XX. (LXV.)
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Bylo to věcí povážlivou, že zájmy restaurace a reakce s interessy církevního katolismu se spojovaly: zevnější sesílení cír
kevního katolicismu mocí reakcionářského policejního státu
bylo vskutku vnitřním oslabením katolicismu“.*)
Také zde potřebují vývody Schellovy některých modi
fikací, neboť nejsou ve všem úplně správný. (Pokračování.)

Prováděcí nařízeni k novému kongruovému zákonu.
Píše kanovník Dr. Alois Jirák.

Říšský zákonník, částka LXX., číslo 205, přinesl konečně
ministerské nařízení, dle něhož po rozumu § 18. zákona kongruového ze dne 19. září 1898, ř. z. č. 176, má týž zákon se
prováděti. Nařízení dotčené nese plný název: „Nařízeni mi
nistra duchovních véd a vyučováni i ministra financí ze
dne 16. listopadu 1898, kterým vydávají se ustanovení ku
provedení zákona ze dne 19. září 1898, ř. ž. č. 176, o dotaci
duchovenstva katolické duchovní správy“.
Splňujíce přípověď na str. 636. loňského ročníku tohoto
„časopisu kat; duch.“ danou a doplňujíce tam ukončený vý
klad nového zákona kongruového, pokusíme se objasniti též
dotčené nařízení, aby mohlo duchovenstvo dle daných zde
pokynů nejen v čas do lhůty ministerským vynesením ze dne
23. listopadu 1898, č. 2744 resp. místodržitelským vynesením
ze dne 29. listopadu 1898, č. 190.203 až do 1. března 1899
prodloužené, nýbrž i v budoucnosti přiznání své o příjmech
obročních řádně sestaviti.
Zni pak doslovně v českém překladě **
) toto nařízení:§
*
§ 1.
„Přiznání o příjmech úřadu duchovních dle ustanovení
§§ 3. až 7. zákona ze dne 19. září 1898, ř. z. č. 176. sepsaná
-■ ■— r

------------------------

•

.

*} Kathol. ais Princ, des Fořt. 13.
♦*.) Poněvadž nám není možno čekati, až vyjde úřední český překlad, pře
kládáme zde sami používajíce místy úřadnílio českého překladu naří
zení ministerského ze dne 20. ledna 1890, ř. z. č. 7., pokud se neliší
od tohoto nového nařízení.
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buďte zadávána od těch duchovních ve správě duchovní po
stavených, kterým přísluší důchod beneficijní nebo jinaký dů
chod místní. a kteří žádají za docelení kongruy z fondu ná
boženského.
Mimo to budiž přiznání předloženo, když tak nařídí
ministr věcí duchovních.
Duchovní správcové, kteří nemají beneficijního anebo
jinakého důchodu místního, mají skrze ordinariát zažádati,
aby jim kongrua z matice náboženské byla vykázána“.
Dle toho jsou pouze ti duchovní správcové povinni při
znání o svých příjmech předložití, kteří mají nějaké obroční
anebo jinaké důchody, zákonné nejmenší kongruy nedosahu
jící, a kteří právě z toho důvodu, že zákonná kongrua jejich
v místních důchodech, kryta není, žádají kongruový doplněk
z náboženské matice. Naopak knězi správy duchovní, kteří
dotčených místních příjmů nemají a tedy celou zákonnou kongruu z matice náboženské berou, nejsou sice povinni přiznání
předkládati, ale proto přece mají skrze ordinariat u c. k9
místodržitelství žádost podati, aby jim z matice náboženské
dotace u příslušného c. k. berního úřadu byla poukázána.
Toť zřejmě praví odstavec 3. dotčeného § 1., který však může
se vztahovat! hlavně jen na kněze pomocné, anebo na drži
telé obročí jednoduchých a na řeholníky, kteří po rozumu
§ 1. zákona ze dne 19. září 1898, ř. z. č. 176, místo systemisovaného kněze pomocného zastávají, anebo konečně po roz
umu § 2. téhož zákona i na tak zvané exposity.
Samostatní správcové' duchovní, pokud žádají doplněk
kongruový, budou vždycky nuceni přiznání předkládati, pro
tože mají aspoň poplatky štolové jako místní důchod, třebas
jiných důchodů neměli.

Předložení obročního přiznání jest tedy nezbytnou pod
mínkou k nabytí kongruového doplňku z matice náboženské.
(Viz Časopis katol. duch. 1898, str. 229.) Proto prohlásil též
o. k. říšský soud nález ze dne 6. července 1894 (Zeitsch. f.
Verw. 1894, str. 137.): „Poněvadž nárok na kongruový do
plněk podmíněn jest předložením přiznání, proto nelze žalobě
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v příčině kongruového doplňku u říšského soudu podané vyhověti, když přiznání u správního úřadu vůbec nebylo podáno“.
K tomu ještě podotýkáme, že právo na doplněk kongruový
jest právo čisté osobní, které samostatně přísluší každému svůj
úřad nastupujícímu správci duchovnímu, jemuž nemůže praejudikovati to faktum, že snad předchůdce jeho v obročí se
svou žádostí o dotčený doplněk byl odmrštěn. To vysvítá
zřejmě z rozhodnutí c. k. říšského soudu ze dne 6. července
1892, č. 220.: „Okolnost, že předchůdce duchovního správce
v úřadě se svou žádostí o doplněk kongruový z matice ná
boženské byl odmítnut a že opomenul užiti dalších prostředků
právních (totiž odvolání), takže zamítnutí jeho vešlo v právní
platnost, nemůže jeho nástupci v úřadu překážeti, aby svůj
vlastní nárok na základě kongruového zákona nepřivedl znova
k platnosti“. (Hye-Grlunek, Erk. des Reichsgerichtes Bd. IX.
572.; Meyerhofer’s Handbuch für polit. Verwaltungsdienst IV.
B. str. 178, 202.).
§ 1., odst. 1. vykládaného ministerského nařízení ukládá
povinnost předkládati fassi sice jenom kněžím, „kteří žádají
za docelení kongruy z fondu náboženského“, a tedy nemají
zákonnou kongruu uhraženu v místních důchodech. Ale proto
přece radíme, aby též duchovní správcové, kteří tuto kongruu
v místních důchodech uhraženu mají, anebo kteří snad i pře
bytek její vykázati mohou, přece jen zakročili o upravení své
fasse, nebot
1. zákon sám toho nezapovídá, nýbrž spíše připouští, an
úřední vzorce A) i jB) slovo: „přebytek“ v závorce zřejmě uvádí,
z čehož jest patrno, že fasse má se upraví ti netoliko, když
vykazuje „schodek“ kongruový, nýbrž i vykazuje-li „přebytek“.
2. Žádá toho i jinaký mnohonásobný prospěch duchov
ních správců, mají-li úředně svou fassi upravenu; na příklad:
a) při sestavováni zvláštního přiznání k osobní dani
z příjmů podle zákona ze dne 25. října 1895, ř. z. č. 220,
zvláště § 202 a § 206, odst. 3.; nebot tento poslední §. zřejmě dí:
„Jde-li o odhad příjmů, které duchovní mají z platů služeb
ných, budiž toliko žádáno za dobré zdání politického úřadu
zemského ve srozumění s představeným úřadem církevním“.
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Odhad dotčený odpadne, bude-li se moci odkázati k fassi
obroční od c. k. místodržitelství prozkoumané a upravené. Mimo
to bude moci dle analogie knězi, kteří mají kongruový doplněk
z matice náboženské, i duchovní správce přebytek kongruový
mající podle § 202., odst. 5. žádati, aby i jemu dle rovného
práva byly poplatky štolové, které dani z příjmů též podlé
hají, v přiznání k téže dani počítány tím obnosem, kterým
byly počítány v posledním jeho přiznání obročním od politi
ckého úřadu zemského prozkoumaném a eventuelně opraveném
(§ 202., odst. 5 dotčeného zákona). Tímto způsobem bude moci
takový bénéficiât předejiti přemrštěně vysokému odhadování
poplatků štolových a mimo to i jiných obročních důchodů
svých, jakkoliv ohledně zacenění těchto posledních příjmů
všeobecná ustanovení dotčeného zákona o dani z příjmů platí.
b) Upravené fasse bude moci užiti též za účelem po
platku ekvivalentního na základě zákona ze dne 9. února 1850
a ze dne 13. prosince 1862, pokud nemá dle T. P. 106. B. e)
právo na osobni osvobození od něho.
ci Při vyměření taxy za propůjčení úřadu dle T. P.
40 svrchu uvedeného poplatkového zákona a dle vynesení c.
k. ministerstva financí ze dne 23. června 1891, č. 45.278.
d) Konečně, pokud není zrušen zákon ze dne 7. května
1874, ř. z. č. 51 (— nebot návrh na jeho zrušení na říšské
radě od samé vlády již podán jest —) může se dobře užiti
adjustovaného přiznání v některých věcech též při vyměřo
vání příspěvku k matici náboženské.
Vysvětlený § 1. nového ministerského nařízení souhlasí
v podstatných věcech s § 1. dřívějšího nařízení ze dne 20.
ledna 1890, od něhož se liší pouze a hlavně tím, že dříve
oněm duchovním ve správě duchovní postaveným, kterým
nepřísluší žádný důchod obroční anebo jiný důchod místní,
vykazovala se kongrua z matice náboženské na základě zprávy
ordinariátní c. k. místodržitelství podané, že duchovní úřad
svůj nastoupili; kdežto teď tito duchovní správcové povinni
jsou sami zažádati skrze ordinariát u c. k. místodržitelství
za poukázání své dotace z matice náboženské.
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§ 2.
^Přiznání předložena buďte zemskému úřadu skrze
ordinariát.
loto předloženi má se stati u ordinariátu ve dvouměsících od nastoupení úřadu, u těch pak duchovních správců,
kteří úřad svůj již zastávají a právo na doplněk kongruový
mají, ode dne, kterým v platnost vešel zákon ze dne 19. září
1898, ř. z. č. 176.
Z vážných důvodů může tato lhůta prodloužena býti.
Žádosti za prodloužení této lhůty buďte čtrnácte dní,
než lhůta vyprší, podány u zemského úřadu, který, uzná-li,
že žádost vážnými důvody jest opodstatněna, může lhůtu prodloužiti až na další čtyry týdny.
Výjimečně může ministr duchovních věcí další prodlou
žení lhůty povoliti“.
Souhlasně s nařízením ministerským ze dne 20. ledna 1890
ustanovuje i nařízení nové, že se přiznání má předkládati u
ordinariátu, a nikoliv tedy u c. k. okresního hejtmanství anebo
přímo u c. k. místodržitelství.
Lhůta k předložení fasse vyměřená jest dvouměsíční, za
čínajíc zákonným čili právním nastoupením úřadu, totiž dnem
investitury kanonické u samostatných správců duchovních
(farářů) a dnem skutečného nastoupení u kněží pomocných.
U správců duchovních pak, kteří teď při provádění no
vého zákona kongruového již úřady své zastávají, jest lhůta
dotčená rovněž na 2 měsíce ustanovena ode dne, kdy zákon
týž v platnost vešel. Avšak z toho důvodu, že prováděcí na
řízení teprve dne 16. listopadu 1898 od ministra duchovních
věcí a ministra financí vydána a až 30. listopadu v říšském
zákonníku uveřejněna byla, — kdy vlastně dvouměsíční lhůta
od uplatnění zákona dne 1. října do 30. listopadu již prošla
— prodloužilo c. k. ministerstvo duchovních věcí a vyučování
vynesením ze dne 23. listopadu 1898, č. 2744 dle oznámení a
sdělení c. k. místodržitelství českého ze dne 29. listopadu 1898»
č. 190.203 dotčenou lhůtu až do 1. března 1899, jak již svrchu
řečeno.
v*
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Co pak se týče následků promeškání této zákonné lhůty,
jsou tyto:
1. Ztráta doplňku kongruového pro praeterito až do
dne, kdy přiznání předložil. Proto prohlásil c. k. říšský soud:
„Nárok na kongruový doplněk může se státi oprávněným
jenom na základě přiznání od žalobce (t. j. od přiznavatele)
samého předloženého ; jestliže promeškal zákonnou lhůtu k jeho
předložení, může se mu doplněk kongruový poukázati ode dne
dodatečného předložení kongruovó fasse; rozhodnutí ze dne 7.
července 1891, č. 113. (Hye 1. c. IX. 521.); ze dne 30. října
1891, č. 194. (Hye 1. c. 533.); ze dne 4. května 1892, č. 121.
(Hye 1. c. 565.); ze dne 6. července 1892, č. 220. (Ibid. 572.);.
zo dne 6. července 1892, č. 221. (Ibid. 573.); ze dne 8. července
1892, č. 226. (Ibid 578.); ze dne 26. října 1892, č. 333. (Ibid.
583.). V témže směru rozhodl též c. k. správní dvůr soudní.
(Viz Časopis kat. duch. 1898, str. 572.).
2. Totéž platí o tak zvaném právu postihacím (regressním) po rozumu § 1042 ob. zák. obČ., t. j. o právu, žádati ná
hradu za náklad (zde na kongruu), který by jiný (zde matice
náboženská) byl musil učiniti. (Rozhodnutí c. k říšského soudu
ze dne 6. července 1892, č. 221.).
Avšak právo, podati dodatečné kongruovou fassí, pro
meškáním lhůty zákonné v § 8. zákona ze dne 19. září 1898
a ve vysvětlovaném zde nařízení ustanovené, vůbec a naprosto
se neztrácí, jak vyplývá z rozhodnuti c. k. říšského soudu ze
dne 2. května 1892, č. 106. (Hye 1. c. 561); ze dne 6. července
1892, č. 220. (Ibid. 572); ze dne 6. července 1892, č. 221 (Ibid.
573) a ze dne 8. července 1892, č. 226. (Ibid. 578), poněvadž
— jak se v posledním rozhodnutí zřejmě dí — ¿není žádného,
zákonného nařízení, dle něhož by promeškání dotčené lhůty na
prostou ztrátu práva na podání přiznání a na domáhání se
kongruového doplňku melo za následek“.
Odstavec 3. uvedeného § 2. připouští prodlouženi dotčené
lhůty i budoucně v jednotlivých případech u duchovních správců,
kteří po ukončeném letošním všeobecném upravováni fassí
obročních úřad svůj nastoupí.
Právo to, prodloužiti lhůtu, přísluší řádným způsobem
zemské vládě, t. j. místodržitelství u nás v Čechách, avšak
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toto může dle odstavce 4. prodloužiti lhůtu dotčenou pouze
» na další čtyry týdny a to jenom pod dvěma podmínkami:
a) když přiznavatel 14 dní napřed, než ona lhůta dvou
měsíční uplyne, podá zvláštní žádost skrze ordinariát anebo
bisk. konsistoř u c. k. místodržitelství za ono prodloužení,
a když
b) žádost svou odůvodní a opře vážnými a řádně doká
zanými důvody.
Jaké důvody by to byly, aby mohly „vážnými“ býti
nazvány, nepraví nikde ani ministerské nařízení, ani § 8.
odst. 2. nového zákona kongruového, kde jest též řeč o mož
ném prodloužení dotčené lhůty.
Lze se tedy „vážných“ oněch důvodů pouze domyslitin a
proto soudíme a z praxe víme, že c. k. místodržitelství za po
dobný „vážný“ důvod již uznalo na př. nemoc přiznavatele
v době, kdy týž právě měl přiznání předložití; ovšem nemoc
ta musí lékařským vysvědčením býti stvrzena; anebo může
takovým důvodem býti též i to faktum, že přiznavatel nemůže
sobě do zákonné lhůty opatřiti všecky potřebné doklady k je
dnotlivým položkám svého přiznáni ; anebo dále zrovna v době,
kdy zákonná lhůta má iiž vy prše ti, projednává se nějaké zci
zení anebo nějaká excindace příjmů obročních, anebo vůbec
nějaká změna v obročních důchodech, jako na př. odprodejem,
směnou pozemků a pod.
Mimořádným způsobem a výjimečně může lhůtu k po
dání fasse, ovšem opětně jenom z vážných důvodů, prodloužiti
nad čtyry c. k místodržitelství vyhražené týdny pouze c. k.
ministerstvo věcí duchovních a vyučování.
Ač lhůta k letošnímu hromadnému předkládání fassí po
rozumu nového zákona kongruového dostatečně jest prodlou
žena, mohlo by se přece státi, že by některý bénéficiât ji ne
mohl dodržeti, a proto by musil v čas žádati za její prodloužení.
§ 3.
„Přiznání obsahuj dle přiložených tuto vzorců (A, vztažmo
B) ve dvou hlavních rubrikách příjmy a výdaje duchovního,
dle $$ 3. až 7. zákona přiznané.
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Třeba-li jednotí vých položek zvláště snad doložiti, tedy
se to staří ve vedlejší rubrice : „Poznámka“.
Přiznání buď od duchovního, kterého se týče, podepsáno.
Jestliže kterému pomocnému knézi přísluší důchod ze
přijmuv duchovního správce jemu představeného, tedy správce
tento na přiznání kněze pomocného se spolu podepiš, aby se
tím dosvědčilo, že dotčená příjmová položka správná jest“.
Pokud se týká svrchu dotčených vzorců či formulářů
k přiznání, mělo se dosud užívati dle vynesení c. k. místo
držitelství českého ze dne 10. července 1891, č. 92.728 vzorců
tištěných, od téhož místodržitelství vlastním nákladem vyda
ných, kterých bylo lze dostati v kancelářích konsistorních.
(Ordin. list Budějovický z r. 1891, č. 37, str. 147). Ale poně
vadž tyto vzorce neodpovídají úplně novému zákonu kongruovému, dá se očekávati, že budou tiskem vydány vzorce nové.
Přední strana obsahuje tyto věcí:
Vzorec A)

Politický okres . . . .
Berní okres . . . .

Diecése ....
Děkanát (Vikariát) . . . .

Přiznání
o příjmech spojených s úřadem .... (zde se napíše jméno a
příjmení přiznávatele), faráře v N...........
k dotačnímu doplňku z náboženského fondu podle zákona ze
dne 19. září 1898, ř. z. Č. 176.
Stav z . . . . (zde se udá datum, kdy se přiznání před
kládá)
S . . . . přílohami (zde se udá počet příloh).
Druhá strana vzorce obsahuje příjmy a třetí výdaje s
konečnou bilancí a s vykázaným obnosem buď přebytku neb
schodku kongruového. Vzorec budiž příkladně takto vyplněn :
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Číslo

běžné

P r i j my:

1

Příloha
číslo

Obnos
vrakouském č.
zl. !kr

Předmět

kolik
1
1

Výnos z pozemků far
ských ...................

2

2
1

3

3
1

Výnos z pozemků zádušních in partem,
congruae propůjče
ných . .
. . .
Z nájmu budov pro
najatých . . . .

4

5

_4_
1

5—7
3

6

8
1

1

9
1

8

10
1

Výnos z jistin ulože
ných :
a) u fondů veřej
ných ...................
b) u soukromníků .
Výuos z práv požit
kových, ze závodů
průmyslnických a ze
stálé dotace v příro
dninách ...................
Výnos ze stálých rent
a z dotací na peně
zích a na předmě
tech cenných
. .
Výnos z přebytků
místního zádušního
jmění...................
Poplatky štolovní
Paušál 80 zl.

Všech příjmů

.

100

Poznámka

Ad 1. Dle pozemnostního
archu berního úřadu
ddto . . . číslo
Ad 2. Dle pozemnostního
archu berního úřadu
ddto. . . . číslo

60

40

Ad 3. Dle certifikátu ber
ního úřadu ddto. . .
................... číslo . .
Ad 4. Dle výkazu ddto. .

75 60
180

40

Ad 5. Dle potvrzení ber
ního úřadu ddt<». . .
číslo
., vtažmo
dle smlouvy nájemné
ddto................... a dle
certifikátu o cennách
tržních ddto. . ,
.
Ad 6 Dle výkazu ddto. .

180

Ad 7. Dle vynesení . .
číslo . .

60
50

Ad 8. Stvrzený od úřadu
dekanátního výkaz ve
smyslu
4., I. lit. f
ministerského nařízení
ze dne 16. list. 1898,
ř. z č. 205 (vztažmo
poslední upravená fasse
785 60 z................... ) připo
jeny jsou. *)

*) U této položky vloží se celý vyšetřovaný paušál do rubriky „Předmět“
a do rubriky „Obnos v rakous. čísle“ pouze obnos 30 zl. převyšující;
je-li týž obnos pod 30 zl.. udělají se do této rubriky dvé čárky vodorovné
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Číslo

běžné

Výdaje:
Příloha
číslo

Obnos
zrakou<ském č.
zi. rkr

Předmět

kolik
1

1-3
3

Daně zeměpanské .

.

Přirážky zemské,
okresní a obecní

.

Ekvivalent
kový
4
1

2

‘

Výdaje kancelářské za
správu matrik . .

Výdaje za spravo
vání úřadu dekanátního...................

3

1

2 50
/
150

Paušál štolovní fará
řovi v...................

10 -

5

6
1

Na výživu pomocného
kněze ...................

289 80

7
1

K pensi předchůdcově
kvóta ...................

50 —

8

9

Nájemné z pozemků
zádušních in par
tem congruae pro
půjčených ....

Ad 4. Dle listiny o zalo
žení fary ze dne , .
Ad 5. Dle zakládací li
stiny (nebo dle listiny
systemisační dle schvá
leného protokollu kommissijního atd.) z . .
. . . .. vztažmo hle
díc ku přiznání kněze
pomocného (§. 3.alin.4.)

Ad 6. Dle vynesení .
z . . . . číslo .

.
.

Ad 7. Viz přílohu 5. k vý
dajům číslo 4.

10

8
1

Náhrada za'odsloužení mší matice nábo
ženské . . . . ~

9
1

Mimořádné výlohy na
zajištění potřebné
vody........................

3C -

Všech výdajů .
Srovnajíc příjmy per
jeví se čistý výnos
a proti kongrue per .
schodek (přebytek)

7& Oc
785> 6C
41r 55•'
80C 75ÍJ45»

•

Ad 2. Dle výkazu . .
počet duší 576 . . .
•

5
1

7

■

'21134 Ad 1. Dle berničné kníž
ky, dle certifikátu ber
ního úřadu z . . * .
28!26 a dle platebního roz
kazu ze dne ....
číslo .............................
10 15

4

6
í

poplat
■ .

Poznámka

Ad 8. Dle vynesení . .
. . ze . . . č. . .

36
Ad 0. Dle certifikátu
okresního hejtmanství
v .... ze dne
. . . . (jinak dle
protokolu vyšetřovacího
ze dne •
• )
Dle přílohy 6. u výdajové
položky 5. jest pomocný
kněz svstemisován.
N. N.,
farář.
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Vzorec B)

Diecése ....
Děkanát (Vikariát) ....

Politický okres . . . .
Berní okres...........

Přiznání
o příjmech spojených s úřadem .... (zde se napíše jméno a
příjmení přiznavatele) pomocného kněze v N.............k doplňku
kongruy z náboženského fondu podle zákona ze dne 19. září
1898, ř. z. ě. 176.

Stav z . . . .
S . . . . přílohami.
Druhá strana vzorce obsahuje opět příjmy a třetí vy
dání. Vzorec buď příkladně takto vyplněn:

Číslo

běžné

Příjmy.
Příloha
číslo

Předmět

Obnos
vrakouském č.
zl. |kr

Úroky z jistiny nanadační ....

55

kolik
1

2

1
1

2-3
2

Od faráře

....

Všech příjmů .

Poznámka

Ad 1. Dle výkazu z . .
289 80 Ad 2. Dle zakládací li
stiny (anebo dle listiny
systemisační, dle schvá
leného protokolu kornmissijního atd.) ze . .
. . . . (po případě):
Originál přiložen ku
přiznání farářovu.
344 80
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Číslo

běžné

i

Výdaje.
Příloha
číslo

Obnos
vrakouském č.
zl. kr

Předmět

kolik

Poznámka
i

—

Všech výdajů .

.

— —

Srovnajíc příjmy pr.

.

344 80

jeví se čistý výnos

a proti kongrue .

344 80

.

.

350 -

schodek (přebytek) .

.

5 20

Četl a c() do položky příjmové č. 21 stvrdil
IV. Ň., farář.

N. N„
kněz pomocný.

Jak se má každá položka přiznáni odůvodniti, vysvítá
z poznámek označených ve vzorcích ^4) i B).
Každý přiznavatel má dle téhož vzorce své přiznání na
konci 3. stránky podepsati.
Přiznání kněze pomocného spolu podepisuje farář jenom
tehdy, když na základě nějakého soukromo-právního titulu
Částečně anebo zcela má tohoto vydržovati z důchodů obročních; jinak jeho přiznání vůbec nepodpisuje.
Poněvadž se někdy stává, že i vikáři podepisují neopráv
něně a zcela zbytečně přiznání duchovních správců, proto po
dotýkáme, že se tak díti nemá.
§ 4.
* Přiznáni zadávána buďte ve dvou stejnopisech, pří
jednom pak přiložen buď nejnovějši inventář jmění benejicijníhOy kromě toho podrobný výkaz veškerých, jakkoli pojmeno-
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vanýcli přijmuv přiznávajícího duchovního správce z fondu
náboženského plynoucích konečně doklady v následujícím
textu vyjmenované.
Co se týče jednotlivých položek přijmuv a vydání a do
tvrzení jich, tedy zachována buďte následující pravidla :
I. Co se týče přijmuv:

a) „Čistý výnos z pozemku, jež buď jsou vlastnictvím
duchovní správy, anebo toliko k požívání jí propůjčeny, do
tvrzen buď archem pozemnostním od berního úřadu vydaným;
b) výtěžek nájemní 'z budov zcela neb částečně prona
jatých dotvrzen bud certifikátem od berního úřadu vydaným;
c) výnos z jistin dotvrzen buď výkazem vyličwjícím je
dnotlivé jistiny dle jich ciferní summy, dle jich míry úrokově
a dle podrobných známek těch kterých dlužních úpisů;
d) výnos
práv požitkových (z práva propinačního,
z práva dřevoberního, z práva pastevného, z práva rybář
ského atd.'), ze závodů průmyslnických a ze stálých dotací
v přírodninách přiznáván buď průměrem 6 posledně zběhlých
let a dotvrzován listinami (smlouvami nájemnými, certifikáty
o cenách tržních nebo certifikáty odhadovacími atd.jf ježto se
hodí k doložení číslice výnosu od přiznávajícího duchovního
předložené.
Je-li výnos tento zjevný z hlavních knih a zápisek ber
ního úřadu, tedy základem jest číslice výnosu právě tam po
sledně vykázaná; ku přiznání pak toto od berního úřadu
dané stvrzení přiloženo buď.
Jestliže by žádalo se za srážku nějakou z výnosu jistin
neb důchodův podle § 4., lit. d) zákona, tedy požadování toto
ve přiznání v rubrice'. „Poznámka11 náležitě buď odůvodněno;
požadování pak toto jen tehda bude uznáno, půjde-li při tom
o nutné, pravidelně se opakující, zvláštními okolnostmi a případnostmi místními způsobené výlohy dobývací.
e) Příjmy ze přebytku místního jmění zádušního dovo
ženy buďte úředním povolením a jinakými listinami, na kte
rýchž příjmy tyto spočívají.
f) Co se týče poplatků štolo v nich, tedy ku přiznání při
pojen buď jakožto základ, na kterémž by podle § 4., lit. f)
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zákona vyřklo se jich paušalování, výkaz od dekanatního (vikariatního) úřadu stvrzený všech v průměru posledně zběhlých
šesti roků přihodilýcli, štolovnimu placení podrobených výkonů,
a to rozlišený podle tříd, pak výkaz poplatků štolovních z toho
plynoucích, konečně průwlěrný výkaz, kolik a mnoholi poplatků
štolovních pro chudobu anebo z jiných příčin bylo nedobytelno.
Ve přiznání vyznač správce duchovní prozatím obnos
schválený v posledním přiznání dle zákona ze dne 19. dubna
1885, ř. z. č. 47. jinak dle zákona ze dne 19. září 1898, ř.
z. č. 176 upraveném pakli by toho nebylo, tedy šestiletou prů
měrnou cifru štolovních poplatků skutečné přijatých, odrazíc
při tom částku 30 zl. r. m.
Konečná platná cifra štolovních poplatků včítatelných
ustanovena bude od zemské vlády ve srozumění s biskupem
diecésnim, aneb kdyby mezi nimi dorozumění se nedosáhlo,
od ministra věcí duchovních, podle čehož summa štolovních
¡poplatků ve přiznání vytčených se upraví.
Jest-li před rukama přiznání podle zákona ze dne 19.
září 1898, ř. z. č 176 upravené, tedy po deset let, počítajíc
ode dne tohoto upravení, netřeba předkládali pomůcek svrchu
připomenutých, ač jestliže jich zemská správa nepožádá za
příčinou zvláštních okolností snad nastalých“.
Vysvětlujíce tento objemný §. podotýkáme:
K a) čistý, zde uvedený výnos jak'z vlastních tak i zádušních a faráři „in partem coDgruae“ v užíváni propůjčených
pozemků bére se „v té výši, ve které (výnos tento) ustanoven
jest z pozemků sem náležejících (úřední překlad český zákona
má\ „z příslušných pozemků“) v příčině vyměření daně po
*
zemkové
(§ 4., lit. a) zákona kongruového ze dne 19. září
1898), totiž na základě zákona ze dne 24. května 1869, ř. z.
č. 88. čistý tento výnos určen byl dle sazby třídní, která
opět ustanovena byla dle kultur a -dle tříd výnosnosti půdy
v jednotlivých okresech odhadních, ‘a vypočten byl dle výměry
pozemků a sazby oné třídy, do které pozemek zařaděn byl,
při Čemž odečteny byly výlohy z hospodářského vzdělávání
pozemků plynoucí. Týž výnos byl na zvláštním pozemkovém
archu od c. k. berních úřadů všem rurálnim farám oznámen,
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a proto musí býti při přiznáni právě tímto archem pozemnostnim doložen.
(Jestliže tento výnos z pozemků zničen anebo snížen
jest následkem krupobití, povodně atd., ovšem jenom na jistou
dobu, a je-li to komissionelně zjištěno, připomene se to v rub
rice „Poznámka“; potom oyšem i daň pozemková podle zákona
ze dne 6. června 1888, ř. z. č. 8, dle zákonně udaného poměru
snížená anebo zcela odepsaná, musí ve vydáních fassijních též
v nižším obnosu býti uvedena).
Od dotčeného katastrálního výnosu nelze snad ještě odečítati anebo mezi výdaji vedle daní započítati též výlohy
s hospodařením na dotčených pozemcích spojené, a to ani ten
kráte, kdyby pozemky snad příliš vzdáleny anebo roztroušeny
byly, nebot na to vše byl již zřetel vzat při vyměřování to
hoto výnosu, jak svrchu dotčeno. (Vyn. c. k. minist. věcí duch,
a vyuč, ze dne 25. října 1887, č. 19.656; ze dne 21. července
1888, č. 14.201; rozhodnutí c. k. správního dvoru soudního ze
dne 6. Července 1888, č. 2253 a ze dne 3. dubna 1889, č. 1238).
Starší vládní nařízení o částečném nezapočtení v kongruu některých pozemků obročních jsou zrušena. Tak prohlásil
c. k. správní dvůr soudní rozhodnutím ze dne 3. dubna 1888,
č. 1238. (Budwinski, Erkenntnisse XIII. č. 4608 str. 276), „ze
čistý výnos z pozemků farských má se bez výjimky v kongruu započítati“, a že tedy nelze z něho vyloučiti výnos z farské
zahrady, nehledíc k dekretu komory dvorní ze dne 29. prosince
1843, Č. 40.351, kterým bylo prohlášeno, že zahrada farská
slouží spíše k oddechu faráře, než k jeho výživě, a že tedy
její výnos v kongruu bráti se nemá. Dle toho má se tento
dekret nejen po rozumu § 3., 1. a zákona ze dne 19. dubna
1885, nýbrž i podle nyní platného nej novějšího zákona kongruového § 4. lit. a) za zrušený pokládati.
Ano podle rozhodnutí téhož správního dvoru soudního
ze dne 30. května 1888, č. 1288 (Budwinski XII. č. 4135, str.
458) nutno tento výnos z farských pozemků i tenkráte v kon
gruu započítati a v příjmech fassijních uvésti, když ten který
pozemek byl faře darován s tím závazkem, ze budou za dárce
a dle jeho 'ustanovení mše sv. slouženy („darování sub modo“),

Dr. A. Jirák, Zákon o kongrue.

49

třebas i věnovací listina obsahovala klausuli, že výnos z da
rovaného pozemku v kongruu farářovu započítati se nesmí;
neboř dle mínění c. k. správního dvoru soudního má ustano
veni v dřívějším kongruovém zákoně § 3., 1. lit. g) o Částeč
ném nezapočtení jistých nadačních příjmů v kongruu přísně
še vykládati jako výjimečné, ustanovení a nemůže se tedy
vztahovati na pozemkový výnos obročí farského, nýbrž jenom
na nadace v obyčejném smyslu toho slova. Toto rozhodnutí
třeba tím více brati za normu
kdy podle nového zákona
onen starý §3., 1., lit. g) pozbyl platnosti, takže nelze se ho
dovolávati, a kdy nadační příjmy (mešní) vůbec jsou ze za
počteni v kóngruu vyloučeny. ..(Viz Časopis kat. duch. 1898
str. 232).
Konečně třeba při tomto odstavci podotknouti, že se
uvádí čistý katastrální výnos i tenkráte, když pozemky farské
jsou pronajaty, neboť:
/e) zákon kongruový kategoricky ustanovuje, že se má
započítati v příjmech čistý výnos z farských pozemků v té
výšce, ve které byl ustanoven v příčině vyměření daně pozem
kové: a dále v zákoně tomto není ani nejmenší opory pro to,
že by bylo dovoleno, uchýliti se od tohoto pravidla, aby za
zvláštních okolností jiný výnos byl započten než ten, který
odpovídá zákonné kvótě daně pozemkové.
tf) Zákonu jest to jedno, jak se na těchto farních po
zemcích hospodáři, zdali pronájmem anebo vlastní režií, a
jaký vliv ten aneb onen způsob hospodařeni má na výši vý
nosu a příjmu z nich, an žádá pouze, aby ryzí katastrální
výnos do přiznání byl zařaděn.
7) Obdobně dá se to dokázati i z rozhodnutí c. k. správ
ního dvoru soudního ze dne 25 ledna 1893, č. 111. a ze dne
25. ledna 1893, č. 112.: „Z vzhledem na kolonní poměr při
pozemcích za příčinou upravení kongruy přiznaných, nemá
se z těchto obročnich pozemku dosažený příjem vykázati podle
kolonní z hrubého výtěžku vyplývající kvóty, nýbrž podle ry
zího býnosu katastrálního“. (Budwinski sv. XVII. č. 7032 a
7033, str. 91 —93.). Při tomto dotčeném kolonním poměru bylo
v případech, o něž ve dvou uvedených rozhodnutích jde, poČasop. katol. duch. XXXX. (LXV).
4
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ukazováno k tomu, že při něm ryzí katastrální výnos nepři
padne celý vlastníku půdy, a že tedy nemůže býti vzat za
základ v plném obnosu svém při výměře kongruovébo doplňku,
nýbrž pouze výnos skutečné dosažený. Avšak správní dvůr
soudní odvolávaje se na zřejmý zákon, na tyto vývody nepřistou
pil; a proto z důvodů svrchu uvedených a z obdoby obrácené
na pozemky podle našich zvyků zde pronajímané nelze počí’ tati ani u nás af větší af menší výnos jejich, než jest výnos
katastrální, do příjmů fassijních, nýbrž právě a pouze tento
výnos katastrální.
Co se konečně týče pozemků zádušních faráři „m par
tem congruae“ propůjčených, uvede se čistý jejich katastrální
výnos sice mezi příjmy fassijními, ale za to mezi výdaji se
odečte pod číslem 7. vzorce A) též nájemné, jež z nich se platí.
K b) Výnos nájemného z budov bud5 zcela anebo částečně
pronajatých musí opět dotvrzen býti certifikátem od c. k. ber
ního úřadu.
Dále třeba připomenouti, že tento výnos z beneficijních
budov pronajatých jenom tehdy se přiznává, když trvale se
pronajímají, a že se od něho odrazí — jak zákon v § 4. lit.
6) zřejmě praví — zákonitá částka na udržování těch budov
v dobrém stavu a na amortisaci.
Budovy obroční anebo jejich částky, jako na př. kolny,
stodoly, chlévy atd., které bývají pouze na kratičký čas a
jen příležitostně pronajaty, nespadají pod § 4. lit. 6) zákona
kongruového, a proto netřeba bez toho jen nepatrný nájemní
výnos jejich přizná váti.
K c) Výnos z jistin, z práv požitkových a závodů prů
myslových (český úřední překlad praví: „ze živnostenských
závodů“) musí býti stvrzen a doložen příslušnými výkazy.
Jsou pak jistiny obroční uloženy buď u fondů veřejných,
anebo u soukromníků. Jsou-li uloženy ve veřejných fondech,
jsou kryty dlužními úpisy státními anebo jinými, státním úpi
sům na roven postavenými obligacemi; jsou-H pak uloženy
u soukromníků na tak zvanou hypotheku buď pozemků anebo
domů, jsou osvědčeny dluhopisem knihovně zapsaným. Dluho
pisy na jistiny obroční uložené jak ve veřejných fondech tak
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u soukromníků bývají obyčejně uloženy v zádušní pokladně,
kterou spravuje patronatňí úřad, a proto týž vydává obyčejně
i výkaz o uložených jistinách obročních, který třeba jako dolohu připoj iti k přiznání.
Výkaz tento musí obsahovati zcela zřejmě při jistinách
uložených ve veřejných fondech: a) nominální čili ciferní
obnos jistiny t. j. v kolika zlatých jsou státní a jim na roven
postavené dluhopisy vystaveny, a nikoliv tedy kursovou čili
měnnou summu; 6) Číslo dotčené obligace; c) rok a den, kdy
byla vystavena; d) vyznačení druhu, zda jest to papírová
renta, nebo stříbrná, nebo vyvažovači obligace atd., e) úro
kovou míru a dobu, kdy jsou úroky splatný.
Při jistinách uložených hypothekarně u soukromníků
buď se jako doloha připojí ověřený opis dluhopisu anebo vý
tah knihovní anebo jen výkaz, který musí ovšem obsahovati:
a) obnos obroční na hypothece váznoucí, b) jeho datum, c)
míru úrokovou a dobu splatných úroků.
Je-li dobývání úroků jistinných spojeno s větším nákla
dem, což nezřídka bývá při dobývání úroků od soukromníků,
tu jest možno žádati, aby výjimečně byla povolena od c. k.
místodržitelství přiměřená srážka z dotčených úroků, jak praví
§ 4. lit. d) zákona, a to z důvodů slušnosti. Jak velká tato
srážka býti může, nepraví ani zákon ani nařízení ministerské
a proto budou o tom rozhodovati úřady správní, zdali vůbec,
a zdali v té výši, v jaké si přiznavatel srážku tu vyměřuje,
jest tato z důvodů slušnosti t. j. spravedlnosti přípustná, v ka
ždém jednotlivém případě. Samo sebou se dále rozumí, že při
znavatel i dokázati musí, že má skutečně zvláštní výlohy
s dobýváním úrokii jistinných.
K d) Podobně tak třeba doložiti též výnos z práv po
žitkových, jako na př. z práva propinačního, z práva dřevoberního, pastevného, rybářského, ze závodů průmyslových a
ze stálých a pevných dotací v přírodninách. Při vyšetřování
tohoto výnosu béře se za základ šestiletý průměrný výnos.
Pokud jsou výnosy tyto zjevný z úředních záznamů
u berních úřadů, vykáže se číslem výnosu tam určeného a
přiloží se k tomu stvrzenka dotčeného úřadu.
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Není-li výnos úředně vyšetřen a zaznamenán, budiž vy
šetřen buď dle tržních cen (a nikoliv snad dle cen mistních)r
anebo zvláštním odhadem dvou znalců, jak později a zvláště
v § 5. odst. 3. tohoto nařízení řečeno bude.
Pokud jde o výnos z přírodnin, mají tyto dle § 4. lit. d}
zákona počítány býti se srážkou 20 procent (dříve pouze 10°/ó)
z hrubého výtěžku z toho důvodu, že bývají beneůciatovi
z pravidla odváděny v horší jakosti, a že jejich dobývání spo
jeno bývá obyčejně s výlohami, které čistý jejich výnos značně
zmenšují, jak to uznal i c. k. správní dvůr soudní svým roz
hodnutím ze dne 22. června 1887, č. 1708. Ale vetší srážka
než 20procentová nemůže se u přírodnin odečísti, jak lze souditi z rozhodnutí c. k. správního dvoru soudního ze dne 3.
prosince 1890. č. 3838. (Budwinski XIV/, č. 5591), poněvadž
v zákoně obsažená v § 4., lit. d) slova: „Výjimečné lze
z ohledů slušnosti při č) a d) za příčinou nákladů na dobý
vání úroků jistinných nebo důchodů povoliti srážku přimě
řenou“ (doslovně vzata ze starého zákona § 3. 1. lit. d) odst.
) možno vztahovati pouze ná dobývání jistinných úroků
2.
anebo důchodů, ale nikoliv na dobývání přírodnin, poněvadž
o těchto v dotčených slovech řeč není.
Dotčená srážka 20% má se podle rozhodnutí c. k. správ
ního dvoru soudního ze dne 5. března 1891, č. 828 (Budwinski
XV. č. 5801) z ceny přírodnin vždy uznati, a to v tom
případě, když povinník, k dávkám přírodnin in natura zavá
zaný, bezplatné faráři je dováží; neboť zákon poskytuje tutosrážku bezpodmínečné a bez další specialisace, co se má
rozuměti výlohami dobývacími, a mimo to nelze výlohy dobývací s výlohami dovoznými ztotožňovati.
Mluvíce v odstavci d) o výnosu z práv
*
požitkových,
nemůžeme mlčením pominouti zmínku zvláště o právu dřevoberním na základě vynesení c. k. ministerstva osvěty a vyuč,
ze dne 6. února 1888 č. 22.743, které sice bylo původně vy
dáno pro Halič, jakožto norma při oceňování a započítávání
výloh dobývacích při dávkách dřevních, ale kterého se mohou
teď dovolávat! též beneficiati v Cechách a jinde, protože dle
článku 2. základního zákona ze dne 21. prosince 1867, ř. z. č.
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142, jsou všickni státní občane před zákonem sobě rovni, a
zákon kongruový neobsahuje v tomto směru žádné výlučné
výhody.
Proto uvádíme z dotčeného výnosu v překladu toto sem
spadající místo:
„Při výpočtu výnosu z práva dřevoberního, jenž se ja
kožto příjmová položka do přiznání zařaditi má, třeba rozeznávati tyto dva případy:
1. zdali výměra dříví dotyčnému obročníku přináležející,
jemu od povinníků opatřena a dodána bytí musí, anebo
2. zdali dotyčný obročník dříví sobě příslušné sám jest
povinen si opatřiti a dovézti.
V prvém případě jeví se totiž dotčené právo dřevoberní
jakožto dotace na přírodninách (§ 3., 1. lit. d) zákona ze
dne 19. dubna 1885, ř. z. č. 47, ted § 4. lit. ď) zákona ze dne
19. září 1898)., která ve svém hrubém výnosu t. j. dle ceny
tržnípřípadně dle místních, jinou cestou, jako výslechem
znalců, důvěrníků, stanovených cen dotčeného druhu dřevo
vého v úředním sídle duchovního správce k braní onoho dříví
oprávněného, po srážce zákonem povolených 10% (avšak teď
20%) jakožto příjmová položka zařaditi se má. V druhém pří
padě tvoří dotčené právo dřevoberní právo požitkové (§ 3.,
1, lit. e) zákona ze dne 19. dubna 1885, ,ř. z. č. 47, teď § 4.
lit. c), které se svým skutečným (effektivním) čistým výnosem,
t. j. s tím obnosem jakožto příjmová položka má se uvésti,
jenžto se objeví, když od ceny tržní, jinak od místní určité
ceny dotčeného dřevního druhu v úředním sídle duchovního
a’ k braní onoho dříví oprávněného správce odrazí se s braním
jemu přináležejícího dřevního kvanta spojené a skutečně
učiněné a samozřejmě v každém jednotlivém případě zvláště
vyšetřené výlohy, jako sa porážení, urovnání a přivezení. Dle
těchto zásad jest se řiditi při výpočtu výnosu práva dřevo
berního“. (Budějovický Ordihar. list z r. 1889 str. 115. —
Archiv f. K -R. z r. 1889 seš. V. str. 305—306).
V tomto druhém případu tedy odrazí se tyto výlohy a
ještě 20°0 výloh dobývacích.
Třebas tento výnos, jak svrchu řečeno, vydán byl pro
l

i
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Halič, resp. pro metropolitní diecési [řím.-katol. ve Lvově, lze
se ho i jinde též z toho důvodu, mimo svrchu uvedené, do
vol ávati, že vlastně neobsahuje nic jiného nežli výklad zákona.
Ostatně již i samo c. k. ministerstvo osvěty ve svém vý
nosu ze dne 28. října 1892 č. 15.925 (intimovaném výnosem
c. k. česk. místodržitelství ze dne 11. listop. 1892 č. 135.779
k c. k. okr. hejtm. vv* T. n. V.) v konkrétním případě i pro
T-ské. beneficium v Cechách tak učinilo a z obnosu 513 zl. za
171 metr dřiví á 3 zl. odrazilo 41 zl. 04 kr. jakožto výlohy
na dobývání dotačního dříví počítajíc 24 kr. na poraženi 1
metru; a dále odectlo 171 zl. na přívoz počítajíc 1 zl. přívozných výloh na 1 metr, z čehož patrno, že výnos onen nejen
pro Halič, nýbrž i pro Cechy má platnost. Totéž vidno jest
i z upravovacího nálezu o fassí fary v D., v němž c. k. místo
držitelství české výnosem ze dne 21. listop. 1892 č. 136.726
mimo 10% obyčejných výloh dobývacích při vy ceno vání tohoto
dřevobemího práva odečítalo též dle místních poměrů určené
a stvrzené výlohy na porážení, srovnání a dovoz dříví beneficiatu ze zádušního lesa jemu dávaného.
Jde-li při vyšetřování o vycenění příjmu záležejícího
v přírodninách, a nelze-li cenu přesně stanovití úředními do
klady, má c. k. okresní hejtmanství dle svrchu dotčeného
ministerského nařízení přivolati dva znalce odhadní. Tito mají
dle rozhodnutí c. k. správního dvoru ze dne 22. června 1887
č. 1708 při odhadu vžiti zřetel na horší jakost dávaných pří
rodnin a dle toho mají je též oceniti. (Buděj. Ordin. list z r.
1888 str. 78. násl. — Budwinski 1. c. XI. č. 3598 str. 478—480).
Je-li tento odhad znalců v něčem vadný tím, že není
vzat zřetel na šestiletý průřizek cen, anebo že určené ceny
skutečnosti neodpovídají, jest dle rozhodnutí c. k. správního
dvoru ze dne 5. března 1891 č. 828 povinnosti úřadu (okr.
hejtmanství) faráře vyzvati, aby opatřil si přiměřené doklady
za tím účelem, aby určen byl kongruový obnos, případně má
se týž úřad o to postarati, aby sám doklady opatřil. (Bud
winski 1. c. XV. str. 210—212. — Buděj. Ordin. list z r. 1891
str. 90).
Poslední odstavec ministerského nařízení v § 4. I. lit. d)
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připouští větší svrchu vzpomenutou srážku výloh při vybírání
úroků z uložených jistin anebo důchodů pevných, avšak pouze
pod dvojí podmínkou:
а) když tu jde o nutné a
б) pravidelné se opakující a zvláštními okolnostmi a
místními případnostmi spůsobené výlohy dobývací.
činí-li si kdo právo na tyto výlohy, má je v „Poznámce“
řádně odůvodniti, t. j. má dokázati, že tu jsou zde uvedené
podmínky pro jejich povolení. Poněvadž však zákon zřejmě
praví, že je lze z ohledů slušnosti pouze „výjimkou“ povoliti, nelze za to mí ti, že by měl přiznavatel na jich povolení
přesné právo. Proto prohlásil též c. k. říšský soud rozhodnutím
ze dne 20. dubna 1893, č. 137, že z ustanovení § 3. 1. lit. d)
odst. 2. zákona kongruového (totiž dřívějšího a teď § 4 lit. d)
zákona nového) nedá se vyvozovati právní nárok na srážku
za příčinou nákladů na dobýváni úroků jistinných nebo dů
chodů; proto odepře-li se tato srážka, nelze ji snad žalobou
vymáhali, protože nese ono povolení na sobě ráz pouhé milosti
Co se ještě dále týká příjmů obročních v § 4. lit. d)
nového zákona ze dne 19. září 1898 uvedených a v § 4. I.
lit. d prováděcího ministerského nařízení blíže označených,
rozumí se samo sebou, že se přiznati mají jen potud, pokxid
jsou důchody pevnými a nikoliv jen prekarními.
Jsou pak pouze ty důchody a dotace af v penězích, ať
v přírodninách beneficiatovi poskytované pevné čili stálé, které
spočívají na nějakém platném právním titulu, takže přizna
vatel má přesné a tedy i žalobou vymahatelné právo požadováti jich od toho, kdo jest k odvádění jich zavázán. V týž
rozum vykládá tento pojem i c. k. správní dvůr soudní rozhod
nutím ze dne 12. listopadu 1890, č. 3513. (Budwinski XIV.,
č. 5548, str. 674): „ Ve výrazu „pevné důchody“ spočívá, že
se tím pouze ten důchod rozumí, jemuž po boku stojí právní
titul, to jest: takovýto důchod musí pro faráře nejen skutečné
plynouti, nýbrž jemu i právem přináležeti“; a proto uznal
týž soudní dvůr za právo, že milodarné sbírky nelze pocítati
k příjmům obročním, třebas delší čas byly mu odváděny do
brovolně a pravidelně.
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Naopak prohlásil c. k. správní dvůr soudní rozhodnutím
ze dne 8. května 1889, Č. 1722. (Budwinski č. 4673), že faráři
při kostele mateřském trvale poskytovaný „příspěvek dřevní“
ze jmění (lesa) filiálního kostela po rozumu § 3., 1. lit. d)
(teď § 4. lit. d) zákona kongruového musí se považovati za
„pevný důchod“ v kongruu vcítatelný.
Je-li někdo právoplatně zavázán k poskytování tohoto
pevného důchodu a později by snad s přiznavatelem anebo
s jeho předchůdcem třebas i za souhlasu církevní vrchnosti,
ale bez vládního svolení se dohodl, že mu v menším obnosu
důchod ten bude odváděti, nesmí týž přiznavatel zařaditi do
fassijních příjmů tento fakticky jemu odváděný, nýbrž právně
jemu příslušný důchod. Tak rozhodl c. k. říšský soud nálezem
ze dne 23. ledna 1893, c. 20. (Zeitschrift fur Verw. 1893, str.
37.; Mayrhofer 1. c. str. 179. pozn. 2.): „V kongruovou fassi
nemá se zařaditi místní důchod, který skutečně farář bére,
nýbrž který mu právně patří. Jest tedy úmluva mezi církev
ním úřadem a mezi obecním zastupitelstvem beze schváleni
státního uzavřená, v nízto původní dávky přírodnin od obec
ního zastupitelstva faráři poskytované pro budoucnost' na
nižší obnos roční se převádějí, naproti státnímu eráru bez
veškeré důležitosti : a proto nemůže z tohoto nižšího skutečného
důchodu správce duchovního vyplývati pro matici nábožen
skou povinnost, aby schodek (kongruový) jemu nahražovala.'
Konečně sluší tu ještě podotknouti, že vynesením c. k.
ministeria osvěty a vyučování ze dne 12. srpna 1880, č. 12425,
nařízeno bylo, aby výnosy přírodnin a jiných dávek k obročí
v přiznáních obročních vždy v nových metrických měrách a
vahách byly uváděny; což třeba také v přiznáních zachovati.
K e) Je-li někde právoplatně ustanoveno, že se má kongrua duchovního správce na zákonnou míru doplňovati z pře
bytečného jmění bud kostela farního anebo filiálního, třeba to
doložiti listinou o úředním svolení k tomu anebo jinými sem
spadajícími dokumenty. Avšak podotýkáme na základě roz
hodnutí c. k. správního dvoru soudního ze dne 15. února 1888.
č. 182 (Budwinski XII. č. 3935) a ze dne 22. května 1889,
c. 1897 (Ibid. XIII.. Č. 4698), že použití přebytečného jmění
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zádiišniho k účelu kongruovému nemůže se stati pouze na
základě formálního ustanovení zákona kongruového v §. 4.
lit. e., nýbrž že k tomu nezbytně třeba zvláštního titulu právníhOy ač se to ovsem dle dotčených rozhodnutí může státi
též na základě §. 64. zákona ze 7. května 1874, ř. z. č. 50. —
Co lze souditi o, tomto použití zádušního jmění ke kongrue
pouze na základě uvedeného §. 54., nechceme zde rozbirati, ale
poukazujeme na možnost hájení zádušního jmění v tom směru
"1 f ' •
dle našeho „Výkladu nových zákonů o kongrue“ z r. 1885,
1890 a 1894, str. 65—78.
Poněvadž vládní úřady za dotčený právní titul pokládají
často staré fasse obroční, proto podotýkáme, že c. k. správní
dvůr soudní rozhodnutím ze dne 22. května 1889, č. 1897
(Budwinski XIII. č. 4698; Mayrhófer 1. c. str. 180) prohlásil,
že pouze z té okolnosti, že se uvádějí ve farních přiznáních
příspěvky ze záduší filiálních kostelů k dotaci obrocníka far
ního, nelze souditi na povinnost dotčených filiálních kostelů a
na právní ráz (povahu) jednotlivých těch příspěvků ; tedy že
fasse farní neposkytují samy o sobě právního důvodu k těmto
příspěvkům.
X f) Výnos z poplatků štolových lze ve přiznání uvésti
dvojím způsobem :
’
'
'’ ’
1. má-li bénéficiât upravené přiznání podle kongruo
vého zákona z r. 1885, a neni-li tam štolový paušal ve vyšším
obnosu vzat, než jak skutečnosti a štolovému patentu ze dne
30. května 1750 odpovídá, jest nejlépe, když do nového při
znání sestaveného dle zákona ze dne 19. září 1898 zařadí týž,
ve starém přiznání uznaný a schválený paušál, ovšem se sráž
kou 30 zl. tam již provedenou; to se zvláště doporučuje k uše
tření práce při sestavování nového výkazu o příjmech štolo• vých jinak nutném.
2. Nemá-li bénéficiât fassi $vou dosud dle zákona ze
dne 19. dubna 1885 upravenu, anebo je-li v ní štolový pau
šal vzat příliš vysoko anebo snad podle místní konvenční a
vládou státní neuznané sazby štolové anebo vůbec v nesou
hlasu se štolovým patentem z r. 1750: tu se. doporučuje, aby
sestaven byl Šestiletý a podle tříd dotčeného patentu rozlišený
• J *

•
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výkaz o skutečné přijatých štolových poplatcích. (Vzorec má
Dr. AI. Jirák, Výklad nových zákonů o kongrue z r. 1885).
Výkaz ten budiž potvrzen od bisk. okres, vikariatního úřadu.
V něm má býti též udáno, kolik úkonů štole podrobených
bylo pro chudobu zdarma vykonáno, a kolik poplatků štolo
vých nebylo dobyto od stran, jimž po rozumu §. 25. zákona
ze dne 7. května 1874 nemohl býti odepřen církevní úkon,
protože hned štoly nezaplatily a později platiti ji buď ne
chtěly anebo nemohly.
Po rozumu nařízení ministerského ze dne 20. ledna 1890,
ř. z. č. 7, §. 4. I. lit. f. odst. posl. nechtělo dosud c. k. místo
držitelství znova revidovati resp. upraviti štolový paušal před
10 lety od posledního upravení fasse prošlými ; ale přihližíme-li
k poslednímu odstavci v §. 4. I. f. nového a zde objasňova
ného ministerského nařízení, dá se souditi, že není třeba vyčkávati těch dotčených 10 let od posledního upravení fasse podle
zákona z r. 1885 sdělané, jestliže do nového upravování
fasse podle nového zákona tato léta ještě neprošla, neboť týž
odstavec praví, že netřeba výkazu onoho předkládati do 10
let od upravení fasse podle nového zákona ze dne 19, září
1898, a nikoliv podle zákona starého. Tomuto míněni neod
poruje v odstavci 2. obsažené nařízení, že „prozatím“ má se
přiznati štolový paušal již adjustovaný, neboť přiznavatel není
přece nucen spokoj iti se s „ prozatímním “ štolovým paušálem
a má právo žádati za definitivní upravení jeho.
Štolové poplatky přiznají se pouze : 1. za prohlášky
manželské, 2. za oddavky a 3. za pohřby, a nikoliv za vyho
tovení matričních výtahů a listů (vynes, c. k. minist. osvěty
a vyuč, ze dne 30. října 1885, č. 1114) a za ostatní církevní
úkony.
Nejen podle církevních, nýbrž i podle státních zákonů
(patent ze dne 24. října 1783 odst. 8 ; dvoř. dekr. ze dne 24.
záři 1785, odst. 2 a ze dne 21. ledna 1788 G-es. Josef IT. sv.
VI. str. 387, VIII. str. 688; XV. str. 924) jest pouze farář
oprávnén bráti poplatky štolové, a nikoliv kaplan, leč by měl
na ně zvláštní nějaký titul právní. Proto musí bénéficiât sa
mostatný celý štolový obnos po srážce 30 zl. do příjmů při-
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znati, třebas částku jeho dával kaplanovi dobrovolné, bez
dotčeného právního titulu. V tom směru rozhodl i c. k. správní
dvůr soudní nálezem ze dne 19. března 1891, č. 1064 (Budwinski XV. č. 5840, str. 263): „Pouze farář jest oprávněn
bráti paušál štolový, a zákon ze dne 19. dubna 1885 (tedy i
ze dne 19. září 1898) povazuje tento za celek“ ; a doložil, že
důkaz o tom podaný, ze kaplanům za jednotlivé církevní
úkony štola přísluší, (ovšem bez důkazu o zvláštním titulu a
pouze na základě místního obyčeje) neoprávnuje k tomu, aby
jistý podíl z (farářova) paušálu štolového byl vyloučen.“
N témže smyslu vyjadřuje se i vynesení c. k. minister
stva osvěty a vyučování ze dne 24. ledna 1896, č. 23.194, že
„pouze farář jest zákonem oprávněn vybírati poplatky što
lové, pokud jednotlivé a řádně prohlášené řády štolové vý
slovně v jednotlivých případech výjimek nepřipouštějí, resp.
určité poplatky kněžím pomocným nevyhrazují, a že takové
právo k vybírání štoly se strany knězi pomocných nemůže
přivoditi ani dlouhý ani stálý zvyk.“ A proto dí tu dále:
„Po rozumu §. 4., I. lit. f. minist. vynesení ze dne 20. ledna 1890,
ř. z. č. 7 (resp. teď minist. vyneseni ze dne 16. listopadu 1898,
ř. z. č. 205) má tedy vikariatnim úřadem stvrzený a k farní
mu přiznání přiložený výkaz, nehledíc k svrchu uvedeným
výjimkám, obsahovati všecky v průměru posledních 6 let
při dotyčné správě duchovní vykonané a štolovým poplatkiim
podrobené úkony bez ohledu na to, zdali poplatky za ně fa
ráři samému anebo dle obyčeje kněžím pomocným přísluší,
protože interní o tom mezi farářem a kaplanem uzavřená
úmluva veřejným fondům bez výslovného schválení správy
státní nemůže prejudikovati. Do přiznání zařadí se obnos,
který po srážce 30 zl. z úhrného průměrného čísla všech sku
tečně vybraných poplatků štolových vyplývá.“ (Budějovický
Ordin. list 1896, č. 11, str. 43).
V tomto směru rozhodlo též c. k. místodržitelství české
vynesením ze dne 8. prosince 1896, č. 187.047 na základě vy
nesení c. k. ministerstva osvěty a vyučování ze dne 16. dubna
1896, č. 5080, že „právo veškeré štolové poplatky v Č. B.
městském farním okresu vybírati přísluší tamnímu městskému
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děkanu, poněvadž pro dosavadní neobyčejný zvyk, dle něhož
kaplanům příslušela štola za oddavky a pohřby a děkanovi
městskému pouze za prohlášky, ani v nadačním ustanovení,
ani někde jinde není dokázán zvláštní titul právní.44 O přiznaném paušálu štolovém, který se má konečně do
přiznání jako schválený zařaditi, stane se podle odstavce 3.
dohodnutí mezi biskupem a místodržitelstvím; kdyby bylo
nemožno, docíliti tohoto dohodnutí, rozhoduje ministr du
chovních věcí.
II. Co se týče výdajů:

a) Zeměpanské daně, přirážky zemské, okresní a obecní,
ježto platiti dlužno ze příjmů přiznaných, a jinaké příspěvky
k veřejným účelům na základě některého zákona placené, ja
kož i ekvivalent poplatkový buďtež vykázány knížkami berní
mi, nebo certifikáty (stvrzenkami), rozkazy platebními atd.
b) Co se týče přípustných výloh kancelářských na ve
dení matrik tam, kde nejsou placeny ze jmění kostelního,
třeba řídili se ministerským nařízením ze dne 8. prosince
1885, ř. z. č. 170, a co se týče výloh za spravování úřadu
dekanatního (vikariatu okresního), ministerským nařízením
ze dne 19. června 1886, ř. z. č. 107, a nařízeními pro jedno
tlivé diecése dodatečně vydanými.
c) Co se týče závazků k dávkám na penězích anebo na
věcech cenných, spočívajících na zvláštním titulu právním,
buďte ku přiznání přiloženy listiny toho se týkající. Mezi
dávky na penězích a věcech cenných ze závazku na příjmech
Ipéjícího patří také dávky z farských příjmů pro pomocného
kněze při té správě duchovní systemisovaného, jež až potud
spočívají na dávnověké zvyklosti nebo na zvláštním titulu.
d) Náhrada za mše náboženského fondu má se povoliti,
když napřed zřejmě zjištěno jest, že tomu kterému místu správy
duchovní k persolvování trvalé mše matice náboženské byly
přikázány, a tato náhrada má se vyměřili podle direktiv {na
řízení) v jednotlivých korunních zemích platných Nejsou-li v ně
kterých podobné normy prokázatelny, má se vyžádati rozhod
nutí ministra věci duchovních, aby se mohla výměra dotýčné
náhrady ustanovili.
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Náhrady za nadační mše fondu náboženského, za než se
platí stipendium, nemají se nikdy („in keinem Falle“) do
výdajů zařaditi.
e) Povolení éýdajů na zabezpečení potřebné vody, múze
se stati je^om tehdy, je-li farní budova od místa, z něhož se
voda přiváží, vzdálena nejméně 2 km., aneb mají-li se při
menší vzdálenosti překunati neobyčejné (mimořádné) místní
(terrainní) překážky, a nemá-li farář vlastních prostředku do
vozních (vlastních koní).
• Zjištěni těchto okolností má se státi certifikátem od poli
tického úřadu 1. stolice.
f) Stavební výdaje na pronajaté budovy anebo na částky
budov nemohou býti na zřetel vzaty přihlížejíc k odraženým
již v §'4. lit. b) zákona výlohám na udržování budov a na
amortisaci u
' K II. a) K tomuto odstavci netřeba nic jiného podotknouti, než jen tolik, že výdaj na zeměpanské daně, zde uve
dené přirážky a ekvivalent má se doložiti bérničními knížkami,
anebo ještě lépe certifikáty a platebnými rozkazy od berních^
okresních a obecních úřadů, protože bernicní knížky při delším
upravování fasse nelze tak snadno v čas zpět dostati, ač jich
při pjacení daní třeba bývá.
Co pak se těchto daní samých, přirážek a ekvivalentu
týče, poukazujeme na poučení v loňském ročníku „Časopisu
katol. duch/ na str. 287—290, sešitu 5. a str. 374—379 seš. 6.
dané, protože ministerské prováděcí nařízeni nic nového k zá
konu tam vyloženému nepřidává.
K II. b) Ohledně výdajů na vedeni matrik platí nadále
dosavadní ministerské nařízení ze dne 8. prosince 1885, ř. z.
č. 170, které takto zní :•
„Jakožto kancelářské výlohy za vedení matrik, tam, kde
se tyto neuhražují ze zádušního jmění, může se započísti ve
přiznání o místních příjmech duchovních správců po rozumu
§ 3., odst. 2. b) zákona ze dne 19. dubna 1885 podle počtu
osadníků, a to až do 1000 duší 50 kr. r. č. za každých 100 duší;
při více než 1000 duší 5 zl. r. č. ^a první tisíc, za každých
500 duší nad tento počet 1 zl. 50 kr., avšak jenom až do nej-
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vyššího obnosu 100 zl. r. č., při čemž podílné číslo pod 100,
jinak pod 500 duší se nezapočítává? (Pražský Ordin. list 1886
str. 17, Buděj. Ordin. list 1886 str. 24). Dle toho n. př. z 800
a 867 duší smí se započísti 800 X 50 = 4 zl.; z 1000 a z 1490
duší 1000 X 50=5 zl.; z 1800 a 1920 duší: z prvního 1000
duší 5 zl. a z dalších 500 duši 1 zl. 50 kr. = 6 zl. 50 kr.; z
2000 a z 2400 duší = 5+ 1’50+ 1*50 = 8 zl.
Jak zákon i minist. nařízení praví, nesmí se výdaje kan
celářské na vedení matrik ve fassi dle uvedené výměry počítati, když se uhrazují ze záduší. (Rozh. c. k. správního dvoru
soudního ze dne 10. října 1888, č. 3130, Budwinski XII. č.
4275, str. 658, a ze dne 3. pros. 1890, č. 3838, Budwinski XIV.
č. 5591, str. 737).
Co pak se týče výdajů na vedení úřadu vikariutního
v přiznání přípustných, obnoveno též ministerské nařízení v té
příčině dané dne 19. června 1886, ř. z. č. 107, které, pokud
se týče zemí v království českém, takto ustanovuje:
A. V Cechách, a to:
I. v arcidiecési Pražské:
1. se 150 zl. pro vikariaty: Tepelský, Budyňský, Borský
(Haydský), Kolínský, Planský, Příbramský, Rakovnický, Cheb
ský, Hroznětínský (Lichtenstadt), Rokycanský, Hořovický,
Žlutický (Ludic) a Slánský;
2. sel40zl. pro vikariaty: Černo-Kostelecký, Berounský,
Falknovský, Novo-Strašecký, Vlašimský, Roudnický, českoBrodský, Brandýský nad Labem, Bystřický, Kralovický, Střibrský, Plzeňský a Prosecký.
3. se 130 zl. pro všecky ostatní vikariaty. (Ord. list
Pražský 1886, str. 61).
II. V diecési Litoměřické:
1. se 150 zl. vikariaty: Liberecký, Haňspašský. Teplický,
Ústecký nad Lab., Fridlandský, Óesko-Kamenický, Jablonský
(G-abel), Biliňský, óesko-Lipský, Chomutovský, Mostecký, Ouštěcký, Jablonecký a Semilský;
2. se 140 zl. pro vikariaty: Libochovický, Nymburský,
Turnovský, Mlado-Boleslavský, Mnichovo-Hradištský, Lounský,
Kadaňský:
v
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3. se 130 zl. pro všecky ostatní vikariaty.
III. V diecési Králové-Hradecké-.
1. se 150 zl. pro vikariaty: Králický, Opočenský, Rych
novský, Kutno-Horský, Pardubický, Jaroměřský, Litomyšlský,
Vrchlabský a Lanškrounský;
2. se 140 zl. pro vikariaty: Chrastecký, Dolno-Kralovický,
Ledečský, Polenský, Německo-Brodský, Vysoko-Mýtský, Hořický, Chrudimský, Náchodský, Jičínský, Kostelecký, Lipnický,
Čáslavský, Kopidlanský a Novo-Bydžovský;
3. se 130 zl. pro všecky ostatní vikariaty.
IV. V diecési Budějovické:
1. se 150 zl. pro vikariaty: Kašparsko-Horský, Krumlov
ský, Dešenický, Hostounský, Kaplický, Mirovický, NovoHradský, Jindř.-Hradecký, Horno-Plánský, Prachatický, Do
mažlický, Horšovo-Týnský, Vimberský a Sušický;
2. se 140 zl. pro vikariaty: Bechyňský, Blatenský, Hlubocký, Horažďovický, Lukavický, Vltavo-Týnský, Nepomucký,
Pelhřimovský, Pisecký a Vodňanský;
3. se 130 zl. pro všecky ostatní vikariaty (Budej. Ordin.
list z r. 1886 str. 97).
B. JVa Moravě, a to:
I. V aridiecési Olomoucké:
1. se 150 zl. pro dekanaty: Budišovský, Čechický, Hole
šovský, Uhersko-Hradištský, Brodecký, Lipnický, Místecký,
Novo-Jičinský, Přerovský, Příborský, Prostějovský, Šumberský
a Švábenický ;
2. se 140 zl. pro dekanaty: Bzenecko-Kyjovský, Cholinský, Kroměřížský, Dubský, Koldštejnský, Dvorecký, Kelčický,
Valašsko-Mezřičský, Unčovský, Mohelnický, Velko-Opatovický,
Rymářovský, Šilperský, Šternberský, Strážnický, MoravskoTřebovský, Velko-Bystřický, Výškovský a Vyzovický;
3. se 130 pro všecky ostatní dekanaty.
II. V diecési Brněnské:
1. selSOzl. pro dekanaty: Jemnický, Slavkovský, VelkoMezříčský, Jaroměřický, Brněnský, Hustopečský, Mikulovský
a Znojemský;
2. se 140 zl. pro dekanaty: Třebíčský, Bystřický, Novo-
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Městský, Jihlavský, Telčský, Hodonínský, Vranovský, Olbramovický, Modřický, Měřínský, Kloboucký, Hoštěradieký, Kuřimský, Letovický, Podivínský, Židlichovický, Bučovický, Jedovnický a Jevišovický;
3. se 130 zl. pro všecky ostatní dekanaty.
C. Ve Slezsku :
- V arcidiecési Olomoucké:
I.
1. se 150 zl. pro dekanaty: Budišovský, Krnovský, Opav
ský a Bílovecký;
2. se 140 zl. pro dekanaty: Bruntálský, Oderský a Oso
blažský ;
3. se 130 zl. pro dekanaty: Jakartovický a Hradecký.
II. V diecési Vratislavské:
1. se 140 zl. pro dekanaty: Frýdecký, Jablunkovský,
Karvinský, Johannisberský a Cukmantélský ;
2. se 130 zl. pro všecky ostatní dekanaty.
KII. c) Zde opět poukazujeme na výklad nového zákona
kongruového v „Časopise katol. duch/ z r. 1898, seš. 7., str. 424.
odstavec 4. až ke str. 432.
K II. d) Aby si směl bénéficiât do výdajů zařaditi ná
hradu za mše matice náboženské, žádá se:
1. aby bylo úředním certifikátem buď od vlády anebo od
konsistoře zjištěno, že dotyčnému obročí skutečné určitý počet
těchto mší byl k persolvování uložen za určitý obnos dotace
z matice náboženské jemu poskytnuté;
2. že mu týž počet mší trvale byl přikázán, a nikoliv
snad jen dočasně, jak se to stalo např. gubernialním dekretem
pro Cechy zé dne 6. listopadu 1806, c. ( 36796, dle něhož do
konce r. 1806. duchovenstvu 161.884 nesloužených matičných
mší přebytečných, t. j. na obročí trvale neuvalených bylo odsloužiti (Srov. Jaksch, Gesetzlexikon sv. IX. str. 518). Za odsloužení těchto přebytečných mší sv. dostávali nově dotovaní
faráři roční náhradu v obnosu 45 zl., lokální kaplani 27 zl.
30 kr. a kooperatoři 25 zl. (Jaksch ib. 518; dvoř, dekret ze
dne 22. dubna 1807, č. 7734; gubern. naříz. ze dne 10. května 1807r
č. 14969.) Od sloužen; těchto dočasných mší byli knězi gubernia!-
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nim nařízením ze dne 14. února 1824, č. 61633 osvobozeni, ale
nikoliv ode mší stabilních čili trvalých
Poněvadž ministerské nařízení praví, že náhrada ta má se
státi dle direktiv pro jednotlivé země platných, podotýkáme,
že pro Čephy platí nej vyšší rozhodnutí ze dne 25. března 1802
nebo dekret dvorní ze dne 2. dubna 1802 resp. gubemialní
nařízení ze dne 8. května 1802, č. 13722, které doslovně takto
zní: „Poněvadž nově dotovaní správcové duchovni vůbec pří
lišně přetíženi jsou neplacenými mšemi matice náboženské,
má se počet těchto od 1. ledna 1803 tak obmeziti, aby 600 zla
tými dotovaný správce duchovní 180 mší ; dotovaný 400 zl. —
120; 350 zl. — 105; 300 zl. — 90; 250 zl.
75 a 200 zl. jen
60 mší pro matici náboženskou odsloužiti povinen byl ; za
ostatní pak, které jim již přiděleny jsou .... mají dostati ob
vyklé stipendium z matice náboženské/ (Rieder, Handb. der
Verordg. I. str. 330; Jaksch 1. c. str. 547). Dostával-li béné
ficiât doplněk kongruový z matice náboženské jen 100 zl., mělo
naň připadnouti 30 mší, a jestliže týž dop něk byl pod 100 zl.,
melo se mu tolik mší přiděliti, aby na 1 mši připadl obnos
3 zl. 20 kr. Aby pak každý bénéficiât věděl, kolik mší ad in
tentionem fundi religionis má persolvovati, měl se mu o tom
od provinciální státní účtárny hned při investituře dodati
průkazný arch ^Bedeckungsbogen\ jak bylo nařízeno násled
kem dekretu dvorní kanceláře ze dne 4. října 1843, č. 33781 ;
Rieder 1. c. str. 331.).
Celý tak určený počet trvale na beneficium uvalených
v*
mší a nikoliv redukovaných (Viz Časopis katol. duchovenstva
1898, str. 565 odst. 5) má se ve výdajích započitati. Obnos
pak, kterým se má 1 taková mše počítati, jest obvyklé u nás
stipendium 30 kr. k. m.= 521í2 kr. r. č.
Nelze vsak mezi výdaje zařaditi:
1. mše matice náboženské zvláště placené'.
2. mše erekční, čili dotační (deputatní, určené a limine
fundationis) při ostatních tak zvaných „starých farách“ (Viz
Časopis kat. duch. 1898, seš. 9., str. 565).
Konečně ještě podotýkáme, že na doplněk kongruový
z matice náboženské podle zákona kongruového ze dne
Časop. katol. duch. XXXX. (LXV.)

5

66

Dr. A. Jirák, Zákon o kongrue.

•
< * • •. .
19. dubna 1885 a ze dne 19. září 1898 povinnost, sloužiti
zdarma jistý počet mší ad intentionem fundi religionis, uva
lena není.
K II. e) Výdaje na „trvalé, mimořádné“ anebo (jak
úřední český překlad praví) stálé kromoby tejné výdaje na
zabezpečení potřebné vody obmezuje ministerské nařízení tím,
že lze jich povoliti, jenom když:
1. farní budova, od místa, odkud vodu potřebnou jest dovážeti, nejméné 2 km. jest vzdálena, anebo
2. když sice tak daleko vzdálena není, ale když přístup
k tomu místu, celou jeho kromobyčejnou polohou jest zne
snadněn, na př. asi, když třeba vodu z údolí anebo, z roviny
nahoru dovážeti anebo docela snad donášeti, a když farář
nemá vlastního potahu, s kterým by si vodu dovážel; a
3. když c. k. okresní hejtmanství toto faktum potvrdí
a dosvědčí. Dle zřejmého znění ministerského nařízení vods t.
2. lit. e) k tomuto stvrzení nedostačí certifikát místního obe
cního úřadu, nýbrž jen certifikát c. k. okr. hejtmanství. (Viz
Časopis k. d. 1. c. str. 566).
K II. lit. /*)
O tomto odstavci netřeba se áířiti, protože
sám sebou jest jasný a důvod má v tom, že při pronájmu
budov z výnosu nájemného vždy se odráží zákonitá částka na
udržování těchto budov ve stavu dobrém a na umořování. Jest
tedy již odražena tato výdajná částka při vyměřování výnosu
nájemného.
Všecky tyto zde uvedené, přípustné výdaje jsou taxativně
udány, a proto jiných nelze bez zvláštního svolení ministerského
do přiznání zařaditi. (Viz Časopis k. d. 1. c. str. 566—570, kde
se uvádějí některé nepřípustné výdaje jmenovitě, s potřebnými
k tomu doklady. *)
(Pokračování.)

*) Poznámka redakce. Tyto dosavadní pokyny dostačí, aby duchovní
správcové dle nich svá přiznání mohli do 1. března t. r. sestaviti a
předložití. — Ostatní výklad přineseme budoucné.
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k. mi
nisterstvo vnitra v poslední době příčinu vyžádati si od
císařské ruské vlády vysvětlení řady právních otázek. Ve pří
čině té sděluje nyní c. k. místodržitelství (dle „Úředního listu“
c. k. okres, hejtmanství Vinohradského, Čís. 11., str. 58.), co
následuje:
1. Ruský zákon o manželství zná pouze jedinou formu
sňatku, totiž náboženskou, podle náboženského vyznání snou
benců.
2. Pouze ony sňatky ruských státních příslušníků v cizině
uznávají se v Rusku za platné, které byly učiněny před církevními
úřady (konfesionelními orgány) za šetření pravidel obsažených
v této příčině v zákonech ruských. Tato pravidla jsou
v hlavní věci:
а) •/šou-li oba snoubenci téhož vyznání, má se státi sňa
tek před církevním orgánem tohoto vyznání.
б) Náleží-li při smíšeném manželství mezi vyznavači
křesťanského náboženství jedna strana řecké orthodoxní církvi,
jest výslovný předpis, aby se sňatek stal před řecko - ortho
doxní m knězem.
c) Nenáleží-li při smíšených manželstvích vyznavačů nábo
ženství křesťanského žádná strana církvi řecko-orthodoxní, může
se sňatek vykonati před duchovním správcem toho nebo onoho
snoubence.
d) Go se tkne sňatků mezi křesťany a osobami, jež se
nepřiznávají k náboženství křesťanskému, zakazuje ruské právo
takové sňatky, pokud jde o příslušníky řecko-orthodoxní neb
římsko-katolické církve; připouští je však mezi příslušníky
evangelického náboženství s jedné a israelity neb mohamedány
s druhé strany. V takových případech musí se však díti sňa
tek v evangelickém chrámu.
3. Žádný ruský soudní neb správní úřad není povolán
vyhotovili vysvědčení o tom, zda proti sňatku, uzavřenému
ruským státním příslušníkem v cizině, se stanoviska ruského
práva jest překážka čili nic.
Ku sdělěni těchto vysvětlivek cis. ruského zahraničného
úřadu připojilo c. k. ministerstvo vnitra poznámku, že co se
týče sňatkii uvedených pod 2. lit. d) mezi příslušníky evan
gelického náboženství a israelity nebo mohamedány, jest ra
kouský oddavací orgán, jenž byl o spolupůsobení při takovém
sňatku požádán, ovšem vázán bezvýminečným pravidlem §64.
všeob. obč. zák. (Tento § 64. ob. zák. rak. jedná de impedirnento disparitatis cultus).
Cli.
0 sňatcích ruských státních příslušníků mělo c
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/ oznámka. Tyto požadavky vlády ruské ve příčině uza
vírání sňatků státních příslušníků ruských v Rakousku jsou
toho druhu, že protiví se ustanovením zákona církevního,
zejména co se týče sňatků uvedených pod 2. //., 2. c. a 2. d.
Proto, naskytl-li by se duchovnímu správci nějaký podobný
případ, jsme toho náhledu, aby v té příčině nejednal o své újmě,
nýbrž aby nejdříve případ ten předložil příslušnému ordinariátu,
by ten direktivu mu dal, ač nedáno-li již snad o věci této
v diecési zvláštní poučeni autoritativní, jak by si duchovní
v této příčině počínati měli. — Více psáno o tomto předmětě
v článku Co stanoví občanské zákony carství ruského o
manželstvích smíšených* v ..Časop. katol. duchov.“ z r 1896,
str. 321. nn. —
Dr. Jos. Tumpach.
Mnoho-li lze počítati ve fassi do vydáni při dávkách natu
rálních ? •— Na mnohých beneficiích mají beneficiáti dávky

naturální. Dřívější zákon kongruový z r. 1885 povoloval vý
lohy s dopravou těchto dávek 10%, nynější '¿O0/,. Stává se
však, že někdy ani bývalých 10°/0 ani nynějších 20% nestačí
na krytí skutečných výloh s dopravou, jako tomu jest ku př.,
dostává-li bénéficiât dříví v dávkách naturálních a sám si
dovážeti resp. dovoz platiti musí a je-li les daleko a cesta
špatná. Tu jest však pomoc, a bénéficiât může si ve fassi do
vydání počítati skutečné výlohy, a ne pouze 10% resp.
nyní 20%. Na důkaz podávám následující příznivé vyřízení
rekursu : Farní beneficium v U. D. béře se zádušního lesa
filiálního kostela 99m tvrdého dříví. Při zadání fasse 1894 při
nastoupení bénéficia počítal jsem do vydání skutečné výlohy
spojené s dopravou dříví z lesa do fary, totiž 1 zl. 10 kr. za
jeden metr, neboť les jest 1 až l1,^ hod. vzdálen a cesta
špatná, — tedy ne pouze 10%. — Cena dříví ço srážce mzdy
za poražení vypočtena na 142 zl. 56 kr., a tudíž 10% srážky
na dopravu obnášelo by 14 zl. 26 kr., kdežto já vypočetl
skutečné výlohy na 108 zl. 90 kr. (99 X 1.10), což tedy činí
rozdíl 94 zl. 64 kr. (108.90—14.26). Veleslavné c. k. místodrži
telství však při upavení fasse tuto položku ve vydání škrtlo
a ponechalo jen obyčejných 10% srážky. Protože tato částka
10% fakticky za dovoz dříví nestačila a já daleko více za
dovoz si počítati resp. platiti musil, odvolal jsem se k vys. c.
k. ministerstvu kultu a vyučování a v rekurse jsem dokazoval,
že 10% srážky na dovoz fakticky nestačí, protože les je daleko,
cesta špatná, že denně ne více než 4m dříví se přivésti mohou,
což stojí denně 4 zl. 40 kr. (totiž 3.60 povoz a 80 kr. nádenník). Protože tedy musím více než 10% platiti za dovoz dříví,
a kdybych měl jen těchto 10% srážky, byl bych zkrácen na
své zákonité kongrue, neboť bych více vydati musil, než mně
do vydání se počítá, prosil jsem o započtení faktických výloh,
totiž 108 zl. 90 kr., do vydání. Toto tvrzení své ohledně
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vzdálenosti lesa, nepříznivé cesty a cen povozu jsem měl po
tvrzeno od obecního starosty a patronátního úřadu. Rekurs
ten štastně vyřízen zcela dle výpočtu mého a zní takto :
„Výnosem ze dne 21. října 1897, č. 25371 dalo vysoké ,c. k.
ministerstvo kultu a vyučování místa rekursu faráře v Ů. D.
de dato 6. dubna 1897 č. 188031 a rozhodlo, aby uvedený
nález, pokud jím výnos ze dříví pod pol. 5. v přiznání za
řáděný a 142 zl. 56 kr. tvořící — po odrážce lO°/o výloh —
obnosem 128 zl. 30 kr, do fasse vpočten byl, byl zrušen. Spolu
pak uznalo, vzhledem k tomu, že bénéficiât dle starších fassí
a jejich příloh dopravu přiřknutého mu dříví obstavávati si
byl povinen, aby tento příjem ze dříví, pokud naň farář právo
ma, svým efektivním výnosem, to jest oním výnosem do při
znání zařaděn byl, který vzniká, když se odečtou od trhové
ceny tohoto dříví anebo od místní ceny jeho pevně stano
vené v úředním sídle rekurentovně, výlohy skutečné jím za
účelem převzetí té dávky vzniknuté. “
V Praze dne 7. ledna 1898.
Kde tedy 20% srážky na vydání s dopravou nestačí,
možno dáti do fasse skutečné vydání řádně doložené, a v pří
padě, že by od velesl. c. k. místodržitelství nebylo přijato,
možno rekurovati k vys. c. k. ministerstvu.
)
*
Doni, Brázda.
Co ciniti jest občanu rakouskému ve své vlasti bydlícímu,
aby po manželství ve vlasti uzavřeném legitimováno bylo jeho
dítě, ježto byl v cizině za svobodna s nynější svou manželkou
zplodil a tam v občanských seznamech (Civilstandsregister)
zapsané má? — K účelu tomu třeba jest, a) aby na domácím

okresním soude protokolárně zjištěno bylo, že dítko narozené
z matky N. dne . . . r. ... v ... za své uznává, a že s touto
jeho matkou dne . . . r. . .. v . . manželství uzavřel, c) Na
okresním soudě třeba jest mu se vykázati kopulačním listem
na důkaz uzavřeného manželství, a c) rodným listem dítěte,
jehož legitimace žádá. — Tyto tři listiny (protokol, list kopulační a rodný) zašle do Německa na příslušný civilní správu
matrik (Civilstandsamt, zavedený v Německu zákonem ze 4.
února 1875) spolu s přípisem žádajícím za provedení legitimace
v tamejší rodné knize.
Úřad německý provede ve svých zápisech legitimaci,
doplní v témže smyslu rodný list a navrátí jej žadateli.
Na základě listu rodného a listu křestního z fary cizo
zemské může duchovní správce dítko v cizozemsku zrozené
bez čísla řadového vepsati ve svou domácí matriku. (Viz tento
Časop. r. 1883 str. 423.)
Dr. Ant. Skočdopole.
Matriční listy z cizozemska o poddaných rakouských, dle
nových nařízení vládních. — Mezi vládami skoro všech států
♦) Viz k tomu Č. k. d. 1893, seš. 7, str. 409. nn. a Č. k. d. 1899, seš. 1. str. 52. nu.
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evropských ujednáno jest, aby správcové matrik zasílali
z úřadní povinnosti listy o narození, oddavkách a smrti ci
zinců v tom kterém státě bydlících, ale občanské právo tam
nemajících, čili ve státě cizím ne naturalisovaných a ze své
vlasti nevyhoštěných. *)
Vynes, c. k. ministerstva vnitřních a duchovních zále
žitosti z r. 1879 (ohlášené vynes, c. k. místodržitelstva
Českého dne 22. října 1879) nařizuje: „Rodné listy příslušníků
rakouských došlé z cizozemska povinni jsoů rakouští úřadové
(političtí) bez prodlení dodává ti správcům matrik, tito pak je
ukládají ve zvláštní sešitek, jejž při matrikách křestních
(knihách rodných) chovati a rejstříkem abecedovým opatřiti
náleží, aby snadno se nalezla jména těch, o kterých tyto
rodné listy svědčí.“
Co jest ustanoveno o listech rodných, platí rovně o
listech úmrtních a oddavacích. Že ustanovení toto se vztahuje
i na země koruny uherské, bylo zřejmě vysloveno výnosem
c. k. místodržitelstva Českého ze dne 5. září 1896 č. 133 449,
a výnosem ze dne 1. července 1898, kterýž se odvolává
k vynes, minist. z r. 1879.
V těchto ustanoveních stala se náhlá změna skrze vynes,
c. k. místodržitelstva v Praze ze dne 10. září 1898 č. 135.646
(resp. výnosem minist. vnitra z 12. srp. 1898.) Tímto zajisté se
nařizuje — s výslovným vyjádřením, že vynesení předešlá
o této věci pozbývají platnosti — aby rodné, úmrtní a oddavací listy rakouských poddaných v cizozemsku (též v Uhřích)
dodávány byly od okresních úřadů politických představenstvu
té obce, kdež má domovské právo ta osoba, o které matriční
list dosvědčuje. Seznam a rejstřík abecední takových listů
matričních povinen jest míti úřad politický (hejtmanství).
Jenom ve dvou případech budou nyní povinny politické
úřady dodá váti správcům matrik (farářům) matriční listy došlé
z ciziny o rakouských poddaných, a to:
1. Úmrtní listy mužských méně nežli 24>etých v Rakousku
zrozených dodávati se budou těm správcům matrik, křeří osoby
tyto mají zapsané ve svojí knize rodné (křestní). Obdržev od
okr. hejtmanství takový lis úmrtní, povinen jest správce ma
trik poznamenati v rodné (křestní) knize den a místo, kdy a
kde mužský ten umřel, obdržený pak úmrtní list chovati u
matriky.
2. Byl-li kromě lože manželského v Hakousku narozený
legitimován v cizozemsku, povinen jest politický úřad oznáme
nou jemu legitimaci sděliti s tím správcem matrik, který
má osobnost nyní legitimovanou zapsánu za nemanželskou ve
svojí rodné matrice. Obdržené oznámení má správce matrik
při svých matrikách uschovati.
Dr. Ant. Skočdopole.
♦) Přír. kn. bohosl. pastýř., vydání 2.. I. str. 176
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O založení mešní nadace svob. pána Ignáce Engla z Engelsflussu v Mníšku. — O vzniku nadace Engelsflusské pěkně

vypravuje sám její zakladatel Servát Ignác Engel svob. pán
z Engelsfiussu ve své žádosti ze dne praes. 3. února 1701, již
v té příčině císaři Leopoldu I. byl podal*) a kdež píše, jak
následuje:
„Nebožtík miij otec Servát svob. pán z Engelsfiussu r.
1666 s vychovatelem poslal mne do ciziny. Přišli jsme nej
prve do Francie, tam mezi jinými památnými místy navští
vili jsme nedaleko města Marsilie značně vysokou horu, kdež
kajicnice svátá Maří Magdalena po 33 léta zbožně žila**) a
kteréžto místo S. Beaume se nazývá. Maje určeno, abychom
po Francii procestovali Španělsko, Portugalsko, Itálii, Anglii
a Nizozemsko, na posvátném místě „S. Beaume“ vykonal jsem
modlitbu, do ochrany Páně se poroučeje, a slibem zavázal
jsem se, že z cesty po cizích zemích šťastně domů se navrátě,
ke cti Bohu a sv. Maří Magdaleně na svěřenském panství
Mníšeckém, jež mně má připadnouti, vystavím kapli a založím
při ní malou .fundací na výživu několika kněží, aby tam denně
mši sv. sloužili a všemohoucnosť Boží chválili; že pak vrch
naproti zámku Mníšeckému ležící a dubina — Eichenwald —
nazývaný místu S. Beaume nápadně se podobá, tam právě votivní kapli vystavěti, mně ihned napadlo. Když tedy z cizích
zemi šťastně domů jsem se navrátil a v držení panství se uvá
zal, ze skromných prostředků svých kapli dosti nákladnou
jcem vystavěl a hned také pohodlný dům, jenž několika kně
ží m za obydli dobře stačí. Ježto pak sem četně poutníků
z Prahy přichází a v kostelíku sv. Maří pobožnost rádi vyko
návají, já pak dědiců tělesných nemám, zamýšlím nadaci, k níž
slibem byl jsem se zavázal, vě skutek uvésti tak, aby z ní
čtyři duchovní řádu. Benediktinského byli vydržováni, a vy
jednávám v té příčině s panem praelátem a převorem kláštera
sv. Mikuláše na Starém Městě v Praze, chtěje jim na vydržo
vání kněží sedm tisíc», zl. složití ze svých úspor.
Při celé té věci dobře sluší pak uvážiti, že mé panství
Mnišecké jest statek svěřenský a že duchovním mimo jejich
obydli pozemku ani za dlaň patřiti nebude a kdyby v místě
pražádných viktualii zajištěno neměli, že by tedy někdo
♦) LX11. Religiosorum Ordinis S. Benedicti Monasterii S. Nicolai N. 8.
lit. a) v archive arcibiskupském.
♦*)
tam sv. Maří žila, historicky zcela zajištěno není. Mimo zprávy
o sv. Maří v Písmé sv. obsažené o dalších jejích osudech jen sporé
zvěsti jsou zachovány v ústním podání a dosti neshodné: dle ře«kýcb
zpráv ze šestého století odebrala se do Efesu, kde s Janem Miláčkem
žila až do své smrti (viz Fr. Ekerta „Církev vítězná“ III. str. 256),
dle jiných pověstí za pronásledování křesťanů dostala se do Francouz
nedaleko Marsilie, kdež v poušti žijíc po 30 let také zemřela a pocho
vána jest. (Viz Dra. Bílého Legendy svátých str. 733. a 734.).
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z budoucích uživatelů panství mohl jim činiti obtíže v přivá
žení toho, čeho jim bude potřebí pro dům. Abych i provisi tu
jim sám některak ještě zabezpečil, není mně možno, ježto mimo
panství svěřenské žádného allodu po otci jsem nezdědil, také
mnoho jsem prostavěl, na melioraci panství značný náklad
jsem obětoval a za minulých válek tureckých mnoho škod
vytrpěl. K těmto závažným věcem přihlížeje, jakož i k tomu,
že realisováním zamýšlené fundace rozmnoží se oslava Boží,
osada duchovně i hmotně se povznese četnými poutěmi: mám
za to, že mimo kapitál 7000 zl., který já sám ze svého složím,
nástupci moji nebudou se zpečovati, z důchodů panství du
chovním ročně poskytovati potřebné viktualie v této míře za
jisté skrovné: 12 sudů čtyřvěderních hořkého piva; 12 korců
žita; 6 korců pšenice; 6 korců ječmene; 4 korce hrachu; 12
korců ovsa; 2 centy nasoleného másla; 1 cent sýra; 1 vědro
kyselého zelí; 100 sáhů dříví k palivu.
)
*
Ježto pak ani já ani
moji nástupcové o své ujmě na panství svěřenském nic roz
hodo váti nemůžeme, ale v té příčině Vašeho Veličenstva schvá
lení nám jest vy hledá váti, nej uctivěji prosím, Vaše cis. a král.
Veličenstvo račiž ke zřízení duchovní nadace, jak ji v úmyslu
mám, nejmilostivěji souhlas uděliti“.
Podanou žádost svobodného pána z Engelsflussu císař
Leopold za krátko vyřídil rozhodnutím ze dne 14. února 1701.,
jímž nej vyššímu kancléři českému se ukládá, **
) aby v té věci
opatř 1 vyjádření arcibiskupa pražského jakož i nápadníků
fideikomissu, sám pak aby všechno dobře uvážil a zprávu
předložil císaři. Místodržitel král, českého listem
)
***
ze dne 2.
března 1701 arcibiskupu Janu Jos. hraběti z Breunerů ozná
mil, oč tady jde, a císařským nařízením se zakládaje prosil,
aby své dobré zdání v té příčině jemu zaslati si neobtěžoval.
Spisy té věci se týkající arcibiskup poslal do konsistoře k pro
jednání, ale hned předem f) nepokrytě vyslovil se, že pro
uskutečnění fundace není; nebot 1. není nám — píše konsistoři — doposud známo, co mezi fundatorem a opatem u sv.
Mikuláše v té příčině bylo vyjednáno; 2. zkušenost nejedna
nasvědčuje tomu, že klášterní hospice na ten způsob zřízené
Í)ro vzdělávání lidu pramálo anebo zhola nic neprospívají; 3.
ární kostel ve Mníšku jest spustlý, osada nemá faráře a v první
řadě o to třeba pracovati, aby vlastním a stálým farářem byla
opatřena: stane-lise opatření, aby ve farním kostele denně mše
sv. byla sloužena, poutníci na svátou Horu chodící ve farním
kostele budou moci vy koná váti pobožnost pohodlněji, než
v kapli sv. Maří na vrchu, kamž cesta jest obtížná.
K tomu tedy poukázav konsistoři své uložil, aby vyše
třila, co mezi fundatorem a opatem u sv. Mikuláše bylo v té
) L. c. N. 8. lit. b) — **
) L. c. N. 8. lit. c). — ***
)
L. c. N. 8. lit. d).
— t) L. c. N. 8. lit. e).
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příčině projednáno, aby pak uvážila, nemělo-li by se Jeho
Veličenstvu ponavrhnouti, že by bylo výhodnější, aby na místě
fundace, o niž jde, jistiny 7000 zl. s deputátem z panství
Mníšeckého splatným užilo se k opravě farního kostela a
k fundováni stálého faráře.
Konsistoř, co jí bylo uloženo, vykonala. Listem ze dne
14. dubna 1701 jménem arcibiskupovým opat u sv. Mikuláše
Roučka byl vybídnut, aby podal zprávu, do které míry došlo
vyjednávání mezi ním a svob. p. z Engel sflussu ve příčině
fundace pří kapli sv. Maří v Mníšku.
Opat RouČka
*)
dopisem ze dne 27. dubna 1701 odpověděl
v ten smysl, že doposud nic určitého projednáno nebylo a pro
jednáno ani být i nemohlo, ježto není opatřeno svolení nápad
níků ani schválení císařské ani approbace arcibiskupská. Pro
zatím jednali prý mezi sebou jen o hlavních podmínkách, dle
nichž po případě ťundační listina poříditi by se mohla, ač-li
svoleni dají nápadníci, císař i arcibiskup. Prozatímní úmluvu
pod názvem „Puncta, vermöge welcher das künftige Fundations-Instrument eingerichtet werden sollte“),** opat Roučka
k odpovědi své přiložil, a že jsou dosti zajímavá, vyjímáme
z nich, co tu následuje: 1. Pan praelát se zavazuje, v duchov
ním domě, jejž p. z Engelsflussu na vršku nyní „Madlenberg“
nazvaném, vystavěl, čtyři staré, Vysloužilé kněze na vždy
vydržovati. 2. Duchovni jsou povinni, každého téhodne 6 mší
sv. sloužiti — kdy a za koho, zřejmě jest ustanoveno. 3. Du
chovní mají býti zbožní a vzorní kněží, jazyka českého mocní,
k zakladateli a jeho nástupcům slušní a žádni mrzouti, do
farských a světských věcí vůbec nemají se vkládati, ale přestávati na sloužení mší sv. a žiti jen pro chválu Boží a
pro ušlechtování jiných v duchu pravidel duchovních. 4. V
duchovním domě má se zachovávati klausura, ženským příchod
na prosto buď zamezen a jen zakladateli a jeho nástupcům,
jakož i jejich manželkám do domu vcházeti jest dovoleno. 5.
Duchovním zakladatel odevzdá kapli sv. Maří se vším příslu
šenstvím. nově vystavěný dům obydelný s nábytkem, s chlévy,
kůlnou, kurníkem, studni a se vším, co při domě vystavěno
jest anebo od zakladatele ještě vystavěno bude. 6. Tolikéž
i kaplička „Eremitorium“ na protilehlém vršku vystavěná du
chovním v držení má se odevzdati. 7. Také jim p. zakladatel
v užívání přenechá nově zřízenou vinici, zahradu ovocnou a
květinovou s vrškem „Kalvárii“ při vinici. 8. Pan zakladatel
odevzdá jim nove upravený rybník pro chov ryb. 9. K vydržo
vání duchovních zakladatel panu praelátovi vyplatí jistinu
8000 zl 10. Pan fundator za sebe a své nástupce zavazuje se,
z důchodů panství Mnišeckého duchovním odváděti deputat,
*) L. c. N. 8. lit. f).
**) L. c. N. 8. lit. g).
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jak v žádosti k Jeho Veličenstvu bylo shora uvedeno, s tím
rozdílem, že místo 2 centů má se dávati 240 liber másla na
soleného a 120 liber sýra. 11. Aby duchovní měli piva dostatek
i pro hosty a pro podělování chudých, mají míti právo na
přivarek ještě 11 sudů tím způsobem, že na jeden sud piva
mají si dáti sami dva korce ječmene. 12. Na opravy střech
na kapli i na duchovním domě p. zakladatel složí ještě ka
pitál 500 zl. 13. V lese' dříví sbírá ti a honitbu provozovati
duchovním nikterakž nepatří aniž na nic jiného, leč co jim vymíněno bylo, nárok činiti sobě nemají. 14. Cizí piva sobě
objednávati, duchovní práva nemají, ale fundator pro sebe a
své nástupce vyhrazuje si právo při kapli prodávati pivo, víno
a jiné při poutěch obvyklé věci. 15. Duchovní mají býti po
vinni, k žádosti zakladatele a nástupců sloužiti mši sv. i v do
lejší kapli v zámku. 16. Pan zakladatel má opatřiti zápis fun
dace do zemských desk, stvrzení arcibiskupské i císařské.
(Dokonč.) — Dr. Fr. Krásí.
Jest duchovní správa zavázána dodržeti hodinu k pohřbu
určenou na úmrtním lístku obvodním lékařem? — {Dotaz.) Jedná
se o následující případ. Jistá osoba zemřela dne 13. prosince 1898 o
11. hod. večer] pohřeb lékařem určen na 15. prosince a to na 3.
hod. odp.y lékař pak nedotekl, „že před touto hodinou mrtvola ne-mí
býti pochována“. Poněvadž však veškeré pohřby u nás konají se ráno
se mší sv. a strana si přála v tomto případě p<»hřbu také ráno, vj ho
věla jí duchovní správa a pohřeb vjkonala ráno. (Nejednalo se zde o
žádnou zvláštní (nakazí.) nemoc!) I 03’>ěluji se dále se tázati: Může
obvodní lékař duchovní správu proto stíhati? Důvodem lékaři jest,
„že prý má mrtvola 48 hodin býti nepohřbena“. Avšak v naznačeném
případě (do 3. hod. odp.) také to není ještě 48 hodin; rhtél-li by
lékař předpisu úplně vyhověti, ^oodím, že v podobných případech by
měl určovati pohřeb až na čtvrtý den na ráno.
Odpověď. — Dvorský dekret ze dne 10. dubna 1787 nařizuje,
aby mrtvola nebyla pochována, dokud by od smrti neuplynnlo 48 ho
din. Starší dvorský dekret ze dne 14. srpna 1772 dovoluje puchovávati po 24 hodinách od úmrtí, když byla nemoc vel » i nakažlivá, ze
jména kdjž rozšířila se tolik, že ji považovali jest za epidemickou.
Dekrety těmito stanoví se nejkratši doba mezi nastalou smrtí a
pohřbem. Ustanovení tato siřeji rozvedena jsou v „Kundmachung des k. k.
Statthalters für Böhmen vom 1. Juli 1894. Z. 58897, durch welche
Bestimmungen zur Regelung der Todtenbeschau getroffen werdea“.
(Tištěno v tiskárně, c. k. místodržitelství r. 1894.)
Ale vyměřený čas tento nebere a nemůže se bráti po hvězdář
sko, jakož i sami prohledači mrtvol i o tak neberou. Zejinéňa dovoluje
písmeno zákona pochovávání pozdější, nebvla-li nemoc nakažlivá,
ano i po nemoci nakažlivé, kdjž možno jest mrtvolu dostatečně odloučiti od místnosti obývaných.
Po bvězdářsku nepočítal lékař v daném případě; za to jest od-
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poveden jenom on sám. Duchovní správce povinen jest zachovati jen
tolik, aby před určenou na lístku ohledacím hodinou nepochovával,
jakož vůbec nesmí pohřbu před se bráti, dokud lístek ohledací jemu
do rukou nepřišel. Ale duchovní správce může pohřeb ustanovili na
dobu pozdější, může zákonem ustanovený čas prodloužili (prodloužení
dovohti) o celý den, třeba i ještě více, když k tomu má dobrý důvod
a když nebyla nemoc nakažlivá neb až epidemická.
Tak byl by mel jednati duchovní správce v daném případě.
Jestliže však měl dobré k tomu příčiny, aby pochovával ráno, a ne až
odpoledne —a taková příčina jest i ta okolnost, že na té osadě se vůbec
nepochovává odpoledne, — zajistil by se proti všem nepříjemnostem se
strany lékaře možným, kdy/ by nařídil, aby hrob zůstal otevřený až

do hodiny na ohledacím lístku výslovné určené.
Že by obvodní lékař chtěl duchovního správce pro čas nedodr
žený stihati, pochybujeme. Vždyť ani on sám se Času zákonem ustano
veného nedržel, že sn rt byla nade všecku pochybuost jista. Farář má
na svoji omluvu zavládlý obyčej pohřbů jen dopoledních, a snad ještě
to, že do druhého dne pro jisté příčiny (n. pr. neodkladný odjezd jeho,
obtíže s plechováním mrtvoly v domě zemřelého) čekati lze nebylo
naprosto, nebo jen velmi těžko.
Dr. Ant. Skočdopole.
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Sv. Vojtěch, druhý biskup pražský, jeho klášter a úcta u lidu.

Napsali Dr. Fr. Krásí, metrop. kanovník, J. Ježek, c. k. professor. číslo XX XIX. za rok 1898. V Praze, Cyrillo-Methodejská knihtiskárna V. Kotrby. Nákladem Dědictví sv. Pro
kopa. Str. 795.
Když r. 1895 péči Dědictví sv. Prokopa vydáno dílo
„Sv. Prokop“, uvítáno veškerými kruhy českého čtenářstva
sympaticky a vysloveno odůvodněné přání, aby vedle našeho
slovanského světce na Sázavě dostalo se stejného vědeckého
zpracování a ocenění i ostatním světcům českého starověku.
Dnes s povděkem zaznamenáváme, že praní naše se splňuje.
Učený a všestranně činný kanovník metrop. pan Dr. Fr. Krásí
podjal se s prof. J. Ježkem záslužné a vděčné práce, na oltář
oslavy sv. Vojtěcha položití dar veliké a trvalé ceny, svou
práci. Pan Dr. Fr. Krásí v oboru kritické biografie získal
si nejednoho vavřínu. Práce jeho, „Arnošt hrabě Harraich“ a
„Sv. Prokop“ v České historii zaujímají čestné místo. Nejsou
to holé životopisy, je to kus české historie, a to historie ka
tolické.
Proto s oprávněnou nadějí sáhli jsme k této nějnovějsi
publikaci Dědictví sv. Prokopa a vyznáváme rádi, že jsme se
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nezklamali ve své naději. Vždyť si toho sv. Vojtěch od svých
krajanů zasloužil, aby se jeho působení dostalo vědeckého
ocenění, ba řízné apologie oproti nevědomosti a zlomyslnosti.
Jest to Cech zářící v době našeho starověku jako jasná hvězda
daleko přes hranice našeho království. Jest českým vladykou
a biskupem povzneŠeným svou učeností a svou svatostí nade
všechny své vrstevníky. Chvála jeho ozývá se v jazycích a
u národů, kteréž k nám Čechům a k naší historii nejeví valně
lásky. Pp. spisovatelé zasloužili si v plné míře našeho vděku,
že pojednávajíce zevrubně o životě a působení sv. Vojtěcha
zapudili stíny, v kteréž Čeští herostratové snažili se strhnouti
sv. biskupa pražského, a že osvítili několik temných listů
z našich dějin.
Celé dílo rozděleno na úvod a tři díly, a sice: I. Život
sv. Vojtěcha, II. Dějiny kláštera Břevnovského, III. Úcta sv.
Vojtěcha u lidu. V úvodě shledáváme celou literaturu svatovojtěšskou, a sice na prvním místě literaturu doby staré; jest
to 1. utrpení sv. Vojtěcha, 2. Jana Kanaparia život sv. Voj
těcha, 3. Brunův životopis sv. Vojtěcha; 4. verše o utrpení
sv. V., 5. zázraky sv. V. a konečně nejstarší literatura svatovojtěšskn v jazyku českém, která ovšem jest velmi skrovná.
S potěšením pročítali jsme tuto stať a nabyli jsme pře
svědčeni, že pp. spisovatelé ovládají zcela toto pole, jež tvoří
základ, na němž velkolepé své dílo zbudovali. Čtenář nalézá
tu dále podrobný a úplný seznam celé literatury o sv. Vojtěchu
nejnovější doby, a to nejen české, ale i německé. Jest hojná.
Tomu, kdo by o té které temnější stránce života sv. Vojtěcha
chtěl nabyti úplného světla, ukazují cestu.
V díle I. kap. 1. rozepisují se o rodu, příbuzenství a
panství Slavníkovců. Rozsah jejich statků byl značný. Lze
říci, že zaujímal menší polovinu Cech. Mluví (str. 53) o pří
buzenství sv. V. s královským rodem Saským, z různých vý
kladů dopouštějíce, že sv. V. byl druhým bratrancem císaře
Jindřicha II. (báby byly sestry). Známo, že prof. Dr. Kryštůfek jest názoru jiného. Při katastrofě Libické zahynulo čtvero
bratři sv. V. (str. 60.) Pořej unikl do Polska. Zajímavo, že
v Polsku dosud žijí rodiny, jež se za potomky tohoto Pořej e
pokládají. Kniha líčí dále mladí sv. V., popisuje jeho rodiště
Libici po stránce topografické i historické, — jeho vychování
i pobyt v Děviné. Pěkná a poučná jest kapitola o biskupské
škole Magdeburské. Dočítáme se dále o způsobu života naděj
ného syna Slavníkova v tomto slavném učení. Jak známo,
rozcházejí se zprávy Jana Kanaparia a Bruna v této příčině.
Zcela případně vystihují pp. spisovatelé poměr Radlův *) k sv.
Vojtěchu. Xebylf on vychovatelem sv. V. v našem smyslu,
*) Že by Radla byl totožným 8 Anastasiem opatem břevnovským. popí
rají novější historikové. Viz Český C. H. rocn. IV. str. 341.
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jako spíše vrstevníkem, kterýž jsa synem některého podda
ného Slavnikovců dán byl Vojtěchovi za společníka, spolu
žáka (rnrrzfjoqpog) *). Pobyv v Děvíně 9 let navrátil se do své
vlasti jako podjáhen, kde biskupoval první biskup český Dětmar.
V kap. VI. str. 79. nn. pojednávají pp. autoři o zřízení pražského
biskupství přijímajíce názor prof. Dr. Fr. Kryštůfka, že Cechy
nikdy nenáležely k Řeznu. Týž náš církevní historik doplnil
své důvody k této věci velmi případně v Čas. kat. duch. r.
1898 str. 7. řka mezi jiným: „Když němečtí spisovatelé stále
o tom mluví, že ke zřízení pražského biskupství bylo třeba
svolení biskupa řezenského, pak bylo k tomuto svolení třeba
solnohradského metropolity, jehož metropolitní pravomocnosti
měly Čechy býti vyňaty. Kde jest svolení arcibiskupa solno
hradského? atd.“ První biskup velerozsáhlé diecése české skonal
2. ledna 982 (str. 108) a sv. Vojtěch (str. 110) zvolen biskupem
a poslán k investituře k císaři Ottovi II., kterýž tehdy meškal
ve Veroně. Nabyv potřebného potvrzení konsekrován od mohučského arcibiskupa Willigisa. Pp. spisovatelé popírají, že by
bylo sv. Vojtěchu při investituře složití německému králi man
skou přísahu dovolávajíce se práce velmi cenné spravedlivého
Němce a protestanta H. S. Voigta (Adalbert von Prag). Ale
nelze popříti, že pražští biskupové náležejíce k řadě říšských
biskupů byli až do Innocence III. v jakési závislosti na ně
meckých králích a že Otto II. před investiturou tuto závislost
přísahou si pojistil (viz Kryštůikovy Dějiny). Sv. Vojtěchu
podařilo se r. 983 (str. 111) spojití Čechy s diecésí Moravskou,
kterou až dosud spravoval biskup slovanský. V jaký poměr
sv. V. k slovanské bohoslužbě vstoupil, dočítáme se v kap.
III. str. 122. Pp. spisovatelé dokazují, že sv. V. nebyl nepří
telem slovanské liturgie, ale jinak doličuje Kryštůfek II. 419
uváděje výrok Středovského Sacra Moravia 571. V hlavě
XIV. a XV. (str. 130) dovídáme se o příkladném životě mla
distvého biskupa pražského. Statě ty jsou velmi zdařilé a
svědčí, že pp. spisovatelé psali s láskou a se zápalem. Vojtě
chova horlivost pro odstranění řádů pohanských narazila na
neodolatelné překážky; boje se (str. 138), aby někdy Bohu
nemusil za všechno to zlé odpovídati, opustil zemi, odebral
se do Říma a se svolením papeže Jana XV. vstoupil do klá
štera na hoře Aventinskó, kde o jeho biskupské důstojnosti
nikdo nevěděl, než opat. Avšak Čechové po svém biskupu
zatoužili a na papeži žádali jeho návratu. Papež na synodě
Římské kázal sv. Vojtěchu, abv se vrátil do své diecése (str.
153). Návrat sv. Vojtěcha do Cech měl v zápětí událost hlu
boce zasahující v církevní a kulturní vývin našeho národa.
Biskup český vzal totiž s sebou z Říma 12 benediktinů z roz
ličných klášterů Římských a vystavěl s vévodou Boleslavem IL
*) Srv. Voigt H. S. Adalbert von Prag. Berlin 1898.

78

Literatura.

klášter v Břevnově, kolébce to klášternictví v Čechách
(154, XXII.).
Vojtěch uvázav se ve správu své diecóse brzy přišel do
sporu s mocným rodem vládyckým, s Vršovci (str. 156), kteří
porušili posvátný asyl chrámový, tak že V. byl nucen na ně
vydati klatbu. Nebylo pak valné shody mezi SlaVníkovci a
Přemyslovci, a když Boleslav II. těžce onemocněl a za něho
v zemi vládl Boleslav III. (Ryšavý), kterýž byl úplně v rukou
Vršovců, tu nemohl sv V. zůstati v zemi. Těm, kteří proto
viní sv. našeho biskupa z nestatečnosti, sloužiž na vědomí, co
v té příčině velmi případně a domluvněv dovozuje protestant
Voigt. Navrátiv se do svého kláštera v Římě stal se tam sv.
V. převorem. Kap. XXII1. (166) líčí apoštolské práce sv Voj
těcha. Jest to překrásné líčení, jehož nelze čisti bez hlubo
kého dojmu
Sv. Vojtěch procestovav území svého rodu přišel ke Slo
vanům, do Krakova a odtud do Uher, kde biřmoval (dle ji
ných podruhé křtil) sv Štěpána (Vajka) a působil s takovým
zdarem, že se pokládá za apoštola Maďarů, na Slovensku a
Poláků, kdež v Krakově dosud kostelík na jeho přítomnost
pamatuje. Dle tradice působil i ve Slezsku, zejména v O polí
(Opeln).
(Dok.) — Jos. Havránek.
Prof. Dr. Norbert Peters: Die s^hidisch-koptische Uebersetzung
des Buches Ecclesiasticus auf ihren wahren Werth ftir die
Textkritik untersucht. Freiburg i. Br. (Herderi 1893: str.
VIII, 69.
Jesti všeobecně známo, že Septuaginty nemáme v té po
době, jakou měla původně, nýbrž že se do ní dostalo mnoho
změn a chyb vinou opisovaců, a to hlavně po vydání Origenovy hexaply. Ježto však tento překlad Písma svátého jest
pro biblickou kritiku veledůležitým, není radno zapomínati na
ony překlady, které vyšly ze Septuaginty, a zvláště ty dlužno
míti na zřeteli, které bylý pořízeny z řeckého textu předhexaplarského, jako na příklad sahidský, aspoň z části (srv. Aug.
Ciasca, Sacrorum Bibliorum fragmentá copto-sahidica, vol. II.
Romae 1889 str. XXXIII. a násl.). Zlomky sahidského překladu
jsou bohužel roztroušeny více méně po celé Evropě a všechny
nevyšly dosud tiskem, ba i ty, které byly vydány, jest těžko
si objednati, protože vyšly v různých dílech a časopisech.
Peters pojednává ve svém spise jen o překladě Ekklesiastika a poučuje nás o ceně toho starého překladu, o methodě
překladatelově, o variantech i jiných důležitých věcech, spa
dajících do oboru kritiky textové. A dochází toho důsledku,
že v sahidském překladě jsou mn hé odchylky, které se nalé
zají již v rukopisech řeckých, některé však že se jinde nevy
skytují a svou původností se zamlouvají. Spisovatel však jest
exegetům také tou radou, by byli velice opatrní, když se. od
volávají na sahidský překlad, poněvadž mnohé jeho varianty
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nepocházejí z předlohy, nýbrž spise z methody překladatelovy
(str. 58).
V Petersove spisku jest to nemilým, že koptská slova
jsou vytištěna jen písmem řeckým. Doufáme že nakladatel
jeho se postará o lepší tisk, když vyjde kommentář k Ekklesiastiku neb aspoň ona kritická rozprava, kterou nám spiso
vatel na str. 59 slibuje.
Fr. Vine. Zapletal, Ord. Praed.

Herausgegeben von P A. Scherer.
IV. Bd. 1. u. 2. Hälfte Vom XIIÍ.
letzten Sonntag nach
Pfingsten. S. 823. M. 8. Freiburg in Breisgau. Herder’sche
V erlagshandlung.
Svazkem tímto dokončena sbírka kázaní nedělních na celý
rok. Po opětovném příznivém soudu, jejž jsme o díle tomto
pronesli, netřeba znovu ujištovati, že s prospěchem lze užiti
kazatelům bohaté látky, tuto snesené Svědkem boh.tosti
sbírky a zároveň příhodným vůdcem ve volbě předmětů k du
chovním promluvám bude kazatelům pečlivě a podrobně se
stavený1 rejstřík, jenž na str. 771—823 v abecedním pořadu
podává nejen předmět, o němž ve sbírce pojednáno, nýbrž
i kratinký rozvrh, jakým se to stalo. — Majíce nyní před ru
kama celý nedělní cyklus, ve 4 svazcích čítající 3015 stran
velké 8°. naplněných vybranou látkou homiletickou, můžeme
tím bezpečněji sbírku doporučiti, ana též cena 28 mk. = as
16 zl 80 kr. není přemrštěna.
Dr. Jos. Doubrava.
Bibliothek für Prediger.

Dr. Fr. Göpfert: Moraltheologie. II1. Band. Paderborn, Ferd.
Schöningh, 1898.
Obsáhlá a důkladná mravouka Gopfertova dokončena
dílem třetím, jenž jedná o prostředcích života křesťanského,
t. j. o svátostech, s připojeným pojednáním o censurách a vadnostech svěcení čili irregularitách. Jest to tedy traktát pasto«
rálně-právní, jakýž nalézá se i v jiných mravovědách, jako
u Müllera, Elbla, Lehmkuhla atd. Celkem možno o něm pověděti jen plnou chválu, byt i kanonista v některých jedno
tlivostech s vývody páně autorovými úplně souhlasiti nemohl.
Jet vse podáno jasně a přehledně, s plným respektováním vý
nosů kongregačnich starších i nej novějších, tak že obsažena
tu disciplina v duchu v pravdě církevním. Zejména přesné
rozlišování a stanovení pojmů činí osvojování si látky tu ob
sažené a memorování snadným, což nebývá právě vlastností
každé učebnice. Ostatně pak přispívá k tomu i logické uspo
řádání, jež hlavně tam jest zjevno, kde per puncta různé pří
pady, resp. výjimky se vypočítávají. Proto možno celou tuto
mravovědu, o jejímž prvém a druhém díle byl již v Časopise
tomto dříve pronesen úsudek velice příznivý a pochvalný, co
nejlépe doporučiti, jelikož není pochyby, že konati bude ka
ždému služby dobré.
Dr. Jos. lumpach.
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Důkaz Jeho božství. Napsal Monsignore Em.
Bougaud, biskup Lavalský Dle druhého vydání francouz
ského přeložil
Melka. (Vzdělávací knihovny kato
lické svazek X. Pořádají Dr. Tumpach a Dr. Podlaha.) Cena
45 kr. Cyrillsko-Method. knihtiskárna a nakladatelství V.
Kotrby 1898.
Deset kapitol knížečky této nevelké, ač velice obsažné,
vyňato dle udání pana překladatele z velkého díla Bougaudova
„Le christianisme et les temps presents“, v jehož druhém díle
nadepsaném „Jesus Christ“ obsaženy jsou pod záhlavím: „Les
conclusions logiques de la vie de Jésus-Christ“. Jest to apologetika božství Kristova vyvozená ze zjevu Kristova, Jeho
působení a výsledků i účinků tohoto působení. Poměrně málo
slovy tu mnoho pověděno a pravda, jež zajímá již po celé
téměř ŽOOOletí pokolení lidské, novými živě působivými důvody
opodstatněna. Obsahu knihy velezajímavému odpovídá také
zevnější forma. Psánať jest kniha živým a velmi plynným
slohem, jejž se podařilo panu překladateli také v překladu zachovati. Kniha výborně se hodí do Vzdělávací knihovny kato
lické a zasluhuje povšimnutí všech opravdu vzdělaných kato
líků a křesťanů, ano bylo by záhodno, by čtena byla ode všech,
kdož poněkud opravdu smýšlejí o věcech náboženských. Úprava
knihy jako všech v této knihovně vzdělávací vydávaných
velice slušná.
?r()fDrozd.
Postní kázaní, která r. 1898 u sv. Tomáše konal prof. Dr.
Robert Neuschly vyšla právě tiskem. Předmětem jich jest umučení a
utrpení Páně. Dr. Kupka, prof. pastýřského bohosloví v Brně, vzdává
jim všelikou chválu, nazývaje je „dílem i co do formy i co do obsahu
velezdařilým“, v nichž „vše, co obsahují, obstojí i před soudnou sto
licí přísné vědecké kritiky“, „tak že spisovatel se touto sbírkou ká
zaní čestně řadí mezi nejpřednější pěstitele českého posvátného řečnictvíu. Upozorňujeme proto ládi na sbírku tuto, přejíce jí rozšíření a
užití největšího, jelikož jsme přesvědčeni, že doporučujeme práci svě
domitou, bezúhonnou a praktickou.
— mp —
Ježíš Kristus

Podává Dr. Fr. Kyzlink. V Brně 1898.
Cena 40 kr. Nákladem papežské knihtiskárny benediktinů Rajhrad
ských. (Knihovny našeho lidu r. II. č. 6.).
Kniha roztomilá, kterou každý se zálibou a s prospěchem si
přečte. Jet v ní mnoho poučného, zvláště co mravů a obyčejů obyva
tel zajordánských se týče. Vypravování jest poutavé a nestrojené.
Autor podává jen to, co sám zažil, co sám viděl a slyšel, vybrav
z toho pro tyto črty arci jen něco, ač toho má v zásobě více. Než,
nepochybujeme, že také o to s veřejností se sdělí, mohouce ho uji
stit]’, že budou všichni s touž radostí to čisti, s jakou četli tuto
„ukázku“.
Dr. Jos. Tumpach.
Z cest po svaté zemi.
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