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Politické obce jako činitelé v cirkevních 
konkurenčních záležitostech. 

Dr. Josef Novák. 

Úvod. 

Pře S u n e m nálbož'enslklýloh poměTll, který byl z~:nl!S:ohe11 
hlavně :u:znál1i:m mrkve česk,o!S~o,ven:ské, stala o5lel ož8,havo,u ,0táJzka 
účals:1Jm)!5tví poHtickýchohcí v 0Ítke,Vtl1í1ch zále'žito,s,tech kon
ktmenČlúch, 

Přeisun ten pl'olVledlem. někde tou měrou, 'ž,e z katohckéh'O 
obyvate,1stva zllstaJoo jen něko,lik rodin nebo jledh1JoWvcu a tak 
nej,eill OIbecmi rady, nýbrž i C1erá z,alsltuipite1stV!3J složlen'a jls,ou 'L n~
katolikll a úřady byly postaveny př:eid otállku, zdla.li takiové 
,obec,ni ?' ,astupit,el :s,tv ,o jle'st nad!álle čilliteWem, případně 
za jaJkych pod!m:ímJek z,lt5otáv-á činitel€m v Ch'~V11]C:h záležito'ste:ch 
konkm8n:čllÍJch. 

K 00 n k u r e' no í ro,zumí sle p0'Vl.nnOls,t př1spívati na poti"eby 
katolioké cÍlrkve. Poněv~díž j,e:st tu zprraNidla zavá)záno, nt.kolik 
činit,elů:, kte,ří mezi 5eho'11 k onkuru,jrí , mluVí ISle 'o' kion:kurenci. 

, Tato, kOl1lkurle[1Jčil1í povinn:ost jesrt ome:z'e,na jen na potř'eby 
cí ,r k vek a tol i (') k é, a žáJdln;é jiné. J e,s,t to výls,le-dek dějin

ného v:ývIo:j:e poměru katoEcké c;Íit'kv€ a srtátu. 
Pí-eďevším je,st I10ZleZ11áva,tid,ra z.průls;ob~ kio:nJkuremlc:e, totiž 

t,ak zv:anou konkurenci s t a veb n í a konktllrenci jri,noU', iíek
něme vše 00 b 8 C n ° u. Toto l"Q;z€'znává.nl jelst záilmnem o:ďuvod!
něno a j:est \1elmi d'ůležjté pro pochlOpení ce,Jé'ho, prob[ému. 

Pokuid s,e tkne konkureuCl8 s t. a v ,e b n í, ISIP'O'ěiv-á tato, jak 
ji'ž nálzlev 'Ů'znacuj.e, v pé1či ° c:ID.'kievni Isrtavb~, tedly: blUdo'vy 
lws1lela a f:a[-y. KonJkurenoní činitelé jsou pO;vÍllllÍ z,řiz.o,v-ati a 
uĎJrž,ovati tyto budovy. BokuJd: SI€' tkne z-vláJště k o IS, tel U, za
hrnuje tato povirunlO'st ,ale j'e ,š,tě j~llJé po,třehy, a to, opatření 
l{JO'stell1ích rouch, kos.te~níhl() ná~a;drí ,a vuhec, ko:st€llmclh potřeb 
Co to k o s tel n í pot ř e b y vúb:eCi jSO'lll, mMe o'Višlem v- . kon 
kretnrÍrrn! případě hytí spomo. Srpo,ry tyto' b~ly řeš'eny 'dlekrrety 
dv-omí kanc,eláře a je:st takto dne:s ,skom o všelch pří:pad1ech 
jasu'o,. Tak z,a potřeby kos.t:eilní 'Sll:} pov:ažuj'e také povinnost 
vydr'žovati k o st e ln í k a a var han í k a. I byt varhani1ka, 
je-li ,Sle služibo'11 varhaníka slpoj:e.l1, jest prohlášen: z!a potřebu 
kostela.. Taktéž k O' n f e ISI ion e 1 n í 11 ř bit 'Ů' v hyl dNorslkýtm 
delk1'8tem z 23. května 18304, č. 11.237 (lptO Moravu) prlohlálšen 
za SIOl~čáJS,t budovy kO'stelbú a t,edty zla lJřed~lěrt ,sta,\1ebn1JÍ Im!I1-
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kLmen CH. Vydržoyám± hro b ní k a je-s_t j:en čáJstečně povinností 
l(jonklU'm~ČAlllich činibelŮJ, neho,ť hrobník .i '~S,t l1'ej,en ·liáJb:O'že[}Jským, 
nýbrž i zdraNotlllm zřízen_cěll. 

Osta,tní potřelbry církve katolick é }SiOU předmětem tak z,van é 
vše o b ,e c n é konku[lenc,e. Sem spadá na příklad vydiržo",á ní 
fM'á,řle~ c1:o:c1!álviánf potřeb k c,írlmvnÍIllJ slavnols.tem !Ill[mo- ko-stel, 
na pí'iklad na "Boží tě]o-" a na "Vlzkřílše,llÍ" a jiné'. 

I. Stavební konkurence. 
Ta,t-o' stránka opatření potřeb ka,toEcké cil'kve- je-st. u[}raVlena 

tak zvan)rmi konkur -enčními zákony a to na MOl'avě 
z6;IllSkým záJkonem č. 11[1864 a ve STevsku z-ákoiJ.1:em č. 2[1864. 
Pro Čechy žádný taikový zálklon VydáIJ.l nebyl a platÍ! ŤlUI staré 
předpisy. Není tedy v Čechách zvláštní konkurence stavební, 
nýbrž jen konkurence všeobecná. Oba tyto zákony jsou dosud 
v platnosti, byvše výslovn'ě zachovány zákonem o úpravě vněj 
ších poměrú cirkve katolické č . 50/1874. (§ 57.) 

K vúli zjedil10diUšení proml'lllvÍIl1 nejipltve jieill' o zálkhně 
m -o r ,a v :s k é m a na kOiJ.le,o vytklnu 110zdlÍ'ly ,dJlre zállwna I'3Lelzlskéiho. 

DJ.:e, -obo-u těchto kO!llkurelflJčn~chJ 'zállmnů jSlou konkuren-čními 
mniteJi 11Ie,j:prv1e jměn~ n ad' ,a č n f, dále jmění: k o s t elll1JÍ, dláJle 
b e n e f i c.i á t , dálel pat r on a na kOllleco b c ,e,. 

Po-vinllost obcí hradíti potřeby katoHcké- církve jelst s, u b
s i d: i e r Tll í, nastupuje a-ž tle1hld:y, kdy~ prosrtředky př~ldlchálzejí
cích činitelťr nestačí. 

Jest tedy OtáJzkOllli, jak,ou for JIl o u -obce tIUJtO" sIVoj:i po
vinnost plni, jinými slovy, které o r g á n y zastupuji obce při 
plnění této povinnosti. 

Pl'i tom jest 11ozelzl1áíVati dil1e konkUl1elllčn~ch záJkonů tři 
připadly: 

1. Ke kos-telu j1est přifaJ'ena j-en j e dn a oh e C. Tu jest ďl' e 
k ,o II k u r e II ční h o z á k o na poEticklli ohe,c llositeJ'em prá,v 
3 _ ·z,á;vazk'li kOlnkutrenčnich a je,s.t zastupoiVáilla v této sfVIé' vl'ast 
llosti o be c n ií)nr z a sťurpd t ieHsltv1e m. Vý~(Om1ýlm ol'gáinJem 
jest s tar o sta. V tomto sta,vu však llwsltrulia zálslaďrui změna 
zák ,onem o vněj,šiCih poměrech cirkve katolické 
č. 5 0/1 8 7 4. D~e tohotozák:úna pře!s,tala býti obe1c poilitická 
nos-itelem práN a záva,zků konklhl'eiJ).Jčn~ch a stala, Ise~ ji~lli ob e c 
far n Í', to je-s.t n.i.koliv ji~ souhrn o ,t: y v: a tel. v ob'VIod~l' obce 
hydlIíiCiÍlClh, nýb~'ž ISO'tthrn J.{ a to' 1 i, k Ul v ,obrvudltu -oblc~1 bY'drr~ci!ch 
a povinllost p€lčova_tio potfeby drkve katolické přelMa z oby
vatel obce na k a tol i c k é obyva-tde. 

Zákon tento jest velmi Mrlielžitý, I1eblolť se jim po s,tálém 
kolísáJní konečně up'l'avu<je Vlšeoheclllě' pomě!r státu 1ť cfu'kví 
katolické a to clelkem v duchu stáitu modJemiho. Zákon ten 
ponelchává s~c'e církvi j,eji orgamrusalci a .i'ed '~ 'pil'áva, aJ'e po,dlrobruj e 
oboje státnímu d,ozoTu. 
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Zákon tento platí dosud, ač se vyskytly také názory, že jest 
vlastně z,ru:šen ústavní listinou l'e'[J'ubliky čelsko,silovenlské, aJ to -
§ 124, kte,rý prohlaš11j,e rovnost vše,ch cirkví, čemuž, b~ záJklon 
tento', přizná.va,jicí církvi katolické' přece jen výjimečná! p1'áva, 
ocupo'ro-v,a1. 

BOlhužel však zákon t,ento neustanovil, kdo mtál katolíky 
v obrvoduobc,e by-dUcí z a s tup o vat l, nýbQ'Ž prl1ohJ:áJsril jedlnak, 
z'e se. tak Istane zvlMtním zálmnem, j-edrnak, že tam, kďe j'sou 
zvI3;štní před'pisy zemské ohledllJě pořiz.ová.ni a u(\;ržo,vmí kos,teJů 
a far, že tyto zťrstávalji v platnos,ti, o,všem helz új!ID'Y záJsl[ldy, 
že nosite'lem prá,v a, z.á,vazků j,SIQ'U fa. r 11: í ohc1e!, to, ,jlest :s,ouhrn 
k a t 0' 1 í k ů ve farnosti bydlíCÍlch. SHbený zálmu o z,aslt'l1pit.el
stvu fa,rni obce p1'O 0.(11JOI1' cÍil:kve k3Jtolické: nebyli vydán a tak 
se vk!Jěila rako'uská vlád;a nuc,ena upraviti věc pnolvisOil'llěi a ,stalo 
se to ministersk}7Jn n a říz e n i ll- č. 5 /1 8 7 8, d~'e kteo.'éh0' ma,jí 
nadáJ'e obecní Z2.lsrtupitelstva po1itických .obc,í .ohstará,vati po
třeby katolické cirkve. V z,em~ch, kd,e jsou zvláštnf před'lJiis,y 
konk"tlll"enČ1Ú - a ta,ko'vou zemi j!esrt i Mora,va, a 8lelz!s~{Jo -
z8,ehová,l1'a jsou tedly obecni zastupdt'eJstva politid>::ých .ohcí jako 
čirllitelé' v 'ch'kevní konkul'enlci, jedllakz'áJwnem Č. 50/1874, 
je dnak i citovaným nařiz'emm Č. 5/18781, zastuprite~s,tvo obce 
jElistm'gáJnem u 1snášejícím a 's,ta,1'iosta 0rad!a) orgáJnJem vý
k On 11 ý. IDi. Mají ted.yz,als.tupitels,tvlO i s'ta,l'o,sta, d~ojlÍ. funkci zá
sturp'čí, ZaShllJují,cle j,eidnak velšker&OIhyvate]s,tvo oblce, j.ednak 
kat'olíky v obV'odlu obbe byd1licí. 

O 11' 15 t a, v € 11 í a u sn á 'š e ní obeenkh za;s,tupitelste,v plaH 
pře-d:pisy ,obecního a volehního- řáJc1!u t0'ho caJsu platné. J ,edJinou 
úchylkiu od tě,cMo pŤ,ed~Ji:sťl puslQhÍ! ji'z' us.tanovení konkLmenč
Júho zák,o~')oa (§ 12), že totiž nekatol' iQ,í jsou Zl usnlrusenÍ 
o přisrpěrvc1lch na potřeby katJoliclcé ci'l'kV'e , vyl:o,učeni a také 
ovšem 0d pří-spěvkú .os,voboz,e[)Ji. ' 

A {,U s,e múŽie státi, že počet katolíik:tl v obecním zastupi
te-Istvu jes,t tak ned'ostatelčný, ž:e nels!ta;čí k pla,tTllému uS.IlIášenÍ. 
Pr,o ten p.ři'Pad n~,ustarr}ovuje zá1kon !>:onku,renlml,í niče,ho a bud,e 
tedy třeba, pO'lllžíti l)ř'ec1'P~s,u obeC11&ho zřÍlz1e'l1lÍl, totiž § 41, dle 
kt,e["é,ho j'est pO/lva.ti do slchúze náallrad~líky k a,tolíky. 

Zdie t,ed'y nejde j eště 0' žád1no-u v 0,1 bUl dJopIň'Ů,vad, nýbrž 
jen o pozvá;nJ. Pro přílJadí, ž,e i tak nehudle dlo:s,ta,teČiného po&u 
kat o11iků , n el'z,e snadpo'Vlo,lá,va,ti ka t o r Í!k y m ~ m o O' b e c 11 í 
z a s tup i t ,e 1 s t v os t o' j' í c' í, jak míní Ehirman ve' ,svém 
spisku " Mo,ravský1 konklID'enlml~ zá(k:on", nýbo.'ž, b'lldle v'ěcí po,u
Uckého úřachl', aby d~e § 2'1 'l>:onk. zálkOiJ.]a a dll1e § 57 záJlw~a 
o vněj,šílcih pom:ě,re:ch ka,t,olřciké ci["k~e Čieho t,řeba z a,ři'dll , to 
jelst sám o přílspě,vcrch r'O'Zhodn. 

2. Ke kost,elu jle,slt sic,e pÍ'ifai'ena, j ,e d fl. a o' be c, aiVšai& v; obci 
jes,t pop 1 a t ní k pl1atíc1 nedméně j,ednu še'stimli přímých dlaní 
pro konk\Ulrenci předlepsa,ných. 
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Ttl j<e,st předepsáno utvoření z, v 1 á š t IlJ í ho, ta:ll: z,vaného 
!l:mMulJ.'e'nč,ního v Ý bor :u, s'8!s,tá,v,ajicího zle č,leiIlJů ohelculi rady a 
tohoto nejvěMí.ho p0'platníka. V j'akél!l1 poměru k 'S,oM s,tojí 
obel(mí radia s,e 'starostou v čele a n~~jvětší popla,tník, v zátkonf; 
není vysl0'veno', jme'llo,vitě není řečeno, hLo j,est přec1:sledlo'll to
hoto výbonl. Nezbývá než 'c:háJpa,ti vě,c tak, žel llIejvět,ší poplat
nik vstoupí d0' obecn~ rady jak'o j1eM člen a že předsedou jest 
st,aJ10Ista. 

Sam0'zřejmě platí i v tomto pŤ'Í!pad:ě zá;sadJa" ž,e, ne' k a t o
l i čt Í! členo,vé Q1be,crn rady nemají práva hla:s,o,valCÍho, o přís:pěv
cích na potřeby katolické círrkVi8! a že l1iej,vět,š'Í poplatník mu's,í 
byt k a tol í k. 

Bylo-li by ,nejvěltší1ch p0'pl'atnJíků vke" mohlo, by 81e' Stálti, 
že by lll'ěrli přípa.cfuě i většinu proti členťťm obecní' rady. Zákon 
si přl~j:e, aby pOIClet čl'enu orbelcnÍ raďYQlb[)lá1š,el vždly lllejmérrě 
dvě tretiny a proto obsahrud,e ustall:l!ovení, j'ak tétQl vě,išiny do
s,áhIlJoutř. Přled'pdIsltl!j'e,ž:e neni.~li tét0' většiny, mláJ ob e c n Í z a
stupitel,stvo z ,e :své'ho stř ,e, dlu zvolit db výbo,ru 
toNk č!l'enů, a:b~ většiny d'vou tÍ1eti'll. bylo ,d08IalžeiIlo. 

Tu ted~ po prvé vyskytuje Sie: otáJzka, v 0,1 e bl a, m:llZe h$rti 
po ch'J'1bno , kdo m~á práv,Q1 volJebni a kdlo mtt~el býti volen, totiž 
z Mediska n á b o ž e 11 s k é h ,o VJ71Zná;ni. 

Pokud se tkne práva voo 1 i t i, l1Jeplatí tu ; zrus!a,dla" žle IlJeka
to'lici jlS'Ol1 z práva vomi vyloučeni, neboť jletjichJ hil'as,ování IlJe
o bSlahluĎle llSlIle'sení o úhra..cLě potřetbclÍrkNie, naopak ale, 118rm11z,e 
býti v ,o 1 e n z,a člleiIla tohoto výbo,ru nletka,tol1ílk, nehoť ten je.st 
z u&!1IáJšení' o pHS!pěvc,~ch piro, potř,eb'Y katoHclk;é cillrk~e -yy10'učen 
a llIemě,l!a by jeho vo,lba žráidlnéh,o smyslu. 

N alstá!váJ tu otá:z'lm, zda ved]Je torhot,o výbolfu zŮJsrtalo 
00 'b:,e. c 11: í z a s tll pit e l' \S t vo činitellJelIll v zá~eižit0'srti konku-
1'e110e, či zda j'e:hCl' pť1soblllosrt ktomě nutné,h,o Sil'13!ď vyslálni kato
lických člent'l db výboru jlels,t vyČlelrpál1a. 

Lorgick$TJ111 b'Y bylo, a,by, ll:idyž b'Yl zJ-'Í!zen zvláJš,tllií výbor 
pro obš,tairá.v:álli potřeb katdlic!ké c~rkve v ,0iJJIci, tu nebylo 
ž,álclJn<ého jiného kol1!klLtIl'luljrí:oIDo orgánu. N elŽ bohužiel prátv'ní stav 
jrelst jÍ.lIlýl. Z~\lstupitel]sltvo ,oble,cn!i 'Z 1 1ť s tJ a 10 d!á[le, čllinitelem V<e 

vě'clelclh k'a,tolicJťé konkl1Tenc,e, ,011:10' jest ,dláJle z,áISltUIP'c.ero katolÍkú 
v ohc,i bfydQíci c:h, oj,~&em za,sle jen j1etho katoililotí čl:elOOvél. 

'Dento podivný právnistav j1eslt vyvolwn Um, 'ž,e zákon 
u vně'jMich pomě;reclh ka.t'oli-cké cirkv,e. 11:erulsltano,vi~, j,aik. s,e za-hude 
z.a,s.tnpit'eusltvo famí ,ohce a pOlli8'chal v platnosti iplřeid1:Jas'Y dlos:a.
vacl!mí ozř1z.o.válni a udl:žo.várn kOlsteUl a fa[. Tyto' d10slaiVadní 
pďíedlpisy a,l,e považuji pOIliti'ckéohc,e v 8' dl lev}Í1 bo, r u za 
činiteJ.e ve věcech kOll!kurenc,e'; 
, Zákony konktm}l1IčnÍ s,e dJíiVají na výbOj].' j1en j1a!ko na 

z pro s tře. ď k o vat e 1 e mezi ohcí a. nej\Většíll11 pO'lJil'atní'kem a 
p~·,o.tCl' t.aké jl8'st zřízení výbol'lU' piSed'e;psátno jeJ)) pro' připad, že 
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by sle ohe.c s popl-a,t'níik!em n e cl o hod l~. Jinak aJlel llJolsitelem 
práva závazků jest famI obec, zastoupená obecním zastupitel
s.tvem, . totiž, j,eho kat'oJickýrrni č~eny. 

31. Ke kos,telu jelst ;pd"i.faiř'em-o, v i CI e o- b c í a j'e.st tu pd"ipa:dině 
j.~ště nej'větší poplatl1lík. PříVrucliy tohoto, ·cln1'hlu jlSIOU - nejlcastělj ši. 
Pl"O te~1:to pří pad' jels,t př'Ímo před lel p s. á 'llIO utvod"'8IJ1í1 konktl
rel1JČinÍihIO' výlb'o,ru. 

T,etn,to výbor sle volÍ! a jlest předlep,s.áID j~Sltý V1 o- 1 e bl II i řád. 
Volřči js,ou členové obe,wílclh r~ld! pl1.faí1enýtclhi obci, k~eří 'se musí 
k vo'lbě .slejí ti ; nlels<ta,č:í, alby ka:žd,áJ oibe1ooÍ radia Si3Jffii3. o sobě , 
vYlSilalla sIvé členY: 

Vol e b n í p '1' á v -o tedy maM ,čLenové! obecll1:Ídll rool, blelz 
ohledali na to, jsou-li katoHci, IlJebo,ť v:01bolUl ,s,e, jlelštěl n,ehlasl11je 
pro přispě,vky k pOltjíebánn; ka;toUcké c:írbTle. 

V o ~ e llJ mlŮ'ž'e blý/ti kiaž,diýi, kd.o m'LlJŽle b\ýii V101eillJ do obe,c
niliho z.aJstupitel-s,tv.a" nemuslÍi tJelc1& být jíž, čleiIJJem Za!Slt:wprirtJerstva, 
aJle musí býti karboWík. N ed,v'ětš~ poplatník j'elSlt virilJnúrrrJJ čJLe,nem : 
výiborru ·a ill'Ltsíb}rti katoMk. 

ČLenorvé výboll"u zvo<lí ?Je seibe p Ť' edl ls, e"dI u většinou hlaJs.ů. 
Pti volbě tolllo-to výboru s.e můž'e vy.sikytnouti otázka, c11e 

jakého vol e b II í 11 O' Ť á Ci' u :SI8' máj volb~, -d~tř, kOiJ:1Jlu."etllJěj,i 
:6eIMno', jaké vlaJstiJ.1JOI~ti mluIS1elj-í míti lmmc1lklláti, zdlaJ,i tu ,rolzhlod'ujá. 
přecl'prisy vole'bn:úho řálcl'U pí'8ic1lptřlevratJového' či popřevxruto'véiho , 
zdla lZle po'UŽ.íti plných moci, kam a v jaké lihůM s.e l})'o,éťátva.j:í 
riálmtitky ptoti vo:lhě atd!. 

Praksie s,Ťiod~ na ,stan,ovisku,žie plruti s. t a, r Ý obMIliÍ řád: 
vol eb'nÍ , tecly že -}z,e voliti p:Jnýlmi mocemi, kanclidáti mus,ej'í 
platiti nejméně 2 Kč pi'imlédaně be,z prři~'á:ž,8Jk, m'Use1jií mít.i l1'ej
mén.ě 24 léta" ná!l1litky ;SI\} podJá;v:atji k ok"msiIllÍ~nlll úřruďu, nikoliv 
j,aklO' d:le nového volehního řácllu k zemskému. úřadll. 

Dl'e zá;kona (§ 16) j:els:t tento lm~lU'8Jnční výbo'r u sn ál ŠB
jícim a. -dozOrČtU1 orgáinem v záležiit.os,t 'ech 
kO'IJ; k I1.V r e n Č Jl í c h. I o obsahu tét,O' pltsloblnosti j'elSlt spor. 
V j'8icllnáni o' kbnktllJ.'e'l1JcJ1JÍm zákoně v z,emském 'sněmu morav
ském v roce 1863 byla snaha O'dl8Jjmouti tomut.O' výboru právo 
usnáš,eti se o nutnOlsti a z']JIi1Jsobu sta,veh a O~JIXa.V' církelvlnÍ'Ch bUldov 
a mělo tlOt,o prálv:o l)!O[}Je,oháInO b\ÝÍi jJirr1iým ČYleil'i'um, jmenov~tě 
ohoím, kclJežto konkllrenč11lÍJnu vý:b1onl' mělo, z,ůlstati pouze' prátvo 
prO' v á cll ě t i usnesení' jiný,ch cli.nlÍteJů. Kon'el0 kiOl1JcÍl byla, ale 
pl"elClllolh:a vlálc1lni "1l)["aViea1Ia takJ, žle k0ll1JmI1elllčniÍmu výbIO'l:'u při
zonáno 'P["álVo Ulsná,šet.i B,e v z á,l '81 Ž ř t o st ech k o' n k u
l' e II Čll f c -h, č;íimll:l blYl ISle,třlen POIZd:í!l med usnálšlea1JÍimJ .a po.'0IVlá1d'ě11Ím 
a .i:81s,t cl[e bono 'Za1iěl1Í VJ'~bO'l'orplráIV11ěn Uisnálšeti se -o nutnols,t.i 
stavby i 'olpmv clÍll-kJevll1kh b[l.~clioiv. Je'st to oblclioblllé znění, jlaké 
má ob e 011 í ř a, cl mo r a v ·s k Ý v § 29, kde oblelcní výbor j.est 
v z,ál,elžitost,ech olblc,e ' usrr1iálšedlí1cÍm a d'ozo·rč,ím orgáneml a l1Jebrllcle 
ni,k1d1o o tom POd1Y1hoV'a,ti, že obecní výbor jest o'P~'ávněn usná-
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šeti s'e onUJtJ1.ost~ opatření zátlJež>ito'srti oih8lcnilClh. HlavtrJJÍJllli, ale 
nikoliv jlel®lýmolbkwem č,im1!ols ,t.i klo!Ilk. výho!ťu jelSlt uS!Ilálš'elti se 
o r o z poč t u a ú čte c h (B 6572(1892). Výkonným orgánem 
výbo!ť'U jesrt předi,sea .a tak j~:ko výkonným orgáinem obec~ 
ního výboru (zastupitelstva), jest starosta (obecní rada). 

Funkce konkurenčního výboru trvá 3 I é t a. 
Jako v případě předešlém, tak i zde jest důležitou otá,zlm, 

zda vedle tohoto výboru trvá p ů s ob n o s t ob e c ní h o z a s t u
P i tel s t va ve vccech katolické konkurence. Situace jest stejna. 
jako v případě předešlém. 

ZáJk,oQlIeun o VQ1ěj;š'íicth! pom'ěrelcih cú1kvle kruto!liCiktéč. 50/1874 
pd'-elsltaJy sice býti politické obce 1110S>itRJi práV' a, zá.v:azkJůl lmill
kU[,etnJČJ.1IDclh a ISit~1liy SI8' jJmioblc'8I far n í (§ 35), přiráižlk:y k lOlslbehú 
se moholU l'o,z,episo'v:aJti jlellll Dia, ka tol i c k é> falt'llrí'ky, nilwliv na 
olblc>81 (§ 36) a vle vělC'elClh c~rkelVni konkmeu1c8I madí po!zhodovati 
poJ:iiti:ckle úřrudly (§§ 55-57), nikoll'iV' úřady ,s,amolsipl<álVllllé. Po ... 
něvadž však zákon ten neutvořil zástup čích orgánll farnich 
obcí, nÝ'blI1ž ip>o!Ileclhia~ to zV'l'á!štnillll'll zá!k:OQlIU, který, PQ1Ú' O'<iJpOlr 
cÍ1l'kv:e ka,toilické vydán l1elby], vidlě'~a ,se, ;j:aM:ou:sikál vláJdia llUClena 
upraiViti tutÚ' otá,zklu naN:zerum č. 5/1878, d1le ktell'éh,o' z·aclho'V'Ma 
pl~slolblnost zas,tupitellSte'V po,liti1ckýlc.h: oibcí.. 

Poněvadž ale záklon č,· 50/1874 pÚ'l1'e1chaJ v platnOlsti z,ákJon.y 
konlklill'eQ1ooí i s jeji>c;h konkul1e[1čnÍ1llli výbory a s,t,el.i~'1ě tak i zmí
něné mlinis.tel~ské nai'i'zeQ'1Í Čl. 5/1878, 'za,chovalo . Iwrrllkull'en,čl1lÍ 
vý1boil"'Y" málmle prol zálelžatosrti cÍl'k'e-vní lwnklUlrenClel s,ta,V'ebnÍ 
d v a >O r g ál n y Is~mo,správll1é, kO'lllkurenční vý15,o'ry ,a OibleIC!Il~ za,
stup~telstva,. 

Tento pll'árvní ,sta,v jl8ls.t zd1rojem nkný1ch pochybností :1 

spod a dal podin'ěrt k vydání mnoh:ý1c.11 'l1Ial11l[1Oz .~ siold!plOTujíc.~ch 
l'QIzhodJnutí jak ús.tř1e!drr1:Í1c!h úřaidu tailC -sprá;vlního sloIUld\u. 

D~lIels srt01j[ siltu~lcl8J t.ak, že konlklll'enční Vlýibor pďie>dl)~Sulj'e pi'i.
r.álž:ky o>bClím, tyto obce pak jledb,otlivým pO}l'la,tníklun. Proti 
prřed!pi1su Vlýlbloru má, práv1o, odlv'ovací j'eQl ,oibielc" nikoU,v po;pJ.a.tn1k,~ 
tent.o má práVlo. oldVlo,lací j'elll prl'oti pí-ediprs,u oblec.nimu. 

Konk:Liil'en,čm.í záko'l1 Si 1,el z s k 'JT obsa;l1Ulj'el tyto úc'hyl:ky: 
Přled!ně na!zývá kCl1Jkul"e,nčl'1í výbOT koOlnk:Ulre'l1'čním k o,m i

tétel11:. 
DáJlel nler.?;Q'i,á, 11. ,e, j vět. ,š í h .o, p ,o' 13 I a t n í k: a,: kte,r'J7 p~atí nej

méně 1/6c1:ami přímý'ch .pro konkurenci předlelpisarr1Jýcll. 
DMe jl8srt pí-,edlelpsán ])1'0 volbu konku]'lenlčníh!o komitétu 

j i stý vol e, b n Í! ř' áJ d, to,t~ž v,olha 's,e má PQ'olvélsti dl'o volebt
ního i'~á:dlu o;blecn:íaliol, ,a~e belz utvo~ení Vlo.}cbníclh sbodl. Zdle tortiž 
neaú voiliičlelIIl! ohelc,ní mld~, nýbrž volič.i jsou v'šic!hm fa,rn:úci a 
dlužno tredty 'S,esltalVit oS ,e, z n a m va. I i Čll. Pl"árv.o vo'lelbní, aktivní 
i pas,1vlú řictí se dl,e, ,olbe:cn'ílho fáldltl V1olle>bní'ho. 

I z,dle jle'st plolchylbno, z,dali pro tyto vo.lby platí dnes -stalrý 
či nKwý vol'eb'l1Í řá,d ob,8'cmi. I tu 'stojí praksle na stanovisku, že 
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platí s tar Ý v o l 'e b ní 1" á, d, poněvadž byl v § 16 klo[lk. z,á
k,o'lla piľohl:álšen j,akoby z,a, SIO'ltcálsrt lwnklI're[1rouÍlho' zákion:a. 

Funk:ČJnií olbdobí kO'llIk:lmenč:níího komitétu trvá 6 1 e t. 
Tho Sl]eiZsilm rOlzhod[ raJk!o'tlský s,p['á'vní slo'-uldl (B 4353/1906) 

vlý:slo'-vnrě, ž:e ko/st,ellni VýlbrOil' (klomitér) nero.zth!od1uljl8< o nurtnO'Sti 
sta,vlbly, nJýjb~i~ jen db/ce, klolsteJ:ní VýbolJ.' p['Ý s,e usnáišlí jen Ol rorz
po/č:lJu ,3) úČ!t,e,ch - dIl!e mé~lIO' Slolndlu jlelstt toto, T'olzmlodlriutí ne
spráIvné, změní slezlskéiho zákona j1est v tom: smlěrnl sitelja1/é/ s' mo~ 
ra'VIsik'ým. 

KOlnk'l1["8nčalí vý/bol' jest Zlá,stupcem k1alt,oQilck'ý1Cih farníků,ale 
n i k oll i v jliin ýCl h k o n k u r e n ční ch čin i t '6 1 ů, jlako 
naclJac~, kOlsteh1ríil:lOr jméni, smhl'vlně zav:á'zaný)ch činitreH'l, 'oblI'o,č
n~lkIaJ 11Je!brol ptat110'l1ra,. Jelstlm,e tito čiinite[é l1JelSioluhruaslÍ SI 11sn:es,el1iÍm 
kIOijl llulll~e[1/0ního vyboll'U, 1'0lzlhiodJlte politircký úřadl (§ 57 zák. 
Č,. 50/1874). 

II. Konkurence všeobecná. 
P~'o olblsrtar:álvláil1Í kO'l1klWenCle v:š'eobecné l1Iffilr ž,áidlJ.lýCih' vý

horů! (B 7187(189'3), tu z,ůs,ta~y .o bl c e p 'O 1 i t i c k é činiteli 
lW'lllkrua1e[1JČiniÍl11i a to i tam:, kdle j:s,oru Iz,vlá:š'tní zá:lwny lmrnktw8['1čnL 
V z:em~cihl, kldle nelú žá:d~lýcih zál{lonll k1onkurellčníCJh, na pNklad 
v ČrelcháicJ.1:, ]zle mluVŮJti jlenol vlš'8'OIbe,cnlé konkm:le'llci. Oylš'em, j:ak 
řeč:enlol, Ibrytly z,á:lmil1em Č. 50/1874 utvo>Ťleny o' b c, e fa l' ln, Í!, ale 
pO[1Jěva:d1ž1 neibly,l'Y z,áil'orv,eň zí'íz!eny ,orgány těchto. f\lu'n:Ích oblc,í, 
po[lJelchrálľlJa, 'za.sltupovánÍ f:a,nú'ch .oib'cí d1ále obelcn'Ím zastulp~tel
stJvl11m. Zmíněným mn1'ilsltJei'Iským ľk'lÍ'Ílzrením Č. 5/1878 z:alstu
pitlerust'Vlol olblc:e, politické se má uSil1álšeti o nuta1rorsrti i Zpllsolhu 
opJaltŤ'en~ a rur:a:zlmlJÍ potřeb farní olblcle, p1',ed!epjs~Uij/e t'erd:y při1'áJžky 
faa"l~kúm, VlJIDJ.~MI jle a 'odlváldlí, kam patří. Proti jeiho ,o 'pa,třením 
máJ Iporpr]atnrÍk p['áivIO, s.tÍ:žnlols.ti podJatil k politickému ÚÍ'adu 1. st'o-
HCle ,diOl 14 d~1Jll; . -

J ei-lill k,8' kos.te~u pí-i:fařena, j' e,dr n a .o b e 0 , jes,t tu věe st,ejn:á 
jako při konlúll'enci :stavebnL Je-li v.šak ke kost,eJu pí1fa:řeuo 
v ]0 e Ol br c í:, j'e/st tu vÍtCe ,0IJ.'gán,ú zalstupit,el~ských, ktm"é stojí 
viedle slebre slamoiSt~itně, nerb/o,ť není ž'áld'né'ho, pí-'ei(~prisu, na zá,lcliai:lě 
ktffi'élho by si tyto ,o!l'gwny: mOlhly zV'olliti oIJ.'gáin 'S!porlecIllÝ (E' 3725/ 
1905). Ne,slhodlnou-li s,e tato' zastuIJit€l:stv'a" brurdledll,el §§ 55 a 56 
věJc,í O'kresl. úř,adlU, aby, 6eJ110 třeba" 'Zařídil. P,l'oti takovému roz
hodnutí 1J1.liť1'ž ,e kaižidé obecní z'a,st'u~Jrit,elsrtVlo, v z,alstoupenÍ' f'a,l11íJdi 
sV;éiho, ,0Ibrv'o:c1:u podn,ti Od'vIOllá ú d:o 15 dlnll, jednotlivý f:amÍik tak 
učtini:ti nerrnůž,e" ten si může stěžlO,va:t jen do, vjÍ1l11ěT'W, ktel'Ý .ob
c1r~iell ód zalstupriJternrtV1a orbcle, (B. 3885/1905). 

Také tu SIH naiSkýtá ortálzk:a,. ZldIa n e k a, t ·o 1 i ČI t i! čIlJell1rové 
maji prá,v:o, hrllaso/v2"ci pí-i uls~lrálšle lní ,o' hrazen'Í' potřleib katoLtcké 
ciTkve. Záklon! o. toml nručlelho' nreobJ3lahll'je. 

Mini'Slt:eli'Srké 11JaÍ']zenlí Č. 5/1878, kt'eTé přirznátvá nadále, orb/e,c
nrÍJm: 'zastupritellst;vúm Pll,sorbnost ve vě.c:elch konkurenčních, praví 
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" jla,k;o dlos,UJdj". Dlle toho by tedy byliO' zjistiti sta,v přied tímto na,
l-]Ze.ll,ím. Př'ei(j' timt,or na,řiiz,elllíni vš,ak otá:zka tato také, lnkJc1!e , ne
byla pro vš ,e ob 'e c n o' u l"onkull'nci Ulpra,venra" nýbrž jen lWO 
k ol[)llállren)cti '8, ,t a ver b ní. 

Mám za to" že, jelst ob&obuě užíti pI'edlpisru záJlwlla lwrunI
r,elllič'nÍlho, totiž ž:e pIi UJsnálše'ni se o pÍ'ispěvc.íJc:h na pioltřebiy ka
to:lictké ,c.Í/tkv1e l1!errnlmjlí nekat.oličtí č[len:o~é po::áva hlaslolva,cÍJho'. 

Při v<šleohe ciI1é konkur:ernci n8lpř'ťch'álZoÍ' v úvahu otá'z:ka" po,dlJe 
ktlell'ého v ,o'} e b n j ho, ř á Cl! u s:e vloH obreclú z,asot:u!p~tdstv:ol, jlest 
:z;řejmo" že CUle řádu nyní ptl:a,ful'éIhro', ale mlohla by při.i~rti v úva,hu 
ort.áJzilmA, jla/k cl .o pIu i·t i obelcní zastupitelsrtvŮ', v:e kte,rém u€-
zas:edláJ dlosltate'cmý .počet lmtooli,ckých čl'eniL Dľe mého. so,udiu i tu 
nelze sn/ad porv:o'l'ár\na,ti, kld/ylž ani náhr'rudn.í!ci katoBčtf 11lesrta,č ,í , 
običany k;a~oll'iJcké, lldmo, z:astupr1te~ls,tvo. sto.jIÍlC'ÍI, nýb:rž není ž:áld'né 
usm;esell1JÍ mo~\né .a po,Liti,ok)'T úřad má dilie § 56 zá!korn'a Č. 50/1874 
paMičl1'é opatření učini'ti. 

III. Jiné konkurenční di'tvody. 
BOllirt~ckéolblCle jiSIO'U dále k:onkmenčními čia1~teli i z j,ill1oých 

CLuv'0'd1íL 
Přledlně mŮlŽle 'olbec býti p a h o n ,e m lmstela .. V tét.o vla,s.t

IlJo,srti zas,tUlpru,j.e obe,c zastUlptite,l'stv:or a. USl1JáIŠ'ern Slel mOIll:oIUl z,Ú'črast
niti vš~chJl1iÍ č:}eIl1'0rv'é blerz, ohillerdlu nla vyu)oán~i. PlrálVlo to'to. hyilh vý
slo'vně 'zarc,hioMállllO z,áJmonem č. 50/1874 (§ 35). 

Ohe1c můiže, rdá~e býti sml u v 11 ě z,aV'álzáln:a přis~v;ati 
k utl:J.ralZielllÍ potřeb katolické cirkve' a t.o j/ak V oobolJ.'u všeobe,cné 
konluwerr1J0e (na prř'ílkkvd vydlrž1o,vánl faráfe, pořírzená oltá!řú při 
"Bo'žúan těle") neblo v oboru stavební konk'll'l'ernce (udlľŽ.o,vati 
Iw&t,e~ a faru). I v této vlmsulosti zastupujre< ,oibe'c. j'erj,i zas.tupi
telstvo belz orh:J:8Idu na vyz[1Já~llÍ' čl,enů . 

OIbleJc mu-žle dláil'el b)"ti s op r á v c oe mn a d a ce" určené' pro 
potř·e.b~ kaltorldlck:é ,ciirktve, ~ t.u jest zastupo'váll1'a svým zastupi
tellstverm belz oMeldu na v~n,áni ,čloeQ1Jú. 

l(;one'čně múže hýti Ů'beic p or pIa t 1'1 í k e m i pl1Q1 vše
oobe.cno'll i PI1'O s.t~lIV8Ibní kOTllkurrelnci. MáJ-ri obe'c pOlz,emeik:, biu<lovy 
ne'hoživnos.t v obknodlu 'obrcle faraú, lllItmí platiti kost,ehlí plTIwžky 
tak .i,allm, jiiný popil!atník k:aitrorlíik:l, nlelb!oť pa k se IlIa, 1lJi. v z'tahuje 
jako na práJvn~ckol\l. osobu z:ákoOn č. 7/1895 a j,elsrt v tom s:ll1ě,ru 
opět zaSltoIUI]J 'e[1,~ Slvýrm zars.tup~te~lstv'8m b'ez ohlerd'tl lli.'l vyzl1áni 
členiL 

Zclráihala~Ii by sle obletcl v někt.ea'ém tomto směru phliti zá
vazky, bllldle k tomu pÍ'inucrena nadřízenýmI pol i t i c kým 
II ř a cl! 'e m, pli]J,aldn,ě jo soo u di em, dLe toho, spo'čív:á-lr jlelj,í zá
vaiz,ek na vrŠeobeeném pl'ís,lJuš1en .tv'Í k fal'l1íob'ci nebo plyne z ně
jakého z·,nlálštního. t~ul.u. 

Pll'OItri 110'ZlllOldJnut,írm po'l!iti'ckýc'h úřadů má obe.c právo od'Vo-
1 áll1í CLo 15 <lll11. 



201 

Fwti př'edlpLslUp~.iJráJžlk,'y kOlnJkure~lIč.llIÍm vý1borem máj obec 
j[\)k0' proplatnfk prráVl0' 'o,d:ViQilacr dJ0' 14 dhlů na, úř:~d' p'olit~ck~r. 

Rekwpituluji: 
Př'eis t0', že 'Záa{]onem Čl. 50/7 4pd'8'staly brý-ti prolliti'ckéohw 

11IoIsibeE prá,v a zá,va,z.kŮ: pro op~třo:v:á:ni pOltfelb ka,tolkké cílrlkv€, 
Zt~Sita1a, .i:ej'~ch z,a,stupitelstva č,initeli při c,Ílrkwll1lí1 klonklt11l"enci a to : 

1· Při kOtl1kl11l~ernlci s!ta.vebrnÍ 
a) je:-1m lm k1olst'eJu plři!fař1erua j:ed~1'a, O'DI8IC., QbecnlÍ 'Zastup~te~· 

StV10' vy lWČIl1Iě ; 
b) j'e-lii píifaí'eillla jlelC\ina oib1elc a je-li tu poipilla,t l1IÍik pl at Í1ci He1j

méně 1/6 přÍlIniÝ'ch 'P'w l{IQiIlkureifici pí1ed1epsaný;ch daní, z,vil1áiš,tní 
lw,l1Ikure~1I0ni! v}rtbotl" a ve(1I1eJ něho 'Obl8'C:n~ ·zastup:i.lterstvo!; 

c) stejně talli:;, je-li k,e kos'telu přifaJřeil1Jo v,ic8'Qb1ci. 
2. Při lmil1lkul'enci všeolbecJl!é j'e,st z,wSltupitelstvoobc1e je

diným činitelem; je-li ke kostelu pfifařeno více obcí, každé 
Dbecni zastupitcl~tvo samostatně. 

3. Z,al8tupitelstvo obce ztrs,tallo činiteiliem při c:Íll:k,ervnÍ kQuku
renci zle zvláJštn~c:h diův:odlů, kde ,0lhe1c l1Iepř~stailia hýti nositelem 
práva závazků, a to jako patron nebo zavázala-li se smluvně 
nebo jako správce nadace nebo jako poplatník. 




