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Zmocněnci Ministerstva školství, věd a umění 
(MŠVU) na biskupské konzistoři 

v Českých Budějovicích v letech 1949–1956

Tomáš Faber

Úvod

Tato studie se zabývá činností zmocněnců Ministerstva školství, věd a umění 
(MŠVU), kteří byli ustanoveni do biskupské konzistoře v Českých Budějovicích. 
Text volně navazuje na předchozí práci, která sledovala činnost zmocněnců MŠVU 
na celostátní úrovni.1 V jednotlivých částech je popsáno dosazení zmocněnce do 
biskupské konzistoře v Českých Budějovicích, právní obrana biskupa Josefa Hlou-
cha vůči jmenování zmocněnce a zamítnutí jeho stížnosti. Následuje popis práce 
jednotlivých zmocněnců v období od roku 1949 až do roku 1956. 

uStanovení zMocněnce MŠvu na konziStoři v čeSkých budějovicích1. 

Usnesením předsednictva ÚV KSČ ze dne 13. června 1949 bylo rozhodnuto 
o postupném dosazení zmocněnců do jednotlivých konzistoří.2 Ministerstvo škol-
ství využilo rakouského zákona č. 50 ze dne 7. května 1874 říšského zákoníku (ř.z.), 
který upravoval vztah státu a církve. Použilo § 60 a na základě něho ustanovilo ve 
všech konzistořích státní zmocněnce:

Státní správa záležitostí duchovních má k tomu přihlížeti, aby orgánové církevní z mezí své 
působnosti nevykročovali, a jak tomuto zákonu, tak i nařízením dle něho od úřadův státních 
vydaných každému požádání mocí tohoto zákona od nich učiněnému dosti činili. K tomuto 
konci mohou úřadové užíti pokut peněžitých v míře majetku přestupcovu přiměřené a jiných 
prostředkův donucovacích dle zákona dovolených.3

Na biskupskou konzistoř v Českých Budějovicích byl dosazen Presidiem Mi-
nisterstva školství a osvěty zmocněnec dekretem číslo P-12.808/49-P/6 ze dne 
15. června 1949.4

V zápisu ze dne 18. června 1949 se dovídáme, jak probíhal nástup zmocněnce 
ministerstva školství, věd a umění, Josefa Nožičky5 na konzistoř v Českých Budě-

1 Srov. „Zmocněnci Ministerstva školství, věd a umění na biskupských konzistořích v období 
1949–1967,“ ST 11, č. 4 [38] (2009): 47-57.

2 NA, fond 02/1, a.j 179, sv. 11.
3 Zákon č. 50/1874 ř.z. § 60 – Československé církevní zákony, Praha: Československý kompas, 1931.
4 NA, fond SÚC inv. č. 106, karton 76 – Výkon dozorčího práva ze dne 15. 6. 1949 – pro dokumentární 

důležitost je tento dekret přiložen k studii v plném znění jako Příloha č. 1.
5 Josef Nožička byl zároveň místopředsedou a plánovacím referentem KNV České Budějovice.
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jovicích. Přítomni, kromě zmocněnce a biskupa Josefa Hloucha, byli ještě sekretář 
biskupa P. Stanislav Brabec,6 kancléř Karel Tomšů,7 zástupci krajského národního 
výboru (KNV) školský a kultový referent Jaroslav Šedivý a bezpečnostní referent 
Antonín Novotný. Na základě výše uvedeného výnosu MŠVU byl požádán biskup 
Hlouch o předání jedné místnosti a agendy konzistoře zmocněnci. Biskup namítl, 
že tento zásah je proti samostatnosti státem uznané církve a že se zaměňuje dozorčí 
orgán za výkonný. Přesto se zmocněnec ujímá úřadu a zápis podepisují Josef Nožič-
ka, Antonín Novotný a Jaroslav Šedivý.8

StíŽnoSt biSkupa proti uStanovení zMocněnce MŠvu2. 

Biskup Hlouch se proti ustanovení zmocněnce odvolal dopisem ze dne 19. červ-
na 1949, který zaslal na MŠVU.9

Další zpráva zmocněnce ze dne 21. června 1949 popisuje i klima, které zavládlo 
na biskupství. Kancléř Tomšů mu měl sdělit, že biskup jeho i generálního vikáře 
zbavil jurisdikce k vykonávání jejich úřadu. Během dne mu údajně kancléř nazna-
čoval, že biskup rozpustil konzistoř a že klidně budou, tak jako sv. Pavel, obcházet 
jednu faru za druhou. Kněží, kteří přišli na konzistoř, zmocněnce obviňovali z ne-
přátelství vůči církvi a hrozili mu smrtelnými tresty.10 Dne 16. července 1949 napsa-
li českobudějovičtí kněží Vrba, Šorna, Vystrčil, Vais, Průša, Ostrý, Mikuška, Skála, 
Smrčina, Němec, Podhrázský, Košek, Mráz a Tuček dopis vládě ČSR, jehož přílohou 
bylo memorandum, ve kterém žádají spravedlivou dohodu mezi státem a církví 
a zároveň i odvolání zmocněnců z diecéze.11

Biskupové se proti tomuto opatření bránili společně i jednotlivě. Z porady v Tr-
navě (14. srpna 1949) biskupové zaslali vládě memorandum, ve kterém se v bodě 2 
vyjadřují k ustanovení zmocněnců:

… Protestujeme proti dosazení zmocněnců MŠVU resp. Povereníctva do biskupských konsistoří 
resp. na Slovensku do biskupských úřadů. Dosazení těchto zmocněnců znemožňuje svobodný 
výkon náboženského vyznání, ježto každé vyřízení okupovaného úřadu – bez ohledu na jeho 
povahu – je vázáno na podpis dosazeného zmocněnce. Tak tedy stát si osobuje pravomoc roz-
hodovati nebo spolurozhodovati i o věcech svátostí, náboženského kultu a výkonu bohoslužeb, 
ve věcech morálky a svědomí. Tato opatření byla zavedena jako trestní sankce dle § 60 zák. o ze-

6 P. Stanislav Brabec – narozen 13. 11. 1913, vysvěcen 25. 6. 1939, po několika místech (Soběslav, Dírná, 
Sudoměřice, Dolní Bukovsko) byl 1. 9. 1948 jmenován kancelistou, později ceremonářem biskupa 
Hloucha. Dne 19. 9. 1949 vzat do vazby, po věznění pracoval v civilním zaměstnání, od 29. 2. 1972 
jmenován výpomocným duchovním na Lomci. Zemřel 18. 6. 1983.

7 P. Karel Tomšů – narozen 30. 7. 1911, vysvěcen 21. 6. 1936, působil ve Veselí nad Lužnicí a v Týně nad 
Vltavou, od 1. 9. 1938 jmenován kancelistou a ceremonářem na biskupství, od 1. 10. 1940 sekretář 
konzistoře, od 1. 9. 1948 kancléřem, poté byl krátce zatčený a byl mu odebrán státní souhlas k výko-
nu duchovenské činnosti, pracoval jako pomocný dělník na silnicích. Dne 1. 1. 1952 jmenován admi-
nistrátorem do Dolního Bukovska, později byl v Neustupově (15. 9. 1960), od 1. 10. 1968 v Bechyni. 
Tragicky zahynul při autonehodě 25. 1. 1982.

8 NA, fond SÚC inv. č. 106, karton 76 – Zápis ze dne 18. 6. 1949.
9 NA, fond SÚC inv. č. 169, karton 195 – Výkon dozorčího práva – odvolání MŠVU ze dne 19. 6. 1949.
10 NA, fond SÚC inv. č. 169, karton 195 – Zpráva o činnosti ze dne 21. 6. 1949.
11 NA, fond 100/52, sv. 13 a.j. 84. 
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vních poměrech Církve římskokatolické v historických zemích, ačkoliv nikdy předtím nebyly 
vzneseny žádné námitky proti úřadování konzistoří. V zemi slovenské pak opatření povereníc-
tva nemá vůbec ani zdánlivého zákonného podkladu. Krátká doba úřadování těchto zmocněn-
ců ukazuje pak jasně rozsah jejich protizákonného působení. V některých diecézích si osobují 
výlučně rozhodovati ve všech záležitostech agendy příslušného církevního úřadu a používají 
ke svým vlastním příkazům nedovoleně úředních pečetí, odznaků církevní pravomoci, jakož 
i tiskopisů s těmito odznaky a vydávají vlastní rozhodnutí bez vědomí diecézního biskupa. Tito 
zmocněnci osobují si právo rozhodovati i v majetkových církevních záležitostech a v některých 
případech byla omezena naše svoboda volně disponovati církevním majetkem.12

Českobudějovický biskup Josef Hlouch se nechtěl smířit s dosazením zmocněn-
ce na konzistoř, a tak podal stížnost na výkon dozorčího práva k Správnímu sou-
du v Bratislavě dne 5. srpna 1949. Zastupováním biskupské konzistoře a biskupa 
Hloucha byl pověřen JUDr. Bohumír Štefl.13 Žalovaným úřadem bylo Ministerstvo 
školství, věd a umění v Praze. Stížnost se vymezovala proti opatření prezidia minis-
terstva školství a osvěty (v době podání stížnosti již MŠVU) ze dne 15. června 1949 
č.j. P-12.808/49-P/6, jímž byl při biskupské konzistoři v Českých Budějovicích usta-
noven zmocněnec žalovaného úřadu. Stěžovatel (biskupská konsistoř) navrhoval 
zrušení tohoto opatření pro vadnost řízení a nezákonnost (§ 6 a 7 zák. č. 164/1937 
Sb.).14

Tato stížnost obsahuje i rozklad, proč biskup Hlouch, ale i ostatní biskupové po-
važovali tento výnos za protiprávní, a tudíž neplatný. Je to podstatný a klíčový text, 
na který se biskup několikrát odvolával. V textu provádí biskupův právní zástupce 
rozklad zákona č. 50/1874 ř.z., předpisů zabývajících se vnějšími právními poměry 
katolické církve.

Důvodová zpráva k zákonu praví, že Církvi musí být přenechána nejen oblast víry a svědomí 
a způsob bohoslužby, nýbrž i volnost a sebeurčení /autonomie/ pro oblast vnějšího života a stát 
má úkol tuto volnost a sebeurčení zabezpečiti. … Stát se pak zabývá dohledem na církevní ad-
ministrativu jen potud, pokud vystupuje tato na venek. Ustanovením § 14 cit. zákona přiznána 
jest biskupům volnost spravovati vnitřní záležitosti církevní podle nařízení církevních, pokud 
tato nařízení /sc. 1. – codex 1.c./ neodpovídají zákonům státním.15

12 NA, fond 100/52, sv. 9, a.j. 52 – II. část – Vládě Československé republiky katoličtí biskupové, 
14. 8. 1949, opis.

13 JUDr. Bohumír Štefl – právník, který zastupoval biskupství ve věci odvolání vůči výnosu MŠVU, na 
základě kterého byl dosazen zmocněnec na konzistoř. Také hájil i některé kněze při jejich trestním 
stíhání, např. v případě P. Františka Bezpalce v roce 1949.

14 NA, fond SÚC inv. č. 106, karton 76 – Stížnost na výkon dozorčího práva ze dne 5. 8. 1949.
15 Tamtéž.
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Stížnost popisuje, jaká skutková podstata umožňuje zásah státu do adminis-
trativy konzistoře.16 Napadený je také postup uplatnění sankcí vůči konzistoři.17 
Upozorňuje, že i uplatnění sankcí má několik forem.18 Dosazení zmocněnce je dle 
právního rozboru i v rozporu s ústavou, podle které nemůže být předmětem státní 
správy oblast víry a svědomí, způsob uctívání Boha. Následuje výčet vad řízení, pro 
které je považováno toto opatření za protiprávní.19

Správní soud v Bratislavě požádal SÚC o podání odvodního spisu a aby mu 
byly poslány odděleně správní spisy. Soud tím dostane pouze vyjádření (respektive 

16 Tamtéž: „Aby státní úřad směl dle tohoto ustanovení proti orgánům církevním zakročiti a použíti 
tam uvedených donucovacích prostředků, vyžaduje se především naplnění skutkové podstaty v § 60 
cit. zák. uvedené, totiž
1/. Vykročení církevních orgánů z mezí jeho působnosti. Tím je míněn zásah biskupa nebo faráře 
do oboru vyhraženého správě státní a který nesouvisí s oblastí víry, svědomí neb výkonem kultu 
náboženského.
2/. Kromě vykročení z kompetence se vyžaduje, aby církevní orgán neplnil ustanovení zákona 
č. 50/1874 ř.z. a nařízení v jeho mezích vydaných, a to jak norem abstraktních, tak i konkrétních, 
správních aktů.“

17 Tamtéž: „Státní správa je ovšem povinna dříve, než sankcí uvedených v § 60 cit. zákona použije, zjis-
titi způsobem ve správním řádu /vl. nař. číslo 8/. 1928 Sb./ předepsaným, zda církevní orgán z mezí 
své kompetence vykročil, kdy a za jakých okolností a ve kterém směru předpisy zákona č. 50/1874 
ř.z. případně nařízení v mezích tohoto zákona vydaných překročil, kterých povinností neplnil a zda 
tedy skutková podstata je dána. Předpokladem je, aby státní úřad I. instance podezřelou osobu vy-
slechl, provedl důkazy k objasnění věci potřebné, zjistil materielní pravdu a vydal směr, proti němuž 
by se mohl postižený pořadem instančním brániti.“ 

18 Tamtéž: „Donucovací prostředky jsou v § 60 zák. č. 50/1874 ř.z. vypočteny určitě, i když nejsou 
vyjmenovány. Dovolenými donucovacími prostředky bude rozuměti jen ony, jež jsou v § 90 a násl. 
Spr.ř. / vl.nař. č. 8/1928 Sb./ Kromě pokut, o nichž se zmiňuje sám § 60 zák. č. 50/1874 ř.z., mohou 
přijíti v úvahu náhradní výkony /§ 123 spr. ř./ u plnění zastupitelských, nepřímé donucení /§ 124/ 
u plnění nebo opominutí nezastupitelských a donucení přímé /§ 125/.
Přímým donucením lze sjednati stav, odpovídající rozhodnutí, kdyby se to nemohlo státi jiným způ-
sobem neb včas. Příklad je uveden v § 24 odst. 4 spr. ř. /předvedení/. K exekuci lze ovšem přikročiti, 
jen je-li tu již vykonatelné rozhodnutí správního úřadu. Než se zavede vlastní exekuční řízení, musí 
dle § 96 spr. ř. býti vydán a do vlastních rukou povinné strany doručen příkaz k plnění předepsa-
ného obsahu. Teprve, když tomuto příkazu nebylo ve stanovené lhůtě vyhověno zcela neb z části, 
vymůže úřad, neshledá-li snad podané námitky odůvodněnými z úřední moci splnění politickou 
nebo soudní exekucí.
Jiných donucovacích prostředků správní řízení nezná. Nezná zejména jako donucovací prostředek 
dosazení zmocněnce do úřadu veřejné či autonomní korporace a úplnou kontrolu veškeré agendy 
této korporace.“

19 Tamtéž: „Je vadou řízení, že naříkané opatření bylo vydáno úřadem ústředním, tedy nekompetent-
ním /§ spr.ř./, nejde-li o zmatečnost. Stěžovatel byl tak zbaven možnosti pořadem instančním se 
domáhati nápravy.
Je vadou řízení, že žalovaný úřad před vydáním naříkaného opatření stěžovatele neslyšel, nepřede-
střel mu konkrétní obvinění, dle nichž a z nichž by se dal vyvoditi závěr, že je tu více případů, kdy 
činnost úřadu stěžovatele není v souladu s lidově-demokratickým zřízením státu. Stěžovatel zastává 
vysoký církevní úřad a při jeho nastoupení složil slib věrnosti svému státu. Jako duchovní, povinný 
plniti závazky už s ohledem na své vysoké postavení, není si vědom, že by se ve svém úřadě dopustil 
činnosti, která by nebyla v souladu s lidově-demokratickým zřízením státu. Právě z těchto důvodů 
měl býti slyšen a měla mu býti poskytnuta možnost obhajoby.
Nařízené opatření vůbec neuvádí konkrétní skutkové podstaty, takže je nepřezkoumatelné ve své 
nejpodstatnější části. Mluvíc o množících se případech, kdy činnost úřadu stěžovatele není prý 
v souladu s lidově demokratickým řízením státu, neuvádí z těchto ani jediný. Tím opatřením připra-
vilo stěžovatele o jakoukoliv účinnou obranu.
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rozklad stanoviska), protože odvodní spis by musel být dán stěžovateli k vyjádření 
podle § 24 zák. č. 164/37 Sb. „…což v daném případě nelze připustit.“20 

SÚC poslal rozklad 25. 1. 1950 podepsaný zástupcem ministra Ekartem. V něm 
jsou námitky Josefa Hloucha posouzeny jako nesprávné.21 Pro ilustraci uvedu ale-
spoň několik argumentů SÚC: Úřad napadá tvrzení biskupa Hloucha, že nařízení 
o zmocněncích bylo vydáno ústředním, a tedy nekompetentním úřadem. Tvrdí, že 
vládní nařízení č. 8/1928 se na tento případ nevztahuje, protože MŠVU vykonávalo 
svoji dozorčí činnost jako státní odborný úřad s tím, že výše citované vládní nařízení 
se vztahuje na politické (státní policejní) úřady. 

Další Ekartovo zdůvodnění, proč nebylo umožněno předběžné vyjádření kon-
zistoře k dosazení zmocněnce, znělo takto:

Poněvadž naříkané rozhodnutí je dozorčím opatřením vyplývajícím z dozorčího práva státní 
správy nad řím. kat. církví ve smyslu § 60 cit. zákona a nikoliv běžným opatřením, vydaným 
politickým úřadem ve správním řízení, nebylo třeba, aby bylo biskupu Dr. Hlouchovi nebo jeho 
konsistoři státní správou umožněno, aby se předem k připravovanému rozhodnutí vyjádřil. 
Vzhledem k tomu, že z biskupské konsistoře v Čes. Budějovicích stejně jako z konsistoří ostat-
ních byl rozvíjen již po řadu měsíců boj proti naší republice a jejímu lidu, bylo nezbytně třeba, 
aby státní správa předem na připravované rozhodnutí neupozornila biskupskou konsistoř, po-
něvadž upozorněním by umožnila představitelům vysoké katolické hierarchie znemožniti čin-
nost zmocněnce, vyvolat další akce a útoky proti státu a včas odklidit důkazy své protistátní 
činnosti.22

Kromě jakéhosi odborného vyjádření v rozkladu najdeme i osobní hodnocení 
biskupa:

Našemu lidu je všeobecně známo, že biskup Dr. Hlouch stojí na čelném místě mezi reakční ka-
tolickou hierarchií, že se účastní jejích útoků proti republice a jejímu lidově demokratickému 
zřízení a že podepsal pastýřské listy katolických ordinářů, jimiž byl zakrytě ohlašován chystaný 
útok reakční hierarchie a jimiž měli býti věřící veřejně pobuřováni proti státu.23

Jinou vadou řízení je, že žalovaný úřad vůbec nepoužil postupu předepsaného v § 96 spr. ř. a že 
jmenovaného zmocněnce dal ihned uvést v úřad, jak vyplývá ze zápisu ze dne 18. června 1949, jehož 
doslovný opis ve dvojím vyhotovení jest k této stížnosti připojen.
Tím byl stěžovatel připraven i o možnost podati námitky dle odst. 2 § 96 spr. ř. přípustné a vymoci 
si řádné vyšetření a objasnění věci.
Nezákonným je naříkané opatření tudíž ve dvou směrech. Jednak ustanovení zmocněnce není dovo-
leným zákonným prostředkem donucovacím a jen takový je dle § 60 zák. č. 50/1874 ř.z. přípustný; 
správní řád takovýto prostředek donucovací nezná; jednak fakticky svěřuje uvedenému zmocněnci 
veškerou konsistorní agendu, když mu dovoluje vidování veškerých spisů na konsistoři projednáva-
ných a když bez videátu zmocněncova nesmí býti žádný čistopis z konsistoře vypraven. Tím faktic-
ky nejen stěžuje, ale i znemožňuje stěžovateli výkon jeho úřadu, zaručený v § 14 zák. č. 50/1874 ř.z. 
i ustanoveními §§ 15–17 ústavy ČSR. z 9. 5. 1949. Zákon č. 50/1874 ř.z. nikde nic o možnosti dosazení 
zmocněnce do úřadu biskupova nepraví a zejména neobsahuje ustanovení, dle něhož by úřad bis-
kupů nesměl bez videátu zmocněncova vypraviti jakýkoliv spis. Jeví se tedy naříkané opatření jako 
zřetelné vybočení z oprávnění, daných státní správě kultové zák. č. 50/1874 ř.z., a tedy jako zcela 
nezákonné.“

20 NA, fond SÚC inv. č.106, karton 76 – Od správního soudu v Bratislavě pro SÚC ze dne 13. 1. 1950 ve 
věci výkonu dozorčího práva, stížnost biskupa Dr. Josefa Hloucha.

21 Tamtéž – Rozklad SÚC k žádosti správního soudu Bratislava ze dne 13. 1. 1950.
22 Tamtéž.
23 Tamtéž.
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Důvodem pro ustanovení zmocněnce bylo, dle tvrzení SÚC, neustálé překračo-
vání mezí působnosti konzistoře a nedbání nařízení státní správou podle zákona 
č. 50/1874 ř.z. – jako příklad uvádí nevyhotovení soupisu církevního majetku, který 
požadovalo MŠVU podle § 38 citovaného zákona.

Na konci rozkladu se tvrdí, že jde-li o akty pouze náboženské povahy, zmoc-
něnec neovlivňuje jejich obsah a potvrzuje pouze, že akt je v souladu s lidově de-
mokratickými hledisky. Objeví-li však, že akt směřuje, pod zdánlivě náboženskou 
povahou, ke štvaní proti republice, znemožní jeho vydání. Závěrem SÚC navrhuje 
správnímu soudu, aby stížnost biskupa Hloucha zamítl. Zároveň upozorňuje, že 
rozklad nemá být považován za odvodní spis.24

Dne 13. listopadu 1950 žádá Úřad předsednictva vlády SÚC o prošetření funkcí 
vládních zmocněnců. Na základě usnesení 101. schůze vlády ze dne 21. srpna 1950 
v bodě 14 ukládá členům vlády přešetřit funkce vládních zmocněnců ve svých re-
sortech, zda splnění jejich úkolů neodůvodňují jejich zrušení. SÚC odpovídá 25. lis-
topadu 1950, že nebezpečí zneužití moci ze strany konsistoří nepominulo a zmoc-
něnci by měli setrvat na svých místech.25

Je právnickou otázkou, zda po přijetí církevních zákonů v roce 1949, které na-
hrazovaly rakouský zákon č. 50 ze dne 7. května 1874 ř. z., bylo působení zmocněn-
ců ministerstev legální. 

půSobení zMocněnců v letech 1949–19563. 

Zmocněnec MŠVU Josef Nožička, který ve své zprávě ze dne 8. srpna 1949 po-
pisuje reakce zaměstnanců biskupství na ustanovení zmocněnce MŠVU a charak-
teristiku osob českobudějovické konzistoře – biskupa Hloucha, generálního vikáře 
Msgr. Jana Caise26 a kancléře P. Karla Tomšů a dalších zaměstnanců biskupství,27 
jasně formuluje pevné postavení biskupa v diecézi a jeho ochotu trpět pro církev. 
Biskupův protest proti záboru konzistoře byl důrazný, ale podle mínění zmocněnce 
podobný zásah očekával, ale ne tak brzy. Biskup trval na tom, aby se zmocněnec po-
hyboval jen v mezích daných dekretem MŠVU a nepřekračoval jej (apeloval v tom-
to duchu na jeho svědomí). Pošty týdně došlo na biskupství průměrně 40 jednacích 
čísel a během jednoho týdne toto množství kleslo na polovinu. Zmocněnec tento 
pokles zdůvodňuje, že ordinář to zařídil přes své spojky tak, aby se na konzistoř 
nikdo, kromě úředních záležitostí, neobracel. Biskupovi také velmi vadil kontrolní 
orgán Státní bezpečnosti, který zastával funkci vrátného, a též dosazování úředníků 

24 NA, fond SÚC inv. č. 106, karton 76 – Rozklad SÚC pro správní soud Bratislava ze dne 25. 1. 1950.
25 NA, fond SÚC inv. č. 169, karton 195 – Dopis Úřadu předsednictva vlády ze dne 25. 11. 1950.
26 Msgr. Jan Cais – narozen 1. 4. 1878, vysvěcen 21. 7. 1901, působil ve farnostech Stachy, Pohoří, Kap-

lice. Dne 1. 10. 1904 přeložen na konzistoř jako kancelista, archivář, od r. 1930 kancléř, v roce 1931 
jmenován monsignorem, 1935 kanovníkem katedrální kapituly, po smrti biskupa Šimona Bárty od 
3. 5. 1940 kapitulním vikářem. Dne 11. 10. 1944 byl zatčen gestapem a vězněn v Praze a Terezíně, 
propuštěn 5. 5. 1945, kapitulním vikářem jmenován opět od 1. 10. 1945 do 6. 9. 1947. Dne 7. 9. 1947 
jmenován generálním vikářem biskupa Hloucha, v roce 1949 jmenován apoštolským protonotářem, 
zemřel 20. 4. 1950.

27 NA, fond SÚC i.č. 169, karton 195 – Č. Pres. / 49-Nož. ze dne 8. 8. 1949.
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na konzistoř. Dle příloh, které zmocněnec poslal kultovému odboru MŠVU, bis-
kup instruoval ještě před záborem konzistoře duchovenstvo, jak se má chovat vůči 
státní správě a že ho má informovat o návštěvách kultových tajemníků a státních 
úředníků.28 Též informuje o stycích Hloucha s arcibiskupem Beranem. 

Generálního vikáře Msgr. Jana Caise považoval zmocněnec za přístupnějšího, 
ale bez vlivu, protože biskup mu hned po svém nástupu na biskupský stolec odňal, 
jakožto i ostatním, jurisdikci (Msgr. Cais několik let spravoval diecézi při neobsaze-
ní diecéze biskupem).

 Kancléř P. Karel Tomšů byl dle zmocněnce tím podstatným článkem při budo-
vání a organizování paralelní informační sítě biskupa. 

Hlouch si při rozhovoru s církevním referentem KNV Janem Luskem stěžoval 
na zmocněnce Nožičku, že obsadil konzistoř sedmi úředníky SNB a jednal ostřeji, 
než jak mu přikazoval výnos vlády, a proto biskup zastavil činnost konzistorních 
zaměstnanců. Neznamená to však zrušení úřadu, jak tvrdí zmocněnec.29

Dnem 21. listopadu 1949 je na vlastní žádost odvolán zmocněnec Josef Nožička 
a novým zmocněncem je jmenován JUDr. Jaroslav Brandejs, dosavadní tajemník 
Jednotného národního výboru (JNV) České Budějovice.30

Dne 29. listopadu 1949 se nový zmocněnec Jaroslav Brandejs31 představil bisku-
pu Hlouchovi. Přivedl si s sebou na konzistoř do svého aparátu jako konceptní sílu 
Josefa Kalu a hospodářskou účetní sílu Karla Kubovce, kteří přešli z Jednotného 
národního výboru České Budějovice (JNV ČB).

Ve své první týdenní zprávě z  3. prosince 1949 Brandejs popisuje převzetí úřadu 
po předchůdci Nožičkovi. Ten se nedostavil k předání, a tak nový zmocněnec, jak 
jsem již výše uvedl, navštívil biskupa sám. Pokladna a účetní záznamy byly vede-
ny Nožičkou nepořádně a nesouhlasily s přejímacím protokolem, včetně hotovosti, 
která též nesouhlasila (obsahovala více peněz).32

Zajímavá informace je z Denní zprávy č. 57, sepsané na SÚC dne 28. prosince 
1949, ve které se konstatuje, že biskup Hlouch požádal zmocněnce na konzistoři 
o intervenci ve prospěch zatčených kněží.33

Důležitým úkolem nového zmocněnce MŠVU Brandejse bylo navštívit všechny 
vikáře v diecézi a sepsat o jejich postojích a charakterech zprávu SÚC. Učinil tak 
6. ledna 1950 k rukám referenta SÚC Karla Böhma. Ve zprávě si zároveň stěžuje, 
že je velmi časově náročné vikáře navštěvovat vlakem, protože jsou v obcích vzdá-
lených od dráhy a auto je těžké sehnat. Zdůvodňuje tím, že stačil navštívit pouze 
polovinu vikářů v diecézi.34 Od 7. ledna 1950 zasílá zmocněnec Brandejs týdenní si-

28 Tamtéž. Svědčí o tom například hlášení poslané na biskupství o návštěvě KCT s asistenty ve farnosti 
Pištín z 11. června 1949 P. Karlem Radou. 

29 NA, fond SÚC inv. č. 169, karton 195 – Zpráva o jednání s biskupem Dr. Hlouchem dne 18. 2. 1950.
30 Tamtéž – Biskupská konsistoř České Budějovice – výkon dozorčího práva.
31 JUDr. Jaroslav Brandejs se narodil 29. srpna 1908. Do KSČ vstoupil 30. července 1945. Hodnocen 

nadřízenými byl jako politicky vyspělý, který stále studuje a vzdělává se, ale je lepším úředníkem 
než politickým pracovníkem. NA, fond SÚC inv. č. 169, karton 197.

32 NA, fond SÚC inv. č. 169, karton 195 – Týdenní zpráva č. 1 ze dne 3. 12. 1949.
33 NA, Fond 100/52 sv. 6, a.j. 41 – Denní zpráva č. 57 ze dne 28. 12. 1949.
34 NA, fond SÚC inv. č. 106, karton 76 – v této zprávě zmocněnec zmiňuje již dříve poslané podrobné 

charakteristiky vikářů ze dne 31. 12. 1949.
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tuační zprávy, ve kterých informuje SÚC, kolik došlo a odešlo spisů z biskupství, co 
se důležitého na konzistoři a biskupství děje, jak se angažuje například v různých 
činnostech – překládání kněží, věcech hospodářských (soupis majetku konzistoře 
a spravovaného majetku, vkladních knížek, cenných papírů…) a kultových. Ordi-
nariátní poštu si již nechal zmocněnec posílat do schránky určené pro konzistoř 
a otevíral ji s generálním vikářem – to, co se týkalo jurisdikce biskupa, předal bis-
kupovi. Osobní pošta pro Msgr. Hloucha byla dávána do osobní přihrádky, protože 
pošta to nemohla odepřít.35 Z dalších týdenních zpráv36 vyplývá, že se zmocněnec 
zúčastňoval na KNV porad církevních tajemníků i porad krajské církevní pětky.37 
Jeho informace měly i osobní ráz – popisoval zdravotní stav a nálady biskupa.

Zmocněnec určoval, kdo bude mít klíče od vchodů, což biskup považoval za 
projev nedůvěry vůči své osobě.38 Tlak vůči církvi v českobudějovické diecézi se 
zvětšoval. Projevovalo se to například zákazem rekolekce v semináři, která se měla 
konat 31. ledna až 1. února 1950. Ve svých zprávách zmocněnec informoval o tom, 
jak byli zatýkaní jednotliví duchovní, a navrhoval, jak uvolněné fary obsazovat po-
krokovými kněžími. 

Za nedostatek zmocněnec Brandejs považuje to, že ačkoli biskup nahlašuje Státní 
bezpečnosti své odjezdy automobilem, není známo, kam jezdí, protože osobní řidič 
Antonín Běhavka nic neprozradí.39 Postupně se situace zhoršovala. Před Velikono-
cemi 1950 SÚC omezila činnost biskupa Hloucha. V rozhovorech se zmocněncem 
si biskup stěžoval, že se na něj pohlíží jako na nepřítele státu a národa, kterému je 
však oddán. Je ale v podstatě internován a nemůže řídit diecézi. Prohlásil, že opat-
ření činěná proti němu a základní svobodě církve nevedou k uklidnění situace ve 
státě. O procesu s řeholníky se vyjadřoval rezervovaně a zpochybňoval, že by řády 
byly pověřeny rozvratnickou činností.

V roce 1950 na Zelený čtvrtek již oleje světil biskup ve své rezidenci s vylouče-
ním veřejnosti. Na Velký pátek nebyl biskup nikde a na Bílou sobotu mu SÚC povo-
lil odsloužit obřady za předpokladu, že to nebude ve větším rozsahu než v minu-
lých letech. Msgr. Hlouch se podrobil opatřením, která prostřednictvím zmocněnce 
na něj byla uvalena (osobní ochrana, omezení návštěv, zákaz cest bez předchozího 
povolení zmocněnce atd.).40 Osobní ochranou byl myšlen „doprovod“ příslušníků 
StB. Dozvídáme se to z důvěrného oznámení KCT Jana Luska41 všem církevním 
referentům JNV a ONV českobudějovického kraje zn. 371/5-25/2-50-I/5 ze dne 

35 NA, fond SÚC inv. č. 106, karton 76 – Týdenní situační zpráva č. 1 ze dne 7. 1. 1950.
36 Tamtéž – Týdenní situační zpráva č. 2 ze dne 14. 1. 1950.
37 Krajské církevní pětky se scházely i v širším obsazení. Dle zápisů a prezence z těchto schůzek krajská 

církevní pětka v  Českých Budějovicích se obvykle setkávala ve složení: vedoucí tajemník Krajského 
výboru Komunistické strany Československa (KV KSČ), vedoucí tajemník Krajského akčního výbo-
ru Národní fronty (KAV NF), předseda Krajského národního výboru (KNV), pracovník StB, bezpeč-
nostní referent KNV, zmocněnec MŠVU na biskupské konzistoři, krajský církevní tajemník (KCT), 
pracovník Státního úřadu pro věci církevní (SÚC), případně jejich zástupci. Okresní církevní trojky 
byly také rozšířeny na více členů a víceméně kopírovaly zastoupení jako v kraji, tak i na okresní 
úrovni (mimo účasti pracovníka SÚC). SOA Třeboň, fond KNV ČB 1951–54, karton 364, 365.

38 NA, fond SÚC inv. č. 106, karton 76 – Týdenní zpráva č. 4 ze dne 28. 1. 1950.
39 Tamtéž – Týdenní zpráva č. 6 ze dne 13. 2. 1950.
40 Tamtéž – Týdenní situační zpráva 8. 4. 1950.
41 Jan Lusk – Krajský církevní tajemník v Českých Budějovicích 1949–1950.
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27. února 1950. Jako zdůvodnění tohoto dohledu bylo uvedeno, že jde o opatření 
proti vnějším eventuálním provokačním úmyslům vůči biskupu Hlouchovi.42

Zmocněnec se zúčastňoval přidělování záloh na řádné věcné náklady farností, 
přičemž jednotliví faráři a administrátoři museli docházet na biskupství, kde byli 
zároveň v rozhovorech dotazováni na různá témata, a tím vlastně kádrováni. O kaž-
dé návštěvě byla sepsána zpráva odeslaná na SÚC k rukám s. Knotteho.43

Zmocněnec zasahoval do správy farností naprosto suverénně, bez jakékoli kon-
zultace s biskupem. Jako příklad může sloužit tato situace – v rámci celostátní Akce 
K44  byl Brandejs povolán na KNV 14. dubna 1950 ve 3.30 ráno, kde již byl zástupce 
SÚC, KCT a předseda KNV. Bylo mu sděleno, že je nutné ihned zařídit převzetí 
duchovní správy v klokotském klášteře tak, aby byly již zajištěny ranní bohoslužby. 
Tak si přinesl z konzistoře úřední blanket a razítko a na místě napsal pověření pro 
přítomného faráře Rauvolfa z Obory, který přijel se zástupcem SÚC.45

V archivu SÚC je zpráva, ve které je posuzována činnost biskupa a zaměstnanců 
konsistoře (včetně zmocněnce).46 Není úplně jasné, zda ji vypracovali pracovníci 
SÚC či jiných složek. K osobě biskupa Hloucha je zaznamenáno:

Ve styku s věřícími se projevuje svým chováním, vystupováním jako osoba pozorná – jemná, 
patrně jen proto, aby si získal masu lidí. Tím více jest pro zájem dnešního lidově-demokratického 
zřízení nebezpečný, zvláště přihlédne-li se k jeho dřívější činnosti. Od doby isolování jeho osoby 
s duchovními a omezení jeho činnosti SÚC před velikonočními svátky se projevil jako poslušný 
všech opatření, plně kapitulující. Důsledek toho taky byl proces s 10ti zrádci řím. kat. církve 
u státního soudu v Praze.

Vyjadřují se také k osobě domovníka Františka Bárty (příbuzný zemřelého bis-
kupa Šimona Bárty), který je biskupovi oddán a je spojkou mezi ním, duchovní-
mi a civilními osobami v Českých Budějovicích. Státní bezpečnost zjistila při jeho 
sledování, že pravidelně vyzvedává v klášteře u petrinů v Českých Budějovicích 
poštu a zprávy pro biskupa, které tímto unikají kontrole. Zároveň informuje o dění 
kolem biskupa věřící. Ve zprávě se tedy navrhuje, aby byl domovník Bárta nahra-
zen „spolehlivou osobou“, tj. pracovníkem oddaným komunistické moci. Podobně 
je hodnocen i osobní řidič biskupa Antonín Běhavka.

Zmocněnec Brandejs si, dle zprávy, počíná v kontaktu s duchovními taktně 
a účelně a využívá poznatky církevních tajemníků. Opatření SÚC realizuje po do-
hodě s církevním referentem KNV spolehlivě. Zároveň je autorem několika článků 

42 SOA Třeboň, fond KNV ČB 1949–50, karton 88 – Osobní ochrana českobudějovického biskupa Dra. 
Josefa Hloucha.

43 František Knotte – přednosta IV. hospodářsko-správního odboru SÚC.
44 Akce K – tj. zabrání klášterů a centralizace řeholníků do internačního kláštera v Želivu (pro vůdčí 

osobnosti řeholí) a centralizačních klášterů Bohosudov, Hejnice, Králíky, Broumov, Osek (pro ostat-
ní řeholníky). Akce se odehrála ve dvou etapách – v noci z 13. na 14. dubna 1950 a ve dnech 27. a 
28. dubna 1950. Zásah v českých zemích se týkal celkem 1240 řeholníků, z nichž bylo 76 internova-
ných a 1164 umístěných v centralizačních místech. Celkově bylo zasáhnuto v českých zemích v 144 
řeholních domech. Řeholníci byli na výše uvedených místech zadržováni bez jakéhokoli zákonného 
podkladu a vnitřní řád těchto soustřeďovacích míst vykazoval vězeňský charakter.

45 NA, fond SÚC inv. č. 106, karton 76 – Týdenní zpráva ze dne 17. 4. 1950.
46 Tamtéž – Poznatky z činnosti na biskupské konsistoři v Českých Budějovicích, 12.4.1950, podpisy 

nečitelné.
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v Jihočeské pravdě o zradě církevní hierarchie. Na závěr zprávy je však poznámka, 
že byl známým biskupa Hloucha, ještě než byl jmenován vládním zmocněncem na 
biskupské konsistoři.47

Dne 18. dubna 1950 se biskup osobně vydal ke krajskému církevnímu tajemní-
kovi (KCT), aby projednal některé personální záležitosti (jmenování P. Vladimíra 
Vlčka ceremonářem), ve kterých byl úspěšný. Zmocněnec též souhlasil s vysvěce-
ním řeholního kněze v kapli rezidence. To vyvolalo dojem, že se lámou ledy a že by 
mohlo dojít k zlepšení vztahů mezi státními orgány a biskupstvím.

Ránu těmto nadějím daly události kolem smrti a pohřbu generálního vikáře Jana 
Caise. Situaci popisuje zpráva zmocněnce z dubna 1950.48 Dne 19. dubna 1950 šel 
Msgr. Jan Cais na prohlídku do nemocnice a již tam zůstal. Ve čtvrtek 20. dubna 
1950 ráno zemřel, což biskupa velmi zdrtilo. V pátek odpoledne jel na prosekturu, 
kde se u rakve pomodlil a vrátil se do rezidence. Program pohřbu byl naplánován 
takto: pohřební obřady v bytě zemřelého měl vykonat Msgr. Karel Boček,49 poté 
měla být rakev přenesena do katedrály, kde měl biskup sloužit requiem a kázat 
Msgr. Karel Reban.50 Odtud měl pohřební průvod přejít na Jirsíkovo náměstí51 a pak 
se měla rakev převézt na hřbitov u sv. Otýlie k uložení do kněžských hrobů.

V sobotu 22. dubna 1950 vysvětil biskup v kapli rezidence novokněze petrína 
Cyrila Václava Kaňáka bez přítomnosti veřejnosti, jen s nejnutnější asistencí a za 
přítomnosti tří osob nejbližšího příbuzenstva. Tentýž den se zmocněnec dozvěděl, 
že biskupovi má být zakázána účast na pohřbu generálního vikáře. Měla o tomto 
jednat církevní pětka na KNV v 17 hodin. Když se na ni dostavil zmocněnec, byla 
již ukončena s tím, že Dr. Jaroslav Havelka52 ze SÚC již odjel a že se pohřeb od-
kládá z důvodu pitvy. Zmocněnec toto považoval za netaktické a navštívil v bytě 
KCT Josefa Jindru53 a společně s ním navštívil zástupce vedoucího krajského tajem-
níka KSČ.54 Dr. Brandejs upozorňoval, že z odkladu pohřbu bude více škody než 
užitku. Msgr. Cais byl hodně oblíben (měl aureolu politického vězně z nacistického 
koncentračního tábora), veřejnost a kněží včetně tzv. pokrokových budou dotčeni 
odkladem pohřbu i zákazem účasti pro biskupa. Vlažní věřící v celé diecézi, kteří 
by úmrtí nevěnovali pozornost, budou upozorněni „šeptandou“, že z nějakých dů-
vodů byl pohřeb odložen a že biskup nesmí pohřbít ani svého nejbližšího spolupra-

47 NA, fond SÚC inv. č. 106, karton 76 – Poznatky z činnosti na biskupské konsistoři v  Českých Budě-
jovicích, 12. 4. 1950.

48 NA, fond SÚC inv. č. 106, karton 76 – Pravidelná zpráva za dobu od 16. do 24. dubna 1950.
49 Msgr. Karel Boček – narozen 3. 1. 1871, vysvěcen 22. 7. 1894, působil v Horšovském Týně, v roce 1901 

jmenován vicerektorem semináře v Českých Budějovicích, 1902 spirituálem a v letech 1907–1926 
rektorem semináře. Kanovníkem katedrální kapituly byl jmenován v roce 1924, papežským prelátem 
16. 12. 1936, proboštem katedrální kapituly 15. 7. 1939, během války ve vedení diecéze zastupoval 
kapitulního vikáře Caise, který byl zatčen gestapem. Zemřel 18. 10. 1957.

50 Msgr. Karel Reban – narozen 19. 10. 1892, vysvěcen 30. 5. 1915, vikarista u katedrály (1.7.1915), pre-
fekt v Malém semináři (1920), spirituál kněžského semináře (1926), v roce 1934 rektorem semináře, 
8. 7. 1937 jmenován monsignorem, kanovníkem jmenován 21. 12. 1948, ale instalován až 18. 6. 1952, 
zemřel 1. 11. 1957.

51 V letech 1921–1939 a 1945–1950 Jirsíkovo náměstí, dnes Mariánské náměstí.
52 Jaroslav Havelka – první náměstek ministra ministra A. Čepičky, později přednosta SÚC (1953–56).
53 Josef Jindra – krajský církevní tajemník v Českých Budějovicích (1950).
54 Jméno zástupce vedoucího krajského tajemníka KSČ nebylo uvedeno.
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covníka. Na tyto názory zmocněnce nebylo přihlédnuto s tím, že o účasti biskupa 
se rozhodne později.

Krajský církevní tajemník Josef Jindra a zmocněnec Jaroslav Brandejs navštívili 
biskupa, aby mu sdělili informace o odkladu pohřbu a také o případném zákazu 
jeho účasti na pohřbu. Biskup reagoval výčitkami, že je s ním zacházeno hůře, než 
s ostatními biskupy. Krajskému církevnímu tajemníkovi doslova řekl: „Pane kraj-
ský tajemníku, když jsem k vám šel, domníval jsem se, že je to teprve začátek a ne 
konec jednání.“55 V neděli večer Msgr. Hlouch volal zmocněnci, zda se tedy bude 
moci zúčastnit pohřbu. V pondělí ráno mu Brandejs sdělil, že jeho účast na pohřbu 
je nežádoucí a pohřeb bude o něco odložen. Biskup, připravený v klerice, byl tím-
to rozhodnutím roztrpčen. Nicméně účastníci pohřbu nebyli informováni, a tak se 
shromáždilo asi 2000 lidí na hřbitově u sv. Otýlie, kteří se časem rozešli. Katedrála 
byla také plná (kromě laiků 150 kněží, 50 řeholnic). Po 11. hodině bylo v katedrále 
oznámeno, že pohřeb se koná z kaple u sv. Otýlie a tak se dav z katedrály hrnul přes 
celé město na hřbitov, kde se shromáždilo na 1500 lidí. Obřady vedl probošt kapi-
tuly Boček. Jak píše zmocněnec ve své zprávě, opatření sice snížila počet účastníků 
pohřbu, ale kněží i ti, kteří vydrželi čekat, budou roznášet „nejrozličnější zprávy“ 
o tom, jak je utiskováno náboženství.56

Po ustanovení P. Josefa Buchty57 generálním vikářem 23. května 1950 proti vůli 
biskupa byli 24. května 1950 pozváni na konzistoř vikáři z diecéze, aby se setkali 
s novým generálním vikářem. Dostavili se pouze tři. Dle zmocněncovy zprávy bylo 
ten den minimálně dalších 17 kněží v Českých Budějovicích, ale byli na ulici od-
razováni, aby se na konzistoř nedostavovali. Zmocněnec Brandejs píše, že impuls 
k této činnosti vyšel z biskupství, a tak 25. května 1950 byli vystěhováni z rezidence 

55 NA, fond SÚC inv. č.106, karton 76 – Pravidelná zpráva za dobu od 16. do 24. dubna 1950.
56 Tamtéž – Pravidelná zpráva ze dne 25. 4. 1950.
57 P. Josef Buchta – Narodil se 10. března 1912 ve Štěpánovicích, okres Hlučín. V roce 1938 byl 5. červen-

ce vysvěcen na kněze. Do KSČ vstoupil v roce 1945. V únoru 1948 se zde stal členem Akčního Výboru 
Národní fronty (AV NF). Josefa Buchtu jako „pokrokového kněze“ státní moc chránila před kom-
promitací – na přímý zásah Alexeje Čepičky byla stažena občanskoprávní žaloba o určení otcovství. 
(viz ÚDV, Securitas Imperii č. 11, Praha: UDV, 2005, s. 27). Po smrti Msgr. Jana Caise (generální vikář 
českobudějovické diecéze) byl na popud SÚC Josef Buchta v roce 1950 exkardinován z olomoucké 
arcidiecéze arcibiskupem Matochou a inkardinován biskupem Hlouchem do Českobudějovické die-
céze, kde byl jmenován dne 23. května 1950 generálním vikářem. 
Po odstranění biskupa Hloucha byl zvolen 31. března 1952 kapitulním vikářem. V této pozici začal 
defraudovat církevní majetek a žil neuspořádaným životem. V roce 1952 na jaře byla provedena 
revize SÚC na konsistoři, kde byly zjištěny finanční a hmotné nesrovnalosti, a dostal roční lhůtu 
na jejich odstranění (do dubna 1953). Pokusil se o útěk do zahraničí a 19. května 1953 byl zadržen 
a zatčen. Oficiálně se Josef Buchta vzdal funkce kapitulního vikáře 6. června 1953. V květnu 1954 byl 
odsouzen na čtyři roky odnětí svobody nepodmíněně, v roce 1956 byl propuštěn do výroby. Později 
se vrátil do duchovní správy. V rámci objektivity je třeba poznamenat, že ačkoli i pamětníci potvrzují 
neurovnaný životní styl a spolupráci Josefa Buchty s režimem, vyšetřování a spis na něj byly vedeny 
v době, ve které bylo často manipulováno s fakty. Sám Josef Buchta v dopise doc. Martinu Weisovi ze 
dne 7. září 1994 zdůvodňuje svůj pokus o emigraci jako útěk před nátlakem StB, která od něj chtěla 
informace. Zároveň tvrdí, že odchod do zahraničí byl podniknut s vědomím biskupa Hloucha (Mar-
tin WeiS, „Osudy katolické církve na jihu Čech – diecéze bez pastýře,“ Studia theologica 4, č. 2 [2002]: 
61). V roce 1960 byl 3. června Josef Buchta zaregistrován jako spolupracovník StB OO MV Mladá 
Boleslav a svazek byl pak odložen do archivu 20. prosince 1965 a později skartován. Zemřel 9. ledna 
2000 v Mladé Boleslavi v nemocnici.
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domovník František Bárta, šofér Antonín Běhavka, prof. Jan Zítek,58 prelát Antonín 
Melka59 a Msgr. Antonín Maxa,60 kteří mohli zprostředkovávat styk biskupa s vněj-
škem.61

O praktikách zmocněnce Brandejse vypovídá dokument zaslaný na SÚC k ru-
kám Jindřicha Zimmermanna.62 V něm píše o tom, že při prohlížení archivu biskup-
ské konsistoře v Českých Budějovicích nalezl zajímavé spisy, vrhající zajímavé svět-
lo na řadu kněží v diecézi, na jejich politické postoje a další (počínání za války, kdo 
byl v KSČ, jak se kdo staví ke státnímu zřízení…). O každém spisu napsal stručný 
výtah pro případné využití informací s tím, že pokud bude zájem, dodá originál.63

Pro práci zmocněnce ministerstva školství na konsistoři v Českých Budějovicích 
se musel vytvořit aparát, který měl realizovat úkoly vyplývající z funkce zmoc-
něnce. Dne 6. ledna 1950 odeslal na SÚC zmocněnec Brandejs návrh systematizace 
úřadu zmocněnce biskupské konsistoře v Českých Budějovicích:

Aparát zmocněnceI.  se skládal ze zmocněnce, koncepčního úředníka, dvou účet-
ních sil, kancelářské síly, vrátného, řidiče a uklízečky.
Aparát konzistořeII.  se skládal z generálního vikáře, kancléře, tajemníka ordinariá-
tu, domovníka a komorníka.64 

Ve zprávě z 14. srpna 1950 zmocněnec konstatuje, že biskup Hlouch byl stižen 
18. a 19. července 1950 dvěma po sobě následujícími lehkými záchvaty srdeční mrt-
vice. Dne 12. srpna 1950 společně s KCT Jindrou jednali s Hlouchem i o zrušení se-
mináře v Českých Budějovicích a přechodu bohoslovců do Prahy. Biskup prohlásil, 
že s tím nesouhlasí.65

Novým zmocněncem MŠVU byl od 20. listopadu 1950 jmenován Václav Vaně-
ček.66 Další jmenování zmocněnců provází určitý zmatek. V rozboru zprávy o revizi 

58 Prof. Jan Zítek – narozen 16. 5. 1911, vysvěcený 27. 6. 1937, profesor náboženství, v roce 1945 byl pře-
ložen do Českých Budějovic, vyučoval náboženství na gymnáziu, postupem času se stal spirituálem 
a prefektem Malého semináře v Českých Budějovicích, poté byl jmenován inspektorem náboženství 
na středních školách, v roce 1950 byl přeložen z Českých Budějovic do Vodňan (1. 9. 1950), Stádlce 
(1. 5. 1952) a později do Chotovin (15. 4. 1962). Do důchodu odešel 15. 10. 1978. Zemřel 6. 6. 1980.

59 Prelát Antonín Melka – narozen 14. 6. 1875, kněžské svěcení 17. 7. 1898, titul monsignora obdržel 
v roce 1923, prelátem jmenován 1935, v roce 1938 obdržel čestný doktorát na Teologické fakultě UK 
v Praze, rektor semináře v Českých Budějovicích, dne 1. 9. 1942 odešel do důchodu. Byl považován 
za osobnost, která přesahovala rámec diecéze, byl výborný překladatel z francouštiny. Za překládání 
a šíření náboženské literatury byl v roce 1957 odsouzen k 18 měsícům vězení – v prosinci 1957 pro-
puštěn z vězení, ze zdravotních důvodů odešel do Senohrab, kde 2. 4. 1963 zemřel.

60 Msgr. Antonín Maxa – narozen 1. 10. 1875, vysvěcen roku 1875, po působení v několika farnostech 
(Koloděje, Hamr) přeložen do Českých Budějovic a jmenován kancelistou biskupství, archivářem, 
dne 3. 4. 1932 jmenován monsignorem, do penze odešel 1. 1. 1943. Zemřel 14. 7. 1955.

61 NA, fond SÚC inv. č. 106, k. 76 – Pravidelná zpráva ze dne 5. 6. 1950.
62 Jindřich Zimmerman – druhý instruktor Instruktážního oddělení SUC, člen KSČ od roku 1945.
63 NA, fond SÚC inv. č. 106, k.76– Dopis SÚC – Archiv biskupské konsistoře v Českých Budějovicích, 

16. 4. 1950.
64 NA, fond SÚC inv. č. 169, karton 196 – Návrh systematisace úřadu zmocněnce biskup. konsistoře 

v Čes. Budějovicích.
65 NA, fond SÚC inv. č. 106, karton 76 – Pravidelná zpráva ze dne 14. 8. 1950.
66 Václav Vaněček – Pocházel z dělnické rodiny. Členem KSČ byl od roku 1945. Hodnocen byl jako 

třídně uvědomělý, ale administrativa u něho vázla. NA, fond SÚC inv. č. 169, karton 196 – Zpráva ze 
služební cesty v Českých Budějovicích konané dne 14. 2. 1951.
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provedené v roce 1952 u biskupské konzistoře se uvádí, že SÚC nemá až do 31. pro-
since 1951 potřebnou evidenci o služebních přiděleních zmocněnců.67 Personální 
obsazení se tedy dá rekonstruovat pouze přibližně podle podpisů na jednotlivých 
dokumentech. Během ledna a února 1951 se objevuje na dokumentech jak podpis 
zmocněnce Václava Vaněčka, tak i nově Otakara Sotony.68 V dalších měsících již 
signuje pouze Sotona. 

Biskup Hlouch 30. dubna 1951 píše zřejmě novému zmocněnci, který nastoupil 
po Vaněčkovi a který mu ani nebyl představen (pravděpodobně Sotona), ohledně 
jmenování vikářů:

A pokud jde o vikáře, nemohu bez informace dát prostě podpis na navrhované změny. Jsem 
vázán svědomím. Vikář je zástupce biskupa – Církve – a nelze tento úřad měřit jen měřítkem 
politickým. Kdybyste chtěli sami rozhodovat nebo výhružkami vynucovat, kam má kněz přijít, 
tím byste sáhli na nejzákladnější práva řádu Božího.

Zároveň si stěžuje, že předchozí zmocněnec Vaněček souhlasil s ustanovením 
P. Malého v Klokotech, a přesto tam má přijít jiný kněz. V další části píše:

Žádám opětně, aby má úřední korespondence nebyla zadržována, abych, kde to považuji za 
nutné, vykonal informaci. Jsem již skoro vězněn, půl druhého roku nemám styku s kněžstvem, 
za tu dobu se může mnoho změnit. A biskup je povinen nejpřísnějším závazkem svědomí, nedat 
duchovní úřad nehodnému. Bráním-li se některým návrhům, činím tak jen z těchto nesmírně 
vážných důvodů.69

Dne 5. července 1951 slavil v izolaci biskup Hlouch 25. výročí kněžského svěce-
ní. Dle hlášení zmocněnce, Krajská církevní pětka rozhodla, že biskup obdrží bla-
hopřání pouze selektivně. Došlo 148 blahopřejných dopisů, pohledů a telegramů. 
Biskup z nich dostal pouze čtyřicet jedna blahopřání. Dary v podobě potravin, aniž 
o tom biskup věděl, byly předány městským jeslím.

Dále nám zpráva popisuje návštěvu Hlouchových sourozenců. Podle předcho-
zího ujednání se dostavili 7. července 1951 k pohovoru se „soudruhem“ Chrtem 
z KNV, který je instruoval, jak se mají chovat. Pak jim bylo povoleno povečeřet 
s biskupem. Druhý den ráno se účastnili mše, kterou biskup sloužil. Po celou dobu 
vzájemných rozhovorů sourozenců byl přítomen Chrt a člen StB. Také se dovídáme, 

67 NA, fond SÚC inv. č. 106, karton 76 – Rozbor zprávy o revizi provedené v roce 1952.
68 Otakar Sotona se narodil ve Vysokém Mýtě 18. 8. 1912, původním povoláním pekařský dělník. 

V dubnu 1946 vstoupil do KSČ v Tušti na Třeboňsku, kde se postupem času stal předsedou místní 
organizace KSČ. V únorových dnech 1948 spoluzakládal místní AV NF, kterého byl místopředsedou. 
Od 18. 8. 1949 se stal u ONV Třeboň církevním tajemníkem. Absolvoval Týdenní okresní politickou 
školu v Třeboni (při OV KSČ). NA, fond SÚC inv. č.169, karton 196 – kádrové materiály.

69 NA, fond SÚC inv. č. 169, karton 195 – Dopis panu zmocněnci SÚC při bisk. konsistoři č. 593 ze dne 
30. 4. 1951.
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že generální vikář Buchta se rozhodl, na rozdíl od kancléře Miloslava Trdly,70 blaho-
přání k výročí biskupovi nezaslat.71

Zmocněnec Sotona dne 4. září 1951 píše zprávu SÚC s názvem „Výtržnost bisku-
pa“. Zde popisuje, že dozorující členové StB až na jednoho nováčka odešli obědvat 
a biskup v domnění, že se mu zdravotně přitížilo, signálem je přivolával. Onen 
nový příslušník nevěděl přesně, co má dělat, a tak biskup otevřel okno, bouchal 
do parapetu a volal: „Pomoc, pomoc pro biskupa,“ až se v protějších oknech začali 
objevovat lidé. Sotona to slyšel a seběhl ke službě a poslal řeholní sestry na pomoc 
biskupovi. Zmocněnec událost zhodnotil tak, že se sice biskup bojí o své zdraví, ale 
že využil nezkušenosti příslušníka StB, aby na sebe upozornil. Člen StB Maroušek 
s biskupem promluvil, aby se již situace neopakovala. Zároveň krajské velitelství 
StB učinilo opatření, aby zjistilo, jaký ohlas mělo biskupovo volání v Českých Bu-
dějovicích.72

Z pozdějších situačních zpráv vyplývá, že byl Otakar Sotona přeložen na přelo-
mu či začátku roku 1952 do litoměřické diecéze. Ze zápisu z porady KNV za účasti 
vedoucího tajemníka KV KSČ Vlčka, předsedy KNV Škody, zástupce KV StB Maška, 
KCT Bohuslava Volfa73 a zmocněnce Zemana ze dne 22. ledna 1952 vyplývá, že na 
konzistoři byl již nově jmenovaný zmocněnec Zeman. Dle dalšího textu měl pobýt 
jenom jeden měsíc.74 Z různých dokumentů vyplývá, že se jeho pobyt prodloužil 
a že se podílel na realizaci „Akce Budějovice“, tedy na internaci biskupa Hloucha 
mimo českobudějovickou diecézi.75 Poslední podepsaná zpráva zmocněncem Ze-
manem je ze dne 2. května 1952. 

70 P. Miloslav Trdla – narodil v Jindřichově Hradci 27. října 1912. Vysvěcen byl 27. června 1937 bis-
kupem Eltschknerem. Působil v několika farnostech (např. Nýrsko, Velhartice, Zbynice, Kašperské 
Hory). Dne 1. ledna 1951 se Trdla stal sekretářem a od 1. března 1951 kancléřem konzistoře. Sídelním 
kanovníkem byl jmenován 11. května 1955 P. Antonínem Titmanem. Funkci kancléře vykonával až 
do jmenování kapitulním vikářem. Od roku 1958 byl současně děkanem v  Táboře, kde ale fungoval 
v podstatě formálně o nedělích a hlavní nápor služby v druhém největším městě diecéze vykonával 
za něj kaplan P. Václav Žitný. Stížnosti na tento stav se dostaly k církevnímu tajemníkovi v Českých 
Budějovicích, kde se konstatuje, že se tak děje u P. Trdly z důvodů hmotného prospěchu. Tato jeho 
slabost se hodila státní moci, protože bylo možné skrze ni ovlivňovat chování P. Trdly. Proto se také 
stal, po smrti biskupa Josefa Hloucha (10. června 1972), pro stát vhodným kandidátem na místo 
kapitulního vikáře. Česká provincie však neměla úřadujícího arcibiskupa, a tak sídelní litoměřický 
biskup Štěpán Trochta jako nejstarší sufragán pražského arcibiskupství podle kánonu 432 § 2 jme-
noval P. Miloslava Trdlu 7. července 1972 kapitulním vikářem. Funkci kapitulního vikáře P. Miloslav 
Trdla vykonával podle státních instrukcí relativně krátkou dobu. Zemřel 7. ledna 1974.

71 NA, fond SÚC inv. č. 169, karton 195 – Pětadvacetileté jubileum biskupa Dr. J. Hloucha.
72 Tamtéž –Výtržnost biskupa ze dne 4. 9. 1951.
73 Bohuslav Volf – krajský církevní tajemník v Českých Budějovicích (1950–1953).
74 SOA Třeboň, fond KNV ČB 1951–54, karton 364 – Zápis z porady KNV ze dne 22. 1. 1952.
75 Akce odstranění biskupa Josefa Hloucha z českobudějovické diecéze se odehrála v době od 27. břez-

na do 3. dubna 1952 podle přesně stanoveného itineráře. Jednotný národní výbor České Budějovice 
vydal Nález zn. 07-H/52-III, ve kterém je Hlouch obviněn, že bez slibu věrnosti republice vykonává 
duchovenskou činnost, a je mu vyměřena pokuta 50 000,– Kč. Zároveň je mu výměrem také zakázán 
pobyt mimo místo určené ministerstvem vnitra. Dne 29. dubna 1952 je biskup odvezen mimo diecézi 
k internaci do Kadaně (a poté na další místa). Změna ve vedení českobudějovické diecéze je dokon-
čena volbou kapitulního vikáře P. Josefa Buchty, který spolupracoval s komunistickým režimem. 
SOA Třeboň, fond KNV ČB 1951–1954, karton 364 – Akce Budějovice, srov. NA, fond SÚC inv. č. 169, 
karton 195 – Opatření v Č. Budějovicích. 
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Je možné, že došlo k „výměnnému pobytu“ mezi Litoměřicemi a Českými Bu-
dějovicemi, protože jakýsi Jaroslav Zeman byl zmocněncem na litoměřické konzis-
toři. A již 16. května 1952 pracuje jako zmocněnec českobudějovické konzistoře opět 
Otakar Sotona. 

Ve dnech 24. října až 5. listopadu 1952 proběhla revize konzistoře kontrolním 
oddělením SÚC týkající se zmocněnce Sotony. Byly mu vytýkány nedostatky: ne-
hospodárnost, používání služebního auta pro vození rodinných příslušníků, pro-
plácení nejasných položek za pohoštění. Na závěr kontrolor konstatuje, že si Sotona 
tyká s kancléřem Trdlou.76 Zároveň byly zjištěny zásadní nesrovnalosti v hospo-
daření kapitulního vikáře Buchty a opakovaně byl vyzván, aby doložil k vydáním 
doklady.

V situační zprávě za květen 1953 Sotona popisuje nepřehlednou situaci v diecézi 
po zmizení kapitulního vikáře Buchty. Konstatuje různé zvěsti, které se o Buchtově 
zmizení tradují (že byl zatčen, že se mu podařilo emigrovat, že se léčí v Marián-
ských Lázních…).77 Dne 27. května 1953 již Sotona navrhuje Miloslava Trdlu za 
vhodnějšího kandidáta na kapitulního vikáře (za zadrženého Buchtu) než Antonína 
Titmana.78 Přesto státní souhlas k vykonávání funkce kapitulního vikáře dostává 
Antonín Titman79 a je zvolen katedrální kapitulou 9. června 1953 kapitulním viká-
řem.

Určitá napjatá situace mezi státním dozorem a kapitulním vikářem vede Anto-
nína Titmana 9. července 1953 k tomu, že píše dopis SÚC, ve kterém „snažně pro-
sí“ o směrnice upravující vzájemný poměr mezi kapitulním vikářem, zmocněncem 
a zaměstnanci konzistoře a i vzájemný styk s jemu podřízeným duchovenstvem. 
Chce též vědět, jaký poměr je mezi duchovenstvem a církevními tajemníky. Nasto-
luje řadu dotazů týkajících se práva jmenovat, pravomocí zmocněnce a církevního 
tajemníka až po spotřebu uhlí.80 

76 NA, fond SÚC inv. č. 169, karton 197 – Úřední záznam z revize.
77 NA, fond SÚC inv. č. 106, karton 76 – Situačka za měsíc květen 1953.
78 Tamtéž – Posudek Trdly s doporučením Sotony.
79 P. Antonín Titman – narodil se roku 1910 v Kunovicích. V roce 1934 byl vysvěcen na kněze, půso-

bil v několika farnostech, od roku 1938 působil jako vojenský duchovní. V roce 1940 byl přeložen 
jako farář do Starého Rožmitálu. Válečné roky v Starém Rožmitále jsou spojeny s ne úplně jasnými 
událostmi, kdy byl Antonín Titman podezříván a později vyšetřován kvůli kolaboraci s německou 
okupační mocí. Zároveň tyto skutečnosti mohly být zneužity komunistickou státní mocí k donu-
cení P. Antonína Titmana ke spolupráci (AMV a.č. S-5946, dále spis k stíhání K. Folaufa sign. 305-
641-6/135, 305-89-5/71,81, 305-89-6/20, 325-122-6/64, 325-122-6/64, 325-123-1/26, 325-124-5/41,54) 
Antonín Titman se ve svém životopise k výše uvedeným skutečnostem vyjadřuje tak, že obvinění 
byla vykonstruovaná. Po skončení druhé světové války se zřekl 20. května 1945 úřadu v Starém Rož-
mitále, byl přeložen od 1. června 1945 jako kaplan do Katovic a stal se administrátorem ve Střelských 
Hošticích. Dne 1. srpna 1949 byl jmenován administrátorem arciděkanství v Horšovském Týně. Dne 
1. března 1951 sídelním kanovníkem katedrální kapituly u sv. Mikuláše a od 1. května 1951 admi-
nistrátorem farnosti sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích. Po odstoupení z funkce kapi-
tulního vikáře P. Josefa Buchty byl zvolen 9. června 1953 se souhlasem státního dozoru katedrální 
kapitulou kapitulním vikářem českobudějovické diecéze. Tuto funkci vykonával v intencích, které 
mu určovala komunistická státní moc, až do návratu biskupa Josefa Hloucha do diecéze v roce 1968. 
Tím skončil Antonín Titman ve funkci kapitulního vikáře. Zemřel 11. září 1970.

80 NA, fond SÚC inv. č. 169, karton 195 – Dopis A. Titmana SÚC ze dne 9. 7. 1953.
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Z výše uvedeného vyplývá, že postupně rostla antipatie mezi Titmanem a zmoc-
něncem Sotonou, která později vrcholí. Určitý přezíravý postoj zmocněnce vyznívá 
z kádrového posudku, který vypracoval na Titmana 2. července 1953.81 Píše zde, že 
si Titman naprosto neuvědomuje, kam směřuje státní církevní politika, a proto je 
jejím skvělým obhájcem. Zároveň je mu jasné, že se státním zřízením žije, roste, ale 
také padá. Proto jsou mu pokyny státu vším. 

Ve zprávě z 3. listopadu 1953 zmocněnec kritizuje Titmanovo působení na kně-
ze, jeho neuvážené výroky. Ve stejné zprávě chválí kancléře Trdlu s tím, že by on byl 
dobrý ordinář. Dle mého mínění zmocněnec preferuje Trdlu. Vytváří se tím určitá 
nerovnováha, a proto Titman zřejmě hledá oporu v KCT. V listopadové zprávě roku 
1953 Sotona konstatuje, že rozklad vnitrocírkevní náboženské autority je v diecézi 
na vrcholu.82

V dalších pravidelných zprávách zmocněnce se opakovaně objevuje kritic-
ké hodnocení kapitulního vikáře a zároveň i nespokojenost P. Trdly s Titmanem. 
V květnu 1953 jsou ve zprávách pro SÚC široce hodnoceny volby, účast duchovních 
a řeholnic podle míst i celkové vnitrostátní klima.

Upřesnění činnosti zmocněnců se věnovala porada na SÚC z 29. dubna 1954 
a na jejím základě byly 3. května 1954 vydány „Směrnice pro práci zmocněnců na 
konsistoři“83 Více se v nich klade důraz na to, aby ordinář byl tím, kdo po poradě 
se zmocněncem vydává příkazy a podepisuje dokumenty (při zachování rozhodo-
vacích pravomocí zmocněnce). V září 1954 Sotona posílá SÚC návrh případných 
kandidátů na kapitulního vikáře, a to P. Miloslava Trdlu a P. Jana Šandu.84

Dne 11. února 1956 se svým podpisem podílí zmocněnec Sotona na realizaci 
vládního nařízení č. 29/1954 Sb. – Nařízení o archivnictví. Jak vyplývá z Dohody 
o začlenění biskupského, konsistorního, kapitulního a seminárního archivu v Čes-
kých Budějovicích, archivu prelatury v Českém Krumlově a archivu probošství 
v Jindřichově Hradci,85 byly převedeny archivní materiály vzniklé před 31. prosin-
cem 1945 do operativní správy státu. 

Dohoda je podepsána kromě kapitulního vikáře Antonína Titmana, kancléře Mi-
loslava Trdly a kanovníka Karla Rebana také Otakarem Sotonou, Josefem Filipem 
(KCT) a za SÚC Miroslavem Vodrážkou. Dohoda byla upravována ještě Dodatky ze 
dne 23. května 1957 a 16. září 1957.

Z výše uvedených informací se, dle mého mínění, dá vypozorovat, že vznikla 
určitá aliance Sotony s Trdlou proti Titmanovi s krajským církevním tajemníkem. 
Situace se tak vyhrotila, že nakonec došlo k odvolání zmocněnce Sotony.

Toto odvolání zmocněnce popisuje záznam o služební cestě ze dne 20. září 1956. 
Vedoucí referátu SÚC D I/1 dr. Jan Bolina86 navštívil 10.–12. září 1956 České Budě-

81 Tamtéž – Kádrový posudek A. Titmana.
82 NA, fond SÚC inv. č. 106, karton 76 – Situačka za měsíc listopad 1953.
83 NA, fond SÚC inv. č. 169, karton 195 – Směrnice pro práci zmocněnců ze dne 3. 5. 1954.
84 NA, fond SÚC inv. č. 106, karton 76 – č.j. 79/54–So ze dne 22. 9. 1954.
85 NA, fond MŠK – církev 47 II. ŘKC – Dohoda o začlenění biskupského, konsistorního, kapitulního 

a seminárního archivu v Českých Budějovicích, archivu prelatury v Českém Krumlově a archivu 
probošství v Jindřichově Hradci.

86 Jan Bolina – Vedoucí referátu SÚC D I/1, předtím referent pro školení odd. II/3 SÚC, člen KSČ od 
roku 1945.
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jovice. Na KV KSČ mluvil s vedoucím pracovníkem, který měl na stranické půdě 
církevní politiku v kraji na starosti. Bolina píše, že: „Soudruh Michl souhlasil plně 
s našimi důvody pro odvolání s. Sotony a rovněž souhlasil s tím, že bude správné, 
aby s. Sotona dal výpověď sám, a to z toho důvodu, že stejně jako my nepovažuje 
za správné, ponechat kapitulnímu vikáři pocit vítěze nad Sotonou.“87 Poté navští-
vil náměstka předsedy KNV Dreiera88, který se církevní problematikou zabýval na 
úrovni krajského vedení, a seznámil ho se jménem případného nástupcem Sotony. 
Také on souhlasil s odvoláním dosavadního zmocněnce. Na závěr Bolina mluvil se 
zmocněncem Sotonou, kterému bylo přislíbeno nějaké náhradní místo. Dle zápisu 
se Sotona tvářil „nasupeně“, a tak se s ním nedalo hlouběji hovořit.89 Záznam z dal-
ší služební cesty zaměstnanců MŠK Jana Boliny a Antonína Kadlece do Českých 
Budějovic ze dne 30.10.1956 popisuje, jak pokročilo převedení zmocněnce Sotony 
z konzistoře na jiné pracoviště. Zároveň oba konstatují, že Sotona nepřijal zdůvod-
nění svého odvolání: „S. Sotona opět ukázal, jak je nesebekritický, povýšený a ješit-
ný. Místo aby přiznal svoje chyby, útočil proti s. Filipovi, kap. vikáři a na soudruhy 
z katolického oddělení MŠK.“90 Bylo také nutné vyřešit i jeho bydlení, protože ne-
bylo únosné, aby zůstal bydlet na konzistoři. Je konstatováno, že se musí situace co 
nejdříve vyřešit poskytnutím nového místa a bydlení pro Sotonu. Ten měl nastoupit 
16. listopadu.1956 ke krajskému filmu v Českých Budějovicích. Nástupce Sotony 
měl být uveden do úřadu 12. listopadu 1956.

závěr

Závěrem lze konstatovat, že v období od roku 1949 až do listopadu 1956 bylo 
jmenováno a odvoláno pět zmocněnců (Nožička, Brandejs, Vaněček, Zeman a So-
tona). Jejich činnost vedla k ovládnutí chodu biskupské konzistoře, během času k 
výměně zaměstnanců aparátu konzistoře za spolehlivé soudruhy. Zároveň  postupně 
izolovali biskupa Josefa Hloucha od kléru a věřících a vše bylo zakončeno, s při-
spěním zmocněnce, úplnou internací biskupa mimo diecézi. Po odstranění bisku-
pa Hloucha ovlivňovali kapitulního vikáře Antonína Titmana tak, aby rozhodoval 
v intencích komunistického státu. Závěrečná etapa činnosti zmocněnců na biskup-
ské konzistoři v Českých Budějovicích v letech 1956 až 1967 bude popsána v nava-
zující studii.

87 SOA Třeboň, fond KNV ČB 1955–58, karton 703 – Záznam o služební cestě ze dne 20. září 1956.
88 Dreier – náměstek předsedy KNV mající na starosti dohled nad církevní politikou v Českobudějovic-

kém kraji.
89 Tamtéž – Záznam o služební cestě ze dne 20. září 1956.
90 NA, fond MŠK – církev 47 II. ŘKC – Záznam ze služební cesty v Českých Budějovicích dne 

30.10.1956.
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příloha č. 1 – dekret uStanovující zMocněnce MiniSterStva ŠkolStví, věd a uMění 
na biSkupSkou konziStoř v čeSkých budějovicích

Opis
Presidium 
Ministerstva školství a osvěty V Praze dne 15.června 1949
Čís. P-12.808/49-P/6
Věc./Arci/biskupské konsistoře-
výkon dozorčího práva.
Příl.:
Referent: čís.telef.: 416-51

Biskupské konsistoři
v  Č e s k ý c h  B u d ě j o v i c í c h
Ve smyslu § 36, odst. 1 ústavy Československé republiky jsou všechny veřejné 

orgány povinny spravovati se při výkonu svého úřadu zákonem a zásadami lidově 
demokratického zřízení. Za veřejné orgány jest považovati také biskupské konsi-
stoře. V poslední době množí se však případy, že činnost tamní konsistoře není 
v souladu s lidově demokratickým zřízením státu. Proto ministerstvo školství, věd 
a umění ze svého dozorčího práva ve smyslu ustanovení § 60 zákona ze dne 7. květ-
na 1874, č.50 ř.z. vidí se nuceno ustanoviti dnešním dnem při tamní konsistoři svého 
zmocněnce.

Zmocněnec ministerstva školství, věd a umění se nebude vměšovati do zále-
žitostí ryze náboženské povahy, které spadají do pravomoci biskupovy, jest však 
pověřen přihlížeti k tomu, aby biskupská konsistoř nepřekračovala meze své pů-
sobnosti a řídila se při své činnosti platnými právními předpisy, především také 
ústavou ČSR. Jest proto zejména oprávněn vidovati v konceptu všechny spisy, kte-
ré se na konsistoři projednávají. Bez zmíněného videátu nesmí býti žádný čistopis 
z konsistoře vypraven.

Ministerstvo školství, věd a umění očekává, že biskupská konsistoř nahlédne, 
že toto opatření se činí ve vlastním zájmu církve především proto, aby byl zaručen 
nadále a zachován dobrý vztah biskupské konsistoře k orgánům státním. Proto též 
očekává, že konsistoř bude sama přísně dbáti na to, aby tento výnos byl proveden 
v plném rozsahu, a že zmocněnci ministerstva školství, věd a umění vyjde při vý-
konu jeho funkce všemožně vstříc.

Za ministra : podpis nečitelný 
 
Kulaté razítko :
Ministerstvo školství, věd a umění
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Assignees of the Ministry of the Education, Science and Arts at the Episcopal Consistory 
in České Budějovice in the Years 1949–1956

Key words: State’s church policy; State security; Bishop; Capitular vicars; State’s assignees in consistories; 
Church secretaries

Abstract: This study deals with the activity of Ministry of the Education, Science and Arts assignees, ap-
pointed to the bishop’s consistory in České Budějovice. The text is a free continuation of the preceding 
study, which followed the activity of the Ministry’s assignees at the state-wide level. Establishing of the 
assignee at the consistory, legal defense of Bishop Josef Hlouch against the appointment and the dis-
missal of his appeal are described. Description of individual assignees’ activities in the period 1949–1956 
follows.
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