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Věkový limit pro rezignaci biskupů v Římskokatolické církvi

Martin Vaňáč
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka se v dubnu 2018 dožil 75 
let a podle ustanovení kanonického práva Římskokatolické církve 
podal do rukou papeže svou rezignaci.1
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Otázce setrvání pražského arcibiskupa 
v úřadu byla věnována poměrně velká 
pozornost v médiích. Na jedné straně byl 
v únoru 2018 zveřejněn dopis skupiny 
křesťanů papeži Františkovi s žádostí, 
aby rezignaci pražského arcibiskupa 
přijal a jeho mandát již neprodlužoval.2 
Reakcí na tento dopis byla vyjádření ně-
kterých politických představitelů, včet-
ně prezidenta Miloše Zemana, v nichž 
byla uvedena naopak podpora a ocenění 
kardinála Dominika Duky. Tato diskuse 
ohledně dalšího působení pražského 
arcibiskupa v úřadu se míjí se součas-
nou církevní praxí při přijímání rezig-
nace biskupů v Římskokatolické církvi. 
Případné rozhodnutí o setrvání v úřadu 
nemůže být chápáno jako „privilegium, 
osobní triumf nebo projev přízně, k ně-
muž by zavazovalo přátelství či blízkost, 
ani jako vděčnost za poskytované služ-
by“, jak znovu připomněl papež Franti-
šek v motu proprio s názvem „Učit se 
odcházení“, zveřejněném v únoru 2018.3 

Praxe povinné rezignace biskupů 
v pevně stanoveném věku je z pohledu 
církevních dějin poměrně novou zále-
žitostí. Papež František na tuto skuteč-
nost poukázal v rozhovoru pro katalán-
ský deník La Vanguardia z června 2014, 
když ocenil rezignaci svého předchůdce 
jako „velké gesto“, kterým otevřel bránu 
k vytvoření nového úřadu emeritních pa-
pežů: „Ještě před sedmdesáti lety nebyli 
emeritní biskupové. Kolik je jich dnes?“4 
To neznamená, že by v dřívější době ne-
docházelo k rezignacím biskupů z nej-
různějších důvodů. Naopak české země 
znají celou řadu takových příkladů. V ob-
dobí 1. poloviny 20. století se v českých 
zemích vyskytlo šest případů rezignace 
diecézních biskupů: Olomoucký arcibis-
kup Theodor Kohn (1845–1915) rezig-
noval v roce 1904 v 59 letech kvůli neu-
spokojivé situaci ve svěřené arcidiecézi; 
pražský arcibiskup Paul Huyn (1868–

1946) v roce 1919 v 51 letech s ohledem 
na nepřijatelnost ze strany představitelů 
nově vzniklé republiky; olomoucký arci-
biskup kardinál Lev Skrbenský z Hříště 
(1863–1938) v roce 1920 v 57 letech ze 
zdravotních důvodů; brněnský biskup 
Jan Norbert Klein (1866–1933) v roce 
1926 v 59 letech s ohledem na německou 
národnost; pražský arcibiskup František 
Kordač (1852–1934) v roce 1931 v 79 le-
tech kvůli zdravotnímu stavu a sporům 
s apoštolským nunciem a litoměřický 
biskup Antonín Alois Weber (1877–
1948) v roce 1947 v 69 letech kvůli ně-
mecké národnosti, neboť poválečným 
odsunem Němců došlo k výrazné změně 
národnostního složení obyvatelstva v li-
toměřické diecézi.5

Zavedenou praxí bylo, že takový bis-
kup byl po své rezignaci jmenován tzv. ti-
tulárním biskupem, tj. dostal titul již nee-
xistující zaniklé diecéze. Respektovala se 
tak starobylá praxe, že biskupské svěcení 
je vždy spojeno s určitým místem, přesto-
že toto spojení může být jen formálním, 
jak bylo později běžné u tzv. pomocných 
či světících biskupů v diecézi.6 Rovněž 
se předcházelo případným sporům mezi 
dvěma biskupy téhož místa. 

Diskuse o stanovení určitého věkové-
ho limitu pro rezignaci biskupů probíha-
la na 2. zasedání II. vatikánského koncilu 
při debatě o pastýřské službě biskupů 
v listopadu 1963.7 Návrh pevně stano-
vit věk rezignace na 75 let, předložený 
příslušnou komisí, podpořil v jednom ze 
svých výrazných projevů na koncilu me-
chelensko-bruselský arcibiskup Léon-
Joseph Suenens (1904–1996).8 Tehdy 
devětapadesátiletý belgický metropo-
lita poukázal na vzrůstající povinnosti 
a odpovědnost biskupů a zároveň uve-
dl, že navrhovaný limit je i tak výrazně 
vyšší než bylo tehdy běžné ve světském 
prostředí.9 Odmítl tradičně uváděné ar-
gumenty proti věkové hranici rezignace 

biskupů, jako bylo přirovnání vztahu 
mezi biskupem a diecézí, resp. kněžími 
a věřícími v diecézi, ke vztahu rodiče 
k dětem (tj. otec nikdy nemůže rezigno-
vat) nebo k nerozlučitelnému manžel-
skému svazku. Suenens, kterému otec 
zemřel ve třech letech, namítal, že v běž-
ných rodinách synové vyrostou a převez-
mou zodpovědnost od svého otce. Stejně 
tak podle Suenense neobstojí odkaz na 
přirovnání k manželství, neboť mnozí 
biskupové byli přeloženi ze své původní 
diecéze do jiné.10 Suenens zdůraznil, že 
biskupství je především pastorační služ-
ba, která má být zcela podřízena dobru 
svěřených duší. V závěru svého projevu 
uvedl jako určitý kompromisní návrh, 
že by biskup mohl zůstat ve svém úřadu 
i po dovršení 75 let, ale měl by nárok na 
biskupa koadjutora.11

Po bouřlivé debatě nakonec koncil 
upustil od stanovení konkrétního věko-
vého limitu pro rezignaci biskupů. Svoji 
roli sehrál také ohled na svolavatele kon-
cilu, zesnulého papeže Jana XXIII., který 
byl zvolen papežem v 77 letech, přestože 
se počítalo s tím, že by se věkový limit 
nevztahoval na papeže, neboť nebyla 
autorita, která by jeho rezignaci mohla 
přijmout. Pokud by již takový limit platil 
dříve, zněla námitka některých oponen-
tů, Jan XXIII. by s velkou pravděpodob-
ností nebyl zvolen papežem a nemohl by 
svolat koncil. V konečném znění článku 
21 koncilního dekretu o pastýřské služ-
bě biskupů v církvi s názvem Christus 
Dominus z 28. října 1965 byl uveden 
požadavek na předložení rezignace, ale 
bez konkrétního věku: „Pastýřská služba 
biskupů je velmi významná a důležitá. 
Když tedy diecézní biskupové nebo jiní 
jim právně na roveň postavení jsou již 
pro pokročilý věk nebo z jiného vážné-
ho důvodu méně schopni vykonávat své 
povinnosti, snažně se žádají, aby dobro-
volně nebo na vyzvání příslušné autority 
nabídli rezignaci.“12

Ani ne po roce byl věkový limit 75 let 
přece jen zaveden. V prováděcím naříze-
ní ke koncilním dekretům o pastýřské 
službě biskupů v církvi, o službě a životě 
kněží, o přizpůsobené obnově řeholního 
života a o misijní činnosti církve, které 
bylo vydáno ve formě apoštolského lis-
tu Pavla VI. s názvem Ecclesiae Sanctae 
ze 6. srpna 1966, se biskupové snažně 
žádali („enixe rogatur“), aby nejpozději 
po dosažení 75 let podali svoji rezigna-
ci.13 K zavedení věkového limitu pro po-
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vinnou rezignaci biskupů a později i jim 
na roveň postaveným představitelům, 
včetně vysokých úředníků římské kurie, 
přispěla kromě ohledů na pastýřskou 
službu také snaha o provádění pokon-
cilních reforem v katolické církvi, neboť 
starší biskupové a členové kurie častěji 
patřili k odpůrcům změn.14 Povinnost 
podat rezignaci se týkala téměř 20 % 
biskupů, včetně 23 členů kardinálské-
ho sboru.15 K jejich výměně docházelo 
pomalu a postupně.16 Ustanovení, které 
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí rezignace 
vložilo do rukou nadřízené autoritě, tj. 
papeži, výrazně posílilo postavení Pavla 
VI. a představovalo účinný nástroj při 
prosazování reforem.17

Zavedení věkových limitů pro odchod 
do důchodu bylo součástí výrazné re-
formy římské kurie, kterou papež Pavel 
VI. uvedl v život apoštolskou konstitucí 
Regimini Ecclesiae Universae z 15. srpna 
1967 s účinností k 1. lednu 1968. Vnitřní 
předpis římské kurie Regolamento Gene-
rale della Curia Romana z 22. února 1968 
stanovil odchody do důchodu následov-
ně: podřízený personál v 65 letech, nižší 
a vyšší úředníci v 70 letech a vyšší preláti 
v 75 letech.18 Apoštolským listem Ingra-
vescentem aetatem z 21. listopadu 1970 
papež Pavel VI. stanovil, že představení 

úřadů římské kurie, což 
byli v případě kongrega-
cí kardinálové, jsou po-
vinni podat rezignaci po 
dosažení věku 75 let.19 
Historickou změnou, za-
vedenou tímto listem 
s účinností od 1. ledna 
1971, bylo určení hrani-
ce 80 let, kdy kardinálové 
přestali být členy úřadů 
římské kurie a přede-
vším ztráceli právo účasti 
v konkláve, tj. na volbě 
nového papeže.20 

Těmito postupnými 
kroky došlo k zavedení 
dodnes platných věko-
vých limitů pro rezig-
naci biskupů a dalších 
vyšších představených 
Římskokatolické církve. Již zmíněné 
motu proprio papeže Františka „Učit se 
odcházení“ z února 2018 obsahuje pře-
devším pastorační pokyny k přípravě 
na novou životní fázi, která je spojena 
s podáním rezignace. Důležitým momen-
tem je tvrzení, že v případě papežského 
rozhodnutí o přijetí rezignace se nejed-
ná o automatický krok, který následuje 
po dovršení 75 let, ale jedná se o záleži-

tost vedení církve.21 
S odkazem na určitou 
analogii s historický-
mi okolnostmi, které 
provázely zavedení 
věkových limitů pa-
pežem Pavlem VI. ve 
složitém období po II. 
vatikánském koncilu, 
je možné pozorovat, 
že i dnes, v době snah 
o reformy a sílící kri-
tiky ze strany jejich 
odpůrců, také papež 
František zdůrazňuje 
svoji pozici ve vzta-
hu k biskupům. Podle 
motu proprio pově-
ření k úřadu nekončí 
automaticky dovrše-
ním 75 let, ale podlé-

há rozhodnutí papeže, nově i v případě 
papežských nunciů.22 Podle tohoto do-
kumentu se na předkládané rezignace 
nebude vztahovat ustanovení kodexu 
kanonického práva (kán. 189 § 3), které 
předpokládalo, že zřeknutí se úřadu, kte-
ré nebylo přijato ve lhůtě do tří měsíců, 
pozbylo platnosti. Rozhodnutí papeže 
o přijetí rezignace nebo o prodloužení 
setrvání v úřadu, ať už na dobu určitou 

Na počátku diskuse o věkovém 
limitu biskupů byl návrh Léon-Jo-
se pha kar dinála Suenense.
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nebo na dobu neur-
čitou, tak může přijít 
v podstatě kdykoliv.

Určité neporozu-
mění bylo zřejmé z me-
diálních reakcí poté, 
co došlo ke zveřejnění 
listu chargé d‘affaires 
apoštolské nunciatury 
Emiena Jeana Sylvaina 
kardinálovi Domini-
ku Dukovi ze 7. květ-
na 2018, v němž bylo 
uvedeno, že „Svatý otec 
přijal Vaši rezignaci na 
úřad pražského arci-
biskupa a vyzývá Vás, 
abyste pokračoval ve 
svém úřadu donec ali-
ter provideatur,“ tj. do-
kud nebude stanoveno 
jinak.23 V otázce přijetí 
rezignace nebo prodloužení setrvání 
v úřadu pražského arcibiskupa však tato 
zpráva nepřinesla nic nového. Použitá 
formule je obvykle užívaným vyjádře-
ním, které znamená odklad rozhodnutí 
na dobu neurčitou. Byla použita např. 
v reakci na podání rezignace německého 
kardinála Karla Lehmanna (1936–2018) 
v roce 2011, který nakonec zůstal mo-
hučským biskupem ještě dalších pět let. 
Také rezignace arcibiskupa z Kolína nad 
Rýnem, kardinála Joachima Meisnera 
(1933–2017), byla přijata až v roce 2014, 
tj. po dovršení 80. narozenin. Naopak 
rezignace pařížského arcibiskupa kardi-
nála André Armanda Vingt-Trois (*1942) 
byla přijata v prosinci 2017, tj. měsíc po 
oslavě 75. narozenin, s ohledem na jeho 
závažné akutní onemocnění. V případě 

mexického arcibisku-
pa kardinála Norberto 
Rivera Carrery (*1942) 
došlo k přijetí rezigna-
ce rovněž v prosinci 
2017, což bylo půl roku 
po dovršení 75. naro-
zenin. Poměrně neob-
vyklý postup byl zvolen 
u kardinála Roberta 
Zollitsche (*1938), ar-
cibiskupa ve Freiburgu 
a tehdejšího předse-
dy německé biskupské 
konference. Jeho rezig-
nace byla přijata měsíc 
po dovršení 75. naroze-
nin v září 2013. Byl po-
věřen dalším vedením 
arcidiecéze již jen jako 
její apoštolský admini-
strátor. V březnu 2014 

byl zvolen jeho nástupce v čele biskupské 
konference (kardinál Reinhard Marx), 
v květnu 2014 nástupce v úřadu arci-
biskupa ve Freiburgu (Stephan Burger). 
Z tohoto stručného přehledu je zřejmé, 
že praxe při přijímání rezignací po dovr-
šení kanonického věku 75 let je rozma-
nitá. Důležitou roli hraje nejen zdravotní 
stav biskupa, ale také proces výběru jeho 
nástupce. Svoji roli při rozhodování o pří-
padném setrvání v úřadě může sehrát 
i ohled na další aktivity biskupů, např. 
kardinál Dominik Duka byl v dubnu 2015 
zvolen na druhé pětileté období předse-
dou České biskupské konference (tj. do 
dubna 2020).

Málo známou je skutečnost, že v Řím-
skokatolické církvi zazněly návrhy, aby 
bylo působení biskupů v úřadě omeze-

no na určité předem pevně stanovené 
období. Nejčastěji zmiňovaným návr-
hem je text skupiny převážně němec-
kých teologů, který vyšel v roce 1969 
v časopisu Theologische Quartalschrift 
vydávaném katolickou teologickou fa-
kultou v Tübingen.24 Text předpokládal 
osmiletý mandát biskupa, který by mohl 
být prodloužen jen ve výjimečných pří-
padech. Proslulost si tento návrh získal 
především proto, že mezi jeho signatáři 
byl také tehdejší profesor teologie Jo-
seph Ratzinger (*1927), pozdější pre-
fekt Kongregace pro nauku víry (v le-
tech 1981–2005) a papež Benedikt XVI. 
(2005–2013). Jiným příkladem byl návrh 
Ústavy katolické církve vypracovaný 
americkým katolickým teologem Leo-
nardem Swidlerem a předložený v roce 
1995 „Společenstvím za práva katolí-
ků v církvi“ (Association for the Rights 
of Catholics in the Church, založeném 
1980).25 Tento návrh předpokládal, že 
„vedoucí představitelé vykonávají úřad 
po určené a časově omezené funkční 
období“.26 Konkrétní délka byla v návrhu 
stanovena pouze pro papeže, u kterého 
se předpokládala volba „na jediné dese-
tileté funkční období“.27 Délku funkčního 
období diecézních biskupů a možnost je-
jich opětovného návratu do funkce měly 
určit jednotlivé národní ústavy.28 

Tyto návrhy zatím v Římskokatolické 
církvi neměly velký ohlas. Některé výro-
ky papeže Františka však naznačují, že by 
se i ony mohly v budoucnosti stát před-
mětem seriózních úvah. Například bě-
hem shromáždění členů italské Katolické 
charismatické obnovy na svatopetrském 
náměstí ve Vatikánu v pátek 3. července 
2015 papež uvedl, že by bylo vhodné, 
„aby všechny služby v církvi byly na dobu 
určitou, nikoli doživotně“.29 Dodal, že do-
životní vůdci s pocitem nenahraditelnos-
ti jsou „v některých zemích, kde vládne 
diktatura“. Z kontextu věty je zřejmé, že 
ji v tomto případě papež směřoval pře-
devším na „laické vůdce“ různých cír-
kevních hnutí, které zmínil v předchozí 
větě.30 Z celé řady jeho dalších výroků je 
zřejmé, že mu jde o proměnu církevních 
struktur. Zda se bude nějak výrazněji 
týkat také služby biskupů a stanovené-
ho věkového limitu, ukáže budoucnost.
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Pražský arcibiskup kar dinál Do-
minik Duka se v dubnu 2018 dožil 
75 let a podle kanonického práva 
Římskokatolické církve podal do 
rukou papeže svou rezignaci.
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