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DOKUMENT	 
STÁTNÍHO	SEKRETARIÁTU  

O	OCHRANĚ	VYOBRAZENÍ	A	ERBŮ	
TÝKAJÍCÍCH	SE	PAPEŽE	 

NEBO	VATIKÁNSKÉHO	STÁTU

Principy	a	směrnice

I.	Úvod
Mezi úkoly Státního sekretariátu Jeho Svatosti vykonávané v rámci 
bezprostřední pomoci Nejvyššímu pontifikovi při výkonu jeho vý-
sostného poslání patří také ochrana papežských vyobrazení (dále 
zkráceně „Vyobrazení“) a oficiálních erbů a rozlišovacích znaků 
(vlajka apod.) Vatikánského městského státu i samotných papežů (dále 
zkráceně „Erby“).

Pod tlakem rostoucí důležitosti masových komunikačních prostřed-
ků (především internetu) a způsobu, jakým se využívají různá vyob-
razení a obchodní značky ke komerčním účelům, si takováto ochrana 
v posledních letech vyžadovala stále větší pozornost, což je podnětem 
k provedení specifických zásahů ze strany Státního sekretariátu.

Prvořadým cílem těchto zásahů je zajistit, aby se poslání Svatého 
otce k věřícím dostávalo jako celistvé a aby oficiální symboly a erby 
Svatého stolce nebyly manipulovány a používány ke komerčním cí-
lům; to by totiž mohlo věřící vést k mylnému přesvědčení, že komer-
ční iniciativy sledují charitativní cíle Svatého stolce, což ve skuteč-
nosti tak není. Dalším důležitým cílem je – v rámci možností i za 
pomoci zahraničních autorit – zabránit ilegálním jevům, které se za 
případy nezákonného použití Vyobrazení a Erbů často skrývají. 

Mezi nedávné iniciativy realizované Státním sekretariátem v uve-
dených oblastech patří především zřízení funkční jednotky při Státním 
sekretariátu nazvané „Centrum	pro	koordinovanou	ochranu	Vyob-
razení	a	Erbů“ (Centro di Coordinamento Tutela Immagine e Stemmi – 
zkráceně „CCTIS“), jehož úkolem je koordinace aktivit týkajících se 
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ochrany Vyobrazení a Erbů vykonávaných přímo péčí Státního sekre-
tariátu nebo jinými složkami univerzální církve nebo místních církví.

Jiná iniciativa Státního sekretariátu probíhající již po několik mě-
síců spočívá ve vykonávání mezinárodního dozoru s cílem monitoro-
vat způsoby, jimiž se Vyobrazení a Erby používají, a zjistit a legální-
mi postupy stíhat eventuálně zjištěné případy zneužití.

Pro účinné vykonávání ochrany Vyobrazení a Erbů je kromě pří-
mých aktivit Státního sekretariátu nezbytná i spolupráce všech složek 
univerzální církve i místních církví, každé v rámci své pravomoci, 
s cílem postupného rozvíjení stále větší synergie mezi různými kom-
ponenty působícími na daném území.

V rámci fungování popsaného systému, který je ve fázi vývoje, 
jsou papežské zastupitelské úřady v souladu s institucionální úlohou, 
jež je jim vlastní, povolány k tomu, aby působily jako základní refe-
renční místa pro Státní sekretariát v teritoriálních oblastech spadají-
cích pod jejich působnost.

Papežským zastupitelským úřadům především náleží specifická 
zodpovědnost za zajištění účinného oběhu informací a dokumentace 
týkající se ochrany Vyobrazení a Erbů mezi Státním sekretariátem 
a každým ze subjektů a institucí, které působí na lokální úrovni.

Pro zajištění co největší účinnosti a bezpečnosti zmíněného oběhu 
informací a dokumentů byla vytvořena sdílená	informační	platforma 
mezi Státním sekretariátem a papežskými zastupitelskými úřady, kte-
rá je již funkční. Prostřednictvím tohoto technického nástroje se koor-
dinace mezi univerzální církví a místními církvemi bude moci rozvíjet 
na jednom zvláště určeném místě. Státní sekretariát a papežské zastu-
pitelské úřady budou moci účinně působit jako prvky jediného systému 
s funkcí koordinace a vedení ve vztahu k diecézím, farnostem, insti-
tutům zasvěceného života a dalším subjektům patřícím k univerzální 
nebo místní církvi (dále zkráceně „Adresné	subjekty“). 

Předkládaný dokument má v úmyslu přiblížit základní principy, 
které mají Adresné subjekty dodržovat v oblasti použití Vyobrazení 
a Erbů s cílem napomáhat stále více koordinovanému, synergickému 
a integrovanému, a tedy i účinnějšímu systému ochrany v rámci růz-
ných složek univerzální církve i místních církví.

Principy uvedené v předkládaném dokumentu je povinen dodržo-
vat každý z Adresných subjektů.
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II.	Jednotlivé	případy
1.	Případy	zneužití	Vyobrazení	nebo	Erbů

Zneužitím se rozumí každý případ možného přestoupení nebo úmy-
slného zneužití sensu lato, které se týká Vyobrazení nebo Erbů; myslí 
se tím jejich použití s úmyslem poškodit čest a důstojnost Svatého otce 
nebo katolického cítění anebo použití pro komerční cíle bez patřičné-
ho povolení (pro tento případ viz podrobněji odst. 2).

V každém případě zneužití se vyžaduje, aby Adresný subjekt, kte-
rý se o něm dozví, jej ohlásil svému ordináři / představenému a do-
dal veškeré informace týkající se zneužití a dokumentaci, kterými 
disponuje.

Takovéto informace a dokumentaci je třeba zaslat na teritoriálně 
příslušný papežský zastupitelský úřad, který běžnými způsoby zajistí 
jeho předání na Státní sekretariát spolu se svými případnými zjištění-
mi tak, aby Státní sekretariát mohl přijmout a zveřejnit svá konečná 
vyhodnocení případných iniciativ, jež je třeba podniknout u soudní 
nebo jiné instituce.

Doporučuje se, aby výše uvedená sdělení byla dodána pečlivě 
a přesně, aby nebránila vytvoření úsudku o ochraně náležející Sva-
tému stolci.

Případné iniciativy pro ochranu mohou být podniknuty pouze po 
předchozím schválení Státním sekretariátem.

2.		Kdy	použitá	Vyobrazení	nebo	Erby	nejsou	předmětem	zneužití

Ve všech případech, kdy by nedocházelo k případu zneužití ve smyslu 
popsaném v předešlém odstavci, avšak Adresný subjekt zamýšlí pou-
žít Vyobrazení a / nebo Erbů nebo povolit jejich použití či disponování 
s nimi třetím osobám, bude se postupovat podle zásad stanovených 
v tomto odstavci.

2.1 Výlučná pravomoc Státního sekretariátu

Především je třeba předeslat a připomenout, že podle platných usta-
novení	pouze	Státní	sekretariát nebo případně papežské zastupitel-
ské úřady, pokud jednají z pověření Státního sekretariátu a v rámci 
svých kompetenčních limitů, jsou	oprávněny	používat	nebo	povolit	
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třetím	osobám	použití	Vyobrazení	a	/	nebo	Erbů	nebo	disponová-
ní	s	nimi.

Ve věci Erbů (jak byly definovány výše a jimiž se chápe každý 
rozlišující znak Svatého stolce, pontifika nebo Vatikánského městské-
ho státu) je Státní sekretariát jakožto signatář (od roku 1975) Pařížské 
konvence o ochraně průmyslového vlastnictví z 20. března 1883 me-
zinárodně oprávněn získat pro ně ochranu ze strany všech signatář-
ských států této konvence a v rámci limitů v ní stanovených.

Analogicky, pokud jde o Vyobrazení, ve smyslu článku 3, § 5 a 6 
„Zákona č. CXCVII o ochraně autorského práva k duševnímu vlast-
nictví a práv s tím spojených“, který byl nedávno novelizován, platí, 
že „právo použití, disponování a ochrany všech práv osoby římského 
pontifika (…) náleží Státnímu sekretariátu, který může jednat také 
prostřednictvím papežských zastupitelských úřadů“, přičemž tyto po-
sledně jmenované, aby jednaly podle procesního postupu, musí být 
„oprávněny jednat na základě mandátu Státního sekretariátu vydané-
ho pro danou příležitost“.

2.2  Liberalizační opatření stanovené Státním sekretariátem 
ad experimentum

Při platnosti toho, co je uvedeno v předcházejícím odstavci 2.1, Stát-
ní sekretariát tímto dokumentem deleguje ad experimentum na	dobu	
jednoho	roku (počínaje datem zveřejnění předkládané nóty) každý 
Adresný subjekt v mezích jeho institucionální a teritoriální působnos-
ti k tomu, aby samostatně	používal	Vyobrazení	a	/	nebo	Erby bez 
nutnosti sdělit to a obdržet povolení ze strany Státního sekretariátu; 
zmíněné	použití	platí	pro	případ,	že	splňuje	následující	podmínky: 
a)  platí	 výlučně	 pro	 institucionální	 cíle	 vlastní	 Adresnému	 sub-
jektu, jak to předpokládá platné kanonické a občanské ustanovení, 
a omezuje se na	 kompetenční	 a	 teritoriální	 okruh	 příslušející	
Adresnému	subjektu;

b)  nemá	komerční	a	reklamní	povahu, a to ani nepřímou;
c)  nezahrnuje	povolení	třetím	osobám k použití Vyobrazení a / nebo 

Erbů (s výjimkou smluvních závazků ve smyslu objasněném níže);
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d)  nepoužívá	se	pro	příležitost	cest	Svatého	otce nebo oslav	národ-
ního	dosahu (např. jubilea, výročí pontifikátu atd.);

e)  není v jakémkoli rozporu s platnými kanonickými a občanskými 
ustanoveními anebo se	 všeobecným	 usměrněním	 odrážejícím	
souhlas	Svatého	otce.

Upřesňujeme, že proto, aby se použití Vyobrazení a / nebo Erbů 
nebo disponování s nimi mohlo považovat za volné ve smyslu tohoto 
odstavce, musí všechny podmínky vyjádřené v bodech od a) do e) 
platit souběžně; pokud by nebyla splněna byť jen jedna z uvedených 
podmínek, vyplývá z toho povinnost Adresného subjektu informovat 
papežský zastupitelský úřad za účelem obdržení instrukcí a souhlasu 
pro daný případ od Státního sekretariátu.

Za účelem obdržení instrukcí a povolení musí Adresný subjekt 
dodat papežskému zastupitelskému úřadu všechny informace a do-
kumentaci, jimiž disponuje, a musí se přidržet vyhodnocení, která 
obdrží od něj anebo přímo od Státního sekretariátu. Pokud se toho 
týče, signalizujeme potřebu přesného uvedení následujících elementů:
–  identifikační údaje o subjektu, který bude používat Vyobrazení 

a / nebo Erby;
–  předmět použití a popis předpokládaných aktivit;
–  územní rozsah aktivit;
–  trvání aktivit;
–  pokud se předpokládá výroba nějakých produktů, uvést počet vyro-

bených exemplářů (např. náklad) a způsob jejich šíření;
–  ekonomické údaje: cena a způsob placení; případné předpokládané 

licenční poplatky.

Ve všech případech, kdy Adresný subjekt bude mít pochybnosti 
o tom, zda dochází k souběhu podmínek výše uvedených pod písmeny 
a) až e) anebo o jejich interpretaci, a ve všech případech „vyšší důleži-
tosti“ nebo v otázkách zvláště složitých, nechť se obrátí na papežský 
zastupitelský úřad, aby se tak usnadnila konfrontace a koordinace, 
která je zvláště užitečná a je ve všeobecném zájmu zejména v počá-
teční fázi aplikace principů stanovených předmětným dokumentem.
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2.3.  Objasnění a příklady volných aktivit pojednávaných  
v odstavci 2.2

S odkazem na podmínky uvedené v odstavci 2.2 pod písmeny a) až e) 
uvádíme některá objasnění a příklady:
a)  Pokud jde o podmínku pod písmenem a) „institucionální cíle“, mys-

lí se tím cíle vlastní Adresnému subjektu podle jeho stanov a jiných 
aplikovatelných norem. Ten je pak oprávněn k použití Vyobrazení 
a / nebo Erbů pro aktivity přesně se týkající jeho institucionální 
a územní pravomoci.

b)  Pokud se týká podmínky pod písmenem b) „komerční a reklamní 
povaha“, myslí se tím použití Vyobrazení a / nebo Erbů pro aktivity 
přímo či nepřímo obchodní. Například pokaždé když k použití Erbů 
a Vyobrazení dochází ve	spojení	se	značkami	nebo	jmény	firem 
či jiných obchodních subjektů, předpokládá se, že se vždy jedná 
o povahu komerční a / nebo obchodní, přinejmenším nepřímou.

c)  Pokud se jedná o podmínku pod písmenem c), při níž Adresný sub-
jekt povoluje použití Vyobrazení a / nebo Erbů třetím osobám, je 
třeba rozlišovat dvě alternativy:

 c.l)  pokud pověření dávané třetím osobám je výhradně funkční 
nebo třetí osoba dodává zboží nebo služby úzce spojené s insti-
tucionálními cíli Adresného subjektu (např. Adresný subjekt je 
farnost, která má vytisknout náboženské publikace k použití pro 
své institucionální cíle a svěří jejich tisk nějaké tiskárně), pak 
nebude potřebné komunikovat ani žádat povolení od Státního 
sekretariátu prostřednictvím papežského zastupitelského úřadu; 

 c.2)  pokud není jisté, že platí bod c.1), je vždycky potřebné komu-
nikovat s papežským zastupitelským úřadem a žádat příslušné 
povolení.

d)  Podmínka uvedená pod písmem d) snad nevyžaduje zvláštního vy-
světlení. U příležitosti cest Svatého otce a oslav národního dosahu 
se bere v úvahu výjimečnost situace, takže jakékoli použití Vyob-
razení a / nebo Erbů musí být vždy předem komunikováno a musí 
se vyžádat povolení ze strany papežského zastupitelského úřadu 
anebo Státního sekretariátu a postupovat podle pokynů oznáme-
ných případ po případu. 
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e)  Podmínka pod písmenem e) se vztahuje na případy, kdy na zákla-
dě všeobecných principů platného kanonického nebo občanského 
ustanovení anebo na základě prohlášení Svatého otce je třeba po-
važovat použití Vyobrazení a / nebo Erbů za zakázané. Například 
podle norem platných v mnoha zemích je bez zvláštních povolení 
zakázané plakátování na veřejných budovách; rozumí se samo se-
bou, že každý Adresný subjekt je zodpovědný za to, aby si ově-
řil a respektoval taková opatření a všechna další, která vyplývají 
z platných ustanovení, aniž by jakékoli zanedbání bylo považováno 
za odvozené z prezentovaného postupu. Zároveň je třeba považovat 
za zakázané použití Vyobrazení na předmětech vysoké hodnoty, 
jako jsou medaile nebo mince, v souladu se všeobecným usměrně-
ním, které dal Svatý otec.


