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70. večer v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi
V úterý 2. prosince 2014 se uskutečnil v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí
v Praze 1, na Starém Městě, další večer uspořádaný Společností pro církevní právo v Praze
v rámci uvedeného cyklu za přítomnosti čtyř desítek účastníků. Na téma
Vývoj judikatury Ústavního soudu ČR ve věcech církví a církevních restitucí
přednášel JUDr. PhDr. Stanislav Balík, advokát, emeritní soudce Ústavního soudu ČR,
který vyprávěl o svých zkušenostech ze svého desetiletého působení ve funkci ústavního
soudce. V navazující rozpravě vystoupil větší počet diskutujících. Po přípitku následovala
volná zábava a pohoštění.

Z přednášky JUDr. PhDr. Stanislava Balíka
Foto Antonín Krč
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Společnost pro církevní právo přijata do Rady vědeckých
společností České republiky
S radostí oznamujeme, že Společnost pro církevní právo
byla v pondělí dne 24. listopadu 2014 v odpoledních
hodinách na plenárním zasedání Rady vědeckých
společností přijata za jejího člena. Zasedání se konalo
v sídle Akademie věd ČR v Praze 1, Národní 3. Rada těsně
spolupracuje s Akademií věd ČR a sdružuje k dnešnímu
dni 77 vědeckých společností, zastupujících 26.000 členů.

Zástupci Společnosti pro církevní právo po skončení
plenárního zasedání RVS ČR
Foto: Rada vědeckých společností ČR

Nová kniha o konfesním právu v České republice vytištěna
Publikace TRETERA, Jiří Rajmund & HORÁK, Záboj, Religion and Law in the Czech
Republic, jeden ze svazků mohutně koncipované encyklopedie International Encyclopaedia
of Laws: Religion, o jejímž internetovém vydání jsme informovali v předešlém čísle Aktualit
SPCP, vyšla na začátku prosince 2014 také v klasickém papírovém vydání.
Kniha podává systematický výklad o právním postavení církví a náboženských
společností v České republice, jak z hlediska historického, tak podle platného práva. Zabývá
se rolí, kterou hraje či může hrát náboženství ve společnosti, právním postavením
náboženských společenství a jejich institucí a právními aspekty vztahů mezi náboženstvím,
kulturou, vzděláním a sdělovacími prostředky.
Po obecném úvodu, který pojednává o společenském a historickém postavení
náboženských společenství, následují kapitoly o jednotlivých právních oblastech týkajících se
těchto společenství. Autoři zpracovali v knize témata individuální a kolektivní náboženské
svobody, konfesního smluvního práva, mezinárodního práva, právních souvislostí působení
náboženství v politice a veřejném životě. Popsali rovněž financování náboženských
společenství, pracovní právo a konfesněprávní aspekty manželství.
Bližší údaje o knize:
TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, Religion and Law in the Czech Republic, Kluwer
Law International, Alphen aan den Rijn, 2014, 128 s., ISBN 978-90-411-5896-3.
Tištěnou verzi je možné objednat na
http://www.kluwerlaw.com/Catalogue/titleinfo.htm?ProdID=9041158960&name=Religionand-Law-in-the-Czech-Republic.
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