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AKTUALITY 
SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 
č. 11/2019/2 10. ročník                 15. listopadu 2019 

 
 

Konsorcium zasedalo v Lucembursku 

 
Od čtvrtka 14. listopadu do neděle 17. listopadu 2019 se v Lucembursku konal 31. kongres 

Evropského konsorcia pro výzkum vztahu církve a státu. Tématem jednání bylo postavení 

náboženských společenství jako daňových poplatníků v členských státech Evropské unie. 

Hlavní jednání se konala v budovách Lucemburské univerzity, nalézajících se na jejím 

kampusu ve městě Esch-sur-Alzette, asi 20 km jihozápadně od Lucemburku. Jako obvykle 

se konference zúčastnilo asi 35 zástupců členských států EU a korespondentů. Z České 

republiky byli přítomni prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj Horák. 

 

 
 

Z třetího dne jednání v Salle du Conseil de ľ Université, Esch-sur-Alzette. 

Foto Záboj Horák 
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Mezinárodní vědecká konference o financování církví v Trnavě 
 

V úterý 12. listopadu 2019 se na právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě konala 

mezinárodní vědecká konference s názvem Financing of Churches and Religious Societies 

in the Modern Democratic State pořádaná Ústavem pro právní otázky náboženské svobody 

Právnické fakulty Trnavské univerzity v rámci jejich končícího projektu, zaměřeného na 

oblast financování náboženských společenství. Své příspěvky předneslo a do diskuse 

přispělo celkem 19 odborníků, mezi nimi i dva přednášejí z ČR. 

 

 
 

Zleva Agnieszka Romanko, Mirosław Sitarz a Oleksandr Bilash. 

Foto Monika Menke 

 

První blok zahájil prof. dr. hab. Józef Krukowski (Polská akademie věd, Lublin) 

přednáškou o principu autonomie a nezávislosti církve a státu a jejich spolupráci ve 

prospěch společného dobra dle polského konkordátu. Pokračovali Dr. Agnieszka Romanko 

z Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublině (KUL) na téma Finanční aspekty legislativy 

papeže Františka ohledně Apoštolského stolce a prof. dr. hab. Mirosław Sitarz (KUL) na 

téma Kompetence ekonomické rady diecéze a sboru konzultorů v záležitostech finančních.  

Dr. Konrad Walczuk z Vojenské akademie ve Varšavě popsal polskou situaci 

postavení konfesních institucí v moderním státě, a prof. dr. hab. Artur Mezglewski z téhož 

ústavu oblast financování náboženské výuky na veřejných školách v Polsku. Otázky 

financování kněží v některých oblastech z polského státního rozpočtu představila prof. dr. 

hab. Anna Tunia (KUL), jurisprudenci Evropského soudu pro lidská práva týkající se 

vlastnického práva a financování náboženských společenství pak Dr. Michał Skwarzyński 

(KUL).  
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 Následovaly přednášky dvou českých odborníků, kteří působí zároveň v Ústavu pro 

právní otázky náboženské svobody v Trnavě. Doc. Stanislav Přibyl hovořil nejprve 

o problémech utváření nového modelu financování církví v České republice. Poté vystoupil 

doc. Damián Němec s příspěvkem o nedávných pokusech o změny zákona o majetkovém 

vyrovnání s církvemi v současné české společnosti, který nazval příhodně Populismus vs. 

demokracie.   

Dopolední blok zakončil doc. Oleksandr Bilash z právnické fakulty Užhorodské 

národní univerzity představením právního rámce i konkrétního modelu financování církví na 

Ukrajině. 

Po obědě konference pokračovala příspěvky o postavení náboženských organizací na 

Ukrajině (doc. Alena Dutko ze Lvova) a o náboženských organizacích jako právních 

entitách neziskového typu (doc. Natalia N. Muraveva z Univerzity v Rostově na Donu). 

 Následovaly příspěvky odborníků ze Slovenska. O problematice zákonné nebo 

smluvní úpravy v oblasti financování náboženských společenství na Slovensku promluvil 

prof. Marek Šmid z Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě. O ekonomických 

aspektech diecézních synod na Slovensku po roce 1989 referoval doc. Jozef Marčin. 

Následoval příspěvek na téma Církevní daň jako prostředek financování náboženských 

společenství, který přednesl Dr. Róbert Gyuri z fakulty veřejné správy univerzity 

v Košicích. Na něho navázal Dr. Martin Šabo z Trnavské univerzity v Trnavě s referátem o 

možnostech modifikace současného slovenského modelu financování náboženských 

společenství. 

 Poté hovořil Dr. Michał Poniatowski z Právnické fakulty Univerzity kardinála 

Stefana Wyszyňského ve Varšavě o financování dobrovolníků v charitativních organizacích. 

Financování církví v Polsku se věnoval také prof. Paweł Sobczyk z Institutu spravedlnosti 

ve Varšavě. 

Na závěr konference vystoupila její organizátorka Dr. Michaela Moravčíková, 

ředitelka Ústavu pro právní otázky náboženské svobody Právnické fakulty Trnavské 

univerzity a představila nový slovenský zákon o finanční podpoře činnosti náboženských 

společenství, který byl nedávno schválen slovenským parlamentem. Konference byla 

zakončena diskusí a společnou večeří účastníků v hotelu Dream v Trnavě.  

 

  Monika Menke 

 

Červená středa 
 

Středa 27. listopadu 2019 je den, kdy chceme připomínat osoby pronásledované ve světě pro 

víru a náboženské přesvědčení. Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví v ČR 

a Federace židovských obcí v ČR se touto akcí připojují k iniciativě křesťanské organizace 

Aid to the Church in Need. Akci zajišťují jednotlivé farnosti, sbory a náboženské obce. 

Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. 

Akce se koná také v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti a na Filipínách. Také Společnost 

pro církevní právo uvedenou akci podporuje. 
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Dějiny práva a státu evropských zemí a USA 

na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 
 

V zimním semestru akademického roku 2019/2020 se vyučuje pro první ročník posluchačů 

Právnické fakulty uvedený předmět podle dosavadního programu, tj. od počátku civilizace 

do současnosti, naposledy. Od příštího roku bude výuka omezena na poslední dvě staletí. 
 

 
 

Collegium maximum právnické fakulty při úvodní přednášce dne 3. října 2019.  

Přednáší prof. Jiří Rajmund Tretera. 

Foto Záboj Horák 

 

 

Z nové literatury 
 

PAPRSTEINOVÁ, Lucie, NAVRÁTILOVÁ Jiřina, BOTEK Libor, Domácí násilí: příručka 

(nejen) pro pastorační pracovníky, Karmelitánské nakladatelství, Praha, 2019, 110 s., ISBN 

978-80-7566-149-4. 

 

ZÍTEK, Adam, PAŽOUT Jaroslav a kol., Lexikon nejvyšších představitelů československé 

justice a prokuratury v letech 1948–1989, Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, 

349 s., ISBN 978-80-88292-36-4. 
 

 

 

Periodikum Aktuality Společnosti pro církevní právo Praha – Brno – Olomouc vydává a elektronickou poštou 

rozesílá Společnost pro církevní právo, Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3. Šéfredaktor: P. prof. Jiří Rajmund 

Tretera OP. Redakční rada: doc. Záboj Horák, Jakub Nagy, Tomáš Grundza, Jan Svatoš. Úprava fotografií: 

Antonín Krč. E-mail: spcp@prf.cuni.cz.  
ISSN 2336-5595. 

mailto:spcp@prf.cuni.cz

