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Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity ve čtvrtek 17. září 2020: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně Ústavního soudu 
České republiky, zahajuje 26. ročník konference Církev a stát. Foto: Monika Menke. 
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Na konferenci v Brně se jednalo o policejních 

kaplanech 
Ve čtvrtek 17. září 2020 se v reprezentační místnosti brněnské právnické fakulty, tradičním 

dějišti každoroční vědecké konference Církev a stát, po 9. hodině začali objevovat první 

přednášející letošního 26. ročníku. Přestože se většina z nich osobně zná, byla jejich 

identifikace tentokrát značně ztížena. Všichni totiž na ústech měli povinné roušky, většinou 

erárního charakteru, někteří ale i v pestrých barvách.  

 Konference, kterou uspořádala Katedra ústavního práva a politologie Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci se Společností pro církevní právo, se 

zúčastnilo 24 zájemců a vystoupilo na ní 8 přednášejících. Účastníci ze Slovenska na 

konferenci nedorazili vzhledem k omezením na hranicích. 

 Úderem desáté hodiny konferenci zahájila JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., 

soudkyně Ústavního soudu ČR, garantka oborů církevního práva na Právnické fakultě 

Masarykovy univerzity a předsedkyně místní skupiny Společnosti pro církevní právo v Brně. 

Po ní vystoupil doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., děkan brněnské právnické fakulty, 

s krátkým, ale vřelým přivítáním účastníků. 

 První část konference byla věnována žhavému tématu policejních kaplanů. Jako první 

vystoupil doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, Ph. D., z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, 

s přednáškou na téma Význam a účel duchovní péče náboženských společenství ve prospěch 

policie, obětí trestných činů a přírodních katastrof. Na něho navázal JUDr. Tomáš Tuza, 

doktorand v oboru církevního a konfesního práva z téže fakulty a advokát, s příspěvkem 

Duchovní péče u policie v USA. 
 

 
 

Doc. Záboj Horák přednáší na 26. ročníku konference Církev a stát. Foto Monika Menke 
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 Hlavní postavou konference byl major ThDr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D., SCHLJ, který 

má lví podíl na založení institutu kaplanů u Policie ČR, a je jedním ze dvou kaplanů, kteří 

v současné době v řadách policie působí. Ve své přednášce na téma Duchovní služba 

v prostoru Policie ČR hovořil o genezi policejního kaplanství a jeho obtížném prosazování, 

které bylo ale korunováno prvním úspěchem, jímž je Pokyn policejního prezidenta 

o poskytování duchovních služeb ze 7. června 2019.
1
 Dalším krokem je nedávno uzavřená 

dohoda mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví o podmínkách 

vzniku a působení duchovní služby v prostoru Policie ČR a ostatních bezpečnostních sborů.
2
 

 Mjr. Laňka je vedoucím Výcvikového oddělení Útvaru rychlého nasazení (URNA) 

Policie České republiky a svou kaplanskou činnost vykonává bezplatně. Ve svém příspěvku 

a následné diskusi uvedl, že kaplani slouží policistům především individuálními rozhovory 

s těmi, kdo o to požádají. Křtí též děti policistů, oddávají manželské páry, a vedou policejní 

pohřby. Duchovním centrem policejního kaplanství je kostel Nanebevzetí Panny Marie 

v Praze na Karlově, kde mjr. Laňka působí jako katolický jáhen. V týž den, kdy se konala 

brněnská konference, zde večer sloužil policejní ekumenickou bohoslužbu Za bezpečí, která 

se slaví v tomto kostele po mnoho let nepřetržitě každý třetí čtvrtek v měsíci. Jinou oblastí 

práce policejních kaplanů je žehnání praporů a nových policejních služeben (naposledy 

minulý týden v Přerově) pro policejní jednotky, které o to požádají. 

 

 
 

Mjr. Jiří Ignác Laňka přednáší o policejních kaplanech. Zleva dr. Adam Csukás, dr. Ronald Němec, 

doc. Záboj Horák, mjr. Jiří Ignác Laňka a ing. Miroslav Kratochvíl. Foto Monika Menke 

                                                 
1
 Viz Revue církevního práva č. 77–4/2019, s. 105–106. 

2
 Viz Revue církevního práva č. 79–2/2020, s. 117–120. 
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Po občerstvení se konala druhá část konference, zaměřená na téma Náboženství a mimořádné 

stavy a pochopitelně věnovaná současné situaci způsobené nákazou čínské chřipky. 

Moderátorem byl Mgr. Ing. Jaroslav Benák, Ph.D., z Katedry ústavního práva a politologie 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity a tajemník místní skupiny SPCP v Brně, hlavní 

organizátor konference.  

 Jako první vystoupil doc. ICODr. Mgr. Jiří Dvořáček, soudce Metropolitního 

církevního soudu v Praze, přednášející v rámci předmětů církevního práva na Právnické 

fakultě Masarykovy univerzity v Brně, působící v diecézi Zhořelec a dříve na Katolické 

univerzitě a církevním soudu v Eichstättu, se ve svém příspěvku věnoval důsledkům nákazy 

pro náboženskou svobodu ve Spolkové republice Německo.  

 Následující řečník, přední pražský advokát JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., který vyučuje 

konfesní právo na právnické a katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, se zabýval 

omezeními náboženské svobody v důsledku nákazy.  

 

 
 

Dr. Jakub Kříž přednáší na 26. ročníku konference Církev a stát. Vlevo ing. Miroslav Kratochvíl. 

                   Foto Monika Menke 

 

 Advokát JUDr. Ronald Němec, Ph.D., z Karlových Varů/Prahy navázal příspěvkem na 

téma Právní rozbor prostoru kostela jako prostoru veřejného/soukromého z pohledu platného 

práva České republiky a kanonického práva.  

 Dalším přednášejícím byl JUDr. Adam Csukás, doktorand v oboru církevního práva 

a konfesního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a právník Synodní rady 
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Českobratrské církve evangelické, který se zabýval právními opatřeními evangelické církve ve 

vztahu k nákaze, s jejichž aplikací má praktickou zkušenost. 

 Jako poslední vystoupila Mgr. Kamila Abbasi, doktorandka v oboru ústavního práva 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity, s přednáškou Muslimský závoj v italském 

a francouzském vězeňství. 

 Konferenci navštívili a do diskusí přispěli P. doc. lic. Damián Němec, dr OP, vedoucí 

Katedry církevních dějin a církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci a předseda místní skupiny Společnosti pro církevní právo v Olomouci, 

a ThLic. ICLic. Mgr. Monika Menke, Th.D., z téže katedry, tajemnice olomoucké místní 

skupiny, která pořídila obrazovou dokumentaci. 

 Další obrazová dokumentace oficiální fotografky Masarykovy univerzity je k dispozici 

na internetové adrese http://cirkevastat.law.muni.cz/content/cs/fotogalerie/. 

 

 

Zápis do předmětů církevního práva na pražské 

právnické fakultě začne ve čtvrtek 24. září 
Dovolujeme si upozornit členy a příznivce Společnosti pro církevní právo, že v tomto roce 

začíná na Právnické fakultě Univerzity Karlovy zápis předmětů církevního a konfesního práva 

ve čtvrtek 24. září 2020 ve 20.00 hodin. Nabídka je pestrá, tak jako v minulých letech.  

 Prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj Horák vyučují tyto předměty: 

 Církevní právo. Přednáší se v pondělí od 12.00. Je úvodem do platného práva církví 

a náboženských společností v České republice. Soustřeďuje se na obecné normy 

církevního kanonického práva, ústavní právo církví a náboženských společností 

působících v ČR, jejich legislativní činnost, strukturu a vnitrocírkevní spolčovací 

právo. Doporučujeme si předmět zapsat spolu s předmětem Manželské a procesní 

právo církevní. Začátek je v pondělí 5. října. Základní literaturu k předmětu tvoří 

vybrané pasáže z monografie Církevní právo, Leges, Praha, 2016 a nově zařazené 

Kompendium Katechismu katolické církve, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní 

Vydří, 2006. 

 Manželské a procesní právo církevní se přednáší ve čtvrtek od 10.00 a soustředí se na 

manželské právo katolické církve s přihlédnutím ke světské úpravě manželského práva 

v České republice, svátosti a ostatní obřady v katolické církvi a jejich právní úpravu, 

kanonické předpisy o ustanovování duchovních, hmotněprávní úpravu 

vnitrocírkevního trestního práva v katolické církvi, organizaci církevních soudů, 

procesní právo v katolické církvi a kárné řízení v reformačních církvích. 

Doporučujeme si předmět zapsat spolu s předmětem Církevní právo. Začátek je ve 

čtvrtek 8. října. Základní literaturu k předmětu tvoří vybrané pasáže z téže monografie 

Církevní právo. 

 Vědecký seminář – Právo a Bible se koná každé druhé úterý od 12.00. Každý účastník 

si připraví referát na dohodnuté téma. Základ studia spočívá v práci se starozákonními 

a novozákonními texty s právním obsahem. Studenti se mohou na vědecký seminář 

http://cirkevastat.law.muni.cz/content/cs/fotogalerie/
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přihlásit v každém semestru a ročníku opakovaně, neboť jeho obsah se mění. Začátek 

je v úterý 6. října 2020. 

 Vědecký seminář z církevního a konfesního práva se koná každé druhé úterý od 12.00. 

Každý účastník si připraví referát na dohodnuté téma z oboru církevního nebo 

konfesního práva. Studenti se mohou na vědecký seminář přihlásit v každém semestru 

a ročníku opakovaně, neboť jeho obsah se mění. Začátek je v úterý 13. října. 

 JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., vyučuje předmět Náboženská svoboda v evropském 

kontextu, který se zaměřuje na právní úpravu náboženské svobody v evropských 

zemích s dílčími přesahy do práva USA. Věnuje se judikatuře Evropského soudu pro 

lidská práva a Soudního dvora EU. Výuka se koná každý pátek od 8.00. Začátek je 

9. října. 

 Prof. Wolfgang Wieshaider z Vídně, hostující profesor Právnické fakulty UK, povede 

i v tomto semestru anglicky vyučovaný předmět Comparative Law of Religion, jehož 

obsahem je komparace konfesního práva evropských zemí. Podrobnosti o konání 

výuky budou upřesněny. 

 Prof. Tretera a doc. Horák vyučují předmět Právní systémy zemí Blízkého východu 

a Afriky. Předmět se zabývá právními dějinami nejvýznamnějších kultur na území 

Afriky a západní Asie, a to od počátku dějin až do současné doby. Vyučuje se každý 

pátek od 10.00 a jeho začátek je 9. října. 

Těsně před uzávěrkou tohoto periodika nám došla z vedení právnické fakulty zpráva, že 

výuka do 31. října 2020 bude na základě rozhodnutí hygienika vykonávána opět distanční 

formou jako tomu bylo v letním semestru. O průběhu výuky budeme informovat podle vývoje 

situace.  

 

Revue církevního práva č. 81–4/2020 před 

dokončením 
Redakce a redakční rada právě dokončuje nejnovější číslo Revue církevního práva, které bude 

obsahovat tyto příspěvky: 

ČLÁNKY 

M. Tomášek:  Jezuité v soukolí čínského práva  

B. Čačík : Nad instrukcí o pastorální konverzi farnosti 

S. Přibyl : Pohled do života církevních obcí očima Jakubova listu 

J . V. Zentner : Liturgický jazyk staršího úzu římského ritu 

V. Hlinka : Dvě listiny kardinálů Jindřichovi z Rožmberka v předvečer konání koncilu 

v Pise (1409) 

POZNÁMKY 

Vzpomínka na Norberta Badala (Z. Horák, J. R. Tretera) 

Josef Hyzler a Společnost pro církevní právo (H. Turková) 

INFORMACE 

26. konference Církev a stát, Brno, září 2020 (Z. Horák) 

RECENZE 

Záboj Horák, Petra Skřejpková (eds.): Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi (J. Kašný) 
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Pouť k P. Martinu Středovi v Brně vykonána 
Motto: „Netrap se předčasně starostmi o to, co se stane. Stačí zlé, co přináší každý den. Měj 

rád prosté věci a spokoj se s málem – zakusíš velký pokoj.“ (P. Martin Středa) 

 

Ve středu 16. září 2020, den před začátkem 26. ročníku vědecké konference Církev a stát, 

vykonal místopředseda SPCP doc. Záboj Horák pouť k soše statečného obránce města 

P. Martina Středy SJ. Jeho socha byla v Brně slavnostně odhalena 15. srpna tohoto roku 

a nachází se u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jezuitské ulici v centru města, jak jsme 

informovali v Zrcadle církve v č. 8/2020/2. V kryptě kostela je P. Martin Středa, který působil 

jako rektor přilehlé jezuitské koleje, pohřben. 

 

 
 

Socha P. Martina Středy před kostelem Nanebevzetí Panny Marie.  

                       Foto Záboj Horák 

  

Moderní, elegantní a historicky věrná socha zobrazuje rozjímajícího, vnitřně usebraného 

kněze. V jejím podstavci je umístěna replika dělové koule, jež byla podle legendy poslední, 

kterou útočníci na město vystřelili, a zastavila se u nohou P. Středy. V podstavci jsou 

vytesána jeho výše uvedená a velmi aktuální slova. 

 

 

Slavnostní zasedání místní skupiny ve Stříbře 

v sobotu 24. října 2020 
Místní skupina Společnosti pro církevní právo ve Stříbře srdečně zve své členy a příznivce na 

své první zasedání. Plakát uveřejňujeme níže jako přílohu tohoto čísla Zrcadla církve 

a prosíme o jeho šíření. 
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Evangelické kostely a jejich svědectví 
Významnými dominantami měst a obcí v naší 

zemi je několik stovek kostelů, které náležejí 

Českobratrské církvi evangelické (ČCE). 

S některými z těchto chrámů jsou spojeni také 

členové vedení Společnosti pro církevní právo. 

 Předseda Společnosti se jako patnáctiletý 

obrátil v Olomouci pod vlivem pietistických 

členů českobratrského evangelického sboru, kteří 

se k bohoslužbám, biblickým hodinám a dalším 

shromážděním setkávali v kostele zvaném Na 

Moravě (na snímku vpravo). Více o tom je 

uvedeno v článku Z. Horáka.
3
 

 S evangelickými chrámy na Mělnicku 

a Mladoboleslavsku je spojena rodina 

místopředsedy Společnosti doc. Záboje Horáka. 

Mezi jeho předky z otcovy strany jsou evangelíci 

z toleranční doby (1781–1861), členové farních 

sborů v Nebuželích, ve Vysoké u Mělníka, 

v Mělnickém Vtelně a ve Mšeně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kostel a církevní hřbitov farního sboru ve Vysoké u Mělníka. Foto Záboj Horák 

                                                 
3
 HORÁK, Záboj, Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera: Životopis a příbuzní, in: HORÁK, Záboj, SKŘEJPKOVÁ, 

Petra (eds.), Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi, Leges, Praha, 2020, s. 360. 
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Kniha Právní dějiny církví na 4. místě v prodejnosti 
S potěšením jsme přijali zprávu, že mezi knihami vydanými v nakladatelství Leges, je 

v současné době na čtvrtém místě nová monografie Jiřího Rajmunda Tretery a Záboje Horáka 

Právní dějiny církví. Synagoga a církve v průběhu dějin, vydaná v květnu letošního roku. 

 Kniha slouží nejen jako stručné a přehledné pojednání o dějinách křesťanství 

a židovství a dějinách vůbec, ale je dobrým základem pro výuku dějepisu a náboženství na 

všech typech škol. Na právnických fakultách pak slouží jako základní text k výuce právních 

dějin.  

 Knihu lze objednat v nakladatelství Leges prostřednictvím jeho internetových stránek 

https://www.knihyleges.cz/pravni-dejiny-cirkvi nebo žádat na knižním trhu. 

 

 

Z nové literatury 
ZIMMERMANOVÁ, Marie, Vývoj katechetiky v českých zemích v letech 1920–1994, Pavel 

Mervart, Červený Kostelec, 2017, 297 s., ISBN 978-80-7465-268-4. 

 

Časopisy 
 

Teologická reflexe, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, ISSN 1211-

1872, ročník 26, číslo 1/2020, 

z obsahu: 

SCHWARZ, Karl W., Eduard Böhl a jeho čeští studenti ve Vídni. Památce prof. Pavla 

Filipiho, přeložil PFANN, Michael, s. 3–19. 

 

Příloha: pozvání k slavnostnímu zasedání místní skupiny SPCP ve Stříbře  

24. října 2020 
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