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Zpráva o 12. ročníku konference Církev a stát v Brně
Report on the 12th Conference on Church and State in Brno
Bericht über die 12. Konferenz zum Thema Kirche und Staat in Brünn
L‘informazione sulla 12a annata della conferenza „La Chiesa e Lo Stato“ a Brno

Ve středu dne 20. 9. 2006 se naskytla příležitost zúčastnit se 12. ročníku
konference Církev a stát konané na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně, pořádané ve spolupráci s brněnskou místní skupinou Společnosti pro
církevní právo.
Opět – tentokrát proti původnímu záměru snad v nejstísněnějších podmínkách
za celou dobu trvání konference – byla možnost vyslechnout zajímavé příspěvky
jak na téma aktuální právní úpravy, tak na témata historická.
Úvodní příspěvek na téma Nový občanský zákoník pronesl profesor občanského
práva na PrF MU Ivo Telec. Přítomné seznámil s koncepcí, na níž je vystavěn,
a zdůraznil i důležité aspekty, které mají zvláště pro vztah církví a státu význam,
jako jsou otázky spojené se vznikem a subjektivitou právnických osob. Debata
k tomuto příspěvku navodila atmosféru na příspěvek odborné asistentky Katedry
ústavního práva a politologie PrF MU Kateřiny Šimáčkové Proč by měla být
církevní manželství v právním řádu zachována. Vycházejíc z liberálního pojetí,
připomněla také nález Ústavního soudu, č. 4/2003 a nastolila otázku, zda pojem
laický stát, kterým má ČR být, znamená také ateistický, když ateismus je rovněž
ideologií. Petr Cech, který se „přiznal“ ke stranické příslušnosti k ODS, pohovořil O volbách z matematicko-analytického pohledu, a zakončil tak dopolední
blok příspěvků.
Odpolední blok otevřel Martin Smutný, absolvent historie a student práv, referátem Salazarismus v Portugalsku a jeho geneze. U tématu z historie, tentokrát
z historické kanonistiky, zůstal i další referující, odborný pracovník Historického ústavu AV ČR v Brně Pavel Krafl, příspěvkem Církevní zákonodárství
na Moravě. Ten také pozval všechny účastníky do Prahy na konferenci „Sacri
canones servandi sunt“, plánovanou na 22.–24.11. 2006.
Příspěvek Směřování pohřebního ritu a trendu, shrnující různé druhy a způsoby pohřbívání civilního i církevního, zazněl od Tomáše Dacíka, na závěr nejen
odpoledního bloku, ale i celé konference.
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Je nutno však vyslovit i jedno politování, a to nad přerušením tak úspěšně započatého vydávání sborníků příspěvků z této konference. Nezbývá než doufat, že
toto přerušení nebude mít dlouhého trvání a všichni zájemci se dočkají nejen
sborníku z ročníku letošního, ale i z ročníků, u nichž sborník zatím k dispozici
není. Zároveň jsou všichni zájemci srdečně zváni na příští 13. ročník konference.
Mgr. Josef Veselý

