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23. konference Církev a stát, Brno, září 2017

Ve čtvrtek 14. září 2017, ve svátek Povýšení svatého Kříže, se na Právnické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně konala tradiční zářijová konfesněprávní konferen
ce, pořádaná Katedrou ústavního práva a politologie této fakulty ve spolupráci se 
Společností pro církevní právo, tentokrát na téma Náboženství a zdravotnictví. 
Konferenci zahájila JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., z téže fakulty, soudkyně 
Ústavního soudu, předsedkyně místní skupiny Společnosti pro církevní právo 
v Brně. Následně předala slovo moderátorovi doc. JUDr. Pavlu Molkovi, Ph.D., 
LL.M. (Católica), z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Katolické 
univerzity v Lisabonu.

První blok otevřel P. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP, z Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy, předseda Společnosti pro církevní právo, svým příspěvkem 
na téma Vážná potřeba institucionalizované duchovní péče v lůžkových zdravot-
nických zařízeních, Úvaha na základě několika osobních zkušeností, obohaceným 
o vyprávění o dvou nepříliš radostných vzpomínkách ze svých pobytů v nemoc
nicích. Další příspěvek přednesl doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, Ph.D., LL.M., 
z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, a to na téma Duchovní péče ve zdravot-
nictví jako typ služeb, které náboženská společenství poskytují široké veřejnosti 
ve veřejných institucích.

Po krátké přestávce účastníky konference pozdravila děkanka Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. Následoval druhý blok, 
který zahájil P. doc. lic. Damián Němec, dr, OP, z Cyrilometodějské teologické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, příspěvkem s názvem Krátký komen-
tář k metodickému pokynu Ministerstva zdravotnictví o duchovní péči.1 Navázala 
Mgr. ThLic. ICLic. Monika Menke, Th.D., z téže fakulty, s přednáškou na téma 
Nadkonfesní rozměr služby nemocničních kaplanů v České republice. Třetím řeč
níkem bloku byl ThDr. Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví 
v České republice, který přednášel na téma Poskytovatel nemocniční duchovní 

1 V uvedeném příspěvku doc. Damián Němec navázal na své podrobné zpracování v článku K meto-
dickému pokynu Ministerstva zdravotnictví o duchovní péči, který vyšel v Revue církevního práva 
č. 68–3/2017, Praha, s. 11–28. Metodický pokyn byl přetištěn v témže čísle na s. 101–105.
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péče z hlediska církevních předpisů církví Ekumenické rady církví. Blok uza
vřel JUDr. Michael Kučera, člen Legislativněprávního výboru sněmu Církve 
česko slovenské husitské, který přednesl teze příspěvku své nepřítomné manželky 
ThMgr. MUDr. Šárky Kučerové Cihelkové na téma Postavení lékařů, kaplanů 
a ostatního zdravotnického personálu v duchovní péči. Následovala bohatá diskuse 
o přednesených příspěvcích, která pokračovala i během oběda.

Odpolední, poslední třetí blok konference zahájil svým příspěvkem na téma 
Právní úprava pastorační péče v rakouských nemocnicích ao. Univ.Prof. Dr. Wolf
gang Wieshaider, z Právnické fakulty Vídeňské univerzity, od letošního roku také 
hostující profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Následoval příspěvek 
Mgr. Martina Gregora, z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, 
na téma Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva o uplatnení výhrady vo 
svedomí v zdravotníctve a jej slovenský kontext. P. PhDr. Jiří Tomáš Bahounek 
OP, katolický kněz a filosof, přednesl příspěvek na téma Některé aspekty lékařské 
deontologie. Blok uzavřela Mgr. Alžbeta Nemeškalová Rosinová, z Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, příspěvkem na téma Dříve vyslovené přání 
a náboženské vyznání. Následná diskuse byla orientována především na obsah 
posledního příspěvku, v souvislosti s praxí.

Konferenci bylo přítomno asi 30 účastníků z českých zemí i zahraničí. O organi
zaci konference se významným způsobem zasloužil Mgr. Bc. Jaroslav Benák, Ph.D., 
z Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně, s členy realizačního týmu konference.

Jiří Rajmund Tretera


