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26. konference Církev a stát, Brno, září 2020 
 

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 souvisejícím s nákazou. 
 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. 
 Dalším přednášejícím byl major ThDr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D., SChLJ, jeden 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 a současné podobě policejního kaplanství. 
Zmínil Pokyn policejního prezidenta o poskytování duchovních služeb ze 7. června 20191 a 
nedávno uzavřenou dohodu 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 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. Jinou oblastí práce 
policejních kaplanů je žehnání praporů a nových policejních služeben. 
 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 

                                                
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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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. Ve svém příspěvku se 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.  
 Advokát JUDr. Ronald Němec, Ph.D., z Karlových Varů a 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, prezenční doktorand v oboru 
církevního práva a konfesního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a právník Synodní 
rady 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/. 
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