
Jaroslav Benák (ed.): Církev a stát 2020 103

Jaroslav Benák (ed.): Církev a stát 2020

Sborník příspěvků z 26. ročníku brněnské konference

Masarykova univerzita, Brno, 2020, 104 s., ISBN 978‐80‐210‐9747‐6 (online).

Už více než čtvrt století trvá tradice pořádání zářijové konference Církev a stát na 
Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Společnost pro církevní právo, 
jak je již dobrým zvykem, brněnskou konferenci spolupořádá, a jinak tomu nebylo 
ani v uplynulém roce. Navzdory nepříznivé epidemiologické situaci a za přís-
ných hygienických podmínek se konference účastnila řada odborníků na církevní 
a konfesní právo a další příbuzné obory. Účastníci konference reflektovali aktuální 
problémy na poli kategoriální pastorace i čínské nákazy. Výsledkem konference 
je Sborník s příspěvky devíti autorů.

V prvním příspěvku s názvem Význam a účel duchovní péče náboženských 
společenství ve prospěch policie, obětí trestných činů a přírodních katastrof zdů-
razňuje doc. Záboj Horák z Právnické fakulty Univerzity Karlovy potřebu zlepšit 
poskytování duchovní péče v uvedených veřejných institucích. Přestože se díky 
neutuchající práci českých a slovenských konfesionalistů a neziskových organizací, 
jako je právě Společnost pro církevní právo či Česká křesťanská akademie, situace 
pozvolna zlepšuje, stále je kategoriální pastorace v určitých oblastech jen nahodilá 
a nemůže se opřít o náležité smluvní zajištění.

Zajímavým exkurzem do americké právní úpravy je příspěvek Duchovní péče 
u policie v USA od JUDr. Tomáše Tuzy, advokáta a prezenčního doktoranda 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Autor čtenáře seznamuje s historickým 
vývojem kaplanské služby ve Spojených státech, se vznikem Mezinárodní kon-
ference policejních kaplanů a se současným pojetím kaplanské služby v USA.

Problematice přidělení a používání služební zbraně u duchovních se ve svém re-
ferátu Služobná zbraň u duchovných v ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch 
Slovenskej republiky věnoval Mgr. Maroš Pavlovič z Právnické fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislavě.
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Major Jiří Ignác Laňka pojednal o tématu Duchovní služba v prostoru Policie 
ČR. Seznamuje s vývojem a charakteristikou kaplanství ve vztahu k Policii a po-
pisuje aktuální činnost interního policejního kaplana, který u Policie působí na 
základě pokynu policejního prezidenta z června 2019.

Právní rozbor prostoru kostela jako prostoru veřejného/soukromého z pohledu 
platného práva ČR a kanonického práva, tak zní název dalšího příspěvku, jehož 
autorem je advokát JUDr. Ronald Němec. Ve svém velmi aktuálním článku autor 
poukazuje na problém omezování výkonu náboženské svobody ze strany státu, a to 
v důsledku epidemiologických opatření, která zakazují či omezují shromažďování 
osob při bohoslužbách.

S nákazou souvisí i další článek s názvem Rozhodování Spolkového ústavního 
soudu v souvislosti s pandemií Covid-19, jehož autorem je ICODr. Jiří Dvořáček 
z Teologické fakulty Katolické univerzity Eichstätt-Ingolstadt. Autor analyzuje 
tři rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu, která se týkají omezení 
náboženské svobody.

V předposledním referátu se čtenáři dočítají o tom, jak se ve světle současných 
protiepidemických opatření proměňuje vztah státu a církví a jak současná mimořád-
ná situace zasahuje do života církví, jejich svobody a nezávislosti. Autory referátu 
Odluka štátu od cirkvi? Limity štátnej moci vo vzťahu k cirkvám vo svetle pandémie 
koronavírusu jsou Mgr. Roman Bisták a JUDr. Ľudovít Máčaj z Právnické fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislavě.

Poslední příspěvek brněnského Sborníku nese název Roušky, burky, nikáby: 
zákaz zahalování tváře a pandemie covid. Mgr. Kamila Abbasi z Právnické fa-
kulty Masarykovy univerzity se v něm zamýšlí nad aktuálními otázkami, které 
vyvstávají při povinnosti zakrytí nosu a úst ve veřejných prostorech a současným 
zákazem zahalováním obličeje ve Francii, a to zejména z pohledu Evropské úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních svobod.

Sborník příspěvků z brněnské konference Církev a stát 2020 lze doporučit všem 
zájemcům o danou problematiku. Svým čtenářsky přívětivým stylem a poutavostí 
může posloužit i osobám bez právního vzdělání. Sborník lze nalézt na stránkách 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity:
https://www.law.muni.cz/sborniky/cirkevastat/2020/cirkevastat2020.pdf.
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