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Vážená paní, vážený pane,  
 
dovolte, abychom Vás tímto pozvali na 16. ročník konference Církev a stát 
pořádané Katedrou ústavního práva a politologie Právnické fakulty MU v Brně ve 
spolupráci se Společností pro církevní právo. Letošní ročník se bude konat  
v úterý 7. září 2010 od 10 do 16 hodin (registrace od 9:30) v budově Právnické 
fakulty MU v Brně (místnost č. 109). Věříme, že zvolené téma zaujme jak 
odborníky na ústavní právo a lidská práva či občanské právo rodinné, tak 
právníky z oboru práva kanonického. Podle těchto základních okruhů budou 
stanoveny i jednotlivé programové bloky. 
 
Očekáváme, že diskuze se povede o aktuálních otázkách mezinárodních  
a ústavních záruk náboženské svobody ve vztahu k rodinnému životu, instituci 
manželství a právům dětí, o trendech českého rodinného práva a budoucnosti 
církevních sňatků dle návrhu nového občanského zákoníku či o významu  
a aplikaci kanonického práva manželského. 
 
Pokud Vás tento stručný nástin tématického zaměření konference zaujal  
a zamýšlíte vystoupit s vlastním referátem (v rozsahu do dvaceti minut), budeme 
rádi, pokud nám svůj zájem potvrdíte a zašlete téma příspěvku, a to co nejdříve, 
nejpozději však do pátku 3. září 2010 na emailovou adresu 
konference@konfesnipravo.cz, aby mohl být sestaven program a také určen 
počet účastníků z důvodu zajištění občerstvení. 
 
Zájemce o účast na konferenci bez aktivního vystoupení z kapacitních 
důvodů rovněž žádáme o registraci na zmíněné emailové adrese 
konference@konfesnipravo.cz, a to ve stejném termínu. Konferenční poplatek  
se nevybírá. 
 

Na shledanou se těší organizátoři 
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