
Doplňující informace k XV. ročníku konference Církev a stát 
Místo: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, místnost č. 109 (vedle děkanátu) 
Datum: úterý 8. 9. 2009 
Čas: od 10 do 16 hodin (od 9:30 prezence) 
 

Předběžný program 
 
Kateřina Šimáčková: Úvodní slovo 
(Katedra ústavního práva PrF MU Brno, Nejvyšší správní soud) 
 
Petr Jäger: Proměny právní úpravy svobody vyznání a konfesního práva od roku 1949 
(doktorand na Katedře teorie práva PrF MU Brno, Ústavní soud) 
 
Štěpán Šťastník: Dědictví kultového práva Rakouska-Uherska a ČSR 
(Ústavní soud) 
 
Záboj Horák: Zákony o církvích z roku 1949 a výuka náboženství v době komunistické totality 
(Katedra právních dějin PF UK Praha) 
 
Daniel Spratek: Právní postavení konfesních pohřebišť po únoru 1948 
(soudce OS v Karviné) 
 
Mojmír Kalný: Existuje schůdné řešení vztahu státu a církve? 
(bývalý ekonom České biskupské konference) 
 
Pavla Bendová: Financování církví a náboženských společností podle zákona č. 218/1949 Sb. 
(ředitelka odboru církví Ministerstva kultury ČR) 
 
Jakub Kříž: Pokusy českého a československého zákonodárce o majetkové vyrovnání s církvemi po roce 
1989 (zástupce ředitelky odboru církví Ministerstva kultury ČR) 
 
Petr Kolář: Narovnání vztahu státu a církví na půdě Poslanecké sněmovny: očekávání a realita 
(prorektor VŠ Cevro Institut, tajemník komise PS pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi) 
 
Marie Kolářová: Pochybnosti o právní subjektivitě tzv. historických právnických osob 
(kancléřka Arcibiskupství pražského) 
 
Jiří Koníček: Destruktivní vliv komunistických církevních zákonů z roku 1949 na kanonické a ekonomické 
poměry v katolické církvi (předseda Společnosti pro dialog církve a státu) 
 
Jiří Foral: Vztah státu a církve ve Francii – inspirace pro Českou republiku? 
(Fakulta sociálních studií MU, Kancelář Veřejného ochránce práv) 
 
Martin Smutný: 20. výročí od roku zázraků (Annus mirabilis) - komparace dění a vývoje v jednotlivých 
státech rozpadajícího se sovětského bloku (historik a právník) 
 
Michal Lamparter: K vybraným aspektům zákona č. 218/1949 Sb. 
(Moravský zemský archiv v Brně) 

                                                   
Moderuje: Pavel Molek 

(Katedra ústavního práva a politologie PrF MU Brno, Nejvyšší správní soud) 
[předpokládaná polední pauza 12:30 – 13:30] 

 



 K dispozici přednášejícím bude dataprojektor. 
 
 Doporučená délka příspěvku – 20 minut. 

 
 Protože z konferenčních příspěvků nebude sestaven tištěný sborník, mohou zájemci 

publikovat svůj příspěvek elektronicky na serveru http://www.svobodavyznani.cz . 
V takovém případě prosíme o zaslání konečné verze příspěvku řádově do 15. 9. 2009 na 
email konference@konfesnipravo.cz. 

 
 Dostupnost fakulty prostřednictvím MHD: 

 
Od vlakového nádraží v Brně (a zároveň stanoviště autobusů Student Agency) odjíždí směrem k 
fakultě tramvajové linky 12 a 13. Vzhledem ke změnám, které nedávno učinil dopravní podnik 
budou nejpravděpodobněji tyto linky 12 a 13 odjíždět z prostředního nástupiště před hlavním 
nádražím (jsou tam celkem 3 nástupiště) směrem doleva (z pohledu cestujícího při výstupu z 
budovy hl.n.). Pátá zastávka od Hlavního nádraží je "Konečného náměstí". Fakulta je z 
Konečného náměstí dále ve směru dosavadní jízdy přibližně 500 metrů (linky 12 a 13 však ze směru 
odbočují).  
 
Z Konečného náměstí lze na stejném ostrůvku počkat na tramvajovou linku 3 nebo 11, které jedou 
rovně na následující zastávku "Rybkova", která je již od fakulty na dohled cca 250 metrů (fakulta 
po pravé straně přes parkoviště).  
 
Tramvaje na těchto trasách jezdí v pravidelných intervalech cca 7-8 minut, není nutno hledat 
konkrétní spoj. Na Konečného náměstí jedou linky 12 a 13 přibližně 10 minut. Po přestupu na 3 
nebo 11 to jsou další 2 minuty na Rybkovu. Celkem včetně přestupu a chůze tedy přibližně 30 
minut od nádraží do budovy fakulty. 
 
Názorněji na přiložené mapě. 
 
 

(Verze 5. 9. 2009) 
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