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Lenka Vondrušová 

Zájemcům o dění na poli evropské religionistiky se nabízí možnost zapojit se do 
emailových konferencí podporovaných Evropskou asociací pro studium náboženství 
(EASR). 

Síť emailových konferencí sponzorovaných EASR je tvořena šesti konferencemi. 
Každá z nich je orientována na jinou jazykovou oblast: Candide na francouzskou, 
Dolmen na anglickou, Most na východoevropské (slovanské) jazyky, Synkron na 
severské, Tonantzin na románské (kromě francouzštiny) a Yggdrasill na německou 
jazykovou oblast. Zřízení samostatných konferencí pro dané jazykové oblasti je za
loženo na myšlence podpory rozvoje vědecké komunikace v jiných jazycích než v an
gličtině. Zájemce se může přihlásit (zaregistrovat) do kterékoli z nich, bez ohledu 
na jazykovou oblast, v níž sám působí, i do několika zároveň. 

Konference umožňují členům získávat informace z EASR (religionistické kon
ference, nové publikace, nabídky profesorských míst na evropských katedrách 
religionistiky atd.), komunikovat se zahraničními kolegy a přijímat i uveřejňovat 
příspěvky týkající se studia náboženství. V praxi probíhá účast na konferenci tak, 
že na emailovou adresu zaregistrovaného člena přicházejí informace od EASR (vždy 
v angličtině) a příspěvky od ostatních členů. Člen není nucen vyvíjet žádnou aktivi
tu, může pouze přijímat informace a sledovat probíhající diskusi. V případě zájmu 
má možnost vkládat vlastní příspěvky (zprávy, reakce, dotazy), které budou rozeslá
ny všem ostatním členům. 

Členství v konferenci (případně několika) není ničím podmíněno. Při registraci 
není potřeba uvádět žádné jiné údaje.stačí jen emailová adresa. Zájemce se zaregis
truje zasláním emailu na adresu majordomo@lists.uni-marburg.de.1 Předmět zprá
vy nechá prázdný a do textu zprávy napíše: subscribe název konference <svou 
emailovou adresu> (např. subscribe Most). Po přihlášení mu na jeho emailovou 
adresu bude zaslán úvodní dopis „Welcome to název konference", kde jsou vysvětle
ny cíle a pravidla konference, způsob podávání příspěvků a odhlášení atd. Vlastní 
příspěvek může registrovaný člen podat jeho zasláním na emailovou adresu název 
konference@lists.uni-marburg.de. 

Pro naši jazykovou oblast by měl sloužit Most. Tato konference zřejmě zatím 
nemá velké množství členů nebo nejsou příliš aktivní. V současné době tvoří větši
nu příspěvků, které se zde objevují, zprávy z EASR. Kromě nich jsou nejčastější pří
spěvky z Polska. Neprobíhá zde příliš živá diskuse. Můžete se pokusit j i rozproudit, 
nebo si můžete zvolit kteroukoli jinou konferenci, která vám je jazykově blízká. 

1 Konference spravuje Prof. Dr. Michael Pye, který momentálně působí na univerzitě v Marburgu. 
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Více informací získáte na internetových stránkách Evropské asociace pro studi
um náboženství: http://www.easr.de/networks.html.2 

Zpráva z 9. ročníku konference Církev a stát 

Přemysl Bartoň 

24. září se konala v pořadí již devátá konference na Právnické fakultě M U s ná
zvem Církev a stát pod záštitou JUDr. Michala Lampartera, Ph. D. Jak již tento 
název napovídá, konference se zabývá vztahem církví, náboženských společností, 
s tátu a postavením jednotlivce. Konference má být fórem pro základy právní kultu
ry se zaměřením na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Účastníci 
konference byli odborníci z různých koutů naší země (i ze Slovenska, takže konfe
rence byla na mezinárodní úrovni) na právo, teologii, historii. 

Mezi příspěvky zazněl například referát otce Jiřího Mikuláška, jež při příležitos
ti svého referátu na téma kauza Babice 1 představil svou knihu „Sejdeme se v nebi, 
Životní příběh kněze Jana Buly", který byl komunisty popraven.2 Další příspěvky 
se týkaly institucionalizace víry (JUDr. Brzobohatá), realizace zákona o církvích 
(JUDr. K. Šimáčková), byl zde i trochu znepokojivý referát JUDr. Přibyla, Právní 
ochrana před novými náboženskými hnutími a destruktivními kulty podle zákona 
č. 3/2002 Sb. 

Nejzávažnějším tématem byly právě ony zákony upravující vztah státu a církve: 
zákon č. 308 z roku 1991 a problematický zákon č. 3 z roku 2002.3 Na zákon č. 3/ 
/2002 Sb. navazoval spor u Ústavního soudu. Předmětem sporu bylo, zda-li podle 
výše uvedeného zákona má stát evidenční, nebo registrační povinnost při vzniku 
církevního právnického subjektu. Jádrem problému je to, že při evidenci, s tá t pouze 
oznamuje vznik právnické osoby, při registraci udílí právní subjektivitu. Ústavní 
soud došel k závěru, že stát podle zákona č. 3/2002 Sb. pouze eviduje vznikající 
právnické osoby (v tomto případě církve). Avšak již je na cestě novela zákona, kde 
bude explicitně řečeno, že právnické subjekty vznikají registrací u ministerstva 
kultury. Stát tak (zdá se) pokračuje v diskriminační přístupu zejména k novým 
a netradičním náboženským hnutím. 

Jak mi vysvitlo zejména z příspěvku JUDr. Přibyla o právní ochraně před nový
mi náboženskými hnutími a destruktivními kulty, celou společností (odborné 

2 Informace z internetových stránek EASR ivww.easr.de/networks.html a úvodního dopisu „Welcome to 
Most" byly použity se souhlasem Prof. Dr. Michaela Pye, správce internetových stránek Evropské asociace 
pro studium náboženství. 

1 Jde o známý incident vražd v Babicích, jež sloužil komunistům k procesům proti některým církevním 
hodnostářům. 

2 Kpřípadu vražd v Babicích viz publikaci Adolfa Rázka, STB + justice, nástroj třídního boje v akci v Ba
bicích, Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002. 

3 Zákon si můžete vyhledat na stránce ministerstva kultury www.mkcr.cz v sekci církve a náboženské 
společnosti. 
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