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Úvodní slovo

Výroční zpráva za rok 2006 představuje či spíše připomíná rozsáhlé 
spektrum aktivit, které Centrum pro studium demokracie a kultury 
(CDK) v uplynulém roce realizovalo. Mnohé z nich jsou samozřejmě 
dlouhodobějšího charakteru a překračují časový horizont jednoho roku. 
A právě kontinuitu naší práce a trvalou platnost dlouhodobých strate-
gických cílů bych v souvislosti s hodnocením roku 2006 rád zdůraznil. 
Především proto, že tento rok byl zřejmě nejúspěšnější v historii CDK 
z hlediska rozsahu činnosti a množství výstupů. Jejich jednotícím prv-
kem a základním východiskem však stále zůstává to, co bylo hlavním 
motivem nezávislých a samizdatových aktivit zakládajících členů CDK 
již před dvaceti lety a co bylo formulováno také v úvodním prohlášení CDK v roce 1993: „při-
spívat k vytváření a rozvoji demokratické politické kultury“. 

Je potěšitelné, že tento cíl můžeme naplňovat nejen u nás, ale že máme možnost pomáhat 
s podporou demokratických aktivit i v jiných zemích. Po úspěšné realizaci projektu demokra-
tického vzdělávání iráckých komunálních a regionálních politiků jsme proto v roce 2006 usku-
tečnili ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí rozsáhlý projekt podpory demokratizace 
Ukrajiny, který se setkal u ukrajinských kolegů s velkým ohlasem. Nepřeceňujeme sice význam 
této pomoci, ale jsme také velmi vzdáleni oblíbené alibistické tezi, že vnější podpora demokra-
cie nemá žádný smysl. Z období před listopadem 1989 víme dobře, jak důležité pro nás bylo 
zprostředkování zkušeností z rozvinutých demokratických zemí. Proto naše současné aktivity 
v této oblasti chápeme i jako navracení toho, co jsme kdysi sami získali.

Uskutečňování našich cílů je však především závislé na aktivitách realizovaných v rámci 
České republiky resp. Evropské unie. Je potěšitelné, že došlo k významnému posílení pozice 
CDK jakožto nezávislé expertní instituce. Podařilo se nám vytvořit sítě expertů v řadě oborů 
a oddělení analýzy evropské legislativy se nepochybně stalo jedním z nejvýraznějších českých 
pracovišť s podobným zaměřením (pravidelný monitoring evropské legislativy, komentáře 
v řadě novin a časopisů). CDK vypracovalo řadu analýz pro evropské orgány a pro česká mi-
nisterstva (připomeňme např. analytickou činnost pro ministerstvo kultury). Úspěšně jsme také 
pokračovali ve významných projektech zabývajících se úlohou náboženství ve veřejném pro-
storu. S velkým ohlasem se setkala řada odborných a popularizačních konferencí a seminářů, 
z nich mediálně nejpřitažlivější byla zřejmě diskuse Ekologické pravdy a mýty s prezidentem 
V. Klausem a ministrem M. Bursíkem, která byla přenášena ČT v přímém přenosu. Našim zá-
kladním „komunikačním kanálem“ s veřejností však nadále zůstává vydavatelská činnost a proto 
je logické, že i v této oblasti jsme byli v roce 2006 nejproduktivnější v celé naší historii: kromě 
pravidelné přípravy našich dvou časopisu jsme vydali více jak 30 knižních titulů.

Sebelepší cíle a strategie k jejich dosažení by však byly prázdné a neúčinné, pokud by se ne-
našli lidé, připraveni je realizovat. Hodnotíme-li tedy rok 2006 jako nejproduktivnější období 
v historii CDK, musíme dodat, že největším úspěchem je nepochybně rozšíření okruhu lidí 
spjatých s našimi aktivitami. Všem zaměstnancům, spolupracovníkům a přátelům CDK patří 
proto naše poděkování. Vážíme si jejich práce a zájmu, bez nichž by předkládaná výroční zpráva 
nemohla být takto příznivá.

Petr Fiala, 
předseda CDK



2  Výroční zpráva CDK za rok 2006 / CDK’s Annual Report 2006   Výroční zpráva CDK za rok 2006 / CDK’s Annual Report 2006  3

Chairman’s Note

Annual report 2006 presents a broad range of activities organized by the Democracy and Cul-
ture Studies Center (CDK) in this year, while many of these are of long-term character and 
transcend timeframe of a single year. However, it is exactly the continuity of our efforts and 
permanent validity of our long-term strategic goals that I wish to highlight, primarily because 
the year of 2006, judged by the scope of our actions and numbers of outputs, seems to be the 
most successful in the history of CDK. Still, all these activities share, and are based upon, what 
had been the major intention of independent and samizdat activitis of CDK’s founders twenty 
years ago, and what was also declared in CDK’s founding statement in 1993 – “to contribute to 
the creation and evolution of democratic political culture”.

It is our pleasure to see we are able to fulfill this goal not only in the Czech Republic, but that 
we can help support democratic actions in other countries as well. erefore, after successfully 
completing a project focused on democracy learning among local and regional Iraqi politicians, 
in 2006 and in co-operation with the Czech Ministry of Foreign Affairs we organized an 
extensive project to support democratization in the Ukraine. Although we do not wish to exag-
gerate relevance of this aid, however favourably it was accepted by the Ukrainian colleagues, 
we are also far from assuming fashionable statement external support of democracy makes no 
sense. We can still remember from the pre-1989 period how important it had been to receive 
experience from advanced democratic countries – and that’s the reason we understand our cur-
rent actions in this field as a kind of repayment of what we had been given years ago.

At any rate, our ability to fulfill our goals is especially dependent on actions taken in the 
Czech Republic, or in the European Union respectively. It is our pleasure to say CDK succeed-
ed to significantly strengthen its position of an independent expert body. We have managed 
to create network of experts in many fields, and our department of EU legislation analysis has 
undoubtedly achieved to assume position of one of the most relevant Czech institutions work-
ing in this area (offering regular monitoring of EU legislation and presenting commentaries 
in many Czech dailies and journals). CDK elaborated numerous analyses for EU institutions 
and Czech ministries (e.g. analysis for the Ministry of Culture). Moreover, we have successfully 
continued in important projects dealing with the role of religion in public arena. Finally, we 
organized many expert and popular conferences and seminars that were warmly acclaimed by 
general and expert public alike – of these, the most attractive one was the seminar on “Environ-
mental Truths and Myths”, among which participants we could see President Václav Klaus and 
Martin Bursík, Minister of the Czech goverment, and which was broadcasted live by the Czech 
Television. However, our fundamental “communication channel” shall be seen in publication 
activities; it is only logical, therefore, in 2006 also in this areas CDK achived its best result ever, 
publishing 30 books (beyond regular issuance of two journals).

Still, even the loftiest goals and best strategies to achieve would be vain and meaningless 
should we be unable to find people willing to fulfill them. erefore, if we consider the year 
of 2006 the most successful one in the CDK’s history, it is necessary to add the single greatest 
achievement must be seen in increasing numbers of those who work with CDK and participate 
in its actions. For this reason, we wish to thank to all CDK’s employees, partners and friends. 
We do appreciate their efforts and interest, without which this annual report could not have 
brought such favourable assessments.

Petr Fiala 
CDK Chairman
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Charakter CDK

Centrum pro studium demokracie a kultury je nezávislá, nezisková, vzdělávací a kulturní orga-
nizace založená ve formě občanského sdružení v srpnu 1993 v Brně. Vznik CDK a jeho činnost 
kontinuálně navazují na některé starší iniciativy, jež souvisejí s rozvojem nezávislých aktivit 
a vydáváním samizdatových časopisů před listopadem 1989.

Hlavním cílem CDK je přispívat k vytváření a rozvoji demokratické politické kultury, připo-
mínat nezastupitelnost křesťanských hodnot patřících k základním zdrojům evropské civilizace 
a zdůrazňovat důležitost vzájemného ovlivňování politické, hospodářské a kulturní oblasti. 

Ve společensko-politické oblasti se CDK hlásí ke konzervativně-liberálním ideovým pozi-
cím, v náboženských otázkách preferuje otevřený, ekumenický přístup.

Organizační struktura CDK

Zaměření CDK se odráží i v jeho vnitřním organizačním uspořádání. CDK se člení na dva 
relativně nezávislé, přesto však úzce kooperující instituty: Institut pro politiku a kulturu (IPK) 
a Institut křesťanských studií (IKS). Jejich výrazem byla v roce 2006 vedle bohaté knižní 
produkce především existence dvou nezávislých měsíčníků: Revue Politika s přílohou Proglas 
a Teologie&Společnost. Obsáhlou publikační a vydavatelskou činnost obou institutů podporu-
je a zajišťuje vlastní nakladatelství a typografické studio. Do konce roku 2006 vydalo CDK cca 
230 odborných knih a sborníků.

Organizační schéma

V čele CDK stojí Rada, která volí předsedu a ředitele CDK. Členy Rady jsou vedle před-
sedy a ředitele CDK také ředitelé obou institutů. Výkonný ředitel realizuje rozhodnutí 
Rady.

V roce 2006 pracovalo CDK v následujícím personálním složení:

Rada CDK
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. předseda CDK
Ing. Zdeněk Granát  ředitel CDK, ředitel nakladatelství a jednatel
doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.  ředitel IKS a jednatel
František Mikš  ředitel IPK a jednatel 
PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.  výkonný ředitel

Rada CDK

Výkonný ředitel

Institut křesťanských 
studií (IKS)

Administrativní
oddělení

Institut pro politiku
a kulturu (IPK)

Nakladatelství
a typografické studio
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Mission Statement

Democracy and Culture Studies Center is an independent, non-profit educational and cultural 
organization, which was founded as civic association in August 1993 in Brno, Czech Republic. 
Establishment of the CDK and its activities follow in several earlier actions related to evolution 
of independent organizations and publication of samizdat journals before November 1989.

Major goals of CDK are: to contribute to the creation and evolution of democratic political 
culture, to emphasize indispensability of Christian values which rank among the fundamental 
sources of European civilization, and to highlight significance of interrelationships of political, 
economic and cultural areas. In its views on politics and society, CDK subscribes to conserva-
tive and liberal beliefs; in religious issues it prefers ecumenical approach.

Organization

CDK’s goals are reflected also in its internal organization: CDK consists of two relatively inde-
pendent, but still closely co-operating institutes – Institute for Politics and Culture (IPK) and 
Institute of Christian Studies (IKS). Both institutes produce vast amount of publications: in 
2006, besides numerous books (in 2006 CDK published 33 books, which means until the end of 
2006 CDK has published app. 230 books and edited volumes) CDK has regularly published two 
independent monthly journals, Review of Politics (Revue Politika) including cultural supple-
ment Proglas, and eology and Society (Teologie a společnost). Extensive publication activities 
of CDK are supported and guaranteed by means of CDK’s publishing house and DTP studio.

Organizational structure

CDK is administered by the Board, which elects both Chairman and Director of CDK. e 
Board membership consists of Chairman of CDK, Director of CDK, Directors of both Insti-
tutes, and Executive Director responsible for implementation of the Board’s decisions.

In 2006 the CDK staff members were as follows:

Board
Prof. Petr Fiala CDK Chairman 
Zdeněk Granát  CDK Director, Director of the Publishing House and Trustee
Prof. Jiří Hanuš  IKS Director and Trustee
František Mikš  IPK Director and Trustee
Stanislav Balík, Ph.D.  Executive Director

Board

Executive director

Institut of Christian
Studies (IKS)

Administration

Institut for Politics
and Culture (IPK)

Publishing house,
DTP Studio
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Institut pro politiku a kulturu
František Mikš  ředitel
PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.  odborný pracovník
Mgr. Kateřina Hloušková  odborný pracovník
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.  odborný pracovník
Mgr. Petra Kuchyňková  analytik
Mgr. Ondřej Krutílek  analytik

Institut křesťanských studií
doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.  ředitel
Mgr. Jan Vybíral  odborný pracovník 

Nakladatelství a typografické studio
Ing. Zdeněk Granát
Mgr. Lenka Váchová 

Administrativní oddělení
Michaela Johnová  ekonomický referent
Hana Marešová vedoucí internetového knihkupectví (od září 2006)
Ing. Miriam Nováková vedoucí internetového knihkupectví (do srpna 2006)

Přehled hospodaření

Příjmy: 11,1 mil. Kč (dotace: 7 mil., z činnosti: 4,1 mil.)
Výdaje: 12,2 mil. Kč

Činnost CDK finančně podpořily tyto instituce: 
Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Jihomoravský kraj, statutární 
město Brno, Culture 2000, Státní fond kultury, Nadační fond Václava Klause

Spolupracující instituce a organizace
Hynek Fajmon, National Endowment for Democracy, International Republican Institute, 
Mezinárodní politologický ústav MU, Institut pro srovnávací politologický výzkum FSS MU, 
nakladatelství Barrister & Principal, poslanecká frakce Evropské lidové strany - Evropských 
demokratů (EPP-ED) v Evropském parlamentu, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 
Centrum pro ekonomiku a politiku, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Historický 
ústav Akademie věd ČR, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, Česká křesťanská akademie, 
Centrum biblických studií, Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními 
texty, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy FF MU, Historický ústav FF MU, Katedra 
politologie a evropských studií FF UP, statutární město Brno, Jihomoravský kraj 

Sponzorští předplatitelé Revue Politika: 
Bohumil Bednář, Milan Boehm, Ivo Brzák, Jaroslav Čáp, Jiří Grunt, Jiří Heřman, Eligie 
Hlavsová, Bedřich Hrabec, Václav Kratochvíl, Petr Krejčí, Marie Kynčlová, Václav Mencl, 
Ing. Tomáš Mikolášek, Ing. Alena Páralová, Evžen Pavlovský, Věra Petrová, JUDr. Libor Pet-
říček, Ing. Karel Pliska, Jan Pospíšil, Bedřich Rus, Ing. Martin Říman, Pavla Sladká, Ing. Pavel 
Urban, Jan Veverka, Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina
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Institute for Politics and Culture 
František Mikš  Director
Stanislav Balík, Ph.D.  Researcher
Kateřina Hloušková, Ph.D.  Researcher and Book Editor
Pavel Pšeja, Ph.D.  Researcher and Project Manager
Petra Kuchyňková Analyst
Ondřej Krutílek Analyst

Institute of Christian Studies 
Prof. Jiří Hanuš  Director
Jan Vybíral Researcher

Publishing House and DTP Studio
Zdeněk Granát
Lenka Váchová 

Administration 
Michaela Johnová  Economic Officer
Hana Marešová Internet Bookstore (since September 2006)
Miriam Nováková Internet Bookstore (till August 2006)

Finances

Revenues: CZK 11,1 million (grants: 7 million, CDK’s own activities: 4,1 millon)
Expenditures: CZK 12,2 million

Grant-giving institutions:
Ministry of Culture of the Czech Republic, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 
South Moravian Regional Council, City of Brno, Culture 2000, National Cultural Fund, Václav 
Klaus’ Endowment

Co-operating Institutions and Organizations
Hynek Fajmon, National Endowment for Democracy, International Republican Institute, Inter-
national Institute of Political Science at the Masaryk University, Institute of Comparative Politi-
cal Research at the Faculty of Social Sciences at the Masaryk Universy, Publishing House Barris-
ter & Principal, Parliamentary Club of European Peoples Party-European Democrats (EPP-ED) 
in the European Parliament, M. R. Stefanik Conservative Institute, Center for Economics and 
Politics, Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 
Institute of History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of eology at 
the South Bohemian University, Czech Christian Academye, Centre of Biblical Studies, Centre 
for Work with Patristic, Medieval and Renaissance Texts, Research Center of the History of Cen-
tral Europe at the Faculty of Arts at the Masaryk University, Institute of History at the Faculty 
of Arts at the Masaryk University, Department of Political Science and European Studies at the 
Faculty of Arts at the Palacký University, City of Brno, South Moravian Regional Council

Donors (Revue Politika):
Bohumil Bednář, Milan Boehm, Ivo Brzák, Jaroslav Čáp, Jiří Grunt, Jiří Heřman, Eligie 
Hlavsová, Bedřich Hrabec, Václav Kratochvíl, Petr Krejčí, Marie Kynčlová, Václav Mencl, Ing. 
Tomáš Mikolášek, Ing. Alena Páralová, Evžen Pavlovský, Věra Petrová, JUDr. Libor Petříček, 
Ing. Karel Pliska, Jan Pospíšil, Bedřich Rus, Ing. Martin Říman, Pavla Sladká, Ing. Pavel Urban, 
Jan Veverka, Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina
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ČINNOST V ROCE 2006

Činnost CDK se v roce 2006 soustředila na vydávání dvou časopisů, vydání třiatřiceti knih, 
uspořádání pěti konferencí a dvou prezentací svých knih, organizování čtyř velkých projektů, 
produkci expertních a mediálních výstupů.

Vydávané časopisy

CDK vydávalo v roce 2006 dva časopisy – Revue Politika a Teologie&Společnost.

Revue Politika
 • pravicový měsíčník pro politiku, společnost a kulturu 
 • věnuje se fundovaným a realistickým pohledům na dění v ČR 

i v zahraničí 
 • nabízí komentáře, analýzy a eseje předních českých autorů 

(politologů, historiků, sociologů, ekonomů, právníků a publi-
cistů) a zajímavé překlady ze zahraničních časopisů 

 • pravidelně informuje o knižních novinkách týkajících se poli-
tiky a všeho, co s ní souvisí

 • v roce 2006 vycházel jeho XVII. ročník, obsahující deset čísel 
(z toho jedno dvojčíslo)

 • jeho nedílnou součástí byla literárně kulturní revue Proglas

Teologie&Společnost 
 • ekumenicky otevřený dvouměsíčník pro náboženství, kulturu a veřejný život 
 • věnuje se úloze náboženství v současné společnosti, zkoumá vztah náboženství a kultury 

(zejména filmu a literatury)
 • poskytuje prostor domácím autorům a současně formou překladů seznamuje čtenáře s aktu-

álními zahraničními diskusemi
 • redakční rada je tvořena odborníky z různých akademických pracovišť (Filosofická fakulta 

UK Praha, Evangelická teologická fakulta UK, Husitská teologická fakulta UK, Filosofická 
fakulta MU Brno, Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc)

 • v roce 2006 vycházel jeho XII. ročník, obsahující šest čísel
 • rokem 2006 ukončil činnost; aktivity jeho vydavatele byly přesunuty do obnoveného časopi-

su Proglas a ediční řady Quaestiones quodlibetales
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ACTIVITIES 2006

In 2006 CDK published two journals, 33 books, organized five conferences and two presenta-
tions of its books, administered four large projects, and produced numerous expert and media 
outputs.

Journals

In 2006 CDK published journals Review of Politics and eology and Society.

Review of Politics
 § Conservative monthly for politics, society and culture
 § Presents expert and realistic views on current affairs both in the Czech Republic and 

abroad
 § Offers commentaries, analyses and essays of eminent Czech authors, including political 

scientists, historians, sociologists, economists, lawyers and publicists
 § Regularly informs about new book editions focused on politics and anything related
 § In 2006 (volume 17) ten issues were published (including a double issue)
 § Literary and Cultural Revue Proglas was published as a supplement to the Review of Poli-

tics

Theology and Society 
 § Ecumenical bimonthly for religion, culture and public af-

fairs
 § Focused on the role of religion in contemporary societies, 

and on the relationship of religion and culture (especially 
movies and literary works)

 § Gives space to national and international authors 
 § In 2006 (volume 12) six issues were published
 § In 2006 the journal concluded its existence, while its edi-

tor’s focus has been transferred on re-created journal Pro-
glas and a book edition Quaestiones quodlibetales
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Vydané knihy / Books

Stanislav Balík a kol.: Lokální politický pluralismus
Stanislav Balík a kol.: Občanská demokratická strana 

a česká politika. ODS v českém politickém systému 
v letech 1991–2006

Stanislav Balík, Hynek Fajmon, Kateřina Hlouš-
ková (eds.): Dusivé objetí. Historické a politolo-
gické pohledy na spolupráci sociálních demokratů 
a komunistů

Stanislav Balík, Pavel Pšeja (eds.): Переход к 
демократии – чешский опыт

Jitka Bednářová: Josef Florian a jeho francouzští 
autoři

Peter Burke: Variety kulturních dějin
Benedetto Croce: Historie jako myšlení a jako čin
Dalibor Čaloud, Tomáš Foltýn, Vlastimil Havlík, 

Anna Matušková (eds.): Volby do Poslanecké 
sněmovny v roce 2006

Petr Gallus, Petr Macek (eds.): Evangelická teologie 
pod drobnohledem

Petr Gallus, Petr Macek (eds.): Teologická věda 
a vědecká teologie

Marcel Gauchet: Dějinný úděl. Hovory s Françoisem 
Azouvim a Sylvainem Pironem

Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (eds.): Občan-
ské elity a obecní samospráva 1848–1948

Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Libor Vykou-
pil (eds.): Člověk na Moravě v první polovině 20. 
století

Jiří Hanuš (ed.): Vznik státu jako proces sekularizace. 
Diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Böckenför-
deho

Jiří Hanuš, Pavel Marek (eds.): Osobnost v církvi 
a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století

Roman Chytilek, Miroslav Mareš (eds.): Repre-
zentace zájmů menšin v EU

Petr Jäger: Církve a náboženské společnosti v České 
republice a jejich právní postavení

Drago Jančar: Příčky z Jákobova žebříku
Søren Kierkegaard: Evangelium utrpení. Křesťanské 

řeči
Lubomír Kopeček: Demokracie, diktatury a politické 

stranictví na Slovensku
Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková: Monitoring 

evropské legislativy 2004–2005
Hans Küng: Po stopách světových náboženství
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Niklas Luhmann: Sociální systémy. Nárys obecné 
teorie

Radim Marada (ed.): Etnická různost a občanská 
jednota

Christian Morel: Nesmyslná rozhodnutí. Sociologie 
přetrvávajících zásadních omylů

Zdeněk R. Nešpor: Děkuji za bolest... Náboženské 
prvky v české folkové hudbě 60.–80. let

Josef P. Ondok: Řeč o Bohu. Metody analytické 
filosofie v teologii

Mona Ozoufová: Revoluční svátky 1789–1799
Karl Polanyi: Velká transformace
Ivana Ryčlová: Ruské dilema. Společenské zlo 

v kontextu osudů tvůrčích osobností Ruska
Julian L. Simon: Největší bohatství
Jadwiga Staniszkis: Postkomunismus.Zrod hádanky
Władysłav Józef Stankiewicz: Hledání politické 

filosofie. Ideologie na sklonku dvacátého století
Jaroslav Šebek: Mezi křížem a národem. Politické 

prostředí sudetoněmeckého katolicismu v mezivá-
lečném Československu

Uvedení knihy Ivany Ryčlové, zleva: Kateřina Hloušková, Ivana Ryčlová, Milan Uhde, Miloš Štědroň
Presentation of Ivana Ryčlová’s book. From the left: Kateřina Hloušková, Ivana Ryčlová, Milan Uhde, 
Miloš Štědroň
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Konference a semináře 
Institutu pro politiku a kulturu

Prezentace knihy Ruské dilema
Dne 27. 2. 2006 v Brně a 6. 3. 2006 v Praze proběhla prezentace knihy Ivany Ryčlové Ruské 
dilema: Společenské zlo v kontextu osudů tvůrčích osobností Ruska. Brněnské prezentace v Literární 
kavárně Academia se jako kmotři zúčastnili Milan Uhde a Miloš Štědroň, pražské představení 
v kavárně Švandova divadla na Smíchově uvedl ředitel Divadelního ústavu Ondřej Černý.

Seminář Dusivé objetí: spolupráce komunistů a sociálních 
demokratů. Historické a politologické pohledy
Dne 12. dubna 2006 se v prostorách Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR pod záštitou poslance Evropského parlamentu Hynka 
Fajmona uskutečnil seminář Dusivé objetí: spolupráce komunistů 
a sociálních demokratů. Na semináři vystoupili: Ladislav Cabada, Vít 
Hloušek, Roman Joch, Michal Kubát, Josef Mlejnek a Jiří Pernes.

Slavnostní představení knihy ODS a česká politika
Dne 21. 4. 2006 v Café Restaurant Caesar v budově radnice v Olomouci proběhlo slavnostní 
představení nové knihy CDK Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém 
systému v letech 1991-2006. Publikaci představil vedoucí autorského kolektivu Stanislav Balík, euro-
poslanec za ODS Hynek Fajmon a slavnostně ji na trh uvedl předseda ODS Mirek Topolánek.

Slavnostní představení knihy ODS a česká politika, zleva: Stanislav Balík, Miroslav Topolánek
Ceremonial presentation of the book „The ODS and Czech Politics“. From the left: Stanislav Balík, 
Miroslav Topolánek
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Conferences and seminars organized by the 
Institute for Politics and Culture

 “The Russian Dilemma“ book release
e book e Russian Dilemma: Social evil in the lives of various personalities by Ivana Ryčlová 
was presented on 27. 2. 2006 in Brno and 6. 3. 2006 in Prague. e Brno presentation at the 
Academia Literary Café was introduced by Milan Uhde and Miloš Štědroň. e Prague pres-
entation was made at the Švanda eater Café in Smíchov by director of the eater Institute 
Ondřej Černý.

Seminar “A Suffocating Embrace: Cooperation between communists and social de-
mocrats. Historical and political science perspectives”
e seminar “A Suffocating Embrace: Cooperation between communists and social democrats” 
was held on 12 April 2006 at the Chamber of Deputies of the Parliament CR, under the 
auspices of European Member of Parliament Hynek Fajmon. Appearing at the seminar were 
Ladislav Cabada, Vít Hloušek, Roman Joch, Michal Kubát, Josef Mlejnek, and Jiří Pernes.

Official presentation: “The ODS and Czech Politics”
e CDK book title “e Civic Democratic Party and Czech Politics: 
the ODS in the Czech political system 1991-2006” was officially pre-
sented on 21. 4. 2006 at the Café Restaurant Caesar at the Town 
Hall in Olomouc. e publication was presented by the chief 
author Stanislav Balík and Euro-representative from the ODS 
Hynek Fajmon, and was officially introduced by ODS Chairman 
Mirek Topolánek. 

Seminář Dusivé objetí, zleva: Jiří Pernes, Hynek Fajmon, Stanislav Balík, Ladislav Cabada, Josef Mlejnek
Seminar „A Suffocating Embrace“. From the left: Jiří Pernes, Hynek Fajmon, Stanislav Balík, 
Ladislav Cabada, Josef Mlejnek
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Seminář Skryté dějiny evropské integrace
CDK ve spolupráci s Centrem pro ekonomiku a politiku a nakladatelstvím Barrister & Prin-
cipal uspořádalo v pražském Autoklubu 30. 5. 2006 seminář Skryté dějiny evropské integrace. 
Uskutečnil se u příležitosti českého vydání stejnojmenné knihy.

Na semináři, který moderoval prezident republiky Václav Klaus, vystoupil spoluautor publi-
kace Christopher Booker, poslanec Evropského parlamentu Hynek Fajmon a rektor Masary-
kovy univerzity a předseda CDK Petr Fiala.

Seminář Ekologické pravdy a mýty
Dne 18. 9. 2006 uspořádalo CDK ve spolupráci s Centrem 
pro ekonomiku a politiku v prostorách brněnské Nové rad-
nice seminář věnovaný ekologickým diskusím. Uskutečnil se 
u příležitosti českého vydání knihy Juliana L. Simona Největší 
bohatství. Na semináři, který moderoval prezident republiky 
Václav Klaus, vystoupil ekolog a publicista Ivan Brezina, mi-
nistr průmyslu a obchodu Martin Říman a předseda Strany 
zelených Martin Bursík.

Seminář Ekologické pravdy a mýty se uskutečnil v hlavním sále brněnské Nové radnice
Seminar “Ecological Truths and Myths” was held in the High Chamber of Brno Town Hall
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Seminar “Secret History of European Integration”
CDK in cooperation with the Center for Economics and Politics and the publisher Barrister & 
Principal held a seminar e Hidden History of European Integration for release of a book bear-
ing the same title. e seminar, moderated by President of the Czech Republic Václav Klaus, 
included talks by co-author Christopher Booker, European member of parliament Hynek Faj-
mon, and Rector of Masaryk University and Chairman of CDK Petr Fiala. 

Seminar “Ecological Truths and Myths”
CDK in cooperation with the Center for Economics and Politics held a seminar on ecological 
issues on 18. 9. 2006 at Brno Town Hall. e occasion was the Czech publication of Julian L. 
Simon’s e Ultimate Resource. e seminar was moderated by President of the Czech Republic 
Václav Klaus, with participation by ecologist Ivan Brezina, Minister of Industry and Trade 
Martin Říman, and Green Party chairman Martin Bursík. 

Seminář Skryté dějiny evropské integrace, zleva: Petr Fiala, Václav Klaus
Seminar „Secret History of European Integration“. From the left: Petr Fiala, Václav Klaus

Seminář Ekologické pravdy a mýty, zleva: Martin Bursík, Martin Říman, Václav Klaus
Seminar “Ecological Truths and Myths”. From the left: Martin Bursík, Martin Říman, Václav Klaus
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Konference a semináře Institutu křesťanských studií

Kolokvium Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914
CDK pořádalo 3. 11. 2006 kolokvium o sekularizaci českých zemí ve spolupráci s Výzkumným 
střediskem pro dějiny střední Evropy a Historickým ústavem FF MU. Vystoupili na něm před-
ní čeští historikové zabývající se moderními dějinami - mj. Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, 
Pavel Marek, Martin Markel, Zdeněk R. Nešpor, Jan Randák, Milan Řepa či Jaroslav Šebek.

Konference Významné osobnosti českých církví 
a náboženských společností v politickém životě 20. století
CDK uskutečnilo 27.–28. 4. 2006 ve spolupráci s Katedrou politolo-
gie a evropských studií FF UP v Olomouci mezioborovou konferenci, 
která připomněla a kriticky zhodnotila osobnosti duchovních a laiků, 
kteří se angažovali v církvích a náboženských společnostech ve 20. 
století. Referáty se zaměřily i na dosud historiografií nedostatečně 
zhodnocené církevní hodnostáře, členy řádů a kněze, myslitele, politi-
ky, novináře, historiky, filozofy, organizátory, spisovatele či vědce. Byla 
reflektována také oblast poměru totalitního státu k duchovenstvu a vě-
řícím (a naopak) a disentu. Výstupem z konference je sborník Osobnost 
v církvi a politice. Na konferenci mj. vystoupili Pavel Aleš, Stanislav 
Balík, František Čapka, Jiří Hanuš, František X. Halas, Jiří Kocian, 
Jiří Lach, Jiří Malíř, Pavel Marek, Miloslav Pojsl, Ctirad V. Pospíšil, 
Radim Pulec, Miloš Trapl, Jaroslav Vaculík či Martin Weis.

Projekty

Projekt Jak končí starý režim a začíná nový; čeho se vyvarovat a co podpořit?
Devítiměsíční projekt zaměřený na podporu demokratizačních procesů na Ukrajině finančně 
podpořil grant Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů transformační spolupráce. 
Do projektu se zapojilo rovněž statutární město Brno. CDK do něj vstupovalo s několika cíly, 
jež se podařilo naplnit: podpořit ukrajinskou demokratizaci, napomoci budovat struktury ob-
čanské společnosti na Ukrajině, podpořit a formovat současné i budoucí místní demokratické 
politiky-lídry a předat zkušenosti z průběhu české transformace.

Odborná stáž pro ukrajinské aktivisty v Brně
V září 2006 proběhla odborná stáž v Brně pro čtyři ukrajinské občany. Stážisté se po celou dobu 
svého pobytu zapojili do práce ve vybraných občanských sdruženích, akademických a samo-
správných institucích. Na svých pracovištích připravovali podklady pro odborné studie. V rámci 
své stáže dále navštívili vybrané instituce v Praze, Brně i Ostravě: Ústavní soud, Nejvyšší soud, 
Úřad Veřejného ochránce práv, Masarykovu univerzitu, Krajský úřad Jihomoravského kraje, 
Centrum pro ekonomiku a politiku, PASS, Jagello 2000, Dětskou SOS vesničku ad.
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Christian Studies Institute conferences and seminars 

Colloquium “Secularization of the Czech Lands 1848-1914
On 3. 11. 2006 CDK held a colloquium on the secularization of the Czech Lands, in coopera-
tion with the Research Center for Central European History, and the Institute of History at 
MU’s Faculty of Arts. It was attended by leading Czech historians of modern history includ-
ing Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Pavel Marek, Martin Markel, Zdeněk R. Nešpor, Jan 
Randák, Milan Řepa, and Jaroslav Šebek.

Conference: “Important figures in the Czech churches 
and religion in 20th-century political life
On 27-28.4.2006 CDK along with the Department of Political Science and European Stud-
ies at Palacký University’s Faculty of Arts held an interdisciplinary conference to focus on 
and critically evaluate the actions of clerical and lay people in the church and religious com-
munity in the 20th century. Reports focused on clerical officials, priests and members of the 
orders, thinkers, politicians, journalists, historians, philosophers, organizers, and scientists who 
have not yet been properly noticed by historians. e panel also examined the subject of the 
totalitarian system’s attitude towards religious clergy and religious people (and vice versa), and 
dissent. e conference included a volume Personalities in the Church and Politics. Reports 
were presented by Pavel Aleš, Stanislav Balík, František Čapka, Jiří Hanuš, František X. Halas, 
Jiří Kocian, Jiří Lach, Jiří Malíř, Pavel Marek, Miloslav Pojsl, Ctirad V. Pospíšil, Radim Pulec, 
Miloš Trapl, Jaroslav Vaculík, and Martin Weis.

Projects

Project “When the old regime ends and the new one begins: what to do and what to avoid? 
is nine-month project aimed at supporting the process of democratization in the Ukraine 
was financially supported by a grant from the Ministry of Foreign Affairs CR as part of their 
transformation assistance. e City of Brno also took part in the project. CDK participated in 
support of a number of goals: democratization in the Ukraine, helping to build the structures of 
civil society in the Ukraine and to support current and future local politicians/leaders, and pass 
along experience from transformation in the Czech Republic. 

Internship for Ukrainian activists in Brno
In September 2006, four Ukrainian citizens were invited for an internship in Brno. During 
their visit they took part in the work of selected civic associations, academic institutions, and lo-
cal administration. While doing so they gathered information for research. As part of their in-
ternship they also visited selected institutions in Prague, Brno, and Ostrava: the Constitutional 
Court, the Supreme Court, the Office of the Ombudsman, Masaryk University, the offices of 
the Region of South Moravia, the Center for Economics and Politics, PASS, Jagello 2000, the 
SOS Children’s Village, and others. 
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Publikace Переход к демократии – чешский опыт 
(Přechod k demokracii - česká zkušenost)
CDK v rámci svého projektu (Democratic Institution Building Process – Lessons from the 
Czech Republic), který probíhal v letech 2004-2005 v Iráku, připravilo reprezentativní sborník 
v arabském jazyce. V rámci „ukrajinského“ projektu byly texty revidovány, doplněny a přeloženy 
do ruštiny. V nákladu tisíc kusů pak byla vydána kniha Переход к демократии – чешский опыт 
(Perechod k demokratii-češskij opyt). Vydaná kniha je sborníkem statí čtrnácti předních českých po-
litologů a odborníků v jednotlivých oblastech souvisejících s přechodem k demokracii. Kniha byla 
po vydání distribuována vybraným cílovým institucím a osobnostem na Ukrajině. Kniha, jejíž celý 
náklad je již rozebrán, byla partnery i členy cílových skupin hodnocena jako velmi kvalitní a svého 
druhu jedinečná. 

Přednáškový cyklus v Charkově
V návaznosti na vydání výše uvedené publikace proběhl v Charkově ve dnech 27. 11. - 2. 12. 
2006 přednáškový cyklus. Týdenní intenzivní program čtrnácti přednáškových bloků byl určen 
mladým odborníkům a „opinion makerům“ z východní Ukrajiny. Velký zájem o tuto akci do-
kumentuje vysoký počet přihlášených zájemců (98), z nichž bylo vybráno 50 účastníků a 4 ná-
hradníci z měst Charkov, Sumy, Doněck, Poltava či Komsomolsk. Úspěšní účastníci kurzu, 
kteří splnili všechny požadavky, obdrželi certifikát vydaný Masarykovou univerzitou dokládající 
absolvování kurzu celoživotního vzdělávání akreditovaný českým MŠMT. Akce v Charkově 
vzbudila zaslouženou pozornost místních médií, dva rozsáhlé články přinesla charkovská re-
dakce deníku Sloboga a speciální program odvysílala i místní redakce rádia Deutsche Welle.

Projekt Křesťanství a socialismus
Dlouhodobým záměrem CDK je promyslet poměr křesťanství k moderním ideologiím v 19. 
a 20. století. V tomto projektu jde zejména o vztah k socialistické ideji a praxi, která ve středoev-
ropském prostoru nabyla ve 20. století zhoubné totalitní podoby. V perspektivě historie moderní 
doby však socialismus představuje jak konkurenta, ba ničitele křesťanských idejí a institucí, tak 
do jisté míry i inspirátora křesťanství. V České republice se fenomén socialismu začíná teprve 
v dnešní době zkoumat na vědecké úrovni, neboť v devadesátých letech byl ještě zatížen nega-
tivními zkušenostmi z doby komunistického režimu. CDK se chce k tomuto novému akade-
mickému výzkumu přidat, a to ve dvou směrech. Jednak podnítit bádání ve směru vztahu křes-
ťanství k socialismu (a naopak), k marxistickému myšlení a komunistické praxi, jednak vhodnou 
formou popularizace tento výzkum propagovat v rámci institucí občanské společnosti.

Přednáškový cyklus v Charkově
Lecture cycle in Kharkov
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Publication Переход к демократии – чешский опыт 
(Transition to Democracy – the Czech experience)
Under the project “Democratic Institution Building Process 
– Lessons from the Czech Republic”, which took place in Iraq 
in 2004-2005, the participants prepared a volume in the Ara-
bic language. Within the framework of the “Ukrainian” project, 
the texts were revised, updated, and translated into Russian. 
A book was then published (with a printing of one thousand 
copies) entitled Переход к демократии – чешский опыт 
(Transition to Democracy – the Czech Experience). e volume 
contains articles by fourteen leading Czech political scientists 
and experts in the individual areas relating to the transition 
to democracy. After publication the book was distributed to 
targeted institutions and persons in the Ukraine. All the copies 
of the first printing have now been distributed. is one-of-
a-kind volume was highly praised for its quality by the target 
partners and groups. 

Lecture cycle in Kharkov
In the context of the above publication, a lecture cycle was held in Kharkov on 27.11. 
– 2.12.2006. e intensive week-long program of fourteen lecture blocs was aimed at young 
scholars and “opinion makers” from eastern Ukraine. e great degree of interest in the pro-
gram was shown in the number of applicants (98), of which 50 participants and 4 alternates 
were chosen from the cities of Kharkov, Suma, Doneck, Poltava, and Komsomolsk. Participants 
in the course who successfully fulfilled all of the requirements obtained a certificate from Ma-
saryk University attesting to their participation in life-long education accredited by the Czech 
Ministry of Education. e event in Kharkov drew well-deserved local media attention; two 
extensive articles came out in the Kharkov daily Sloboga, and a special program was broadcast 
by the local edition of radio Deutsche Welle. 

Project “Christianity and Socialism”
One of the CDK’s long-term goals is to explore the relationship between Christianity and the 
modern ideologies of the 19th and 20th centuries. In particular the project examines Christianity’s 
relation to the Socialist ideals and practice that took on malignant totalitarian form in the Cen-
tral European environment in the 20th century. From the perspective of the history of the modern 
era, however, Socialism is seen as a competitor to if not the destroyer of Christian ideas and insti-
tutions, but also as an inspirer of Christianity itself. In the Czech Republic the phenomenon of 
Socialism is just now beginning to be examined on an academic level, for during the 1990s it was 
still burdened with the negative experience of the Communist regime. e CDK wishes to take 
up two aspects of this new academic research: to support research on the relationship between 
Christianity and Socialism, and Marxist ideals and Communist practice; and to seek appropriate 
forms of making this research available to the public via the institutions of civil society. 
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Projekt Dějiny a kultura
CDK systematicky seznamuje odbornou veřejnost se současnými trendy, metodami a výsledky 
bádání v oboru kulturní historie, a to především ve vztahu k religionistice, teologii, sociologii, 
politologii a kulturní antropologii. Projekt zahrnuje publikování jak původních prací domácích 
autorů, tak překladů významných zahraničních děl. Výstupy projektu jsou určeny akademické 
obci v České republice, především studentům humanitních oborů, a vzájemné interdisciplinár-
ní komunikaci mezi odborníky.

Projekt Politika a náboženství
Různých důsledků současné interakce politiky a náboženství není ušetřena ani Česká republika. 
Cílem CDK je překročit stávající fragmentalizovaný výzkum politiky a náboženství v jednotli-
vých disciplínách a pokusit se vytvořit platformu pro mezioborové bádání a otevřít prostor pro 
přehlednou prezentaci výsledků výzkumu. V tomto kontextu vznikla idea ediční řady Politika 
a náboženství, v níž vycházejí tematické práce (monografie, monografické sborníky apod.) 
zabývající se z různých pohledů podstatnými otázkami vztahu politiky a náboženství. V roce 
2006 byla velmi úspěšnou publikace s názvem Evropa a její duchovní tvář (eds. Jiří Hanuš a Jan 
Vybíral).

Expertní výstupy

Analýzy legislativy EU a monitoring evropské politiky
Od roku 2004 pracuje v rámci Institutu pro politiku a kulturu CDK 
oddělení pro analýzu evropské legislativy a politiky, které úzce 
spolupracuje s europoslancem Hynkem Fajmonem. Toto oddělení 
vypracovalo v roce 2006 deset pravidelných měsíčních monitoringů 
evropské legislativy, které jsou žádaným produktem jak ze strany 
evropských, tak českých poslanců, politiků a expertů. Oddělení dále 
zpracovalo analýzu problematiky podpory mladým farmářům v ČR 
a celou řadu textů publicistického charakteru týkajících se evropské 
problematiky.

Čeští zemědělci a Společná zemědělská politika Evropské unie
Příručka, jejímž hlavním cílem bylo připravit pro české zemědělce 
přehled o současném stavu Společné zemědělské politiky EU, vyšla 
v CDK z podnětu europoslance Hynka Fajmona. Její vydání bylo 
podpořeno poslaneckou frakcí EPP-ED v Evropském parlamentu. 
Publikace byla zdarma distribuována českým zemědělcům. 

Zahrnuje řadu oblastí – od principů a fungování Společné země-
dělské politiky a postavení ČR v jejím rámci, přes analýzu situace 
jednotlivých zemědělských komodit (cukr, víno, zelenina, obiloviny 
apod.) až po otázku geneticky modifikovaných organismů a jejich 
využití v evropském zemědělství. Na přípravě publikace se podílelo 
několik odborníků – Jaroslav Drobník, Petr Havel, Ondřej Krutílek, 
Petra Kuchyňková a Martin Mařík.
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Project “History and Culture”
e CDK strives to keep the professional audience consistently informed of current trends, 
methods, and research results in the area of cultural history, especially the areas of religious 
studies, theology, sociology, political science, and cultural anthropology. e project includes 
publication of both original work by domestic authors, as well as translations of important 
works from abroad. e product of the project is intended for the academic community in the 
Czech Republic, especially students of the humanities, and for interdisciplinary communicati-
on among scholars. 

Project “Politics and Religion”
e Czech Republic is far from being unaffected by the various 
consequences of the current interaction between politics and reli-
gion. e goal of CDK is to get past the existing fragmented state 
of research on politics and religion in the individual disciplines, try 
to come up with a platform for interdisciplinary research, and make 
room for the clear presentation of research findings. is is the idea 
behind the publication series Politics and Religion, which presents 
topical works (monographs, edited volumes, etc.) addressing various 
aspects of the important issues in the relationship between religion 
and politics. One very successful 2006 publication was “e Face of 
Religion in Europe” (eds. Jiří Hanuš and Jan Vybíral).

Expert Activities

Analyzing European legislation and policies
In 2004 the department for analyzing the European legislation and policies was established 
within the IPK. In 2006 this department, working in close co-operation with Hynek Fajmon, 
MEP, presented ten monthly reports on EU legislation; these expert reports are supplied to 
the members of both the Czech and European parliaments, politicians and experts. Moreover, 
department presented an analysis of support extended to young farmers in the Czech Republic, 
and published a series of journalistic texts dealing with EU issues.

Czech agriculture and the European Union’s Common Agricultural Policy
is handbook, intended to provide Czech agriculture with an overview of the current state of 
the EU’s Common Agricultural Policy, was published by CDK on the initiative of European 
Parliament member Hynek Fajmon. e publication was supported by the EPP-ED bloc in the 
European Parliament, and was distributed free of charge to Czech farmers.

It covers a number of areas – for example, the functional principles of the Common Agricul-
tural Policy and the CR’s position within it, analysis of the situation for individual agricultural 
commodities (sugar, wine, produce, grain, etc.), and the issue of genetically-modified organisms 
and their use in European agriculture. e work was compiled by a team of experts – Jaroslav 
Drobník, Petr Havel, Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková, and Martin Mařík.
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Církve a náboženské společnosti v České republice 
a jejich právní postavení. Příručka pro veřejnou správu
CDK vydalo v roce 2006 pro Ministerstvo kultury ČR příručku Církve 
a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení, 
která má rozsah 240 str. Publikace reaguje na malé znalosti velké části 
úředníků (ať už státních, krajských či obecních a městských) v církevní 
problematice. Jejím autorem je právník Petr Jäger. Příručka má dva zá-
kladní okruhy. První se věnuje postavení církví v českém právním řádu, 
historii vztahů mezi státem a církvemi a tzv. zvláštním právům registro-
vaných církví. Druhý okruh je rozdělen do šestadvaceti kapitol, z nichž 
každá se věnuje jedné z registrovaných církví – od největší římskoka-
tolické po početně nejmenší Obec křesťanů v ČR. U každé z nich jsou 
uvedeny statistické a kontaktní údaje, dále jaká zvláštní práva církev má, 
její historie, věrouka a poslání, organizační struktura, způsob ustavování 
duchovních, zásady hospodaření, církevní právnické osoby atd.

Expertní studie o financování církví
CDK zpracovalo v roce 2006 pro potřeby jednání státu s církvemi a náboženskými společnost-
mi o modelu jejich budoucího financování pět původních expertních studií. Ty se zaměřily na 
způsob financování církví v Polsku, Německu, Rakousku, Francii a Maďarsku. Zpracovali je 
přední čeští i zahraniční odborníci na tuto problematiku.

Mediální výstupy

Zmínky o CDK v médiích
V roce 2006 se CDK dostalo největší mediální pozornosti v souvislosti se seminářem Ekolo-
gické pravdy a mýty, který moderoval prezident republiky Václav Klaus. Kromě řady zmínek 
v tisku zajistilo CDK přímý přenos semináře na ČT24. 

Média zaznamenala i vydání řady knih – především Ruské dilema Ivany Ryčlové, Občanská 
demokratická strana a česká politika Stanislava Balíka a kol., příručky pro veřejnou správu Církve 
a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení atd.

Mediální výstupy pracovníků CDK
Kromě řady textů v časopisech vydávaných CDK (Revue Politika, Proglas, Teologie&Společ-
nost) publikovali v roce 2006 pracovníci CDK v řadě dalších médií. Analytici evropské legis-
lativy Ondřej Krutílek a Petra Kuchyňková zajišťovali pravidelný sloupek v týdeníku Reflex 
„Bruselské pralinky“, dále se jejich texty objevovaly v řadě dalších novin a časopisů – Hospodář-
ské noviny, Týden aj. Výkonný ředitel CDK Stanislav Balík psal pravidelně každých čtrnáct dní 
komentář pro Jihomoravský deník Rovnost. Pracovníci CDK rovněž vystupovali jako experti 
v řadě pořadů České televize.
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The legal status of the church and the religious community in the Czech Republic: 
A handbook for public servants
In 2006 the CDK published for the Ministry of Culture CR a 240-page handbook entitled 
“e legal status of the Church and religious community in the Czech Republic”. e publica-
tion was conceived as a reaction to the low level of awareness on the part of many officials (at the 
state, regional, or local and municipal levels) on issues related to the church. e author is lawyer 
Petr Jäger. e handbook covers two basic issues. e first deals with the status of the church in 
the Czech legal system, the history of the relationship between the state and the church, and 
the so-called special rights of the registered churches. e second part is divided into twenty-six 
chapters, each of which deals with one of the registered churches – from the Roman Catholic, 
the largest, to the smallest, the Community of Christians in the CR. Each contains statistical 
information and contacts, describes the special rights enjoyed by that church, its history, beliefs 
and mission, organizational structure, method of ordaining its clerics, organizational and finan-
cial structures, the church’s legal representatives, etc.

Expert study on financing of churches 
In 2006 the CDK prepared a set of five original expert studies as background material for nego-
tiations between the state and the churches and religious community on a future model for their 
financing. e studies focused on methods of church financing in Poland, Germany, Austria, 
France, and Hungary; it was prepared by leading Czech and foreign experts on these issues. 

Media coverage

CDK mentioned in the media
In 2006 CDK garnered great media attention with the seminar Ecology Truths and Myths, 
moderated by President of the Czech Republic Václav Klaus. e seminar drew much com-
mentary in the press, and the CDK also arranged for live broadcast of the seminar on ČT24. 
e media also reported on a number of published book titles – especially e Russian Dilemma 
by Ivana Ryčlová, e Civic Democratic Party and Czech Politics by Stanislav Balík and col., the 
handbook for public servants e Legal Status of the Church and Religious Community in the 
Czech Republic, and others.

Media appearances by CDK people
Besides a number of journal articles published by CDK (Revue Politika, Proglas, 
Teologie&Společnost) in 2006, CDK scholars also appeared in a number of other media. Eu-
ropean legislative analysts Ondřej Krutílek and Petra Kuchyňková wrote a regular column for 
the weekly magazine Reflex entitled “Nuggets from Brussels”; their articles also appeared in a 
number of other newspapers and magazines – Hospodářské noviny, Týden, and others. CDK 
executive director Stanislav Balík wrote a regular commentary every two weeks for the South 
Moravian daily Rovnost. CDK scholars also appeared as experts in number of Czech Television 
programs.
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