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Revue církevního práva v seznamu recenzovaných
neimpaktovaných periodik
Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila na svém zasedání dne 31. ledna 2014 aktualizaci
Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platného pro rok 2014.
Mezi tato periodika byla opět zařazena Revue církevního práva, ISSN 1211-1635. Byla tak
úspěšně završena snaha redakční rady naší Revue trvající od dubna 2013, kdy byl příslušný
dotazník vyplněn a zaslán Radě pro výzkum, vývoj a inovace.

Knihy z oboru církevního práva v nakladatelství Aleš Čeněk
Bohatou nabídku knižní produkce většího počtu soudobých autorů lze nalézt na internetových
stránkách
http://www.alescenek.cz/katalog/cirkevni-pravo-194:1/page-1.html.

Čtvrtá dohoda o duchovní službě ve vězeňství publikována na
www stránkách Společnosti pro církevní právo
Text nové dohody o duchovní službě mezi Vězeňskou službou České republiky, Českou
biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v ČR ze dne 21. listopadu 2013, o níž
jsme podali zprávu v posledních Aktualitách, jsme 1. února 2014 umístili na internetové
stránky SPCP na adresu
http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/dohoda_duchovni_sluzbavezenstvi.pdf.

Z valné hromady České křesťanské akademie
V sobotu 25. ledna 2014 se konala ve velkém refektáři Emauzského kláštera benediktinů
v Praze valná hromada ČKA, které se zúčastnilo přes 70 členů. Společnost pro církevní právo
jako kolektivního člena ČKA zastoupil Mgr. Stanislav Pšenička, přítomni byli prof. Jiří
Rajmund Tretera i doc. Záboj Horák.
Zasedání řídil prezident ČKA prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. Z jeho podrobné zprávy o
činnosti ČKA za poslední tři roky vyjímáme:
Česká křesťanská akademie má t. č. 1757 členů, 76 místních skupin, v ústředí pracuje více
než 10 sekcí. Místní skupiny uspořádaly za poslední tři roky 439 přednáškových akcí, ústřední
sekce 70 přednášek v Praze. Čtyřikrát do roka vychází časopis Universum. Společnost pro
církevní právo, plnící funkci právní sekce ČKA, vydává třikrát do roka Revue církevního
práva.
Valnou hromadou byli zvoleni dva noví viceprezidenti, doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.,
vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, a doc. Pavel Hošek, Th.D., vedoucí katedry
religionistiky ETF UK. Oba dosavadní viceprezidenti PhDr. Jan Stříbrný a prof. RNDr. Jan
Bednář, CSc., ve svých vystoupeních vzpomněli na 18 let své činnosti ve vedení ČKA a byli
prezidentem ČKA i všemi přítomnými odměněni dlouhotrvajícím potleskem.
V druhé části svého zasedání se valná hromada zabývala změnami stanov, které byly
navrženy prezidiem a jejichž nutnost přinesl nový občanský zákoník. Zasvěcený výklad podal
Mgr. Stanislav Pšenička ze Společnosti pro církevní právo. Změny stanov byly přijaty. Česká
křesťanská akademie mění svou právní formu z dosavadního občanského sdružení na zapsaný
spolek. V úředních dokumentech se bude označovat jako Česká křesťanská akademie, z. s.
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