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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 
PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 1/2015                             6. ročník                            2. ledna 2015 
 
 

Novoroční statistika 
 
V roce 2014 bylo do Společnosti pro církevní právo  

• přijato 31 nových členů, 
• vystoupilo 7 členů, 
• zemřeli 2 členové. 

Společnost měla k 1. lednu 2015 celkem 443 členů. 
 

 

Revue církevního práva  
 

18. listopadu 2014 se vedení redakce účastnilo školení o požadavcích systému vědeckých 
informací SCOPUS, které rektorát Univerzity Karlovy uspořádal v modré posluchárně 
Filozofické fakulty UK. 

V těchto dnech 
• redakce časopisu a redakční rada dokončují korektury čísla 60–1/2015 před sazbou a  
• současně probíhá recenzní řízení k článkům připraveným do čísla 61–2/2015. 

Vedení Společnosti zavedlo od konce loňského roku oboustrannou anonymitu tohoto řízení. 

Podle rozhodnutí Českého národního střediska ISSN bylo elektronické verzi Revue 
církevního práva přiděleno ISSN 2336-5609. Pro tištěnou verzi zůstává ISSN 1211-1635. 

Periodikum AKTUALITY – Internetový zpravodaj Společnosti pro církevní právo Praha –
Brno – Olomouc obdrželo ISSN 2336-5595. 

Doplněné Pokyny pro autory článků v Revue církevního práva platné od 1. 1. 2015 byly 
zavěšeny na internetové stránky a přikládáme je k těmto Aktualitám. 
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Gratulace členům Společnosti 
 
JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D., vyučující Právnické fakulty Západočeské univerzity 
v Plzni, ukončil úspěšně habilitační řízení na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. Diplom docenta převzal při slavnostním aktu ve staroslavném Karolinu 9. prosince 
2014. 

 
Diecézní církevní soud v Litoměřicích zřízen 

 
Diecézní biskup litoměřický Mons. Jan Baxant zřídil ke dni 1. ledna 2015 na základě dekretu 
prefekta Nejvyššího soudu Apoštolské signatury Diecézní soud Diecéze litoměřické. 
Odvolacím soudem je Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské. 
Soustavu církevních soudů na území České biskupské konference v současné době tvoři: 

• Metropolitní soud v Praze (pro Arcidiecézi pražskou, Diecézi českobudějovickou a 
Apoštolský exarchát řeckokatolický v České republice),  

• Diecézní soud v Hradci Králové, 
• Diecézní soud v Plzni, 
• Diecézní soud v Litoměřicích, 
• Interdiecézní soud v Olomouci (pro Arcidiecézi olomouckou a Diecézi ostravsko-

opavskou), 
• Diecézní soud v Brně. 

 

 
Z nové literatury 

 
AMBROS, Pavel (ed.), Evangelium pro rodinu dnešní doby, Pastorační výzvy v podmínkách 
evangelizace, Centrum Aletti, Olomouc, 2014, 284 s., ISBN 978-80-7412-166-1, 
z obsahu: 

PŘIBYL, Stanislav, Pastorační aspekty působení kanonického manželského práva, s. 
175–203. 

 
BALÍK, Stanislav (a kol.), Dějiny notářství v českých zemích, Notářská komora České 
republiky, Praha, 2014, 184 s., ISBN 978-80-260-5768-0. 
 
BENÁK, Jaroslav (ed.), Církev a stát 2014, sborník z konference [online], Masarykova 
univerzita, Právnická fakulta, Brno, 2014, 54 s., ISBN 978-80-210-7499-6, 

z obsahu: 
HORÁK, Záboj, Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci Hosanna-Tabor Evangelical 

Lutheran Church and School v. Equal Employment Opportunity Commission, s. 7–12, 
MADLEŇÁKOVÁ, Lucia, Vojenský kaplan jako účastník sporu z veřejnoprávní 

smlouvy, s. 13–22. 
 
MÍČKA, Roman, Znovu jsme se ujali dědictví otců… Konzervativní politický katolicismus 
v USA na pozadí komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana, Centrum pro studium 
demokracie a kultury (CDK), Brno, 2014, 269 s., ISBN 978-80-7325-348-6. 
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SCHATZ, Klaus, Všeobecné koncily, Ohniska církevních dějin, Centrum pro studium 
demokracie a kultury (CDK), Brno, 2014, 338 s., ISBN 978-80-7325-345-5. 
 
STODOLA, Jiří, KRATOCHVÍL, Miroslav, Nejmenší z nás 2014, Sborník příspěvků 
interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením, Bios – společnost pro 
bioetiku, Brno, ISBN 978-80-905358-2-4, 

z obsahu: 
CARRASCO DE PAULA, Ignacio, Právní ochrana nascitura: antropologické, etické a 

právní úvahy, s. 35–47, 
CIGÁNEK, Radim, Povolení umělých potratů v Československu, s. 153–171, 
KOTRLÝ, Tomáš, VALIŠOVÁ, Jana, Občanská společnost mění zacházení s dětmi, 

které zemřely před narozením, s. 229–264. 
 
Časopisy, periodika 
 
Praktische Theologie, Zeitschrift für Praxis in Kirche, Gesellschaft und Kultur, Gütersloher 
Verlagshaus, Gütersloh, 2014, ISSN 0946-3518, 
Nr. 2–2014, 

z obsahu: 
HAUSCHILD, Flavia, Kirchen, Staat und Gesellschaft in Europa, Ein Vergleich der 
Entwicklungspfade in Deutschland, Frankreich und Großbritannien, s. 69–73, 
PŘIBYL, Stanislav, Die öffentliche Sichtbarkeit der Religion in der Tschechischen 

Republik infolge des Gesetzes über die Kirchen und Religionsgesellschaften (2002), s. 
77–82, 
ROBBERS, Gerhard, Die Konvergenz der religionsrechtlichen Systeme in Europa, s. 
106–111. 

 
Studia theologica, Teologický časopis, Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská 
teologická fakulta, Olomouc, 16. ročník, 2014, ISSN 1212-8570, 
č. 3/2014, 

z obsahu: 
BUČKO, Ladislav, Vývoj misijných modelov: od etnocentrizmu k pluralite, s. 87–110. 
 

 
 

Přejeme všem členům a příznivcům Společnosti pro církevní 
právo šťastný a požehnaný nový rok 2015. 

 
 

Jménem pracovního výboru SPCP 
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP, předseda a 

doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., místopředseda. 
 

 
Periodikum Aktuality – Internetový zpravodaj Společnosti pro církevní právo Praha – Brno – Olomouc vydává a 
elektronickou poštou rozesílá Společnost pro církevní právo, Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3, e-mail: 
spcp@prf.cuni.cz, web: http://spcp.prf.cuni.cz. Řádná čísla Aktualit vycházejí jednou měsíčně, mimořádná čísla 
a doplňující materiály příležitostně. Starší čísla online na http://spcp.prf.cuni.cz/aktuality. ISSN 2336-5595. 
 



4 
 

Pokyny pro autory článků v Revue církevního práva platné od 1. 1. 2015 
 

1. Příspěvky pište v textovém editoru Microsoft Word. Enter užívejte jen po ukončení 
nadpisu, mezititulků a odstavců. Písmo Times New Roman. Text i poznámky 
zarovnejte doleva. Slova nedělte (provede sazeč). 

2. Články nemají překračovat délku 17 normostran vlastního textu i poznámek pod čarou, 
což je včetně mezer celkem 30.600 znaků. 

3. Nadpis má být stručný. Lze připojit vysvětlující podtitul menším písmem. 
4. Odkaz na grant, v jehož rámci byl text připraven, uveďte drobným písmem přímo pod 

nadpis článku a jméno a příjmení autora.  
5. V průběhu textu typ písma neměňte. Tučné písmo používejte jen pro nadpis, podtitul a 

mezititulky. Jednotlivá slova v textu můžete zdůraznit použitím netučné kurzívy. 
6. Pro označení stránek užívejte zkratku s., nikoliv str. 
7. V textu uvádějte celá jména a příjmení aspoň při první zmínce. Při dalších zmínkách 

stačí u křestních a řádových jmen jejich zkratky. U členů řádů uvádějte jména v pořadí: 
křestní jméno, řádové jméno, příjmení. 

8. Článek pište česky nebo slovensky. Citáty pište obyčejným písmem (ne kurzívou) 
přímo v textu (ne v poznámkách) a uvádějte v uvozovkách. Cizojazyčné citáty 

překládejte do jazyka článku. Citáty ve slovenštině nebo češtině můžete ponechat 
v originále. 

9. Větu s odkazem v závorce ukončujte tečkou až za závorkou podle tohoto vzoru: 
Adam a Eva byli stvořeni, aby byli obrazem Božím (Gn 1, 26–27; 5, 1–2). Zkratky 
biblických knih uvádějte ve standardu Českého ekumenického překladu. 

10. Spojení mezi čísly a letopočty provádějte pomlčkou –, a to bez mezer, nikoliv tedy 
spojovníkem -. Výjimku tvoří ISBN a ISSN, kde se spojovník používá. 

11. Poznámky uvádějte vždy pod čarou (ne na konci článku), číslování průběžné. Při 
odkazech uveďte nejprve příjmení (případně všechna příjmení), poté jméno (případně 
všechna jména, u řeholníků nejprve křestní a poté řádové). Aspoň při první zmínce 
uvádějte celá jména, pak stačí zkratky. Vzor: 
ADAMOVÁ-HOLÁ, Marie Anna, Církevní právo, Brno, 2004, s. 498. 
AZPÍROZ RAMOS, Juan Carlos, Derecho canónico, Madrid, 2006, s. 27. 
Vzor citací ze sborníků: 
STINTON, Diane, Africa, East and West, in: PARRATT, John (ed.), An Introduction to 

Third World Theologies, Cambridge, 2004, s. 129. 
Vzor citací z časopisů: 
FILIP, Jaroslav Anastáz, Řeholní právo, in: Revue církevního práva č. 53–3/2012, 
Praha, s. 14–18. 
Používejte velká písmena, nikoliv kapitálky. 

12. Čísla poznámek uvádějte v textu bezprostředně za výrazem, ke kterému se vztahují, 
resp. bezprostředně za případnými interpunkčními znaménky, která následují (např. 
citát končící uvozovka, tečka, číslo poznámky). Pro poznámky použijte horního indexu. 

13. Poznámky pod čarou nemají přesahovat délku několika řádek. Mají obsahovat pouze a) 
označení pramene, z něhož autor cituje, nebo na který odkazuje, nebo b) drobné glosy.  

14.  K článku připojte resumé včetně nadpisu (a případného podtitulu) v délce asi 5–10 
řádek a stručnou biografii autora, v délce asi 4–8 řádek, uveďte akademické tituly. 
Názvy fakult a univerzit vypisujte v plném znění (ne zkratkami). 

15. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky typograficky a ortograficky upravit. 
 


