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Na přednášku z církevního práva v JURIDIKU Praha
jsou ještě volná místa!
Jak jsme oznámili již v druhých únorových Aktualitách, JURIDIKUM, Ústav pro další
vzdělávání právníků Právnické fakulty Univerzity Karlovy pořádá
v pondělí dne 13. dubna 2015 od 12. do 16. hodin přednášku na téma
Struktura církví a náboženských společností a jejich složek v ČR
podle předpisů církevního práva.
Jde o dvě přednášky po dvou hodinách. První bude věnována struktuře Katolické církve,
druhá struktuře nekatolických církví v českých zemích. Garanti a přednášející kurzu jsou
Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera a Doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.
V kurzu jsou dosud ještě volná místa! Prosíme adresáty tohoto periodika, aby informovali o
kurzu své přátele, známé a spolupracovníky o možnosti se ještě přihlásit. Účastníky mohou
být právníci i neprávníci bez rozdílu profese.
Bližší informace naleznete na http://www.prf.cuni.cz/public-courses/juridikum-porada-13-42015-kurz-struktura-církvi-a-nabozenskych-spolecnosti-1404050310.html.
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Gratulujeme členům Společnosti pro církevní právo
28. února 2015 udělila Moravsko-slezská křesťanská akademie čestné členství Prof. JUDr
Ignáci Antonínu Hrdinovi, DrSc., O.Praem., za dlouholetou spolupráci a práci v redakční radě
časopisu Dialog Evropa XXI.
l. března 2015 oslavila doc. Zdenka Kareninová významné životní jubileum a 28. března 2015
obdržela Cenu Thálie za své celoživotní dílo. Cena jí byla udělena při slavnostním večeru
konaném v Národním divadle v Praze.
12. dubna 2015 oslaví své 65. narozeniny soudní vikář Plzeňského diecézního soudu Mons.
ICLic. Vladimír Gajdušek.
22. dubna 2015 oslaví své 80. narozeniny arciděkan ve Stříbře A.R.D. Jiří Hájek.

Cenu Thálie za celoživotní operní mistrovství získala Zdenka Kareninová.
Foto ČTK
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Z místní skupiny SPCP v Olomouci
V pátek 5. června 2015 pořádají Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci a Společnost pro církevní právo, místní skupina Olomouc, mezinárodní
konferenci na téma 25 let od promulgace CCEO. Pozvánku a program naleznete v příloze
k těmto Aktualitám.

Z místní skupiny SPCP v Brně
Ve středu 9. září 2015 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně koná 21.
konference Církev a stát, tentokrát na téma Církevní právnické osoby. O přípravě
konference budeme čtenáře Aktualit průběžně informovat.

Ze 71. večera SPCP v Praze
V pondělí 23. března 2015 se v rámci tradičního cyklu Působení práva ve společnosti a církvi
konal v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě další
večer. Mezi více než čtyřiceti pěti účastníky byli tentokrát zástupci všech generací učitelů
pražské právnické fakulty i početná skupina studentů z této fakulty, členové Společnosti pro
církevní právo z celé republiky, zástupce metropolitní kapituly v Praze a zástupce advokátů
z USA.
I.
Úderem sedmnácté hodiny zahájil P. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP, moderátor večera a
předseda společnosti program. Přivítal hosty a uvedl první díl hudební části programu, který
na klasickou kytaru zahrál Štěpán Korenec, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy,
účastník vědeckého semináře z církevního a konfesního práva.
II.
V první části vystoupil prof. JUDr. PhDr. mult. Michal Tomášek, DrSc., proděkan Právnické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro vědu, výzkum a ediční činnost. Představil monografii
Czech Law between Europeanization and Globalization, New Phenomena in Law at the
Beginning of the 21st Century, Karolinum, Praha, 2010, jehož byl editorem.
Jde o mohutné dílo 57 autorů, učitelů Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vydané
na závěr pětisvazkové monografie Nové jevy v právu na počátku 21. století. Zatímco čtyři
uvozující svazky byly vydány v češtině, tento poslední díl byl vydán v angličtině, aby
seznámil s výsledky bádání české právní vědy také zahraniční vědeckou veřejnost. Publikace
byla v roce 2014 poctěna Radou pro výzkum, vývoj a inovace vlády České republiky
zařazením do seznamu 20% nejlepších vědeckých výsledků za rok 2014.
Prof. Tomášek ve svém projevu podal podrobnou zprávu o vzniku a významu knihy. Zvláště
se zaměřil na význam obratu „iuris utriusque“ v tradičním právnickém titulu JUDr., kde
jedním z „obou práv“ je právo kanonické čili církevní. Zdůraznil význam výuky církevního
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práva na právnických fakultách v minulosti i v současné době a zmínil se o statích, kterými
oba učitelé církevního práva na pražské právnické fakultě do publikace přispěli.
III.
V druhé části představil doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., garant oborů církevní a
konfesní právo na Katedře právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy, novou
publikaci, kterou napsal spolu s prof. JUDr. Jiřím Rajmundem Treterou a která vyšla na konci
roku 2014 pod názvem Religion and Law in the Czech Republic v nakladatelství Wolters
Kluwer v Alphen aan den Rijn v Nizozemí. Kniha je součástí projektu International
Encyclopaedia of Laws, zahájeného před několika roky a pojednává o situaci 40 právních
oborů ve všech zemích světa. Přehled konfesního práva všech zemí vychází v sekci zvané
Religion pod vedením jejího ředitele prof. Rika Torfse z Lovaně. Pro každý stát je vyhrazena
jedna publikace. Zatím jsou k dispozici monografie o dvanácti státech.
IV.
V třetí části představil prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc., OPraem z Katolické
teologické fakulty Univerzity Karlovy a Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
právě vydanou monografii Historická knihovna Hospitalu Kuks a její romanisticko–
kanonistický fond, kterou napsal společně s kustodem fondu Bc. Jindřichem Koldou. Přibližně
1000 svazků, které tvoří uvedený fond, se týká práva římského, kanonického a konfesního.
Monografie se stala příležitostí k podání výkladu o těchto třech oborech.
Prof. Hrdina vyprávěl o své celoživotní lásce k zámku Kuks a jeho sbírkám, která ho již dříve
vedla k bádáním o životě a díle hraběte Šporka a která ho přitáhla opět, aby tam přímo na
místě v posledních letech bádal v knihovních sbírkách.
V.
Následovala druhá část kytarového koncertu, opět v podání Štěpána Korence.
Následovala bouřlivá diskuse pod vedením moderátora večera. Diskusi zahájili doc. JUDr.
Stanislav Přibyl, Ph.D., IC.D, z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, soudce
Metropolitního soudu v Praze, a prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., z Právnické fakulty
Univerzity Karlovy a Policejní akademie ČR, a následoval je větší počet diskutujících.
V závěrečné části večera diskuse pokračovala jako obvykle ve skupinkách při číši vína a
občerstvení a v milém a příjemném ovzduší, který doprovázel celý večer. Setkání bylo
ukončeno kolem dvacáté hodiny.
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Univerzita Palackého v Olomouci
Cyrilometodějská teologická fakulta
a

Společnost pro církevní právo
místní skupina Olomouc
si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci

25 let od promulgace CCEO
u příležitosti 25. výročí vyhlášení nového Kodexu kánonů východních církví

pátek 5. 6. 2015
CMTF UP v Olomouci, Na Hradě 5, Olomouc
2. patro, učebna 3.06
Na konferenci se zaregistrujte na stránkách:
http://www.confcmtf.upol.cz/CCEO/index_dt.php

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra církevního práva
Univerzitní 244/22 | 771 11 Olomouc | T: 585 637 002 | e-mail: damian.nemec@upol.cz
www.cmtf.upol.cz

Mezinárodní konference

„25 let od promulgace CCEO”
Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci
Na Hradě 5, Olomouc
2. patro, místnost č. 3.06

5. června 2015
9:00
Zahájení
9:15 – 9:45
Praxe Kongregace pro východní církve po 25 letech od promulgace CCEO
(Prof. S.E. Cyril Vasil' SJ – sekretář Kongregace pro východní církve)
9:45 – 10:15
Aktuální otázky mezirituálních a mezikonfesních manželství po 25 letech od
promulgace CCEO (Prof. Péter Szabó - profesor kanonického práva, Istitut pro
postgraduální studium kanonického práva (Budapest) & Istitut Sv. Atanasia,
Nyíregyháza)
10:15 – 10:45
Přestávka
10:45 – 11:15
Spolupráce církví sui iuris na jednom území – vztah s latinskou církví (Prof.
Lorenzo Lorusso OP – podsekretář Kongregace pro východní církve)
11:15 – 11:45
Získání příslušnosti k církvi sui iuris podle platného zákonodárství
katolické církve (Prof. Miroslav Konštanc Adam OP – rektor papežské univerzity
Sv. Tomáše Akvinského, Řím)
12:00 – 13:30
Oběd
13:30 – 14:00
Nové partikulární právo Ukrajinské řeckokatolické církve (doc. Dr. Dr.
Thomas Németh – ředitel Institutu východního práva, Univerzita ve Würzburku)
14:00 – 14:30
Právní postavení Apoštolského exarchátu pro věřící byzantského obřadu v
České republice (ICODr. Jiří Dvořáček – odborný asistent katedry kanonického
práva, CMTF a PF UP v Olomouci)
Závěr
Konferenční poplatek: 300 Kč – platba na místě

