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AKTUALITY 

INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 
SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 6/2015/2 6. ročník 15. června 2015  

 
Z Karlovarských právnických dnů (KJT) 

 
Ve dnech 3.–4. června 2015 se v hotelu Thermal v Karlových Varech konala vědecká 
konference Karlovarské právnické dny, a to její XXIII. ročník. Letos byla zaměřena na 
aktuální otázky teorie a praxe občanského a obchodního práva a na související trestněprávní 
ochranu. Také zástupci naší Společnosti pro církevní právo shledali tématiku za navýsost 
důležitou a zajímavou i z hlediska českého konfesního práva, vzhledem ke stále rostoucí 
účastí církevních subjektů na obchodních a občanskoprávních vztazích. Jde v současné době 
již o několik tisíc církevních právnických osob. 

Na konferenci vystoupilo více než dvacet předních představitelů české právní teorie i 
praxe, mezi jinými prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., prof. JUDr. Pavel Šámal, prezident KJT 
prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, vrchní státní zástupkyně v Praze JUDr. Lenka 
Bradáčová, Ph.D., a ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., moderovali 
viceprezident KJT JUDr. Vladimír Zoufalý, JUDr. Petr Bříza, Ph.D., Mgr. Kamil Blažek a 
Mgr. Michal Vávra. 

Na závěr prvního dne konference byly při slavnostní recepci v hotelu Thermal 
vyhlášeny výsledky každoroční soutěže pořádané Společností Karlovarské právnické dny a 
předány ceny. Jako nejlepší judikát roku byl vyhlášen nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 
1430/13 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem. Cenu převzala předsedkyně senátu ÚS JUDr. Kateřina 
Šimáčková, Ph.D. Své kolegyni, garantce výuky církevního práva a konfesního práva na PrF 
MU v Brně a předsedkyni místní skupiny Společnosti pro církevní právo v Brně, srdečně 
gratulujeme. Autorskou cenu za nejlepší právnické dílo získala publikace Občanský zákoník. 
Komentář. 1–6. díl, autorský kolektiv pod vedením J. Švestky, J. Dvořáka a J. Fialy, 
nakladatelství Wolters Kluwer. 

Cena za nejlepší právnický časopis byla tentokráte udělena společně pro Českou 
republiku a Slovenskou republiku. První místo získal Bulletin advokacie, druhé místo získala 
Ars Notaria (Bratislava). Revue církevního práva se umístila na sedmém místě mezi 
32 soutěžícími. Děkujeme čtenářům, kteří hlasovali pro náš časopis. 
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Gratulace členům Společnosti 
 

R. P. doc. Damián Němec, dr, OP, vedoucí Katedry církevního práva na Cyrilometodějské 
teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, předseda místní skupiny Společnosti pro 
církevní právo v Olomouci, se dne 18. června 2015 dožívá svých pětapadesátých narozenin. 
 
R. P. doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, PhD., OP, byl prezidentem 
Slovenské republiky dne 2. června 2015 jmenován univerzitním profesorem. Slavnostní akt se 
uskutečnil v Prezidentském paláci v Bratislavě na Hodžově náměstí. Blahopřejeme! 
 

 
 

Foto TASR 
 
 

VIII. ročník SVOČ na Právnické fakultě UK v Praze 
 
Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se již poosmé uskutečnila konference 
Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ), soutěže, která má za cíl podpořit 
samostatnou tvůrčí vědeckou činnost studentů PF UK a přispět ke zdokonalení jejich 
argumentačních schopností, prezentačních dovedností a odborného písemného projevu. 
 Dne 8. června 2015 obhajovali své práce soutěžící v sekci právních dějin a římského 
práva. Obory církevního a konfesního práva reprezentovali členové Společnosti pro církevní 
právo Jakub Zechovský, student 3. ročníku, s prací na téma Autonomie církví a duchovní 

v České republice a Adam Csukás, student 3. ročníku, tajemník a knihovník Společnosti pro 
církevní právo, s prací na téma Trpký život kňaza, ktorému z ložného chlieb napečú... 

Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku. 
 V sekci právních dějin a římského práva zvítězil Adam Csukás, který bude hájit barvy 
Univerzity Karlovy na Česko-slovenské právnické soutěži o nejlepší studentskou práci za rok 
2015, která se uskuteční v září tohoto roku v Bratislavě. 
 Obě soutěžní práce budou v brzké době zveřejněny na stránkách SVOČ 
(http://svoc.prf.cuni.cz/) spolu s oponentskými posudky, které vypracoval prof. JUDr. Jiří 
Rajmund Tretera. 
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Akademický výbor České křesťanské akademie zasedal 
 
V sobotu 13. června 2015 se v budově benediktinského opatství v Praze – Emauzích konalo 
pravidelné zasedání Akademického výboru České křesťanské akademie. Schůzi předsedal 
prezident ČKA Mons. Tomáš Halík, přítomni byli zástupci jednotlivých sekcí i místních 
skupin. ČKA má v současné době 1 615 individuálních členů a 5 kolektivních členů, včetně 
Společnosti pro církevní právo. Zvláštní pozornosti se těšily zprávy o přednáškové činnosti 
místních skupin v řadě českých a moravských měst. Po obědě na zasedání navázal seminář 
o současném stavu ekumenismu v českých zemích. 
 
 

Oslava zlatého kněžského jubilea arciděkana Jiřího Hájka 
 
V neděli 14. června 2015 se v kostele sv. Václava v Praze – Vršovicích konala oslava padesáti 
let od kněžského svěcení a osmdesátých narozenin P. Jiřího Hájka, dlouholetého duchovního 
správce této farnosti, dnes arciděkana ve Stříbře a člena Společnosti pro církevní právo. 
Jubilantovi blahopřáli jeho vděční vršovičtí farníci, zástupci duchovenstva i členové naší 
Společnosti. 
 
 

Doplnění on-line archivu Revue církevního práva 
 
Do on-line archivu Revue církevního práva (http://spcp.prf.cuni.cz/revue) byly doplněny 
skeny čísel 1–1/95 až 18–1/01 a archiv je tudíž kompletní. Za naskenování prvních 18 čísel 
srdečně děkujeme panu Mgr. et Mgr. Petru Nohelovi, členovi Společnosti pro církevní právo. 
 
 

Kanonické právo a milosrdenství 
 
Dne 15. července 2015 se v Mnichově uskuteční konference pořádána Katolickou teologickou 
fakultou Mnichovské univerzity a Katolickou akademií v Bavorsku na téma Kanonické právo 

a milosrdenství (Kanonisches Recht und Barmherzigkeit). S přednáškami vystoupí biskup 
Juan Ignacio Arrieta, sekretář Papežské rady pro legislativní texty, prof. Dr. Péter Szabó 
z Katolické univerzity Pétera Pázmánye v Budapešti a prof. Dr. Dr. Helmuth Pree z Katolické 
teologické fakulty Mnichovské univerzity, na jehož počest se konference koná.  

Přihlásit se lze do 1. července 2015 na sekretariátě prof. Dr. Dr. Elmara Güthoffa 
(Elmar.Guethoff@lmu.de).  

Program konference naleznete v příloze. 
 
 

Klub Alumni Univerzity Karlovy 
 

Ráda bych vás touto cestou informovala o existenci Klubu Alumni UK. Klub Alumni byl 
založen přibližně před rokem a jeho cílem je sdružovat absolventy Univerzity Karlovy napříč 
všemi fakultami a absolventům poskytovat zajímavé a aktuální informace o dění na UK, 
pořádat a zvát absolventy na kulturní a společenské akce a připravovat pro ně také nejrůznější 
vzdělávací aktivity. 
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Do Klubu Alumni se tak může každý absolvent Bc., Mgr., NMgr. i Ph.D. studia 
přihlásit pomocí webového formuláře na stránkách www.absolventi.cuni.cz a každý člen má 
také možnost vyzvednout si svou členskou kartu, na kterou se váže řada benefitů (některé 
přetrvávají z dob studia, jiné se vztahují nejen k univerzitě a fakultám, ale také k externím 
partnerům – přehled benefitů, který neustále rozšiřujeme, naleznete zde: 
http://www.cuni.cz/UK-6174.html). 

Klubem Alumni se univerzita snaží o udržení vztahu se svými absolventy. A protože 
současní studenti jsou budoucí absolventi, ráda bych povědomí o klubu a jeho aktivitách 
rozšířila i mezi studenty. 

 
PhDr. Julie Grúzová, 

Informační, poradenské a sociální centrum UK 
 
 

Rozloučení s Ing. Jiřím Vaingátem 
 
Není tomu dávno, kdy tajemník Společnosti pro církevní právo geodet Ing. Jiří Vaingát 
převzal diplom jako poděkování za výborné působení v uvedené funkci v letech 2006–2013. 
Stalo se tak 15. prosince 2013, kdy Společnost slavila 20. výročí svého založení. O této 
události jsme informovali v Revue církevního práva č. 57–1/2014, kde jsme na s. 38 uveřejnili 
i fotografický záznam předání diplomu. 

V Revue církevního práva č. 61–2/2015, které je právě v tisku, gratulujeme Jiřímu 
Vaingátovi k 75. narozeninám, kterých se dožil 10. dubna 2015. 

Před 14 dny jsme se dověděli, že Jiří záhy po svých narozeninách onemocněl těžkou a 
zákeřnou chorobou. Ve středu 3. června 2015 jsme obdrželi zprávu, že toho dne 
v dopoledních hodinách odešel na věčnost. Vzpomínáme na něho s vděčností jako na dobrého 
kamaráda a spolupracovníka. 

Na zesnulého jsme vzpomněli 7. června 2015 při mši svaté v dominikánském kostele 
sv. Jiljí v Praze. 
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Z nové literatury 
 

BELLING, Vojtěch, Zrození suveréna, Pojem suverenity a jeho kritika v moderní politické a 
právní filosofii, Suverenita a normativní konstrukce reality I, Centrum pro studium 
demokracie a kultury, Brno, 2014, 507 s., ISBN 978-80-7325-349-3. 
 
DODARO, Robert (ed.), Setrvat v pravdě Kristově, Manželství a svaté přijímání v Katolické 
církvi, Kartuziánské nakladatelství, Brno, 2015, 208 s., ISBN 978-80-87864-33-3, 

z obsahu: 
BURKE, Raymond Leo, Proces ve věci prohlášení kanonické neplatnosti manželství 

jako hledání pravdy, s. 151–171, 
VASIĽ, Cyril, Odloučení, rozvod, rozloučení svazku a uzavření nového manželství: 

Teologické a praktické přístupy pravoslavných církví, s. 69–91. 
 
 

Časopisy, periodika 
 
Ecclesiastical Law Journal, Cambridge University Press, Cambridge, ISSN 0956-618X, 
Vol 17 No. 2, May 2015, 

z obsahu: 
DOE, Norman, The Ecumenical Value of Comparative Church Law: Towards the 

Category of Christian Law, s. 135–169, 
KOFFEMAN, Leo J., The Ecumenical Potential of Church Polity, s. 182–193, 
RICHMOND, Baroness Hale of, Secular Judges and Christian Law, s. 170–181. 

 
Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, Aschendorff Verlag, Münster, 2015, 
ISSN 0720-891X, 
Band 48, 

z obsahu: 
FELMBERG, Bernhard, Die Kirchen als gesellschaftspolitischer Dialogspartner,  
s. 7–47, 
HUBER, Wolfgang, „Glaube als Option“ – Der kirchliche Auftrag im Pluralismus der 

Gesellschaft, s. 51–70. 
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KLAUS-MÖRSDORF-STUDIUM FÜR KANONISTIK 
 

KATHOLISCHE AKADEMIE IN BAYERN 
 

 

 
 

SYMPOSION „KANONISCHES RECHT UND BARMHERZIGKEIT“  

MIT FESTAKT AUS ANLASS DER VOLLENDUNG DES  

65. LEBENSJAHRES VON PROF. DR. DR. HELMUTH PREE 

 

 
am Mittwoch, 15. Juli 2015 

Katholische Akademie in Bayern  

Mandlstraße 23, 80802 München 

Beginn: 14:30 Uhr 

 
Symposion 

 
Begrüßung durch Prof. Dr. Dr. Elmar Güthoff (LMU München) 

 
Vortrag von Bischof Juan Ignacio Arrieta (PCLT Rom), Kanonisches Recht und 

Barmherzigkeit - aus der Perspektive des lateinischen Kirchenrechts 
 

Vortrag von Prof. Dr. Péter Szabó (PPKE Budapest), Kanonisches Recht und 
Barmherzigkeit - aus der Perspektive des orientalischen Kirchenrechts 

 
Kaffeepause 

 
Vortrag von Prof. Dr. Dr. Helmuth Pree (LMU München), Kanonisches Recht und 

Barmherzigkeit - rechtstheologische und rechtstheoretische Aspekte 
 

Diskussion 
 

Festakt 
 

Grußwort Dekan Prof. Dr. Franz-Xaver Bischof (LMU München) 
 

Laudatio auf den Jubilar durch  
Prof. Dr. Dr. Stephan Haering (LMU München) 

 
Präsentation der Festschrift Ius quia iustum durch 

Prof. Dr. Dr. Elmar Güthoff (LMU München) 
 

Worte des Jubilars 
 

Empfang 
 

Ende der Veranstaltung: etwa 20 Uhr 
 


