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Papežská motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus a  

Mitis et misericors Iesus 

 
V úterý 8. září 2015 byla zveřejněna uvedená papežská motu proprio o reformě kanonického 
procesu v kauzách prohlášení nulity manželství. První se týká Kodexu kanonického práva a 
druhé Kodexu kánonů východních církví. Uvedené novelizace obou kodexů nabudou 
účinnosti ke dni 8. 12. 2015.  

Znění obou dokumentů se nalézá v latinské a italské verzi na internetových stránkách  
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/vaticanevents/en/2015

/9/8/nullitacic.html 
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/vaticanevents/en/2015

/9/8/nullitacceo.html 
Česká biskupská konference již zadala vyhotovení českého překladu. 

 
  

České vydání encykliky papeže Františka Laudato si’ 

Již v letních měsících nás zaujaly žurnalistické zprávy o výše uvedené encyklice o péči o 
společný domov, tj. věnované problematice ekologie, ze dne 24. května 2015. Podrobnou 
informaci jsme nalezli v Katolickém týdeníku. Nyní se můžeme seznámit s českým 
překladem, který minulý týden vydalo nakladatelství PAULÍNKY, Praha. 
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Kniha miscellaneí vyšla 

V pondělí 7. září 2015 byla na knižní trh uvedena kniha Jiřího Rajmunda Tretery Církve 
a právo, Miscellanea, Výběr drobných prací z díla, kterou vydalo nakladatelství Leges 
v Praze ve vzorné knižní úpravě, uspořádali Záboj Horák a Adam Csukás. Jde o výběr 45 
článků a drobných statí týkajících se církví a právních oborů s církvemi souvisejících z let 
1970–2013, publikovaných v různých časopisech, sbornících a do roku 1989 také 
v samizdatech. Je uvedena předmluvami J. Em. Dominika kardinála Duky a nedávno 
zesnulého emeritního děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. Valentina Urfuse. 
Má 384 stran a lze ji objednat na adrese http://www.knihyleges.cz/cirkve-a-pravo-
miscellanea, Nakladatelství Leges, Lublaňská 61, Praha 2, 120 00, e-mail: 
chci@knihyleges.cz, tel.: 222 356 400, 734 593 784. 
 
 

Z konference Církevní právnické osoby v Brně 

 

 
 

 

Konferenci uspořádala Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity ve spolupráci se Společností pro církevní právo, ve sborovně této fakulty. 

Konferenci zahájili  

• doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., proděkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně, a 

• JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně Ústavního soudu, předsedkyně místní 
skupiny Společnosti pro církevní právo v Brně, garantka výuky církevního a 
konfesního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

V průběhu jednání konferenci navštívila a pozdravila nová děkanka Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. 
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V dopolední části vystoupili: 

• prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, s přednáškou Právnické osoby odvozené od 
náboženských společenství. Dějinný vývoj jejich postavení v českých zemích 
a současný stav, 

• JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.,  s přednáškou Církevní právnické osoby pohledem 
svobody vyznání, 

• Mgr. Štěpán Šťastník, advokát z Opavy, s přednáškou Právnické osoby podle Kodexu 
kanonického práva. 

V odpolední části vystoupili: 

• JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D., vedoucí katedry teorie práva a právních dějin 
Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, s přednáškou Řád německých 
rytířů – několik poznámek k historickému omezení samostatnosti rozhodování řádu, 

 
• doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M., z Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze, s přednáškou Právnické osoby v oblasti církevního školství, 
 

• Mgr. Eva Tomášková, z odboru kontroly a metodiky Arcibiskupství pražského, 
s podrobným koreferátem k předcházejícímu tématu a bohatými faktografickými údaji 
o vývoji v posledních letech. 
 

Konferenci bylo přítomno asi 45 účastníků z českých zemí i zahraničí. O organizaci se 
významným způsobem zasloužil Mgr. Bc. Jaroslav Benák, Ph.D., z Katedry ústavního práva 
a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Konferenci moderoval doc. 
JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (Católica), z Právnické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně a Katolické univerzity v Lisabonu. K jeho nedávné docentuře mu srdečně gratulujeme. 
 
 

 

Mgr. Štěpán Šťastník přednáší na konferenci Církev a stát 2015 v Brně 
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Ze setkání korespondentů internetové databáze EUREL 
ve Štrasburku 

 
Ve dnech 3. – 4. září 2015 se v návaznosti na předcházející setkání v Paříži (z října 2013) 
konala na univerzitě ve Štrasburku konference dopisovatelů internetové databáze EUREL, 
obsahující právní a sociologické informace o náboženských společenstvích v zemích 
evropského kontinentu. Českou republiku zastoupil doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D. 

Databáze EUREL se nalézá na adrese  

http://www.eurel.info/spip.php?rubrique126&lang=en 

 
Těšíme se do Vranova u Brna 

 
Od neděle 20. září do středy 23. září 2015 se ve Vranově u Brna koná II. symposium, 
organizované Akademií kanonického práva v Brně, tentokrát na téma Urychlení procesu 
nulity manželství, svátostná důstojnost manželství, ekonomika soudu a možnost vedení 
bezplatného procesu.  

Bližší informace a údaje o přihláškách naleznete na internetové stránce 

http://www.akademie.biskupstvi.cz/ 

 

Revue církevního práva před uzávěrkou 

Právě probíhá závěrečná korektura Revue církevního práva č. 62 – 3/2015. V tomto čísle se 
sešly články, které jsou všechny z oboru kanonického práva: 

Nicolas Álvarez de las Asturias: Tridentský koncil a nerozlučitelnost manželství –
hermeneutické reflexe dosahu jeho učení, 

Adriana Švecová: Kánonické manželstvo v Uhorsku na prahu modernej doby 
(všeobecný hmotnoprávny základ), 

Stanislav Přibyl: Svoboda svědomí věřících podle Kodexu kanonického práva, 

Miloš Szabo: Různost obřadů církví křesťanského Západu a Východu. 

 

Z nové literatury 

Papež FRANTIŠEK, Laudato si’, Buď pochválen, Encyklika o péči o společný domov, 
Paulínky, Praha, 2015, 160 s., ISBN 978-80-7450-187-6. 

JÄGER, Petr, CHOCHOLÁČ, Aleš, Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi. Komentář, Wolters Kluwer, Praha, 2015, ISBN 978-80-7478-
871-0. 
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SOVOVÁ, Olga, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Rodina v novém soukromém právu, Gaudeamus, 
Hradec Králové, 2015, 107 s., ISBN 978-80-7435-569-1. 

TRETERA, Jiří Rajmund, Církve a právo. Micellanea. Výběr drobných prací z díla, Leges, 
Praha, 2015, 384 s., ISBN 978-80-7502-079-6. 

 

Časopisy, periodika 

Biuletyn, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Lublin, 2014, ISSN 1731-1438, Nr 28, 

z obsahu: 

SŁOWIKOWSKA, Anna, Funkcje specjalnie powierzone proboszczowi, s. 79–95, 

WROCEŃSKI, Józef, Wieloosobowe pomocnicze organy w zarządzaniu Kościołem 
partykularnym, s. 97–113. 
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