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6. ročník

25. září 2015

Zahájení nového akademického roku u Nejsvětějšího Salvátora
Všichni studenti, učitelé a další členové akademické obce vysokých škol i široké veřejnosti
jsou zváni na mši svatou Veni Creator na zahájení nového akademického roku, která se slaví
v kostele Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu
v úterý 6. října 2015 od 19.00 hod.

Na přednášku z církevního práva v JURIDIKU Praha
jsou ještě volná místa!
Ústav celoživotního vzdělávání právníků Právnické fakulty Univerzity Karlovy JURIDIKUM
pořádá
ve středu 14. října 2015 od 12,00 do 16,00 hodin
v posluchárně č. 243/2. patro
přednášku na téma
Struktura církví a náboženských společností a jejich složek v ČR
podle předpisů církevního práva.
Většina míst v kurzu je již obsazena, některá jsou dosud volná! Prosíme adresáty tohoto
periodika, aby informovali své přátele, známé a spolupracovníky o kurzu a možnosti se ještě
přihlásit. Účastníky mohou být právníci i neprávníci bez rozdílu profese.
Bližší informace naleznete v příloze č. 1 k těmto Aktualitám.
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Nejmenší z nás
Připomínáme, že konference o ochraně života před narozením pod názvem Nejmenší z nás se
koná
ve čtvrtek 15. 10. 2015
na Fakultě stavební VUT v Brně, budova A, místnost A138.
Program naleznete na stránkách http://nejmensiznas.cz/?page_id=1631.

Noví učitelé kanonického práva na našich vysokých školách
Od letošního akademického roku byli mezi vyučující církevního kanonického práva zařazeni:
na Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy A. R. D. Mgr. Miloš Szabo,
Th.D., kanovník, obhájce svazku Metropolitního soudu v Praze, a
na Právnickou fakultu Západočeské fakulty v Plzni Mgr. Martina Vintrová, IC.D.,
CV, soudkyně Diecézního soudu v Plzni.
Do výuky církevního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně byl
přizván ICLic. Mgr. Jiří Dvořáček ICODr., soudce Metropolitního soudu v Praze, vyučující
církevního práva na Právnické fakultě a Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci.

Gratulace
Člen Společnosti pro církevní právo plk. Mgr. Jaroslav Knichal, vojenský kaplan, byl
v červnu 2015 ustanoven hlavním kaplanem Armády České republiky. Je rektorem
vojenského kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech.
Adam Csukás, tajemník Společnosti pro církevní právo, studující Právnické fakulty
Univerzity Karlovy, obdržel dne 11. září 2015 v Česko-slovenské právnické soutěži o nejlepší
studentskou práci první místo v sekci Římské právo, právní dějiny za svou práci Trpký život
kňaza, ktorému z ložného chlieb napečú… Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku.

Zpráva z Druhého sympozia kanonického práva
ve Vranově u Brna
Ve dnech 20. – 23. září 2015 se v prostorách Duchovního centra svatého Františka z Pauly
ve Vranově u Brna uskutečnilo II. symposium kanonického práva. Záštitu nad symposiem
převzal J. E. Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, a zorganizovala ho
Akademie kanonického práva v Brně.
Aktuálnost sympozia byla podepřena novými papežskými motu proprio Mitis Iudex
Dominus Iesus a Mitis et misericors Iesus o reformě kanonického procesu v kauzách
prohlášení nulity manželství, zveřejněnými dne 8. září 2015.
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V pondělí 21. 9. dopoledne otevřel zasedání Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., prezident
Akademie kanonického práva, soudní vikář Diecézního církevního soudu v Brně, hlavní
organizátor konference.
Poté přivítal účastníky J. E. Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem., diecézní
biskup ostravsko-opavský, předseda ekonomicko-právní sekce České biskupské konference.
Po něm vystoupil Doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, Ph.D., místopředseda Společnosti pro
církevní právo, a pozdravil účastníky jménem vedení Společnosti a jejího předsedy P. Prof.
JUDr. Jiřího Rajmunda Tretery OP.
V dopolední části programu vystoupili:
• Mons. Paweł Malecha, zástupce ochránce spravedlnosti u Nejvyššího soudu
Apoštolské signatury, s přednáškou Zajištění výkonu spravedlnosti v situaci aktuálních
změn v manželském procesu s ohledem na požadavek jeho urychlení a zpřístupnění
církevních soudů věřícím; příprava spolupracovníků a odpovědnost biskupa,
• Mons. Davide Salvatori, soudce Římské roty, s přednáškou Nedostatek víry a dokázání
omylu ohledně svátostné důstojnosti manželství a jejího vyloučení „exclusio et error
circa sacramentalem dignitatem matrimonii“ rozvažovaná v papežské promluvě
k Římské rotě (kán. 1101, § 2 a 1099 CIC/1983).
V odpolední části programu vystoupili:
• Mons. Paolo Bianchi, profesor Papežské Gregoriánské univerzity v Římě, předseda
lombardského církevního soudu v Miláně, s přednáškou Nedostatek víry a zaměření
manželství k dobru manželů,
• Prof. Francesco Catozzella z Papežské Lateránské univerzity v Římě, advokát Římské
roty, s přednáškou Činnost advokáta a prokurátora přispívající ke zrychlení a
efektivitě manželského kanonického procesu.
Účastníky konference pozdravila JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně
Ústavního soudu, předsedkyně místní skupiny Společnosti pro církevní právo v Brně,
garantka oborů církevního a konfesního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně.
Dne 21. 9. večer byla v basilice minor Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
slavena pontifikální mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl J. Em. Francesco kardinál
Coccopalmerio, předseda Papežské rady pro legislativní texty.
V úterý 22. 9. dopoledne přivítal účastníky konference J. E. Mons. ThLic. Vojtěch
Cikrle, diecézní biskup brněnský.
Jako první v dopolední části programu vystoupil J. Em. Francesco kardinál
Coccopalmerio s přednáškou Inovace manželského procesu ve světle probíhající biskupské
synody o rodině. Následná bouřlivá diskuse přinesla mnohé hlasy, vyjadřující nesouhlas
s navrhovanými změnami v přístupu církve k párům, které žijí v církevně neplatném
manželství.
Poté následoval blok přednášek věnovaných možnosti vedení bezplatného procesu
před církevními soudy. Situaci v Polsku shrnul referát Mons. Prof. Leszka Adamowicze,
ředitele Institutu kanonického práva Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu, který
přečetl P. ICLic. Radim Josef Jančář, OCarm., místovikář Diecézního církevního soudu
v Brně. O situaci na Slovensku hovořil Mons. prof. Ján Duda, PhD., soudní vikář Diecézního
církevního soudu Spišské diecéze, předseda Slovenské společnosti kanonického práva.
Analýzu téže problematiky v brněnské diecézi přednesl Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D.,
prezident Akademie kanonického práva, soudní vikář Diecézního církevního soudu v Brně.
V úterý 22. 9. odpoledne byl ve skupinách projednáván praktický soudní případ
ohledně omylu co do svátostné důstojnosti manželství, který byl předem zaslán účastníkům
sympozia.
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Večerní mši svatou v kostele Narození Panny Marie ve Vranově u Brna celebroval
J. E. Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský.
Konference se zúčastnilo téměř 150 členů církevních soudů, pracovníků církevní
správy, univerzit a dalších zájemců z České republiky, Slovenska, Polska, Itálie a dalších
zemí.

Z II. sympozia kanonického práva ve Vranově u Brna (21. 9. 2015)
Za předsednickým stolem zleva Mons. Karel Orlita, Mons. František Václav
Lobkowicz OPraem a Mons. Davide Salvatori
Foto Záboj Horák

Pozdrav JUDr. Kateřiny Šimáčkové, Ph.D., soudkyně Ústavního soudu, na II. sympoziu
kanonického práva ve Vranově u Brna (21. 9. 2015)
Foto Záboj Horák
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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
JURIDIKUM – Ústav celoživotního vzdělávání právníků
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, Česká republika
tel: (420) 221 005 503-4 fax: (420) 221 005 577
e-mail:cernam@prf.cuni.cz, kucirkov@prf.cuni.cz

Struktura církví a náboženských společností a jejich složek v ČR podle
předpisů církevního práva.
Garant kurzu:
Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, Doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.
Konání kurzu: 14. října 2015 od 12,00 – 16,00 hodin , místnost 243/2. patro
Obsah kurzu:
1. Struktura Katolické církve
a) Papež. Apoštolský stolec. Římská kurie. Jejich vztah k diecézím římskokatolické
církve a církvím východních obřadů. Nunciatury.
b) Česká biskupská konference, Konference vyšších přestavených mužských řeholí a
Konference vyšších představených ženských řeholí.
c) Diecéze (arcidiecéze) a jejich organizační složky. Exarchát.
d) Vikariáty, farnosti a ostatní formy místní duchovní správy.
e) Kláštery a jiné formy zasvěceného života.
f) Charity a jiná sociální zařízení.
2. Struktura nekatolických církví a náboženských společností v ČR.
a) Českobratrská církev evangelická: farní sbory, senioráty, celocírkevní správa,
diakonie a sbory ke zvláštní službě.
b) Církev československá husitská: náboženské obce, diecéze a církevní ústředí,
zařízení církve.
c) Přehled o správě dalších vybraných církví a náboženských společností.
Obsahová náplň:
Výuka je zaměřena na zájemce, kteří se zabývají aplikací zákona č. 428/2012 Sb., o
majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a dalšími právními vztahy,
v nichž vystupují církve a náboženské společnosti a od nich odvozené právnické osoby jako
strany. Je určena soudcům, pracovníkům veřejné správy, advokátům, notářům. Informace o
právním postavení církví a náboženských společností mohou sloužit novinářům ve všech
typech médií a dalším zájemcům.
Organizace studia: Výuka je rozvržena do dvou dvouhodinových přednášek. První
přednáška bude věnována struktuře Katolické církve, druhá struktuře nekatolických církví
v českých zemích.
Cena: 2 000,- Kč

