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AKTUALITY 

INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 
SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 3/2016/2 7. ročník 14. března 2016

 

Výroční kontrola činnosti SPCP úspěšně vykonána 

V pátek 11. března 2016 vykonala Kontrolní komise Společnosti pro církevní právo ve 
složení JUDr. Adam Bašný, Mgr. Jan Šafránek a JUDr. Tomáš Zadražil kontrolu hospodaření, 
vedení členského seznamu Společnosti a redakční činnosti při vydávání Revue církevního 
práva za rok 2015 ve smyslu § 8 Stanov Společnosti pro církevní právo ze dne 24. dubna 
2014. Navázala tak na předchozí kontrolu za rok 2014, která se uskutečnila 22. května 2015. 

Kontrolní komise neshledala žádné nesrovnalosti a potvrdila, že všechny tři kontrolované 
oblasti činnosti jsou řádně vedeny. Výsledky kontroly budou předloženy spolu s výsledky 
kontroly z 22. 5. 2015 nejbližší Valné hromadě SPCP, která je svolána na 3. května 2016. 
V rámci květnového večera bude zařazena vzpomínka na Otce vlasti Karla IV. (14. 5. 1316–
29. 11. 1378), jehož sedmisté narozeniny oslavíme spolu s celým národem v tom měsíci. 

 

Právě vyšla nová publikace: Konfesní právo 

V těchto dnech vychází nová publikace Jiřího Rajmunda Tretery a Záboje Horáka pod 
názvem Konfesní právo, Leges, Praha, 416 stran, ISBN 978-80-7502-118-2.  

Kniha bude se slevou 20 % prodávána na tradičním jarním knižním trhu právnické literatury, 
který se uskuteční ve středu dne 16. března 2016 od 9.00 do 16.00 hod. ve dvoraně (tzv. 
„bazénu“) Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zaslána všem tradičním 
právnickým knihkupectvím. 

Knihu lze zakoupit také prostřednictvím internetových stránek nakladatelství Leges 
http://www.knihyleges.cz/konfesni-pravo.  
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Prezentace knihy se uskuteční v rámci 73. večera Společnosti pro církevní právo, který se 
koná v úterý 5. dubna 2016 od 17.00 hod. v barokním refektáři dominikánského kláštera 
sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. S přednáškou na téma Význam oboru konfesního práva 
vystoupí jeden z recenzentů knihy R. D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., IC.D. Pozvánku 
naleznete v příloze k těmto Aktualitám. 
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Newsletter No. 3/2016 vyšel 7. března 2016 

Třetí číslo našeho elektronického zpravodaje NEWSLETTER Church Law Society Prague – 
Brno – Olomouc v angličtině přineslo mimo jiné podrobnou informaci o otevření kaple 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Upozorňujeme, že také Newsletter budeme rádi 
zasílat i čtenářům českých Aktualit, kteří se přihlásí e-mailem. 
 

Gratulace členům Společnosti 
R. D. JCDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD. z Kapušan u Prešova obdržel dne 12. května 2015 
titul dr hab. v oboru kanonického práva na Fakultě kanonického práva Univerzity kardinála 
Stefana Wyszyńského ve Varšavě. Téma jeho habilitační práce znělo Sytuacja ekonomiczna 
Kościoła Rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle prawa kanonicznego i prawnego 
porządku Republiki Słowacji. 

Z Právnického plesu 2016 
Dne 27. února 2016 se konal ve všech sálech 
Obecního domu v Praze slavnostní Právnický ples, 
uspořádaný Spolkem českých právníků Všehrd. 
Záštitu nad plesem převzal předseda vlády ČR 
Bohuslav Sobotka a radní pro kulturu hl. m. Prahy 
Jan Wolf, člen Společnosti pro církevní právo, 
který byl plesu přítomen. Ples se nesl ve slavnostní 
náladě a vynikajícím způsobem reprezentoval 
příslušníky právnického stavu.  

Ples byl ve 20.00 hodin zahájen ve 
Smetanově síni Obecního domu zcela novým 
a neobvyklým způsobem: áriemi z opery W. A. 
Mozarta Così fan tutte a z operety F. Lehára 
Giuditta. Árie zazpívala sopranistka Tereza 
Hořejšová. Následovalo předtančení z valčíků 
J. Strausse ml. 

Mezi přítomnými učiteli a studenty 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy i četnými právníky z praxe byla řada členů Společnosti 
pro církevní právo. Jejich tradiční přítomnost je projevem hlubokého zájmu naší Společnosti 
o záležitosti týkající se všech právníků a tentokrát také obnovené spolupráce mezi Spolkem 
Všehrd a Společností pro církevní právo, z níž se upřímně těšíme. 

Záběr z Právnického plesu 2016, Primátorský salonek Obecního domu v Praze: zleva prof. 
Jiří Rajmund Tretera, prof. Michal Tomášek, prof. Pavel Šturma, JUDr. Eva Rejchrtová. 

Foto Záboj Horák 
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Společnost pro církevní právo 

Vás zve 

na 73. večer v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi, 

který bude věnován slavnostní prezentaci knihy 

Jiřího Rajmunda Tretery a Záboje Horáka 

Konfesní právo, 

kterou vydalo Nakladatelství Leges v Praze. 

Přednášku na téma 

Význam oboru konfesního práva 

pronese 

R. D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., IC.D. 

Úterý 5. dubna 2016 od 17. hodin 

Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze  

(vchod z Jilské ulice 7a) 

 Na závěr setkání zveme na malé občerstvení. 


