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Doc. Stanislav Přibyl obhájil další doktorský titul 

Dne 21. června 2016 se konala na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích úspěšná obhajoba disertační práce doc. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph.D., IC.D, 

na téma Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi. Práce je výsledkem dlouholetého 

bádání doc. Přibyla v oboru dějin rané církve, jehož iniciátorem byl již v době doktorandova 

studia na Papežské Lateránské univerzitě v Římě Mons. prof. ThDr. Karel Skalický, který se 

obhajoby osobně zúčastnil. Čtvrtý doktorát doc. Přibyla je svědectvím o jeho vášni pro tři 

obory: církevní právo, konfesní právo a právní dějiny církve. Srdečně blahopřejeme! 

 

 
 

Doc. Přibyl obhajuje svou disertační práci. Za stolem sedí zprava doc. Jaroslav Brož, prof. Jiří Rajmund Tretera, 

předseda komise prof. Martin Weis, prof. Štefan Lenčiš a doc. Daniel Heider. Foto Záboj Horák 
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Prof. Skalický blahopřeje svému žáku doc. Přibylovi k úspěšné obhajobě disertační práce. Foto Záboj Horák 

Revue církevního práva č. 64–2/2016 právě odeslána 

Včera večer nám Česká pošta oznámila, že rozeslala Revue církevního č. 64–2/2016. Lze 

předpokládat doručení všem českým adresátům v průběhu tohoto týdne. 

Příprava 22. ročníku konference Církev a stát v Brně 

Jak jsme již informovali v předešlém čísle Aktualit, další ročník konference Církev a stát se 

koná 15. září 2016 v Brně, a to na téma Potřebujeme nový zákon o církvích (?). Přihlášky 

účastníků bez aktivního vystoupení se přijímají prostřednictvím Konferenčního systému 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a to do pátku 9. září 2016. Zájemci 

o aktivní vystoupení se přihlásí prostřednictvím konferenčního systému do 2. září 2016, kdy 

je nutno vložit resumé zamýšleného příspěvku. Z konference bude zpracován recenzovaný 

sborník příspěvků. Úplnou verzi příspěvku je třeba vložit do konferenčního systému 

do 20. září 2016. Přihlásit se je možné na webových stránkách konference:  

http://cirkevastat.law.muni.cz. 

 

http://cirkevastat.law.muni.cz/
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Vědecký časopis o vyznamenané práci z konfesního práva 

Před několika dny vyšlo č. 45/2 odborného vědeckého časopisu Právněhistorické studie, 

obsahující na svých s. 311–312 článek JUDr. Jiřího Šouši, Ph.D., pod názvem Česko-

slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou a vědeckou práci za akademický rok 

2014/2015. V tomto článku čteme: „Vítězem soutěže v právněhistorické sekci se stal 

zaslouženě Adam Csukás z pražské právnické fakulty, který se ve svých badatelských 

počinech dlouhodobě věnuje historickým majetkoprávním institutům církevního a konfesního 

práva katolické církve na území dnešního Slovenska. Ve svém soutěžním příspěvku se 

zaměřil na ložné […]. Kolega Csukás své závěry neopíral přitom jen o teorii a normy, ale 

i o poznatky získané z reálného fungování této církevní dávky ve vybraných [diecésích] 

na […] Slovensku.“ 

V připravované edici Knižnice Revue církevního práva vyjde rozšířená a doplněná 

verze uvedené práce pod názvem Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku 

a Podkarpatskej Rusi, Trpký život kňaza, ktorému z ložného chlieb napečú…, jako její první 

svazek v srpnu letošního roku. Děkujeme za již zaslané objednávky a prosíme další čtenáře, 

kteří mají o knihu zájem, aby se přihlásili. 

XXIV. Karlovarské právnické dny 

V hotelu Thermal v Karlových Varech se ve dnech 16. – 18. června 2016 za předsednictví 

svého prezidenta Prof. Dr. Friedricha Grafa von Westphalen konaly XXIV. Karlovarské 

právnické dny. Na konferenci vystoupili mimo jiné Marc Jaeger, předseda Tribunálu 

Soudního dvora EU v Lucemburku a soudkyně tohoto soudu Prof. JUDr. Irena Pelikánová, 

DrSc., a pražská vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. Společnost pro 

církevní právo zastupovali Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera a Doc. JUDr. ICLic. Záboj 

Horák, Ph.D. 

Z nové literatury 

Časopisy, periodika 

Oxford Journal of Law and Religion, Oxford University Press, Oxford, ISSN 2047-0770, 

Volume 5, Number 1, February 2016, 

 z obsahu: 

 AHDAR, Rex, Companies as Religious Liberty Claimants, s. 1–27. 

 

Právněhistorické studie, Karolinum, Praha, ISSN 0079-4929, 

č. 45/2, 

z obsahu:  

ČERNÝ, Jiří, Počátky kanonistiky jako samostatné právní vědy, s. 5–27. 
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