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7. ročník

31. říjen 2016

Na přednášku z církevního práva v JURIDIKU
jsou ještě volná místa!
Ústav celoživotního vzdělávání právníků Právnické fakulty Univerzity Karlovy JURIDIKUM
pořádá ve středu 15. listopadu 2016 od 12.00 do 16.00 hodin přednášku na téma

Struktura církví a náboženských společností a jejich složek v ČR
podle předpisů církevního práva.
Přednášet budou prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj Horák. Prosíme adresáty tohoto
periodika, aby informovali své přátele, známé a spolupracovníky o kurzu a možnosti se
přihlásit na e-mailu cernam@prf.cuni.cz nebo kucirkov@prf.cuni.cz. Přihlášku naleznete
v příloze.
Cílem kurzu je seznámit zájemce se strukturou náboženských společenství v České
republice. Zváni jsou především odborníci, kteří se zabývají aplikací zákona č. 428/2012 Sb.,
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a dalšími právními
vztahy, v nichž vystupují náboženská společenství a od nich odvozené právnické osoby jako
strany.
Kurz je určen zejména soudcům, pracovníkům veřejné správy, advokátům, notářům
a pracovníkům náboženských společenství. Informace o právním postavení náboženských
společenství mohou sloužit novinářům ve všech typech hromadných sdělovacích prostředků
a dalším zájemcům.
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Obsahová náplň:
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 představených 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 náboženských společenství v ČR
a) Českobratrská církve evangelická: farní sbory, senioráty, celocírkevní správa,
diakonie a sbory ke zvláštní službě.
b) Církev československá husitská: náboženské obce, diecéze a církevní ústředí.
c) Přehled o správě dalších vybraných náboženských společenství.

Prezentace spolků na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
Dne 24. října 2016 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jako každoročně touto dobou
uskutečnila celodenní prezentace studentských spolků. Děkujeme všem studentům – členům
Společnosti pro církevní právo, kteří se u našeho stolečku vystřídali, jmenovitě Tomáši
Lazárovi, Vojtěchu Círusovi, Janu Beránkovi, Ondřeji Šmatovi, Adamu Csukásovi a Janu
Pivodovi.

U stolečku zleva Ondřej Šmat, Jan Beránek, Adam Csukás a Tomáš Lazár.
Foto Záboj Horák
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Jubilejní 75. večer Společnosti pro církevní právo připraven
Vedení Společnosti pro církevní právo připravilo 75. večer z cyklu Působení práva
ve společnosti a církvi, který se koná v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí
v Praze na Starém Městě v pondělí 12. prosince 2016 od 17.00 hod. Večer bude věnován
800. výročí potvrzení Řádu bratří kazatelů – dominikánů. O dějinách dominikánského řádu
bude přednášet P. Augustin Prokop OP, dlouholetý novicmistr a převor, nyní představený
dominikánského kláštera v Jablonném.

Četba latinských textů
Tento semestr se otevřel na Právnické fakultě Univerzity Karlovy nový předmět Četba
latinských textů, zaměřený na originální prameny jak kanonického práva, tak práva římského.
Vítáni jsou rovněž zájemci z ostatních fakult Univerzity Karlovy, nutným předpokladem však
je znalost základní latinské morfologie a syntaxe. Seminář se koná každé úterý od 10.00
do 11.30 hod. v učebně č. 350. Předmět vyučuje PhDr. Petr Honč.

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
Bc. František Kratochvíl, ředitel Základní umělecké školy ve Stříbře, člen vedení Společnosti
pro církevní právo, oslavil dne 25. října své 55. narozeniny.
R. D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., IC.D., vyučující církevního práva na
Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, rektor kostela Nanebevzetí
Panny Marie a svatého Karla Velikého v Praze na Karlově, člen vedení Společnosti pro
církevní právo a redakční rady Revue církevního práva, oslaví dne 18. listopadu své
50. narozeniny.

Úmrtí
Dne 24. září 2016 zemřel P. Ing. Jiří Sedláček CRV, farní vikář v Brně – Tuřanech ve věku
74 let. Na kněze byl vysvěcen 29. června 1991 v chrámu sv. Michaela v Olomouci. Celý svůj
kněžský život působil v Brně, nejprve rok jako kooperátor v Tuřanech, pak jako administrátor
v Komíně a v roce 1998 v Lískovci. V únoru 2005 se vrátil opět jako farní vikář do Tuřan.
V letech 1996 až 2009 vykonával úřad soudce Diecézního církevního soudu v Brně. R. I. P.

Z nové literatury
ČITBAJ, František, Manželstvo v katolíckom kánonickom práve a právnom poriadku
Slovenskej republiky, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, [2013], 381 s.,
ISBN 978-80-555-1013-2.
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KRIŽAN, Viktor, MORAVČÍKOVÁ, Michaela, Sociálna náuka Katolíckej cirkvi
v pracovnom práve Slovenskej republiky, Leges, Praha, 2015, 192 s., ISBN 978-80-7502-1199.
KWASNIEWSKI, Peter, Povstávání z prachu, Tradiční liturgie a obnova Církve, Hesperion,
Nová Ves pod Pleší, 2016, 215 s., ISBN 978-80-906372-4-5.
MORAVČÍKOVÁ, Michaela, KRIŽAN, Viktor (eds.), Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv
na pracovné právo, Leges, Praha, 160 s., ISBN 978-80-7502-136-6,
z obsahu:
MENKE, Monika, Právo na odměnu za práci v právním řádu katolické církve, s. 49–62,
MÍČKA, Roman, Hierarchie lidských práv v sociální nauce církve, s. 22–38,
MORAVČÍKOVÁ, Michaela, Sociálna náuka Cirkvi a svet práce, s. 143–158,
NĚMEC, Damián, Mzdové předpisy českých a moravských diecézí katolické církve,
s. 63–92,
PŘIBYL, Stanislav, Zaměstnavatelé a zaměstnanci – biblické podněty, s. 39–48,
ŠABO, Martin, Sociálne učenie Katolíckej cirkvi vo svetle aktuálnych
celospoločenských problémov v Európe a vo svete, s. 134–142.
SZABO, Miloš, Východní křesťanské církve, Karolinum, Praha, 2016, 222 s., ISBN 978-80246-3362-6.
Časopisy, periodika
Brigham Young University Law Review, Brigham Young University, J. Reuben Clark Law
School, Provo, Utah,
Vol 2015 No 3,
z obsahu:
SAVIĆ, Vanja-Ivan, Still Fighting God in the Public Arena: Does Europe Pursue the
Separation of Religion and State Too Devoutly or Is It Saying It Does Without Really
Meaning It?, s. 679–726.
Law Briefs, Office of the General Counsel of the US Conference of Catholic Bishops,
Washington DC,
October 2016,
z obsahu:
Fourth Circuit Upholds County’s Practice of Opening Legislative Meetings with
Prayer, s. 4–5.
Via socialis, Glória – spolok maďarských katolíckych duchovných na Slovensku, Senec,
ISSN 1339-892X,
č. 1/2016,
z obsahu:
SZABO, Miloš, Manželské právo v západní a ve východních katolických církvích.
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UNIVERZITA KARLOVA v Praze
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Ústav pro další vzdělávání právníků JURIDIKUM
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, Česká republika
tel: (420) 221 005 504, 221 005 503
fax: (420) 221 005 577
email: cernam@prf.cuni.cz; kucirkov@prf.cuni.cz

Přihláška do kurzu
---------------------------------------------------------------------------------------(název kurzu)
(pište prosím čitelně)
Příjmení:___________________________________ Jméno: ________________________
Titul ______________

Datum a místo narození

________________________

Vzdělání (typ školy, obor): _____________________________________________________
Kontaktní adresa, PSČ: ________________________________________________________
telefon, fax (s předvolbou)_____________________________________________________
email (obligatorně) ________________________________@_______________________

Platbu za kurz uskutečním:
Složenkou x převodem na účet (nehodící se škrtněte)
Pro fakturaci uveďte následující údaje:
Jméno:

_______________________________________________________

IČ:

____________________________

DIČ:

____________________________

Adresa:

__________________________________________________________________
Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Uděluji souhlas Právnické fakultě UK, Ústavu pro další vzdělávání JURIDIKU, se sídlem
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, IČO 00216208 k vedení a zpracování mých osobních údajů dle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje uvedené v této přihlášce bude JURIDIKUM zpracovávat pouze k následujícím účelům:
1) vedení interní evidence o účasti na vzdělávacích akcích
2) vystavení osvědčení pro účastníka o účasti na semináři.

Datum

Podpis

Přihlášku zašlete prosím na adresu: Ústav pro další vzdělávání právníků, UK PF,
nám.Curieových 7, 11640 Praha 1 nebo na email (ve formátu MSWord nebo pdf)
cernam@prf.cuni.cz nebo kucirkov@prf.cuni.cz, fax 221005577

