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AKTUALITY 

INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 2/2017/1 8. ročník 1. února 2017

 

Setkání v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně 

Na neděli 12. února 2017 jsou členové Společnosti pro církevní právo společně 

s vinohradskými farníky a širokou veřejností zváni na Farní akademii v kostele Nejsvětějšího 

Srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze na Královských Vinohradech. Od 16.00 

hod. se koná ve videosále v 1. patře zadního traktu kostela přednáška prof. JUDr. Jiřího 

Rajmunda Tretery OP na téma 

K čemu je církevní právo? 

Vchod je přes zahrádku za kostelem. Po přednášce následuje diskuse. Těšíme se na Vaši 

účast. Předpokládané zakončení programu: v 17.45 hod. Plakátek přikládáme. 

Od 18.00 hod. začíná v kostele nedělní mše svatá. 

Doporučujeme přítomnost na mši svaté všem členům Společnosti pro církevní právo, 

studentům i učitelům. Půjde opět o účast na jedné ze mší, na nichž se od dubna 2016 schází 

podle dohody naše společenství. 
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Modul církevní právo – zápis studentů 

Upozorňujeme studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy, že v pondělí 6. února 2017 

v 19.00 hod. začíná zápis do předmětů pro letní semestr akademického roku 2016/2017. 

Z předmětů, které tvoří specializační modul církevního práva, si lze zvolit  

 povinně volitelný předmět Právní dějiny církví, 

 povinně volitelný předmět Správní a majetkové právo církevní, 

 povinně volitelný předmět Konfesní právo, 

 Vědecký seminář z církevního a konfesního práva, 

 Vědecký seminář Právo a Bible. 

Oba vědecké semináře si mohou studenti zapisovat, i když je absolvovali v některém 

z předešlých semestrů. Tyto semináře mají každý semestr odlišnou náplň. 

Dále je možno si zapsat 

 volitelný předmět Právní systémy zemí Latinské Ameriky, jižní Asie a Oceánie, 

který je do letošního letního semestru zařazen jako zcela nový předmět, který vyučují garanti 

oborů církevního práva a konfesního práva a mohou se do něho přihlašovat i studenti, kteří 

v minulosti absolvovali předmět Právní systémy zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky, a 

 volitelný předmět Dějiny daní a poplatků, do jehož výkladu vstupují učitelé výše 

uvedených oborů svou přednáškou Církevní poplatky v dějinném přehledu. 

 

Kniha Konfesní právo a kniha Církevní právo 

se slevou 

Studentům, kteří si zapíší obor konfesního práva a dosud si knihu Jiřího Rajmunda Tretery 

a Záboje Horáka Konfesní právo, Leges, 2015, neopatřili, bude tato kniha poskytnuta 

s podstatnou slevou na začátku první přednášky, která se koná ve čtvrtek 2. března 2017. 

Kniha je nutným předpokladem ke studiu, a to již v jeho průběhu, během přednášek. 

Podobně i studentům, kteří si zapíší obor Správní a majetkové právo církevní, bude 

poskytnuta s podstatnou slevou kniha Jiřího Rajmunda Tretery a Záboje Horáka Církevní 

právo, Leges, která má přijít z tiskárny asi za dva měsíce, na některé z přednášek, které se 

budou konat každou středu počínaje středou 1. března 2017. Také tato kniha je nutným 

předpokladem ke studiu, a to již v jeho průběhu, během přednášek. Bude základní učebnicí 

ve třech oborech do modulu zařazených. 

Obě knihy budou se slevou poskytnuty i studentům obou vědeckých seminářů. 

 

Přednáška v JURIDIKU odpadá 

S lítostí oznamujeme, že přednáška pro veřejnost na téma Struktura církví a náboženských 

společností a jejich složek v ČR podle předpisů církevního práva, kterou připravil Ústav 

celoživotního vzdělávání právníků Právnické fakulty Univerzity Karlovy JURIDIKUM 

na středu 8. února 2017 od 12.00 do 16.00 hodin, a jehož náplň jsme podrobně popsali 

v posledních Aktualitách č. 1/2017/2, tentokrát odpadá. Nepřihlásil se totiž dostatečný počet 

účastníků.  
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Děkujeme všem, kdo se z Ministerstva kultury, Ministerstva zemědělství a České 

biskupské konference přihlásili, za jejich zájem, omlouváme se a vyjadřujeme naději, že příště 

se přihlásí tolik účastníků, že se přednáška bude moci konat. Juridikum opakuje své 

pravidelné programy zpravidla jednou za půl roku.  

 

Z nové literatury 

RODRÍGUEZ BLANCO, Miguel (ed.), Law an Religion in the Workplace/Droit et religion 

au travail, Proceedings of the XXVIIth Annual Conference, Alcalá de Henares, 12–15 

November 2015/Actes du XXVIIème colloque annuel, Alcalá de Henares, 12–15 novembre 

2015, Editorial Comares, Granada, 2016, 410 s., ISBN 9778-84-9045-462-6,  

z obsahu: 

 TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, Law and Religion in the Workplace in the 

 Czech Republic, s. 127–137. 

 

ROBBERS, Gerhard, DURHAM, Cole W. Jr, THAYER, Donlu (eds.), Encyclopedia of Law 

and Religion, Five-volume print set: Africa, the Americas, Asia, Europe, Oceania–Special 

Territories–International Organizations, BRILL/NIJHOFF, Leiden–Boston, 2016, ISBN 978-

90-04-23693-6 (set), 

z obsahu dílu Europe: 

 TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, Czech Republic, s. 84–91. 
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Farní akademie 
 

nadále pokračuje  

přednáškou 



12.2.2017 v 16 hod. 

 
P. Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 

OP 
 

 

K ČEMU JE CÍRKEVNÍ PRÁVO ? 
 

- 

 

---OOO---- 

 

 

Přednáška se koná ve videosále v I. patře zadního traktu kostela Nejsvětějšího Srdce Páně  

v Praze na Královských Vinohradech (vchod přes zahrádku). 

 Po přednášce se počítá s diskusí. Konec cca v 17.45 hod. 


