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AKTUALITY 

INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 5/2017/1 8. ročník 9. května 2017

 

Kniha Církevní právo právě vyšla 

 

 
S radostí oznamujeme, že právě 

vyšla nová kniha prof. Jiřího 

Rajmunda Tretery a doc. Záboje 

Horáka Církevní právo. Jde 

o protějšek k publikaci obou 

autorů, která vyšla před rokem pod 

názvem Konfesní právo. Proto je 

záměrně na obálce obou knih 

použit stejný motiv: loď církve 

plující na rozbouřených mořských 

vlnách tohoto světa. 

Knihu si můžete zakoupit 

přímo v redakci nakladatelství 

Leges v Praze 2, Lublaňská 61, 

nebo za pomoci internetu, nebo 

u svých knihkupců. Doporučujeme 

také knihkupectví Oliva, Praha 1, 

Husova 8. 

  

http://www.knihyleges.cz/cirkevni-pravo
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Revue církevního práva č. 67–2/2017 v tisku 

Sazbu druhého čísla letošního ročníku Revue církevního práva jsme minulý týden odeslali 

do tisku a s jeho expedicí počítáme v druhé polovině května. Číslo obsahuje mimo jiné tyto 

články, poznámky a recenze: 

 

ČLÁNKY 

J .  R .  T r e t e r a ,  Z .  H o r ák :  Jak by měl vypadat nový zákon o svobodě náboženského 

vyznání 

Š .  P o l í vk a :  Udělovatel svátosti biřmování podle Kodexu kanonického práva 

L .  Bo t ek :  Praktické otázky aplikace motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus 

P .  Ho n č :  Právněhistorické aspekty solní smlouvy 

M .  Szabo :  Právněhistorický vývoj arménské katolické církve 

 

POZNÁMKY  

J .  R .  T r e t e r a :  Oto Mádr. Český teolog a bojovník za pravdu v mých vzpomínkách 

J .  Ko t ou s :  Odměna spravedlivého. Vzpomínka k 100. výročí narození Mons. ThDr. Oto 

Mádra 

 

ANOTACE A RECENZE 

Blanka Soukupová: Židé v českých zemích po šoa (P. Damohorská) 

Antonín Ignác Hrdina, Hedvika Kuchařová: Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové 

(S. Přibyl) 

 

 

Připomínka hlasování pro Karlovarské právnické dny 

Letošní kongres Karlovarských právnických dnů se koná ve dnech 8. až 10. června 2017 

v hotelu Ambassador Národní dům v Karlových Varech. Hlasování o nejlepší právnický 

časopis v ČR a SR je připraveno na adrese 

http://www.kjt.cz/cs/2017/anketa.php. 

Znovu prosíme všechny příznivce Revue církevního práva, kteří dosud nehlasovali, 

aby se k hlasování připojili a nezapomněli na náš časopis. Umístění našeho časopisu v soutěži 

má velký význam. 

Hlas je nutno jako obvykle odevzdat ve prospěch nejméně dvou časopisů. Při této 

příležitosti si dovolujeme upozornit, že se letošní soutěže účastní též nám velmi blízký 

vědecký časopis Právněhistorické studie, vydávaný Univerzitou Karlovou. 

Pro ty, kdo dávají přednost hlasování pomocí hlasovacího lístku, lístek připojujeme 

k těmto Aktualitám. Doporučujeme hlasovat tak, aby lístek došel na adresu Karlovarské 

právnické dny, Národní 10, 110 00 Praha 1, do 30. května 2017. Nutno připojit jméno, 

příjmení, adresu a podpis (i když to není na formuláři předtištěno). 

  

http://www.kjt.cz/cs/2017/anketa.php
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Připravuje se Třetí symposium kanonického práva  

ve Vranově u Brna 

Akademie kanonického práva v Brně a Biskupství brněnské zvou k účasti na III. symposiu 

kanonického práva s mezinárodní účastí, které se koná v Duchovním centru sv. Františka 

z Pauly v paulánském klášteře ve Vranově u Brna ve dnech 17. až 20. září 2017. Podrobný 

program a možnost elektronického přihlášení se k účasti na symposiu naleznete na adrese 

http://akademie.biskupstvi.cz/index.php?page=symposium-kanonickeho-prava. 

Jednacími jazyky jsou čeština a italština, simultánní překlad do češtiny je zajištěn. 

 

Zpráva z mezinárodní konference v Katovicích a Brenné (Polsko)  

Ve dnech 27. až 28. dubna 2017 se konala v Polsku (Katovice a Brenna) VI. mezinárodní 

ekumenicko-právní konference na téma Jednoczeni w różnorodności (Sjednoceni 

v rozmanitosti), při příležitosti letošního 50. výročí vydání prvního Ekumenického direktáře 

(1967). Pořadatelem byla Katedra kanonického práva a ekumenismu teologické fakulty 

Slezské univerzity v Katovicích ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou 

Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou teologie univerzity v rumunské Konstanci 

(University of Constanta) a Řeckokatolickou teologickou fakultou Prešovské univerzity. 

Setkání bylo zajištěno díky organizačnímu týmu prof. dr hab. Andrzeje Pastwy ze Slezské 

univerzity v Katovicích. Bližší informace jsou uveřejňovány na stránce 

http://www.ekumenizmiprawo.pl/. 

 První den konference probíhal v Katovicích a referáty první sekce se týkaly především 

chápání ekumenismu z pohledu katolické, pravoslavné a evangelické církve a přednesli je 

také zástupci nekatolických církví. Emeritní biskup Slezské církve evangelické augsburského 

vyznání v ČR Vladislav Volný představil evangelickou perspektivu a také pozitivní rozměr 

osoby Jana Husa v dialogu českých církví poslední doby. Katolické chápání přiblížil 

Zbigniew Stankiewicz, arcibiskup Rigy (Lotyšsko), člen Papežské rady pro jednotu křesťanů, 

a prof. Jerzy Szymik (Slezská univerzita v Katovicích), který zhodnotil ekumenické teze 

v nauce Benedikta XVI. Pravoslavný pohled byl obsažen na příspěvku prof. Cataliny Mititelu 

(University of Constanta). 

 Druhou sekci moderoval doc. Damián Němec OP. Ta byla zaměřena na recepci 

ekumenického direktáře v konkrétních oblastech katecheze, výuky náboženství a školství 

(prof. Wilhelm Rees z univerzity v tyrolském Innsbrucku), účasti na společných duchovních 

dobrech (prof. Przemysław Kantyka z Katolické Univerzity Jana Pavla II. v Lublině) 

a smíšených manželstvích (prof. Ginter Dzierżon z Univerzity kardinála Stefana 

Wyszyńského ve Varšavě). Sekci uvedl svou přednáškou o dialogu jako paradigmatu 

ekumeny prof. Zygfryd Glaeser  z Opolské univerzity v Opolí. Po zajímavé diskusi, v níž se 

projevily některé odlišnosti v přístupu kanonistů a teologů k uvedeným tématům, následoval 

odjezd účastníků do Brenné u Skočova na Těšínsku na večeři a nocleh.  

 Druhý den pokračoval program konference v Brenné, kde v devíti referátech byla 

představena ekleziologická a ekumenická témata Všepravoslavného synodu na Krétě (Pavol 

Dancák, Prešovská univerzita), téma slavení data Velikonoc jako svědectví jednoty v různosti 

http://akademie.biskupstvi.cz/index.php?page=symposium-kanonickeho-prava
http://www.ekumenizmiprawo.pl/
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(Nicolae V. Dură, Ovidius University of Constanta), limitů ekumenických vztahů 

(doc. Stanislav Přibyl, Jihočeská univerzita, České Budějovice), práv a povinností katolického 

a luterského faráře (prof. Piotr Kroczek, Univerzita Jana Pavla II., Krakov), Sensu fidei 

fidelium v ekumenických vztazích (prof. Peter Šturák, Prešovská univerzita), či ekumenické 

perspektivy kmotrů, svědků biřmování či svatebních svědků (prof. Piotr Majer, Univerzita 

Jana Pavla II., Krakov).  

 Situaci na Slovensku v kontextu pravoslavné církve posledních desetiletí shrnul 

doc. František Čitbaj (Prešovská univerzita); aktuální témata česká pak doc. Damián 

Němec OP v příspěvku o ekumenickém rozměru financování církví v ČR i Dr. Monika 

Menke (Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) o postavení 

nemocničních kaplanů a organizaci klinické pastorační péče v ČR. Po závěrečné diskusi byly 

u společného oběda plánovány další společné aktivity. 

 Konference se účastnilo asi 50 kanonistů a teologů (včetně studentů a doktorandů); 

ekumenický rozměr doplnili i zástupci z několika církví z Polska, České republiky, 

Slovenska. Jednacími jazyky byly polština a angličtina, v diskusích také němčina.  Připravené 

i přednesené příspěvky z tohoto setkání budou publikovány ve formě anglicky psaných 

odborných článků, uveřejněných v časopisu Ecumeny and Law (nacházejícím se v databázi 

ERIH PLUS). 

       Mgr. ICLic. ThLic. Monika Menke, Th.D. 

 

 

Z nové literatury 

Periodika 

Studia theologica, Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, 

Olomouc, ISSN 1212-8570, 

č. 1/2017, 

z obsahu: 

JONOVÁ, Jitka, Otázka obsazování uprázdněných kanonikátů olomoucké kapituly 

v době episkopátu arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, s. 21–44, 

ZAVADILOVÁ, Eva, Intelektuální formace kleriků kongregace redemptoristů 

v Obořišti vzhledem k dobovým právním předpisům, s. 183–198. 
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A n k e t n í  l í s t e k  

PRESTIŽNÍ CENA 
 

pro nejlepší právnický časopis v České a Slovenské republice v období 2016/2017  

KARLOVARSKÉ PRÁVNICKÉ DNY  

  
  

 

časopis vydavatel   

Hodnoťte 1-10 úroveň 

 

odborná informační 

1 Acta Iuridica Olomoucensia Univerzita Palackého Olomouc ČR     

2 Ad notam Notářská komora ČR a C. H. Beck Praha ČR    

3 ANTITRUST  Sdružení KAIROS ČR    

4 Ars notaria Notářská komora SR SR    

5 Bulletin advokacie Česká advokátní komora ČR    

6 Bulletin slovenskej advokácie Slovenská advokátská komora SR    

7 Časopis pro právní vědu a praxi Masarykova univerzita Brno ČR    

8 International and Comparative Law Review Univerzita Palackého Olomouc ČR    

9 Jurisprudence Wolters Kluwer ČR, a. s. ČR    

10 Justičná revue Ministerstvo spravodlivosti SR SR    

11 Kriminalistika MV ČR, odbor  tisku a public relation ČR    

12 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae EUROKODÉX SR    

13 Obchodní právo JUDr. Michal Pospíšil ČR    

14 Obchodněprávní revue C. H. Beck Praha ČR    

15 Právněhistorické studie Univerzita Karlova v Praze ČR    

16 Právní rádce Hospodářské noviny - Economia ČR    

17 Právní rozhledy C. H. Beck Praha ČR    

18 Právník Ústav státu a práva AV ČR ČR    

19 Právny obzor Ústav štátu a práva AV SR SR    

20 Právo a rodina Wolters Kluwer ČR, a. s. ČR    

21 Soukromé právo Wolters Kluwer ČR, a. s. ČR    

22 Revue církevního práva Společnost pro církevní právo ČR    

23 Revue pro právo a technologie Masarykova univerzita Brno ČR    

24 Soudce Soudcovská unie ČR ČR    

25 Soudní rozhledy C. H. Beck Praha ČR    

26 Správní právo Ministerstvo vnitra ČR ČR    

27 Státní zastupitelství Wolters Kluwer ČR, a. s. ČR    

28 Stavební právo Bulletin Společnost pro stavební právo ČR    

29 Trestněprávní revue C. H. Beck Praha ČR    

30 Trestní právo Wolters Kluwer ČR, a. s. ČR    

31 Veřejné zakázky VIZEA, s. r. o. ČR    

32 Zo súdnej praxe lura Edition SR    

33 Epravo EPRAVO.CZ, a.s. ČR  
 

34 Právní prostor ATLAS consulting spol. s r.o. ČR  
 

35 Jiné právo ANNECA s.r.o. ČR  
 

Hodnotí se zvlášť odborná úroveň příspěvků a informační úroveň časopisu v dané oblasti, rozmezí 1 nejnižší - 10 nejvyšší, 
hodnocení pouze jednoho časopisu je neplatné, časopis získává body i za každé jeho ohodnocení v anketě. 

POCTA ZA NEJLEPŠÍ JUDIKÁT za období 2016/2017 
 

V oblasti judikatury aplikovatelné v ČR za období 2016 - 2017 doporučuji pro významný přínos právní praxi a teorii k ocenění: 
 

  

JUDIKÁT: soud: ___________________________ sp. zn.:_______________ ze dne ________publikovaný v: ____________  

  

JUDIKÁT: soud: ___________________________ sp. zn.:_______________ ze dne ________publikovaný v: ____________ 
 

  
 
Anketní lístek vyplňte do 9. 6. 2017 do 12.00 hod. on-line na www.kjt.cz nebo zašlete do 30. 5. 2017 na adresu  
Karlovarské právnické dny, 110 00 Praha 1, Národní 10.  Došlé Anketní lístky budou slosovány o věcné ceny věnované nakladatelstvími.   
Více viz www.kjt.cz . Ceny společnosti budou předány na slavnostní recepci dne 9. 6. 2017 v rámci XXV. Konference v Karlových Varech.  
Podmínky účasti na konferenci i na recepci si lze nalézt na www.kjt.cz nebo vyžádat na e-mailu kjt@kjt.cz 

 

http://www.kjt.cz/
mailto:kjt@kjt.cz

