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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 7/2017/1 8. ročník 1. července 2017

 

Akademický výbor České křesťanské akademie zasedal 

V sobotu 10. června 2017 se v emauzském klášteře benediktinů v Praze sešel ke svému 

pravidelnému pololetnímu zasedání akademický výbor České křesťanské akademie (ČKA), 

složený z prezidenta, viceprezidentů, dalších členů prezídia, ředitelky České křesťanské 

akademie, ředitelů odborných sekcí a z více než dvaceti předsedů nebo místopředsedů 

místních skupin z celých Čech a Moravy.  

 Prezident Mons. Tomáš Halík přečetl zprávu o činnosti za poslední pololetí a vydávání 

časopisu Universum, který vychází čtyřikrát do roka v nákladu 1.500 výtisků. K datu zasedání 

výboru měla Česká křesťanská akademie 1.121 individuálních členů, 5 kolektivních členů 

a 64 místních skupin. 

 Ve svém projevu Mons. Halík zdůraznil, že Česká křesťanská akademie je hrdá 

na činnost své právní sekce a kolektivního člena Společnost pro církevní právo. Zmínil se, že 

Společností vydávaný časopis Revue církevního práva od letošního roku rozmnožil počet čísel 

ze tří na čtyři ročně a zvýšil svůj náklad z 900 na 1.000 výtisků u každého čísla. 

 Mons. Halík podal zprávu o jednání s novým předsednictvem Moravsko-slezské 

křesťanské akademie, jehož závěrem je dohoda o vzájemné spolupráci. 

 V další části byli jednomyslnou volbou potvrzeni ve svých funkcích členů prezidia 

zástupkyně odborných sekcí a zástupce místních skupin. Poté následoval jako obvykle „zlatý 

hřeb“ programu, obsahově bohatá část, při níž ředitelé odborných sekcí a předsedové místních 

skupin přednesli zprávy o činnosti jimi řízených částí České křesťanské akademie. 

Zajímavým způsobem pojednali o všech přednáškách a ostatních akcích uskutečněných 

za poslední období. Všichni přítomní měli radost z činnosti ostatních sekcí a místních skupin 

České křesťanské akademie, které působí jako vzájemná inspirace a povzbuzení do další 

činnosti. 

 Za právní sekci a kolektivního člena Společnost pro církevní právo podal zprávu 

místopředseda doc. Záboj Horák. 
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Ze zasedání akademického výboru České křesťanské akademie, které se konalo dne 10. června 

2017. Zasedání předsedá Mons. Tomáš Halík. 

Foto mediální sekce ČKA 

 

Společnost pro církevní právo má 486 členů 

Oznamujeme, že podle záznamů v členském seznamu naše Společnost k 1. červenci 2017 

dosáhla celkového počtu 486 členů, má tedy o 8 členů více než na začátku roku. Tabulka 

o pohybu členstva v posledních pěti letech byla otištěna v Aktualitách č. 1/2017/2. Pohyb 

členů v prvním pololetí 2017 vyjadřuje tato tabulka: 
 

Období Počet nově 

přijatých členů 

Počet členů, 

kteří vystoupili 

Počet členů, 

kteří zemřeli 

Počet členů  

k 1. 7. 2017 

l. pololetí 2017 12 1 3 486 

 

Úmrtí 

S hlubokým pohnutím oznamujeme, že nás dne 19. června 2017 

ve věku nedožitých 83 let opustil JUDr. Karel Čermák, dr. h. c., 

advokát, dlouholetý předseda České advokátní komory, bývalý 

ministr spravedlnosti, nositel Vyznamenání za zásluhy o Republiku 

Rakousko a člen Společnosti pro církevní právo. Se zesnulým jsme 

se rozloučili při pohřební bohoslužbě, která se konala dne 26. června 

2017 v 16:00 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí 

Jiřího z Poděbrad v Praze na Královských Vinohradech. R. I. P. 
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Výroční kontrola činnosti SPCP úspěšně vykonána 

V pondělí 26. června 2017 vykonala kontrolní komise Společnosti pro církevní právo 

ve složení Mgr. Jan Czernin, LL.M., Bc. František Kratochvíl a JUDr. Tomáš Tuza kontrolu 

hospodaření, vedení členského seznamu Společnosti pro církevní právo a redakční činnosti při 

vydávání Revue církevního práva za rok 2016, ve smyslu ustanovení § 8 stanov Společnosti 

pro církevní právo ze dne 24. dubna 2014. Navázala tak na předchozí kontrolu za rok 2015, 

která se uskutečnila 11. března 2016. Kontrolní komise neshledala žádné nesrovnalosti 

a potvrdila, že všechny tři kontrolované oblasti činnosti jsou řádně vedeny. Všem členům 

kontrolní komise srdečně děkujeme. 

 

Z pohřbu JUDr. Karla Čermáka 

Mezi stovkami účastníků rozloučení s JUDr. Karlem Čermákem ve vinohradském kostele 

Nejsvětějšího Srdce Páně v pondělí 26. června 2017 byla mnoha svými členy zastoupena 

i Společnost pro církevní právo. Mnozí si připomněli nejen jeho vynikající činnost jako 

právníka a fejetonisty, tak dobře známého z Bulletinu advokacie, ale také právně teoretického 

glosátora, jehož textů běžně používáme při výuce církevnímu právu a ve vědeckých 

seminářích na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

 

Foto Antonín Krč 
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