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Zemřel Jan Sembdner
S lítostí oznamujeme, že dne 8. září 2017 odešel na věčnost v mladém věku 30 let
Jan Sembdner z Lovosic, pracovník Úřadu práce České republiky, krajské pobočky v Ústí nad
Labem.
Narodil se 16. března 1987 v Rumburku. Během svých studií na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy vstoupil do Společnosti pro církevní právo. Mezi jeho záliby patřilo
divadlo, v jehož zázemí pracoval již během svých studií. Do dějin filmového umění se zapsal
ztvárněním několika rolí ve studentských filmech. Vdově po zesnulém jsme vyjádřili jménem
celé Společnosti hlubokou soustrast.
Jako malou vzpomínku na zesnulého uvádíme jeho dvě motta: „Nekontaktujte mě,
v nejhorším sám sebe někam pozvu. Když se zdržím, tak se sám sobě ozvu!“ „Nemám rád
zlost a nemám rád lest. Věřím, že zvítězí právo a čest!“

Pozvánka na konferenci Nejmenší z nás 2017
Šestý ročník konference Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením se uskuteční
ve čtvrtek 19. října 2017 v místnosti č. A138 na Fakultě stavební Vysokého učení technického
v Brně. Program konference je uveřejněn na internetových stránkách spolku Nejmenší z nás.
Srdečně doporučujeme konferenci všem členům a příznivcům naší Společnosti.

3. sympozium kanonického práva, Vranov u Brna, září 2017
Ve dnech 17. až 20. září 2017 se po dvou letech uskutečnilo v Duchovním centru
sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna 3. symposium kanonického práva, které organizuje
Akademie kanonického práva v Brně. Záštitu nad symposiem převzal Mons. ThLic. Vojtěch
Cikrle, diecézní biskup brněnský. Ve své úvodní řeči zdůraznil, že symposium je prostředkem
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formace, a to nikoliv pouze po stránce odborné, ale celého našeho bytí. Dále v úvodní
zdravici soudní vikář Diecézního církevního soudu v Brně a prezident Akademie kanonického
práva Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., zmínil, že letošní rok je jubilejním rokem brněnského
církevního soudu, kdy si připomínáme 160 let od jeho založení, a také 5. výročí založení
Akademie kanonického práva v Brně.
V pondělí 18. září 2017 vystoupila se svou přednáškou na téma Ochrana práv laiků:
odborná pomoc a role ochránce spravedlnosti Anna Sammassimo, advokátka Tribunálu
Římské roty a Římské kurie, profesorka Katolické univerzity Nejsvětějšího Srdce v Miláně.
Ve své přednášce připomněla hlavní cíl práva ve vztahu k tématu, kterým je ochrana lidské
důstojnosti. V závěru svého příspěvku se zaobírala potřebou reformy církevního soudnictví
ve vztahu ke specifikům agendy správního soudnictví. Během jejího příspěvku kardinál
Francesco Coccopalmerio, předseda Papežské rady pro legislativní texty, připomněl
pravomoc této rady v řízení o konformitě právních norem, ve kterém rada disponuje jednou
z pravomocí, které náleží ústavním soudům evropských demokratických právních států.
R. D. Eduardo Baura de la Peña, profesor kanonického práva správního na Papežské
univerzitě Svatého kříže v Římě, vystoupil se svou přednáškou Kritérium způsobu
projednání: kauza iurium (soudní řízení sporné) nebo pure (administrativní řízení sporné).
V této přednášce se účastníci mohli seznámit se specifiky jednotlivých řízení. Podle
přednášejícího je pure sice rychlejší, ale iurium více respektuje práva účastníků řízení. Také
prof. Baura se přiklonil k názoru předchozí přednášející, že je potřeba zaobírat se otázkou
oddělení agendy správního soudnictví v církevní soudní struktuře.
Mons. Paweł Malecha, ochránce spravedlnosti Nejvyššího soudu Apoštolské
signatury, profesor Papežské Gregoriánské univerzity v Římě, seznámil účastníky
s prostředky uplatňování práv věřících administrativní cestou. Vysvětlil jednotlivé etapy
administrativního procesu při uplatnění opravných prostředků, zejména s ohledem
na kompetence jednotlivých subjektů, které v tomto procesu vystupují. Zvláštní pozornost,
vzhledem k svému působení u Nejvyššího soudu Apoštolské signatury, věnoval procesním
etapám řízení u tohoto soudu.
Po jednotlivých přednáškách měli účastníci možnost klást otázky přednášejícím, stejně
jako během přestávek na kávu. Ve večerních hodinách byla slavena mše svatá, kterou
celebroval diecézní biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Účastníci sympozia měli
také možnost zúčastnit se večerní adorace v kapli Duchovního centra ve Vranově.
V úterý 19. září 2017 následovaly přednášky, které se týkaly soudních řízení
zkoumajících neplatnost manželství. Donatella Saroglia, advokátka Tribunálu Římské roty
a stálá patronka Lombardského regionálního církevního soudu, přednášela na téma Poskytnutí
právní pomoci a metodika přípravné fáze v manželských řízeních. Mons. Paolo Bianchi,
profesor Papežské Gregoriánské univerzity v Římě a soudní vikář Lombardského
regionálního církevního soudu, ve svém příspěvku Předchozí znalecký posudek seznámil
účastníky sympozia s kritérii hodnocení, důkazní hodnotou a užitečností tohoto důkazního
prostředku.
Odpolední část symposia se přesunula do mariánského poutního místa ve Křtinách.
Na programu byl praktický příklad a následná moderovaná diskuse, které se zúčastnili
kardinál Francesco Coccopalmerio, Mons. Paolo Bianchi, Donatella Saroglia a Mons. Leszek
Adamowicz z Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublině. Po této diskusi byla v poutním
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kostele Jména Panny Marie ve Křtinách sloužena slavná mše svatá, kterou celebroval kardinál
Francesco Coccopalmerio. Následovala slavnostní večeře a společenský program, kde měli
účastníci symposia možnost neformálně diskutovat s ostatními kolegy i přednášejícími.
Ve středu 20. září 2017 byly přednášky zaměřeny rovněž na soudní řízení
projednávající neplatnost manželství. Profesor Papežské Lateránské univerzity v Římě
a advokát Tribunálu Římské roty Francesco Catozzella vystoupil s přednáškou na téma
Důkazní hodnota délky trvání manželského života. Grzegorz Erlebach, soudce Tribunálu
Římské roty a profesor Papežské Lateránské univerzity v Římě, vystoupil s příspěvkem na
téma Legislativní novinky a praktická aplikace práva na odvolání ve světle motu proprio Mitis
Iudex Dominus Iesus.
Letošní symposium bylo zakončeno mší svatou v kostele Narození Panny Marie
ve Vranově, kterou celebroval Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., diecézní biskup
královéhradecký, který se letošního symposia také zúčastnil. Konference se zúčastnili
pracovníci církevních soudů, biskupských kurií, ale také představení a členové kurií řeholních
řádů a kongregací zejména z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Švýcarska,
Rakouska a Itálie.
David Kučerka

Pohled do auditoria účastníků 3. sympozia kanonického práva, které zasedalo v září 2017
v klášteře paulánů ve Vranově u Brna.
Foto Vít Kobza

3

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
PhDr. Ing. Jiří Novák oslavil dne 23. března 2017 své devadesáté narozeniny. Jeho dlouholetá
vynikající činnost jako parlamentního stenografa byla oceněna předsedou Poslanecké
sněmovny na jejím zasedání v dubnu 2017. Mezi zajímavé údaje ze životopisu oslavence
patří, že je vnukem poslance agrární strany Františka Staňka, který byl v třicátých letech
minulého století předsedou Poslanecké sněmovny Národního shromáždění Československé
republiky a ministrem její vlády.
Mgr. Stanislav Pšenička, který od založení Společnosti pro církevní právo působil po řadu let
jako člen jejího vedení a v nedávné době i jako redaktor Revue církevního práva, vydal
v letošním roce v nakladatelství Leges v Praze monografii pod názvem Zákon o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích s komentářem a judikaturou. Kniha má 124
stran.
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