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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 
PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 1/2018/1 9. ročník 1. ledna 2018
 

Revue církevního práva vstupuje do svého XXIV. ročníku  

Číslo 70–1/2018, jehož finální verzi jsme vyhotovili v průběhu prosince 2017, bylo v těchto 
dnech redakčně uzavřeno a odesláno do sazby. Ukončení závěrečné korektury, kterou provádí 
naše tříčlenná redakce společně s redakční radou, se předpokládá v polovině tohoto měsíce. 
Vzápětí bude objednán tisk obálek na celý ročník a textu prvního čísla. Rozeslání tohoto čísla 
se plánuje na únor. 

Příprava č. 71–2/2018 je v plném proudu. Většina článků, které již prošly redakčním 
řízením, byla rozeslána recenzentům k posouzení a čeká se na jejich vyjádření. Počítáme 
s tím, že plánovaný termín vydání druhého čísla, kterým je duben 2018, bude dodržen.  
 

Společnost pro církevní právo má 491 členů 

Oznamujeme, že podle záznamů v členském seznamu naše Společnost k 1. lednu 2018 
dosáhla celkového počtu 491 členů. Přikládáme tabulku o pohybu členstva v posledních pěti 
letech: 
 

Rok Počet nově 
přijatých členů 

Počet členů, 
kteří vystoupili 

Počet členů, 
kteří zemřeli 

Počet členů 
ke konci roku 

2013 14 8 3 421 

2014 31 7 2 443 

2015 22 4 3 458 

2016 26 4 2 478 

2017 25 9 3 491 
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78. večer SPCP věnujeme prezentaci knihy Jakuba Kříže 
Autonomie církví 

Všechny členy a příznivce Společnosti pro církevní právo srdečně zveme na další večer 
z cyklu Působení práva ve společnosti a církvi, který věnujeme slavnostní prezentaci knihy 
advokáta a člena Společnosti pro církevní právo JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D., kterou před 
několika měsíci vydalo pod názvem Autonomie církví nakladatelství C. H. Beck v Praze 
a kterou jsme anoncovali v Revue církevního práva č. 69–4/20017 na s. 128. 

Večer se uskuteční v úterý 20. února 2018 od 17.00 hodin na Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, v zasedací místnosti č. 38 (v přízemí vpravo 
za sochou Oddanosti). 

Počítáme s bohatou diskusí, obvyklými koncertními vložkami i se společným 
rozhovorem nad číší vína. Neopomeňte si, prosím, učinit o tom záznam do svých plánovacích 
kalendářů, moc se na Vaši účast těšíme! 
 

Wolfgang Wieshaider přednášel na Právnické fakultě UK 

Ve dnech 4. až 12. prosince 2017 přednesl prof. Wolfgang Wieshaider z Právnické fakulty 
Vídeňské univerzity a hostující profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy první běh 
nového volitelného předmětu Comparative Law of Religion v rámci bohatého výběru 
předmětů z oborů církevního a konfesního práva vyučovaných na zdejší Katedře právních 
dějin. Předmět se přednáší v angličtině, je úvodem do srovnávacího konfesního práva 
a soustředí se na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva týkající se svobody 
náboženství a víry. Přednášky byly rozděleny do pěti setkání, jichž se zúčastnili jak studenti 
magisterského studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy, tak studenti Právnické fakulty 
Vídeňské univerzity, kteří přijeli do Prahy s prof. Wieshaiderem na vědeckou exkurzi. 

Člena Společnosti pro církevní právo prof. Wolfganga Wieshaidera nemusíme české 
konfesionalistické a kanonistické veřejnosti představovat. Vždyť mnozí z nás ještě mají v živé 
paměti 44. večer, který Společnost uspořádala 14. dubna 2004 v zasedacím sále Rakouského 
kulturního fóra na Jungmannově nám. 18 v Praze 1. Tehdy bylo prezentováno významné 
kolektivní dílo patnácti českých a rakouských autorů, vydané pod redakcí Wolfganga 
Wieshaidera a Jiřího Rajmunda Tretery jako koordinátorů pod názvem Recht und Religion 
in Mittel- und Osteuropa, Band 2 – Tschechien. 

V následujících letech Wolfgang Wieshaider přijížděl rok co rok do Prahy a vždy 
v letním semestru na právnické fakultě vystoupil s dvouhodinovou přednáškou o středověkém 
židovském právu v povinně volitelném předmětu Právní dějiny církví a po dvou hodinách 
přednášky ze soudobého rakouského konfesního práva v povinně volitelných předmětech 
Konfesní právo a Správní a majetkové právo církevní. 

A jak jsme oznámili v Aktualitách č. 3/2017/1, byl Wolfgang Wieshaider ke dni 
1. března 2017 rektorem Univerzity Karlovy jmenován hostujícím profesorem Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy. Přejeme mu mnoho úspěchů v další činnosti. 
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Z pololetního zasedání Akademického výboru ČKA v Emauzích 

V sobotu 16. prosince 2017 se v Klášteře benediktinů v Praze-Emauzích konalo pravidelné 
pololetní zasedání Akademického výboru České křesťanské akademie. Do Prahy se sjeli 
předsedové místních skupin ČKA z celých Čech a Moravy a podali společně s předsedy 
jednotlivých odborných sekcí zprávu o rozsáhlé přednáškové a vzdělávací činnosti, kterou 
organizují. Zprávu o aktivitách Společnosti pro církevní právo, která vykonává činnost právní 
sekce ČKA, podal prof. Jiří Rajmund Tretera OP. 

V odpoledních hodinách se uskutečnila panelová diskuse k 30. výročí Desetiletí 
duchovní obnovy. Historii jeho zrodu a průběhu v letech 1988 až 1997 ve svém podrobném 
referátu přiblížil Mons. prof. Tomáš Halík. Připomněl dusné období komunistického útlaku 
a okolnosti, za kterých plán po konzultacích s prof. Petrem Piťhou navrhl kardinálu Františku 
Tomáškovi. 

V přednesených vzpomínkách i v následující diskusi zazněl tón kontrastu mezi 
velkými nadějemi do plánu duchovní obnovy českého národa vkládanými a pozdějšími 
představami o tom, že nebyly naplněny. Závěr diskuse se však nesl v mnohem 
optimističtějším tónu. Její účastníci zdůraznili hluboký smysl, který desetiletí mělo a jim 
osobně přineslo. 
 

 
 
Ze zasedání Akademického výboru ČKA, Praha-Emauzy, 16. prosince 2017. Za předsednickým stolem zleva 
prof. Pavel Hošek, ředitelka ČKA Ilona Trnková, prof. Tomáš Halík, Dr. Petra Oulíková, doc. Jaroslav Šebek, 
akad. arch. Aleš Brotánek. 

Foto ČKA 
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Ze zasedání České křesťanské akademie v Praze-Emauzích dne 16. prosince 2017. Pohled do auditoria. 

Foto ČKA 
 

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo 

Dne 2. ledna 2018 se dožívá věku 82 let čestný člen Společnosti pro církevní právo a odborný 
poradce Revue církevního práva pan Pavel Landa, redaktor a publicista. 
 

Z nové literatury 
Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství, Česká biskupská konference, Praha, 2017, 
19 s. 

 
 

Vše dobré v novém roce 2018 jménem pracovního výboru  
Společnosti pro církevní právo 

 
přeje všem čtenářům Aktualit, Newsletteru a Revue církevního práva 

 
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 

předseda 
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