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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 
PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 3/2018/1 9. ročník 3. března 2018

Pozvánka na výstavu IBI PATRIA MEA v Římě 
Mgr. et Mgr. Adéla Hončová, kurátorka Poštovního muzea v Praze, srdečně zve na výstavu 
s názvem IBI PATRIA MEA, která vznikla ve spolupráci Poštovního muzea v Praze (Česká 
republika) a Poštovního muzea v Banské Bystrici (Slovenská republika), jakož 
i velvyslanectví České republiky a velvyslanectví Slovenské republiky u Apoštolského stolce. 
 Výstava se koná od 11. dubna do 30. dubna 2018 v římském Palazzo della 
Cancelleria, v němž sídlí nejvyšší soudy katolické církve. Byla připravena v rámci oslav 
100. výročí vyhlášení nezávislosti Československa, k němuž došlo 28. října 1918. 
 Vystavené poštovní známky a jiné další exponáty, které symbolizují československou 
státnost, přibližují návštěvníkovi významné mezníky dějin a kulturní i duchovní dědictví 
československého státu za celých více než 74 let jeho existence, až po jeho rozdělení 
 k 31. prosinci roku 1992. 

Manželé Mgr. et Mgr. Adéla Hončová, 
kurátorka Poštovního muzea v Praze, 
a PhDr. Petr Honč, Ph.D., vyučující 
latiny na Univerzitě Karlově, v družném 
rozhovoru na 78. večeru Společnosti pro 
církevní právo. 

Foto Antonín Krč 
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78. večer Společnosti pro církevní právo  
78. večer z cyklu Působení práva ve společnosti a církvi se konal 20. února 2018 
v reprezentační posluchárně č. 38 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

Večer moderoval předseda Společnosti pro církevní právo prof. JUDr. Jiří Rajmund 
Tretera OP. Ve svém úvodním slově podal zprávu o větším počtu publikací v oborech 
církevního práva a konfesního práva, které byly vydány v českých zemích a na Slovensku od 
posledního setkání pražské skupiny Společnosti před půl rokem. Připomenul tři právě vydané 
knihy: 

• Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi od doc. Stanislava Přibyla 
z Jihočeské univerzity, 

• Dejiny cirkevného práva od doc. Vojtecha Vladára z Trnavské univerzity, kterou 
ve slovenštině vydalo nakladatelství Leges v Praze, 

• a Církev a stát 2017, Sborník z konference, který uspořádal JUDr. Jaroslav Benák, 
Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně. Sborník obsahuje příspěvky přednesené na 
23. ročníku mezinárodní konference Církev a stát, který se konal 14. září 2017 v Brně 
a věnoval se tématu vztahu náboženství a zdravotnictví. O obsahu sborníku, vydaného 
tentokrát v internetové formě, jsme informovali v Aktualitách č. 12/2017/2 na s. 2. 
Adresa sborníku: https://www.law.muni.cz/sborniky/cirkevastat/cirkevastat2017.pdf 
 

 
 
Ze 78. večera Společnosti pro církevní právo: prof. Jiří Rajmund Tretera zahajuje prezentaci 

knihy Autonomie církví, jejíž autor JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., sedí po jeho pravici. 
 

Foto Antonín Krč 
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Posléze prof. Tretera uvedl hlavní bod programu, tj. prezentaci knihy Autonomie církví, jejímž 
autorem je JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., jeden z předních pražských advokátů, bývalý náměstek 
ředitelky odboru církví Ministerstva kultury a vyučující konfesního práva na Vysoké škole 
CEVRO Institut v Praze. 

Na to přistoupil k řečnickému pultu autor uvedené knihy a v následující hodině představil 
hlavní myšlenky v publikaci obsažené. Svůj projev několikrát přerušil četbou textu 
vrcholných pasáží. Přeplněné auditorium (přítomno bylo více než 40 účastníků) naslouchalo 
napínavému vyprávění bez dechu. Následovala více než půlhodinová diskuse a další rozhovor 
při číši vína. Celý večer proběhl v přátelském ovzduší a s vědeckým zápalem. 

 

Gratulace 
Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
a vedoucí katedry evropského práva, pravidelný účastník akcí Společnosti pro církevní právo, 
obdržel v těchto dnech z rukou rektora univerzity Stříbrnou medaili Univerzity Karlovy, která 
mu byla udělena u příležitosti jeho životního jubilea a jako ocenění jeho dlouholeté odborné 
i pedagogické činnosti v oblasti evropského práva. 

P. prof. Jiří Rajmund Tretera OP z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, předseda 
Společnosti pro církevní právo, byl ke dni 1. března 2018 jmenován členem Vědecké rady 
Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. 

JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M., člen pracovního výboru Společnosti pro církevní právo 
a redakční rady Revue církevního práva, oslavil dne 2. března 2018 své 43. narozeniny. 

Doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, Ph.D., místopředseda Společnosti pro církevní právo 
a zástupce šéfredaktora Revue církevního práva, oslaví dne 5. března 2018 své 43. 
narozeniny. 

P. prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem. z Katolické teologické fakulty 
Univerzity Karlovy a Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, soudní vikář 
pražského arcibiskupa a předseda Metropolitního soudu v Praze, oslaví dne 6. března 2018 
své 65. narozeniny. 

 

Z nové literatury 
 

BRTKO, Róbert, ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, Veronika, DUFALOVÁ, Lenka, GREGOR, 
Martin, LENHARTOVÁ, Katarína, NEMEC, Matúš, VLADÁR, Vojtech, Procesné 
prostriedky a inštitúty rímskeho a kánonického práva, Leges, Praha, 2017, 280 s., ISBN 978-
80-7502-125-0, 
z obsahu: 

ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, Veronika, Svedok v kánonickom procesnom práve: 
Požiadavky na svedka, ich nominácia a selekcia v procesoch o neplatnosť 
manželstva, s. 17–32, 
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ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, Veronika, Svedecká výpoveď v procesoch o nulite 
manželstva – realizácia a evaluácia svedeckých výpovedí, s. 33–48, 

NEMEC, Matúš, Prostriedky právnej ochrany v správnom konaní podľa kánonického 
práva, s. 49–64, 

VLADÁR, Vojtech, Procesné uplatňovanie exceptio spolii v období stredoveku, s. 65–
99, 

VLADÁR, Vojtech, Remedia spolii v novom českom občianskom zákonníku?, s. 205–
232. 

 
ČERNÁ, Zuzana, Reflexe náboženství ve vzdělávání s důrazem na analýzu českých 
středoškolských materiálů, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2017, 197 s., ISBN 978-80-
7560-107-0. 
 
MACH, Peter, VLADÁR, Vojtech (eds.), Historia et interpretatio Digestorum seu 
Pandectarum, Zborník z 18. konferencie právnych romanistov Slovenskej republiky a Českej 
republiky, uskutočnenej v dňoch 27.–28. mája 2016 na Právnickej fakulte Trnavskej 
univerzity v Trnave, Leges, Praha, 2016, 310 s., ISBN 978-80-7502-183-0, 
z obsahu: 

VLADÁR, Vojtech, Právne paralely v kodifikáciách Justiniána I. a pápeža Gregora 
IX., s. 207–250. 
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Lipový kříž – Společnost pro kulturní identitu 
 

 
 

Vás zve 
na přednášku 

 
 

doc. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph.D., Th.D., IC.D. 
 
 
 
 
 

KNĚŽSTVÍ JAKO SVÁTOST 
A JAKO ŽITÁ SKUTEČNOST 

 
 
 

která se bude konat 
 
 
 

v úterý 3. dubna 2018 v 18 hod 
 
 

v sále č. 319, 3. patro, Český svaz vědeckotechnických společností, 
Novotného lávka 5, Praha 1 

  
 
 

       V rámci tohoto filosoficko-teologického cyklu budou další přednášky první 
úterý v měsíci tamtéž. 

 
 


