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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 4/2018/1 9. ročník 2. dubna 2018
 

Ocenění pro knihu Právo v hebrejské Bibli 

Druhé místo v prestižní soutěži Právněhistorická kniha roku 2017 

získala monografie doc. Dr. Jiřího Kašného, Th.D., dlouholetého 

člena Společnosti pro církevní právo, Právo v hebrejské Bibli. Tuto 

soutěž organizuje Evropská společnost pro právní dějiny, z. s., jejíž 

odborná porota zhodnotila knihy z oblasti českých a slovenských 

právních dějin, obecných právních dějin a římského práva, které 

byly vydány v roce 2017. Evropská společnost pro právní dějiny, 

z. s., je mezinárodní vědecká právněhistorická společnost se sídlem 

v Brně, která od roku 2009 sdružuje zájemce o právní historii. 

Úkolem společnosti je podporovat výzkum v oblasti právních 

dějin, právní romanistiky a dějin právního myšlení. 

 

Karlovarské právnické dny: pozvání 

Letošní kongres Karlovarských právnických dnů se koná ve dnech 14. až 16. června 2018 

v Grandhotelu Ambassador Národní dům v Karlových Varech. K účasti jsou zváni také 

členové Společnosti pro církevní právo. Program naleznete zde. 

 

Karlovarské právnické dny: anketní lístek 

Hlasování o prestižní ceně pro nejlepší právnický časopis v ČR a SR za rok 2017/2018 je 

připraveno. Prosíme všechny příznivce Revue církevního práva, aby hlasovali a nezapomněli 

na náš časopis. Anketní lístek můžete vyplnit online. Pro případ, že dáte přednost jeho 

odeslání poštou, přikládáme jeden exemplář k tomuto číslu Aktualit. Termín pro odeslání 

poštou je nejpozději do 8. června 2018 na adresu Karlovarské právnické dny, Národní 10, 

110 00 Praha 1. 

http://www.ivysehrad.cz/kniha/pravo-v-hebrejske-bibli/
http://www.kjt.cz/cs/2018/program.php
http://www.kjt.cz/cs/2018/anketa.php
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 Hlas je nutno jako obvykle odevzdat ve prospěch nejméně dvou časopisů. Při této 

příležitosti si dovolujeme upozornit, že se letošní soutěže účastní též časopisy 

Právněhistorické studie a Jurisprudence, oba vydávané Právnickou fakultou Univerzity 

Karlovy, Zpravodaj Jednoty českých právníků, vydávaný Jednotou českých právníků, 

a Právník, vydávaný Ústavem státu a práva Akademie věd České republiky. Do všech těchto 

časopisů přispívají svými články a recenzemi i mnozí členové naší Společnosti pro církevní 

právo. 

 Současně můžete na adresu Karlovarských právnických dnů hlasovat o poctě za 

nejlepší judikát za období 2017/2018 v oblasti judikatury aplikovatelné v ČR. Budou nás 

zajímat i připomínky a návrhy k tomuto hlasování, které zašlete na naši adresu. 

 

Bratislavské právnické fórum 2018, Bratislava, február 2018 

Od štvrtka 22. februára do piatku 23. februára 2018 sa v priestoroch Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia 

Bratislavské právnické fórum 2018, ktorú usporiadala hosťujúca fakulta. Po plenárnom 

zasadnutí, ktoré sa konalo vo štvrtok dopoludnia v aule Univerzity Komenského, nasledovali 

zasadnutia jednotlivých sekcií. Čitateľom Aktualít Spoločnosti pre cirkevné právo je svojím 

zameraním zrejme najbližšia 12. sekcia, ktorej témou bola Dynamika a stabilita v tvorbe 

a aplikácii rímskeho a kánonického práva. Zazneli v nej nasledujúce príspevky: 

 Dr Łukasz Marzec z Fakulty práva a správy Jagelovskej univerzity v Krakove: When  

Courts  Fought  About  Jurisdiction,  Some  Remarks  on  the  Influence  of  the  

Roman  Law  in England 

 JUDr. Martin Gregor z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: Prvky 

dynamiky a stability v reforme finančnej a daňovej správy cisára Augusta 

 doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave: Princípy rímskeho a kánonického práva – faktor hodnotovej stability 

práva 

 Mgr. Ján Šurkala, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: 

Dynamika a stabilita ochrany vecných práv v rímskom prétorskom práve 

 JUDr. Adam Csukás z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej: Preliminárne 

ustanovenia v zriadeniach Českobratskej cirkvi evanjelickej 

 doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD., z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave: Rozvoj exemptného kánonického práva v období staroveku 

 Mgr. Jana Prnová, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: 

Depositum irregulare 

 doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave: Takzvané „obligationes honorariae“ v Digestách cisára Justiniána 

 Mgr. Dominika Veselá z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: 

Justinián a interpolácie 

 Mgr. Matej Mlkvý PhD., LL.M., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave: Vývoj pojmu vlastníckeho práva u glosátorov a komentátorov 

 Sekcii predsedal doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD., garantmi sekcie boli tiež doc. JCDr. 

PaedDr. Róbert Brtko, CSc., a doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. Rokovanie bolo pre 

všetkých účastníkov zaiste obohacujúce, prebiehalo v krásnych priestoroch cvičnej súdnej 

siene hosťujúcej fakulty, v ktorej boli vystavené i starožitnosti pochádzajúce z čias založenia 

fakulty.  

mailto:spcp@prf.cuni.cz
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 Bezprostredne po skončení rokovania sekcie sa väčšina účastníkov presunula 

do historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí, kde sa 

vo večerných hodinách konala slávnostná recepcia. Po prípitku predsedníčky Ústavného súdu 

Slovenskej republiky JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., a dekana Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD., pokračovalo stretnutie približne 

dvoch stovák hostí v priateľskej atmosfére pri pripravených pokrmoch a nápojoch. 

Nasledujúci deň pokračovalo rokovanie niektorých sekcií. Výsledky konferencie budú 

verejnosti predstavené v podobe recenzovaného elektronického zborníku. 

Adam Csukás 

 

Výroční kontrola činnosti SPCP úspěšně vykonána 

Dne 16. března 2018 vykonala kontrolní komise Společnosti pro církevní právo  

 kontrolu hospodaření, 

 kontrolu vedení členského seznamu Společnosti pro církevní právo a 

 kontrolu redakční činnosti při vydávání Revue církevního práva za rok 2017, 

a to vše ve smyslu § 8 stanov Společnosti pro církevní právo. Navázala tak na předchozí 

kontrolu za rok 2016, která se uskutečnila 26. června 2017. 

 Kontrolní komise neshledala žádné nesrovnalosti a potvrdila, že všechny tři 

kontrolované oblasti činnosti jsou řádně vedeny. Výsledky kontroly budou předloženy spolu 

s výsledky kontroly z 26. června 2017 nejbližší valné hromadě Společnosti pro církevní 

právo, která bude svolána letos ještě do prázdnin. 

 

Revue církevního práva č. 71–2/2018 před sazbou 

S radostí oznamujeme, že jsme podle plánu k dnešnímu dni uzavřeli druhé číslo letošního 

ročníku Revue církevního práva a koncem týdne ho předáme do sazby. 

 Nové číslo obsahuje tyto články: 

 A. Csukás :  Cirkevná konkurencia v Československu, 

 M. Kolářová:  Předmanželská smlouva a platnost manželství, 

 S. Přibyl:  Pavlova nauka o manželství v prvním listu Korinťanům, 

 T. Parma: Papežská konstituce Veritatis gaudium a její dopad na teologické fakulty, 

 M. B. Čačík :  Změny v kanonizačním procesu po roce 1983. 

 V současné době je v plném proudu příprava třetího čísla Revue, které vyjde na 

začátku prázdnin tohoto roku. Několik článků je již v recenzním řízení, v některých případech 

již uzavřeném. Povzbuzujeme autory k psaní dalších článků a recenzí na novou literaturu. 

V třetím čísle je dosud několik míst volných. Později došlé příspěvky budou moci být 

zařazeny do čtvrtého čísla Revue, které vyjde v říjnu tohoto roku. 
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Z nové literatury 

Časopisy 

Jurisprudence, Právnická fakulta Univerzity Karlovy a Wolters Kluwer, Praha, ISSN 1802-

3843 (print), 

z obsahu: 

BENÁK, Jaroslav, Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Konfesní právo [recenze], 

s. 42–43. 

 

Právněhistorické studie, Karolinum, Praha, ISSN 0079-4929, 

č. 47/2, 

z obsahu:  

KOTOUS, Jan, Kapitoly z dějin českého právnického rodu Mokrých [recenze], s. 156, 

NOVÁK, Marek, Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Církevní právo [recenze], s. 143–

147. 

 

 

 

 

Všem čtenářům krásné a požehnané prožití velikonoční doby  

přeje redakce Aktualit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha: Anketní lístek Karlovarských právnických dnů k hlasování o nejlepší právnický 

časopis a nejlepší judikát 
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KARLOVARSKÉ PRÁVNICKÉ DNY  

PRESTIŽNÍ CENA 2018 
 

pro nejlepší právnický časopis v České a Slovenské republice   

 
 

A n k e t n í   l í s t e k 
 

 

 
 

 

časopis vydavatel   

Hodnoťte 1-10 úroveň 

 

odborná informační 

1 Acta Iuridica Olomucensia Univerzita Palackého v Olomouci ČR     

2 Ad Notam Notářská komora ČR  ČR    

3 Ars notaria Notárska komora SR  
SR    

4 Bulletin advokacie Česká advokátní komora ČR    

5 Bulletin slovenskej advokácie Slovenská advokátska komora SR    

6 Bulletin Stavební právo  Česká společnost pro stavební právo ČR    

7 Časopis pro právní vědu a praxi Masarykova univerzita, Brno ČR    

8 International and Comparative Law Review Univerzita Palackého v Olomouci ČR    

9 Jurisprudence Wolters Kluwer ČR, a.s. a PFUK ČR    

10 Justičná revue Ministerstvo spravodlivosti SR SR    

11 Kriminalistika Ministerstvo vnitra ČR ČR    

12 Obchodní právo Wolters Kluwer ČR, a.s. ČR    

13 Obchodněprávní revue C. H. Beck Praha ČR    

14 Právněhistorické studie PF Univerzita Karlova v Praze  ČR    

15 Právní rádce Economia, a.s. ČR    

16 Právní rozhledy C. H. Beck Praha ČR    

17 Právník Ústav státu a práva AV ČR ČR    

18 Právny obzor Ústav štátu a práva SAV SR    

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

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

21 Revue církevního práva Společnost pro církevní právo ČR    

22 Revue pro právo a technologie Masarykova univerzita Brno ČR    

23 Soudce Soudcovská unie ČR ČR    

24 Soudní rozhledy C. H. Beck Praha ČR    

25 Správní právo Ministerstvo vnitra ČR ČR    

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

27 Trestněprávní revue C. H. Beck Praha ČR    

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

29 Zo súdnej praxe Wolters Kluwer SR s.r.o. SR    

30 Zpravodaj Jednoty českých právníků Jednota českých právníků ČR 

 

 

31 Epravo EPRAVO.CZ, a.s. ČR 

 

 

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

 

 

33  Jiné právo Kolektiv autorů (blog) ČR 

 

 

Hodnotí se zvlášť odborná úroveň (převládající) příspěvků v časopisu a informační úroveň časopisu v oblasti jeho zaměření 
v rozmezí 1 nejnižší - 10 nejvyšší hodnocení, a to na základě osobní znalosti a možnosti srovnávat. 
 
Jméno, příjmení, titul………………………………………………………….Profese……………………………………………………  
Adresa sídla……………………………………………………………………Tel……………………………..e-mail…………………... 
 
Prohlašuji, že jsem anketní lístek vyplnil/a osobně. 
                                                                                                                                                                          podpis 

 

 
 
Anketní lístek lze vyplnit a zaslat nejpozději do 8. 6. 2018  poštou na adresu na Karlovarské právnické dny, 110 00 Praha 1, Národní 10, případně 
vyplňte na webové stránce nebo zašlete per e-mail na adresu casopis@kjt.cz. 
Anketní lístky budou slosovány o věcné ceny věnované nakladatelstvími.   
Prestižní cena společnosti bude předána na slavnostní recepci dne 15. 6. 2018 v rámci XXVI. Konference v Karlových Varech.  
Více, včetně statutu ceny  viz www.kjt.cz, kde lze rovněž navrhovat soudní rozhodnutí  k ocenění „Poctou judikátu“. 

 
 

 

https://www.wolterskluwer.sk/sk/katalog?_filter_refine_3=16
http://www.kjt.cz/


POCTA ZA NEJLEPŠÍ JUDIKÁT 
 

V oblasti české judikatury za období 2017-2018 doporučuji pro významný přínos právní praxi a teorii k ocenění: 

  
soud: sp. zn. ze dne publikovaný v: 
    

důvod:    
 

 

 


