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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 4/2018/2 9. ročník 12. dubna 2018
 

Valná hromada Společnosti pro církevní právo 

Na své schůzi ve čtvrtek dne 12. dubna 2018 rozhodl pracovní výbor Společnosti pro církevní 

právo, že svolává podle ustanovení § 6 odst. 1 a § 7 odst. 5 stanov řádnou Valnou hromadu 

Společnosti pro církevní právo, a sice na 

úterý 15. května 2018 v 17.00 hodin. 

Valná hromada se koná v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Starém 

Městě, nám. Curieových 7, v zasedací místnosti č. 38 (v přízemí vpravo, za Myslbekovou 

sochou Oddanost). 

 Současně rozhodl o návrhu kandidátní listiny členů a náhradníků pracovního výboru 

a členů a náhradníků kontrolní komise Společnosti. 

 Všechny členy Společnosti pro církevní právo srdečně zveme. 

79. večer Společnosti pro církevní právo 

Srdečně zveme členy i příznivce Společnosti, studenty i širokou veřejnost na 79. večer 

Společnosti pro církevní právo z cyklu Působení práva ve společnosti a církvi, jenž se bude 

konat rovněž 15. května 2018, hned po skončení valné hromady plánovaném na 18.00 hodin, 

v téže zasedací místnosti. Tématem večera bude beseda na téma Výhledy českého konfesního 

práva do budoucnosti a činnost Společnosti pro církevní právo. Součástí večera bude tradiční 

kytarový koncert a přátelský rozhovor nad číší vína s malým pohoštěním. 

Nový předseda Papežské rady pro legislativní texty 

Petrův nástupce jmenoval nového předsedu Papežské rady pro legislativní texty. Stal se jím 

arcibiskup Filippo Iannone, sekretář zmíněného úřadu poté, co dosavadní předseda kardinál 

Francesco Coccopalmerio odstoupil z důvodu dovršení kanonické věkové hranice pro výkon 

úřadů v římské kurii. Kardinál Coccopalmerio byl v tomto úřadu od roku 2007 a v březnu 
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oslavil 80. narozeniny. Nový předseda zmíněné papežské rady arcibiskup Iannone má 61 let. 

Narodil se v Neapoli, patří do karmelitánského řádu. Kněžské svěcení přijal v  roce 1982 

a biskupem se stal v roce 2001. 

Z letošního Národního pochodu pro život a rodinu v Praze 

V sobotu 7. dubna 2018 prošel Prahou XVIII. ročník Národního pochodu pro život a rodinu. 

Téměř osm tisíc účastníků, mezi nimiž byli i mnozí členové Společnosti pro církevní právo, 

se sjelo do Prahy, aby vyjádřilo svou podporu životu a tradiční rodině. To demonstrovala 

i silná účast často početných, někdy i vícegeneračních, rodin. Z velké části se jednalo 

o Moravany, kteří mnohdy přijeli i se svými kněžími, včetně moravského metropolity. 

 Součástí programu byla i pontifikální mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava 

a Vojtěcha na Hradě pražském, při níž hlavní celebrant, kardinál Dominik Duka OP, podpořil 

přítomné rodiny, aby vytrvaly a neúnavně svědčily o životě a lásce ve skutečné rodině. 

 Následoval přesun na Klárov, kde byl připraven krátký program pro děti, a zároveň čas 

na oběd. A poté, už samotný pochod, zakončený u sochy sv. Václava požehnáním všem 

přítomným arcibiskupem Janem Graubnerem a zpěvem Svatováclavského chorálu.  

 Akci jako každý rok pořádalo Hnutí pro život, spolek usilující o obnovu společenské 

a právní ochrany života od početí do přirozené smrti. 

Vojtěch Círus 

 

 
Z Národního pochodu pro život a rodinu 2018. 

Foto Ferdinand Peroutka 
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Pozvání z Common Law Society 

Common Law Society zve na tradiční akademickou akci Lord Slynn Memorial Lecture, jež se 

zaměřuje na právo Evropské unie. Hostem letošního ročníku bude předseda Soudního dvora 

Evropské unie Koen Lenaerts. Přednáška se uskuteční v pondělí 16. dubna 2018 ve 12.00 

hodin v Collegiu maximu, tj. v posluchárně č. 100. 

 Common Law Society je spolek studentů, absolventů a pedagogů, jenž působí 

na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Byl založen v roce 1998 s cílem studia anglo-

amerického práva. Během doby se jeho zájem rozšířil na evropské, mezinárodní a srovnávací 

právo, jakož i na právo kontinentální.  

 Od samého počátku Společnost pro církevní právo, založená roku 1994, spolupracuje 

s Common Law Society a účastní se některých jejích akcí. Oba spolky patří k bohaté škále 

fakultních spolků, mezi něž náleží Spolek českých právníků Všehrd, ELSA (European Law 

Students’ Association), Juristi, Prager Deutscher Klub a Kappa Omega. Informace o jejich 

činnosti lze najít prostřednictvím internetových stránek fakulty, na dolní liště první stránky. 

Církev a stát tentokrát na téma náboženství a vězeňství 

Dovolte, abychom Vás pozvali na letošní ročník konference Církev a stát, který se 

koná 13. září 2018 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Stejně jako 

v minulosti i letos pořádají konferenci Katedra ústavního práva a politologie Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Společnost pro církevní právo. Konference se zaměří 

na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené se vztahem náboženství 

a vězeňství. Od konference se očekává jak zhodnocení stávajícího právního stavu, tak úvahy 

de lege ferenda.  

 Přihlášky účastníků bez aktivního vystoupení přijímá Konferenční systém Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a to do pátku 7. září 2018. Zájemci o aktivní 

vystoupení se přihlásí prostřednictvím tohoto systému do 31. srpna 2018, kdy je nutno vložit 

název zamýšleného příspěvku. Z konference bude zpracován recenzovaný sborník příspěvků. 

Úplnou verzi příspěvku je třeba vložit do konferenčního systému do konce září 2018. 

Konferenční poplatek se nevybírá. 

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo 

R. D. ICLic. Mag. theol. Stanislav Brožka byl kardinálem Dominikem Dukou OP, 

arcibiskupem pražským, na dobu od 1. dubna 2018 do 31. března 2023 jmenován soudcem 

Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské. 

D. ICLic. PaedDr. Mgr. Marián Bartoloměj Čačík OPraem., převor Strahovského kláštera 

a soudce Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské, oslavil dne 12. dubna 2018 

své 40. narozeniny. 

  

https://www.prf.cuni.cz/
http://cirkevastat.law.muni.cz/content/cs/
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Prof. Wolfgang Wieshaider z Právnické fakulty Vídeňské univerzity a hostující profesor na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy přednášel dne 12. dubna 2018 v Praze v rámci předmětu Konfesní právo. 

Foto Antonín Krč 
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