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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 7/2018/1 9. ročník 2. července 2018

 

Revue církevního práva na třetím místě v České republice 

a Slovenské republice 
S radostí oznamujeme, že Revue církevního práva se v soutěži organizované Společností 

německých, českých, slovenských a rakouských právníků Karlovarské právnické dny 

o nejlepší právnický časopis v období 2017/2018 umístila 

na třetím místě za Českou republiku a Slovenskou republiku. 

Výsledek byl vyhlášen při slavnostní recepci v Grandhotelu Ambassador Národní dům 

v Karlových Varech v pátek 15. června 2018. Do soutěže se přihlásilo 33 českých 

a slovenských časopisů. Na prvních třech místech se umístily tyto časopisy: 

1. Bulletin advokacie (Česká advokátní komora), 

2. Právní rozhledy (C. H. Beck), 

3. Revue církevního práva (Společnost pro církevní právo). 

Děkujeme autorům, redaktorům a odborným recenzentům článků za jejich vynikající výkon. 

Současně děkujeme všem věrným čtenářům, kteří odevzdali svůj hlas pro náš časopis. 

Publikace Církevní právo oceněna v letošním ročníku Soutěže 

vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově 

Ocenění v rámci soutěže vysoce kvalitních monografií se na půdě Univerzity Karlovy udílí 

od roku 2010. Přihlášené monografie jsou hodnoceny dvěma jedenáctičlennými komisemi 

(jedna komise hodnotí publikace z oblasti humanitních a sociálních věd, druhá z oblasti věd 

přírodních a lékařských), které hodnotí vědecký přínos daných publikací pro jednotlivé obory. 

 Dle výsledků vyhlášených 13. června 2018 se mezi oceněnými publikacemi umístila 

monografie Církevní právo od autorů Jiřího Rajmunda Tretery a Záboje Horáka, která vyšla 

v květnu loňského roku v nakladatelství Leges. 

http://www.knihyleges.cz/cirkevni-pravo
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Úspěch studentské práce o konfesním právu 

V pondělí 25. června 2018 byly při slavnostním shromáždění ve sborovně Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy vyhlášeny výsledky XI. ročníku soutěže Studentské vědecké odborné 

činnosti (SVOČ). Vojtěch Círus, účastník vědeckého semináře z církevního a konfesního 

práva, se umístil svou prací Služkou nebo družkou? Austrokatolicismus a Modus vivendi. 

K proměnám vztahu státu a církve 19./20. století na velice pěkném třetím místě v sekci Právní 

dějiny – církevní právo. 

 

Ze slavnostního vyhlášení výsledků soutěže SVOČ ve sborovně PF UK. První zleva u stolu Vojtěch Círus. 

Foto Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

Srpnové sympozium kanonického práva v Spišské Kapitule 

Slovenská společnost kanonického práva připravila své 19. sympozium kanonického práva 

jako vždy do budovy kněžského semináře ve Spišské Kapitule v Spišském Podhradí, sídla 

Spišského biskupství, na dny 27. až 30. 8. 2018. 

 Tradice pořádat toto sympozium pro pracovníky církevních soudů a další kanonisty 

ze Slovenska i českých zemí byla založena v roce 1991. V první dekádě se sympozium konalo 

každoročně, nyní je svoláváno jednou za dva roky. 

 Také v tomto roce se očekává velká účast soudců, advokátů, notářů a dalších 

pracovníků církevních soudů všech osmi katolických diecézí latinského obřadu a tří eparchií 

byzantského obřadu na Slovensku, tak i zástupců všech šesti českých katolických církevních 

soudů a zástupců českých a slovenských univerzit. 
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Biskupská katedrála  

sv. Martina ve Spišském Podhradí. 

 

Foto Spišská diecéze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Počátek sympozia bude věnován tématům týkajícím se přípravy na uzavření manželství 

a založení rodiny a následného duchovního doprovázení manželů po sňatku.  

 Prof. JCDr. Janusz Kowal SJ, profesor Fakulty kanonického práva z Papežské 

Gregoriánské univerzity v Římě, pronese přednášku na téma Pastorační péče o rozvedené 

osoby, které uzavřely další sňatek: právní aspekty. Na podobné téma Pastorační péče 

o rozvedené osoby, které uzavřely další sňatek: pastoračně-právní aspekty doprovázení, 

rozlišování a integrace bude přednášet prof. JCDr. Alessandro Fadda z Teologické fakulty 

v Cagliari.  

 Na sympoziu bude věnována tradiční pozornost tématům z oborů církevního 

manželského a procesního práva. V tomto roce, podobně jako v minulých letech, přijali 

pozvání Mons. Miroslav Konštanc Adam OP a Mons. Grzegorz Erlebach, soudci Římské 

roty. První z nich pronese přednášku na téma Anorexie a bulimie a judikatura Římské roty, 

druhý na téma Vykonatelnost soudního rozsudku v procesech o prohlášení nulity manželství. 

 Dalšími přednášejícími v této části sympozia budou prof. Janusz Kowal SJ, jehož 

vystoupení se bude týkat případných nových titulů nulity manželství ve smyslu čl. 14 

procesních norem reformy papeže Františka. Profesoři z Fakulty kanonického práva 

v Benátkách prof. Giuliano Brugnotto a prof. Benedict Ndubueze Ejeh pojednají o tématu 

Doprovázení stran během procesu ve věci prohlášení nulity manželství a Právní pomoc 

stranám při procesu ve věci prohlášení nulity manželství podle nové legislativy papeže 

Františka. 

 V rámci třetího okruhu, věnovaného speciálním kanonickoprávním tématům, vystoupí 

Mons. Paweł Malecha, ochránce spravedlnosti Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury, 

s přednáškou na téma Předání kostela k nikoliv nečestnému světskému užívání (in usum 

profanum non sordidum). Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., IC.D., z Teologické 

fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, bude hovořit na téma Počátky a vývoj 

církevních institucí se zvláštním zřetelem k soudnictví. Mons. Miroslav Konštanc Adam OP 
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se bude zabývat tématem Nedokonané manželství (matrimonium non consummatum): právní 

aspekty. 

 Účastníci se mohou přihlásit na celé sympozium nebo jen na vybrané přednášky. 

Přihlášku je možno zaslat poštou na adresu Slovenská spoločnosť kánonického práva, Spišská 

Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie, anebo e-mailem na adresu sskp@kapitula.sk. Další 

informace lze získat na telefonním čísle Církevního soudu Spišské diecéze +421 53 419 41 77 

(Dr. Jozef Skupin a Mgr. Igor Dlugosch). Cizojazyčné přednášky budou tlumočeny 

do slovenštiny.  

Zářijová konference o náboženství a vězeňství v Brně se blíží! 

24. ročník mezinárodní vědecké konference Církev a stát na Právnické fakultě Masarykovy 

univerzity v Brně se letos koná 13. září 2018. Jako vždy je organizován katedrou ústavního 

práva a politologie této fakulty ve spolupráci se Společností pro církevní právo.  

 Připomínáme, že termín přihlášky zájemců o aktivní vystoupení je v konferenčním 

systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně stanoven na 31. srpna 2018, kdežto 

přihlášky účastníků bez aktivního vystoupení přijímá uvedený systém do pátku 7. září 2018, 

jak jsme již oznámili v Aktualitách č. 4/2018/2. 

 O předcházejících 23 ročnících konference, u jejíhož zrodu v roce 1995 stál 

JUDr. Michal Lamparter, Ph.D., z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, informujeme na 

nových internetových stránkách Společnosti pro církevní právo. Tamtéž naleznete sborníky 

z konferencí z let 2013 až 2017. 

Říjnová kanonickoprávní konference 

na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy 

o  mimokodexovém právu katolické církve 

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy pořádá v Praze ve dnech 29. až 31. října 

2018 mezinárodní vědeckou konferenci, na níž bude u nás poprvé v rámci jednoho 

přednáškového cyklu představeno recentní církevní právo, které není obsaženo v Kodexu 

kanonického práva. Na konferenci vystoupí pedagogové a znalci kanonického práva z České 

republiky, Slovenska, Polska, Itálie a Apoštolského stolce. Program konference a přihlášku 

naleznete v závěru těchto Aktualit. V příloze k příštímu číslu Aktualit připojíme medailonky 

přednášejících. 

Revue církevního práva č. 72–3/2018 v tisku 

Ve čtvrtek 28. června 2018 zaslala redakce do tiskárny ukončenou sazbu letošního třetího 

čísla Revue. S rozesláním tištěné verze lze počítat v druhé polovině července. V čísle 

naleznete tyto články: 

 P. Kroczek: Budoucnost výkladu kanonického práva, 

 S. Přibyl: Společné rozhodování věřících v rané církvi, 

 V. Hlinka: Obrana legitimity Urbana VI. v traktátu Johannese Braclise z roku 1379, 

 M. Vintrová: Partnerské násilí a neplatnost kanonického manželství, 

 J. Polívka: Podávání svatého přijímání dětem slovenských řeckokatolíků. 

mailto:sskp@kapitula.sk
http://cirkevastat.law.muni.cz/content/cs/
http://spcp.prf.cuni.cz/vyrocni-konference-v-brne/


5 

V rubrice Dokumenty jsou publikovány výňatky z pastýřských listů slovenských 

řeckokatolických biskupů o podávání Eucharistie malým dětem. Dále v čísle najdete jednu 

recenzi (A. Csukás), čtyři informace (J. Dvořáček, M. Menke, A. Csukás a J. R. Tretera) 

a obvykle bohatou informaci o nové literatuře, včetně časopisů Ecumeny and Law 

a Philosophy and Canon Law, vycházejících v polských Katovicích. 

 V současné době vrcholí přípravy dalšího č. 73–4/2018, jehož uzavření je plánováno 

na konec září 2018. 

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo 

R. D. Dominik Hroznata Holický, JC.D., z Českých Budějovic oslavil 13. června 2018 

dvacáté páté výročí svého kněžského svěcení. 

R. D. PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D. Th.D., soudní vikář diecézního soudu 

Litoměřické diecéze se sídlem v Liberci oslavil 6. června 2018 dvacáté výročí svého 

kněžského svěcení. 

R. D. ThLic. Mgr. Petr Kubíček, JC. D., farní vikář v Libochovicích oslavil 25. června 2018 

třicáté výročí svého kněžského svěcení. 

O. Ing. ThDr. PhDr. JUDr. Leo Salvet, Ph.D., DBA, dr. h. c., řeckokatolický správce chrámu 

sv. Kříže a sv. Heleny v Praze-Stodůlkách, složil úspěšně na Fakultě práva Janka Jesenského 

Vysoké školy Danubius v Sládkovičovu rigorózní zkoušku, obhájil rigorózní práci 

na téma Neodkladné, neopakovateľné a zisťovacie úkony v trestnom konaní a dosáhl tak 

dalšího akademického titulu JUDr. 

Mons. Vnislav Fruvirt, soudce Diecézního církevního soudu v Brně a výpomocný duchovní 

ve farnosti u kostela sv. Jana Evangelisty a sv. Jana Křtitele v Brně-Bystrci oslaví 

11. července 2018 své 95. narozeniny. 

Z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

Mgr. Otto Hradil obhájil 4. června 2018 diplomovou práci s názvem Církevní restituce 

dle zákona č. 428/2012 Sb., se zaměřením na vydávání zemědělských nemovitostí. Její autor se 

některých vydávacích procesů sám účastnil. Práce má kromě dobrého teoretického základu 

i řadu praktických aspektů a lze ji doporučit jak právním teoretikům, tak právníkům z praxe. 

Z červnového setkání Alumnů a přátel spolku Všehrd 

Ve čtvrtek 28. června 2018 se v podvečerních hodinách konalo v sále č. 38 na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy mimořádné setkání, organizované spolkem českých právníků 

Všehrd. Vrcholem oslavy bylo předání diplomu čestného člena in memoriam JUDr. Miloslavu 

Tomáškovi, který se po skončení druhé světové války spolupodílel na obnově Všehrdu. 

Diplom převzal jeho syn prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., proděkan Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy. 

 Současně obdrželi zasloužilí pracovníci Všehrdu pamětní diplomy, které jim osobně 

předal odstupující starosta spolku Martin Matoušek. Diplom obdržel a současně byl veřejnosti 

představen i nový starosta Jakub Míl. 
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Zprava prof. Michal Tomášek, dosavadní starosta Martin Matoušek a místostarosta Jaromír Šimek, 

nový starosta Jakub Míl, dosavadní jednatelka Veronika Dvořáková. 

Foto Záboj Horák 

Společnost pro církevní právo má 497 členů 

Oznamujeme, že podle záznamů v členském seznamu naše Společnost k 1. červenci 2018 

dosáhla celkového počtu 497 členů, má tedy o 6 členů více než na začátku roku. Pohyb členů 

v prvním pololetí 2018 vyjadřuje tato tabulka: 

Období Počet nově 

přijatých členů 

Počet členů, 

kteří vystoupili 

Počet členů, 

kteří zemřeli 

Počet členů  

k 1. 7. 2017 

l. pololetí 2018 10 4 0 497 

Vítáme XVI. všesokolský slet v Praze 

S velkou radostí jsme přijali zprávu, že ve dnech 1. až 6. července 2018 bude uspořádán 

v Praze všesokolský slet za účasti asi 15 000 cvičenců. Vzpomínáme zásadního významu, 

který pro český národ, svobodu a demokracii vždy znamenalo a nadále znamená působení 

tělocvičných organizací Sokol a Orel. V dnešních dnech, kdy se vše točí kolem konzumu 

a prospěchářství, je důležité si připomenout sokolské heslo Ni zisk, ni slávu i důležitost 

působení idealistických společenství v národě. Pro všechny z nás platí: Tužme se! 

Z nové literatury 

HALÍK, Tomáš, To že byl život?, Z podzemní církve do labyrintu svobody, Praha, NLN – 

Nakladatelství Lidové noviny, 2018, 328 s., ISBN 978-80-7422-642-7. 
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PIVOŇKA, Bohdan, Duchovní služba v postkomunistickém vězení aneb ohlédnutí 

za dvacetiletím Vězeňské duchovenské péče, Zdeněk Susa, Středokluky, 2018, 271 s., ISBN 

978-80-88084-16-7. 

Časopisy 

Dialog Evropa XXI, Revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu, Moravsko-slezská 

křesťanská akademie, Brno, ISSN 1210-8332, 

č. 1–4/2017. 

 

Dingir, Religionistický časopis o současné náboženské scéně, Dingir, s. r. o., Praha, ISSN 

1212-1371, 

č. 2/2018, 

z obsahu: 

BARGÁR, Pavol, Nové mníšstvo u evanjelikálov: Kreatívne privlastnenie si tradície 

v evanjelikálnom kontexte, s. 61–64, 

MACEK, Petr, Komunita jako Boží záměr: Komunity mennonitů uchovávají dědictví 

radikální reformace, s. 50–53, 

MRÁZEK, Miloš, Bratrstvo jako nová církev? Cesta Kněžského bratrstva k registraci 

jako náboženské společnosti, s. 45–48, 

SOUKUPOVÁ, Monika, Mesiánský judaismus: Historie, charakter a česká podoba 

světového hnutí, s. 38–40, 

TESAŘ, Karel, Počátky víry Bahá'í u nás: Dějiny bahá'í společenství v českých zemích 

do druhé světové války, s. 42–44, 

WEISSMANOVÁ, Deborah, Náboženské kibucy v Izraeli: Experiment židovského 

komunitního života, s. 54–58. 

 

 

 

 

Redakce Aktualit přeje všem čtenářům krásné letní dny! 
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Mimokodexové právo
katolické církve

Mezinárodní konference kanonického práva
29. – 31. října 2018

Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6

Program

Pondělí 29. 10. 2018
13.30  zahájení 
14.00–15.30 Dějiny kanonického práva + Kodex CIC 1917 
  ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D. (KTF UK Praha)
15.45–17.15 Ústavní právo + Praxe římské kurie a římských soudů 
  ICDr. MVDr. Miroslav Konštanc Adam (Rota Romana Vatikán)

Úterý 30. 10. 2018
 9.00 – 10.30 Volba papeže + Magisteriální právo 
  doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JCD. (JČU Č. Budějovice)
10.45 – 12.15 Vývoj konfesního práva v ČR + Současné konfesní právo 
  JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D. (KTF UK Praha)
14.00 – 15.30 Vývoj kanonizačního práva + Kanonizační právo 
  doc. JUDr. Vojtech Vladár, Ph.D. (TU Trnava)
15.45 – 17.15 Trestní a procesní právo + Správní procesní právo 
  Dr. Libor Botek, Th.D. (CMTF UP Olomouc)

Středa 31. 10. 2018
9.00 – 10.30 Mezinárodní právo církve + Konkordát v Polsku 
  prof. dr. hab. Mirosław Sitarz (KUL Lublin)
10.45 – 12.15 Právo východních církví + Kodex CCEO 1990 
  prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, Ph.D. (PIO Řím)

www.ktf.cuni.cz
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MIMOKODEXOVÉ PRÁVO KATOLICKÉ CÍRKVE 
Přihláška na mezinárodní konferenci 

29. – 31. října 2018, Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6 

 

1. ÚDAJE ÚČASTNÍKA: 

Jméno a příjmení (i s tituly):  

Email:  

Odborná organizace:  

 

2. KONFERENČNÍ POPLATEK 

Poplatek za pasivní účast na konferenci činí 350,- Kč. 

 
Potvrzení o zaplacení konferenčního poplatku chci vystavit na (nehodící se škrtněte): 

a) mé jméno 
 

b) jméno organizace – doplňte prosím fakturační údaje organizace: 
Název organizace: 
Sídlo organizace: 
IČ: 
DIČ: 

 
 
Pokyny k platbě: 
VS: 29102018 
Do poznámky uveďte jméno účastníka, za kterého je poplatek hrazen.  
Platbu je třeba provést do 12. 10. 2018. Platba na místě v hotovosti není možná. 

 
 

 

3. INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše výše uvedené osobní údaje jsou potřebné pro registraci na konferenci, přípravu 
konferenčních materiálů a vystavení daňového dokladu. Tyto údaje budeme uchovávat 
po dobu 5 let.  

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů v rámci Univerzity Karlovy najdete v odkazu 

zde.  Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámil s připojenou informací o 

zpracování osobních údajů. 

Přeji si dostávat informace o akcích s tématikou církevního práva i po skončení 
konference (Prosím zaškrtněte odpověď. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat): 

ano          –            ne  

Přihlášku odešlete na email konference.pravo@ktf.cuni.cz 

https://cuni.cz/UK-9056.html

