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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 
PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 10/2018/1 9. ročník 1. října 2018
 

Společnost pro církevní právo má 500 členů 

Od 1. července 2018 do 1. září 2018 vystoupili ze Společnosti pro církevní právo 2 členové 
a do Společnosti vstoupilo 5 nových členů, takže Společnost pro církevní právo dosáhla 
ke dni 1. září 2018 rovného počtu 500 členů. 
 

Výuka církevního a konfesního práva na Právnické fakultě UK 
rozšířena 

V zimním semestru akademického roku 2018/2019 dochází na Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy (PF UK) k rozšíření výuky oborů církevního a konfesního práva o nový volitelný 
předmět Náboženská svoboda v evropském kontextu, který bude vyučovat JUDr. Jakub Kříž, 
Ph.D., autor monografií a komentářů ke konfesněprávním předpisům a přední pražský 
advokát. 
 V zimním semestru se vyučuje šesti předmětům církevního a konfesního práva. 
Studenti všech ročníků právnické fakulty i jiných fakult Univerzity Karlovy si mohou zapsat 
do 21. října 2018 jeden i několik předmětů; za úspěšné absolvování každého z nich získávají 
3 kredity.  

Jde o tyto předměty: 

1. Církevní právo 

Součást specializačního modulu Církevní právo. Přednášky se konají každé pondělí 12.00–

14.00, počínaje od 8. října 2018, v posluchárně č. 120. Jde o úvod do církevního práva s tímto 
programem: ústavní právo a struktura církví v ČR, obecné normy kanonického práva, právo  
magisteriální a právo řeholní. Přednášejí prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj Horák. 
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2. Manželské a procesní právo církevní 

Součást specializačního modulu Církevní právo. Přednášky se konají každý čtvrtek 10.00–

12.00, počínaje od 11. října 2018, v posluchárně č. 120. Náplní je kanonické manželské 
a trestní právo, řízení před katolickými církevními soudy a svátosti katolické církve. 
Přednášejí prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj Horák. 

3. Náboženská svoboda v evropském kontextu 

Přednášky se konají každý pátek 8.00–10.00, počínaje od 12. října 2018, v posluchárně č. 225. 
Předmět se zaměřuje na právní úpravu náboženské svobody v evropských zemích s přesahy 
do práva USA. Věnuje se judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora 
EU. Přednáší JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. 

4. Comparative Law of Religion 

Přednášky se konají v jednotýdenním bloku od 26. do 30. listopadu 2018 v posluchárně 243. 
Výuka probíhá anglicky. Předmět je úvodem do srovnávacího konfesního práva evropských 
zemí. Věnuje se právní úpravě užívání náboženských symbolů, výstavbě sakrálních objektů, 
oblečení, jehož nošení je motivováno nábožensky, a postavení náboženských svátků ve 
vybraných evropských zemích. Zkouška se skládá 30. listopadu 2018 od 13:00 v místnosti 
243. Přednáší prof. Dr. iur. Wolfgang Wieshaider z Vídně, hostující profesor PF UK. 

5. Vědecký seminář – Právo a Bible 

Koná se v rozsahu 2 hodin jednou za čtrnáct dnů, každé druhé úterý 12.00–14.00 počínaje od 
9. října 2018, v učebně č. 348. Každý účastník si připraví a pronese referát na dohodnuté 
téma. Základ studia spočívá v práci se starozákonními a novozákonními texty s právním 
obsahem. Obsah předmětu se každý semestr mění, a proto si jej studenti mohou zapsat 
opakovaně. Vedou prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj Horák. 

6. Vědecký seminář z církevního a konfesního práva 

Koná se v rozsahu 2 hodin jednou za čtrnáct dnů, každé druhé úterý 12.00–14.00 počínaje od 
16. října 2018, v učebně č. 348. Každý účastník si připraví a pronese referát na dohodnuté 
téma. Obsah předmětu se každý semestr mění, a proto si jej studenti mohou zapsat opakovaně. 
Vedou prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj Horák. 

Církevněprávní témata v oborech právních dějin 

V povinném předmětu Dějiny práva a státu evropských zemí a USA jsou 4 hodiny věnovány 
dějinám kanonického práva a vztahu církví a státu. V předmětu Dějiny právnického stavu a 

právnických profesí jsou 2 hodiny věnovány tématu Církevní úřady a právníci v katolické 
církvi. V předmětu Právní systémy zemí Blízkého východu a Afriky je po dvou hodinách 
vyhrazeno tématům dějiny práva starého Izraele a dějiny islámského práva. 

Letní semestr 

V letním semestru si studenti mohou podobným způsobem zapsat tyto navazující předměty: 
Právní dějiny církví, Správní a majetkové právo církevní, Konfesní právo, Vědecký seminář – 

Právo a Bible, Vědecký seminář z církevního a konfesního práva a Právní systémy zemí 

Latinské Ameriky, jižní Asie a Oceánie. 
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Ocenění arciděkana Jiřího Hájka 

V sobotu 15. září 2018 se v klášteře 
premonstrátů v Teplé u Mariánských Lázní 
konala diecézní pouť u příležitosti oslav 
25. výročí založení Plzeňské diecéze. Při 
této příležitosti bylo oceněno jedenáct 
osobností, které se o diecézi významným 
způsobem zasloužily.  

Jedním z oceněných je A. R. D. Mgr. Jiří 
Hájek, arciděkan ve Stříbře a zakládající 
člen Společnosti pro církevní právo. Z rukou 
Mons. Tomáše Holuba, diecézního biskupa 
plzeňského, obdržel křišťálovou plaketu za 
věrnou dlouholetou duchovní službu 
v diecézi. Mgr. Jiří Hájek působil téměř 
třicet let v Arcidiecézi pražské, a je 
generacím věřících znám jako dlouholetý 
farář v Praze-Vršovicích. V Diecézi 
plzeňské slouží od jejího založení. 

Slavnostní poutní mši v tepelském chrámu 
Zvěstování Páně celebroval Mons. Rudolf 
Voderholzer, diecézní biskup řezenský, 
koncelebranty byli Mons. Tomáš Holub, 
emeritní plzeňský biskup Mons. František 

Radkovský, tepelský opat Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem, a další kněží. Stovky věřících 
zaplnily celý chrám i prostranství před ním.  

 
Slavnostní zasedání v Modrém sále tepelského kláštera dne 15. září 2018. Foto Soňa Pikrtová 

Arciděkan Jiří Hájek přebírá ocenění z rukou 
Mons. Tomáše Holuba. Foto Soňa Pikrtová 
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Zahájení akademického roku v Praze 

Připomínáme, že v úterý 2. října 2018 v 18.00 hod. se v chrámu pražské akademické farnosti 
Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu slaví slavnostní bohoslužba na zahájení 
akademického roku s prosbou o pomoc Ducha svatého pro studenty, učitele a zaměstnance 
vysokých škol v Praze. Hlavním celebrantem je Mons. prof. Tomáš Halík, koncelebranty 
ostatní kněží farnosti a kněží vyučující na fakultách pražských vysokých škol.  

 

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo 

Dne 26. září 2018 obhájil archimandrita Evfrosin – doc. JUDr. ThDr. Oleksandr Bilash, CSc., 
z Užhorodu na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy disertační práci na téma 
Svoboda svědomí a náboženská politika sovětského režimu na Jihu Ukrajiny v letech 1917–

1939 (historický a právní aspekt): od státu k jednotlivci a získal tak akademický titul Ph.D.  

 

International Encyclopedia of Laws / Religion k dispozici online 

Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy nás informovala, že zájemci z řad studentů 
a učitelů ze všech fakult Univerzity Karlovy mají nyní neomezený přístup k digitální verzi 
konfesněprávní řady International Encyclopedia of Laws. V jejím rámci vyšla kniha Religion 

and Law in the Czech Republic autorů Jiřího Rajmunda Tretery a Záboje Horáka, jakož i další 
svazky z jiných zemí z celého světa. Encyklopedii doporučujeme zejména studentům práv, 
teologie všech vyznání, sociálních a humanitních věd. 

 

Z nové literatury 

KOTOUS Jan (ed.), Soudce Antonín Mokrý vzpomíná, Memorabilia iuridica sv. 9, Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta, Praha, 2018, 137 s., ISBN 978-80-87975-77-0. 

 

 

Přejeme všem členům a příznivcům radostné prožití svátku hlavního 

patrona českých zemí a českého národa sv. Václava. 
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