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JUDr. Jan Kotous oslaví své sedmdesáté narozeniny
18. října 2018 se dožívá uvedeného
životního jubilea JUDr. Jan Kotous,
dlouholetý člen Společnosti pro církevní
právo, rodák z Českých Budějovic. Patří
mezi odborníky v oboru sociální politiky
a této problematice zasvětil řadu let svého
učitelského působení na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezbezpečení Právnické fakulty Univerzity
Karlovy; vyučuje také na Vysoké škole
CEVRO Institut. V letech 1992–2012 byl
ředitelem kanceláře Královské kolegiátní
kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, dlouhá léta působil v legislativním odboru
Ministerstva práce a sociálních věcí a po roce 1989 jako ředitel personálního odboru
Ministerstva kultury.
JUDr. Jan Kotous je znám jako neúnavný organizátor společenského a kulturního
života, zejména ve spojení s činností vyšehradské kapituly a vedením spolku Vyšehrad z. s.
Stal se redaktorem odborných sborníků, jakož i autorem vysokoškolských skript a dalších
publikací v oborech právní dějiny, církevní právo a soukromé právo. V Revue církevního
práva, Právněhistorických studiích a jiných odborných periodicích publikoval řadu článků
věnovaných předním osobnostem českého národního života a české země, zejména
z kněžského a právnického stavu. Vedle postav velkých a nezapomenutelných přibližuje
čtenáři často i takové hrdiny, na které se již často nevzpomíná. Tak velice a značnou měrou
přispívá k oživení historické paměti národa.
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Hojná literární žeň posledních dnů
Minulý týden byl bohatý vydáním několika nových knižních titulů z oblasti církevního
a konfesního práva a právních dějin církví.

Anotace všech tří nových knižních titulů přineseme v příštích Aktualitách SPCP. Rovněž
zprávy a fotografie ze dvou konferencí s konfesněprávní tématikou, které se konaly ve dnech
20. až 22. září 2018 v Trnavě, které nám zaslala Dr. Monika Menke z olomoucké univerzity,
budou uveřejněny v příštích Aktualitách.

Poděkování za mimořádné dary
k udržení Revue církevního práva
Dne 17. září 2018 jsme v předcházejících druhých zářijových Aktualitách SPCP č. 9/2018/2
oznámili, že kancelář podvýboru Konference katolických biskupů Spojených států
amerických pro pomoc církvi ve střední a východní Evropě nám oznámila, že až dosud
poskytovaná dotace na část nákladů na vydávání Revue církevního práva se nám od roku
2019 zastavuje.
Napsali jsme též o důvodech, které nám byly při telefonickém jednání s uvedenou
kanceláří potvrzeny. Naše společnost tak přichází od příštího roku o částku 12.000 USD, což
činí přibližně 250.000 Kč.
S radostí oznamujeme, že řada členů Společnosti pro církevní právo a čtenářů Revue
církevního práva reagovala promptním zasláním darů na některý z účtů Společnosti pro
církevní právo i poukázáním dosud nezaplacených členských příspěvků na rok 2018.
V mezidobí od 17. září 2018 do 13. října 2018 došly na účet SPCP
1. u České spořitelny dary ve výši 48.500 Kč od 12 dárců a členské příspěvky ve výši 6.600
Kč od 16 plátců,
2. u Fiobanky dar 827 Euro od 1 dárce a 75 Euro od 5 plátců.
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Srdečně děkujeme všem dárcům i plátcům členských příspěvků, a vyzýváme další
čtenáře, aby se připojili a pomohli tak doplnit finanční zdroje pro vydávání Revue církevního
práva na příští rok.
Platební údaje pro platby z České republiky
č. ú.: 1939518309/0800
Platební údaje pro platby ze Slovenska a ostatních zemí s měnou Euro
IBAN: CZ62 2010 0000 0025 0114 3973
SWIFT: FIOBCZPPXXX
Tyto platební údaje jsou trvale uveřejněny na internetových stránkách SPCP.
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