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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 
PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

č. 11/2018/2 9. ročník  2. listopadu 2018
 

Den spolků na právnické fakultě v Praze 
 
V pondělí dne 29. října 2018 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnila 
celodenní prezentace studentských spolků, jak se stalo v posledních letech pravidelným 
zvykem vždy na počátku akademického roku.  
 

 
 

Vstup na začátku prezentace: zleva Jan Procházka, Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák. 
 

Foto Kateřina Křížová 
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 U stolečku Společnosti pro církevní právo ve vstupní hale fakulty zvané „bazén“ se 
 vystřídali studenti právnické fakulty Kateřina Křížová, která převzala celodenní záštitu nad 
celou akcí, Anežka Straková, Jakub Nagy, Jan Procházka, Vojtěch Círus a Miroslav Nerad, 
vesměs členové Společnosti.  
 Již od deváté hodiny dopolední měl každý, kdo procházel fakultním bazénem, 
možnost se u stolečku naší společnosti seznámit s našim čtvrtletníkem Revue církevního 
práva, s měsíčníkem Newsletter for the English Speaking Members and Friends of the Church 
Law Society Prague, Brno, Olomouc a se čtrnáctideníkem Aktuality – Internetový zpravodaj 
Společnosti pro církevní právo, a poprvé i s druhým svazkem naší neperiodické knižní 
produkce Knižnice církevního a konfesního práva. Upozorňováni byli i na naše od dubna 
2018 nové a týdně doplňované české i anglické internetové stránky http://spcp.prf.cuni.cz. 
V průběhu dne se do Společnosti pro církevní právo přihlásilo šest nových členů.   
 Neodmyslitelnou součástí a nikým nenapodobenou specialitou naší prezentace ve 
fakultním bazénu je pravidelně hudební doprovod. Zatímco v předchozím  roce to byla 
kytarová produkce Štěpána Korence, letos nám na ukulele zahrál a své oblíbené písničky 
zazpíval doc. Záboj Horák. Prezentace byla ukončena po čtvrté hodině odpolední. 
 Fotodokumentace z celého dne umístíme na internetových stránkách Společnosti ve 
složce O NÁS – FOTOGALERIE a ve složce AKCE – DEN SPOLKŮ V PRAZE. 
 

Jiří Rajmund Tretera 

 

 
 

Před obědem: zleva prof. Jiří Rajmund Tretera, Kateřina Křížová, doc. Kristina Koldinská 
a doc. Záboj Horák. 

 
Foto Jan Šejdl 
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Mezinárodní konference kanonického práva 
 
Ve dnech 29. – 31. října 2018 se na půdě Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 
konala mezinárodní konference kanonického práva na téma Mimokodexové právo katolické 
církve, jehož se jako posluchači zúčastnily tři desítky kanonistů z celé České republiky. 
Cílem této konference bylo představit především odborné veřejnosti tu část kanonického 
práva, která se nenachází v aktuálním Kodexu kanonického práva (CIC/1983), a která se 
povětšinou ani na našich teologických fakultách nepřednáší. Pozvání k přednášení přijali jak 
domácí, tak i zahraniční pedagogové.   
 V úvodu do problematiky konference představil ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D. 
z místní katedry pastorálních oborů a právních věd stručný vývoj výuky kanonického práva ve 
světě i u nás, především ve srovnání posledních tří apoštolských konstitucí o církevních 
fakultách a univerzitách Deus scientiarum Dominus (1931), Sapientia Christiana (1979) 
a Veritatis gaudium (2017). V druhé části své přednášky se věnoval předchozímu kodexu 
CIC/1917 a jeho užití jeho ustanovení v současnosti. 
 

 
 

Pohled do auditoria konference. 
Foto Monika Menke 

 

Před auditorium poté předstoupil významný host prof. ICDr. MVDr. Miroslav Konštanc 
Adam OP, soudce Římské roty, emeritní rektor Papežské univerzity sv. Tomáše (Angelika) 
v Římě. Zajímavým způsobem přiblížil nejen platnou konstituci Pastor bonus (1988) 
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o římské kurii, ale především práci papeže Františka a jeho poradců na její reformě. Svůj 
výklad o práci nejvyšších papežských soudů doplňoval jak konkrétními příklady z praxe, tak 
i vlastními zkušenostmi soudce auditora.  
 Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích reprezentoval doc. JUDr. Stanislav 
Přibyl, Ph.D., JCD., Th.D. Po zevrubném výkladu Apoštolské konstituce Universi Dominici 
gregis (1996), o uprázdnění Apoštolského stolce a volbě římského papeže, následovala 
přednáška o magisteriálním právu, tedy o předpisech upravujících záležitosti týkající se 
učitelského úřadu církve (magisteria). V první řadě šlo o Apoštolskou konstituci Fidei 
depositum (1992), k vydání Katechismu katolické církve, a následně o Apoštolskou konstituci 
Veritatis gaudium (2017). 
 JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D., přiblížil vývoj vztahu státu k církvím (především 
k církvi katolické) v našich dějinách, jeho normy v této oblasti v nedávné minulosti, 
a především přiblížil aktuální situaci a postoj k církvím v České republice v jejích platných 
předpisech. 
 Z Trnavské univerzity v Trnavě přijel doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, Ph.D. Stejně 
jako předcházející řečníci, měl i on přednášku rozdělenu do dvou částí: nejdříve poutavým 
způsobem vysvětlil beatifikační a kanonizační procesy v dějinách církve, a následně předložil 
přítomným výklad aktuálně platných kanonizačních norem, které již nejsou součástí kodexu, 
jako tomu bylo v CIC/1917, ale tvoří samostatnou apoštolskou konstituci Divinus Perfectionis 
Magister (1983). 
 Závěr druhého dne byl věnován tématu z oboru trestního nebo procesního práva. 
Dr. Libor Botek, Th.D., z Univerzity Palackého v Olomouci ve své prezentaci detailně probral 
jak novelizaci některých částí Kodexu kanonického práva z roku 1983, tak i většinu platných 
předpisů katolické církve z této oblasti, např. tresty, ukládané nebo samočinně nastupující za 
zneužití některých svátostí, především svátosti smíření. Dále se zabýval procesem zrušení 
nesvátostného manželství in favorem fidei. 
 Blok mezinárodního práva církve zahájil ve středu prof. dr. hab. Mirosław Sitarz 
z Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu. Věnoval se jak zdůvodnění práva 
Apoštolského stolce vystupovat jako subjekt mezinárodního práva, tak i všem formám smluv 
uzavíraným Apoštolským stolcem. Na něho navázala dr. Agnieszka Romanko  z téže 
univerzity, která jak ve své přednášce, tak i v odpovědích na dotazy přítomných představila 
konkordátní smlouvu mezi Apoštolským stolcem a Polskou republikou ze dne 28. července 
1993, ratifikovanou roku 1998. 
 Zatímco všechny dosavadní přednášky se týkaly kanonického práva latinské církve, 
závěrečné byly věnovány katolickým východním církvím a jejich právu. Na konferenci 
kanonického práva přiletěl do Prahy sekretář Kongregace pro východní církve arcibiskup 
prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, Ph.D., jehož vystoupení bylo skutečným odborným zlatým 
hřebem celého programu. Kromě teoretického výkladu z dějin východního kanonického práva 
a některých významných částí aktuálního kodexu CCEO se tak posluchači mohli dozvědět 
o dopadech neznalosti tohoto práva nejen mezi kněžími a věřícími církve latinské, ale i mezi 
členy jednotlivých východních katolických církví sui iuris. 
 Monografie se stejnojmenným názvem Mimokodexové právo katolické církve 
s příspěvky z konference má vyjít v druhé polovině roku 2019.  

Miloš Szabo 



5 

 
 

Mons. Konštanc Adam OP přednáší na konferenci v Praze. 
Foto Monika Menke 

 
Opustila nás paní Emilie Marie Tunklová 

                                                   
S lítostí oznamujeme, že 29. října 2018 odešla na 
věčnost zakládající členka Společnosti pro 
církevní právo paní Emilie Tunklová. Jak uvádí 
smuteční oznámení, zemřela „ve věku nedožitých 
89 let, posilována svatými svátostmi, aby se 
probudila v Boží náruči“.  
Se zesnulou se rozloučíme při pohřební mši svaté, 
která bude slavena dne 5. listopadu 2018 v 11.00 
hodin v kostele sv. Václava v Praze–Dejvicích, 
Proboštská 3, stanice Hadovka,  a následně bude 
její tělo uloženo do hrobky na hřbitově v Praze–
Bubenči. 
Paní Tunklová pracovala dlouhá léta jako úřednice 
v advokátní kanceláři. Hned od obnovení veřejné 
činnosti Řádu bratří kazatelů dominikánů se 
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věnovala celodenní dobrovolné službě spolu se svou kolegyní a dlouholetou přítelkyní paní 
Ludmilou Bačinovou na provincialátu tohoto řádu v Praze 1, Husově ulici 8, hned vedle 
kostela sv. Jiljí. Obě se staly nejbližšími spolupracovnicemi provinciála P. Dominika Duky 
OP a jeho socia P. Jiřího Rajmunda Tretery OP a setrvaly v této činnosti až do jara 1998, kdy 
oba bratří byli ve své službě vystřídáni svými nástupci. 
 Paní Tunklová se stala členkou Laického sdružení sv. Dominika (terciářů). Až do své 
smrti byla aktivní činovnicí křesťanské sportovní organizace Orel v Praze 6, naposledy jako 
předsedkyně její revizní komise. V posledních letech vypomáhala v administrativě farnosti u 
kostela sv. Matěje v Praze–Dejvicích. 
 Od založení Společnosti pro církevní právo v roce 1994 až po současnou dobu se 
účastnila pravidelně všech akcí společnosti, zejména cyklu přednášek a diskusí na téma 
Působení práva ve společnosti a církvi. Její přítomnost vždy znamenala pro nás velkou posilu. 
Fotografie, kterou jsme zařadili v rámci této vzpomínky, je z Valné hromady SPCP, která se 
konala 15. května 2018 v reprezentačním sále č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy.  
 

Záboj Horák 
Foto Antonín Krč  

 
Připomínka 80. večera Společnosti pro církevní právo 

 
Dovolujeme si připomenout, že nejbližší setkání Společnosti pro církevní právo a jejích 
příznivců se koná ve čtvrtek 22. listopadu 2018 v 17.00 hodin 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). Budou při něm prezentovány 
a požehnány tři publikace z oborů kanonického a konfesního práva, které vyšly letos na 
podzim. Součástí večera bude diskuse k prezentovaným knihám a nakonec obvyklý přátelský 
rozhovor nad číší vína s malým pohoštěním.  

 
Z nové literatury 

 
Universum, Revue České křesťanské akademie, Česká křesťanská akademie, Praha, ISSN 
0862-8238, 
č. 3/2018, 

z obsahu: 
PITTEROVÁ, Michaela, Zasvěcený život a ekonomie, s. 20–23, 
STŘÍBRNÝ, Jan, MUDr. Vojtěch Jílek, náčelník Orla – vlastenec a charismatický 

svědek víry, s. 39–42. 
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