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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 
PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 1/2019/1                            10. ročník                       1. ledna 2019 
 

Vánoční koncert Právnické fakulty Univerzity Karlovy 2018 
 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy pořádá již po řadu let v době adventu v hlavním sále 
staroslavného Karolina v Praze na Starém Městě slavnostní vánoční koncert pro své učitele, 
studenty i zaměstnance, i pro jejich rodiny a přátele. O zdařilém koncertě ze dne 7. prosince 
2017 jsme informovali před rokem, a to na stránkách čtrnáctideníku Aktuality Společnosti pro 
církevní právo Praha – Brno – Olomouc č. 12/2017/2 i ve svém odborném vědeckém časopise 
Revue církevního práva, vycházejícím kvartálně, a sice v čísle 70–1/2018, na s. 114–115. 

Letos uspořádala právnická fakulta svůj pravidelný vánoční koncert o něco později, 
než tomu bylo v předešlých letech, a to až v úterý 18. prosince 2018. Příčinou byla 
mimořádná letošní vytíženost hudebních těles i jednotlivců, kteří se na programu podíleli, 
zejména jejich zájezdem do Japonska. I tak, navzdory tomuto mírnému vybočení z tradice, 
byl o devatenácté hodině opět celý hlavní sál Karolina zaplněn do posledního místa 
dychtivým publikem. 

Po důstojném varhanním úvodu slavnost zahájil děkan fakulty prof. JUDr. Jan Kuklík, 
DrSc. Ve svém proslovu připomněl 100. výročí vyhlášení nezávislého Československa dne 
28. října 1918 a vyzdvihl přínos členů profesorského sboru Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy při formování svobodného československého státu i v následujících letech. 
Připomněl výročí versailleského mírového systému, vytvořeného předními evropskými 
právními a politickými mysliteli a diplomaty vítězné strany, které oslavíme v příštím roce. 

Zmínil důležitost myšlenek prezidenta Osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka 
o postavení Čechů v Evropě a ve světě a nutnost tyto skutečnosti stále znovu připomínat 
a promýšlet. 

Prof. Kuklík zmínil i neslavné roky našich dějin končící osmičkou: 1938 a 1948. 
Diktaturu komunistické strany po roce 1948 označil za nejhorší období, v němž došlo k rychlé 
likvidaci středoevropské právní kultury. 

Pokus o reformu režimu v roce 1968, který přinesl možnost postupné transformace 
ve stát trochu humánnější, byl rozdrcen sovětskou vojenskou intervencí, na které se svou 
vojenskou účastí smutně podepsaly i čtyři další Sovětům podřízené satelitní státy z tak zvané 
Varšavské smlouvy. 
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             Úvodní řeč děkana Právnické fakulty UK Prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc. Vlevo, pod sochou     
          císaře a krále Karla IV., vedoucí hudebního souboru Virtuosi di Praga pan Oldřich Vlček. 

 
Foto Kateřina Mikulcová, vedoucí oddělení komunikace PF UK 

 
Děkan právnické fakulty vyzdvihl důležitost oboru právních dějin, a připomněl, že tento obor 
sice zkoumá minulost, ale je obrácen do přítomnosti a do budoucnosti.  

Na závěr svého projevu formuloval principy výuky práva, k nimž patří vyvážený 
přístup: zdůrazňovat vazby našeho práva na zahraniční a integrační právní systémy 
v celoevropském a světovém kontextu, na druhé straně neustupovat z důrazu na zachování 
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výuky práva v českém jazyce u vědomí, že české právo a právnické názvosloví jsou 
neopominutelnou součástí kultury našeho národa. 

Pokud jde o celospolečenskou situaci, doporučil děkan fakulty vést diskusi o různých 
názorech, a zároveň pojmenovat, co demokracii ohrožuje. 

Na závěr pan děkan zdůraznil, že nám všem přeje krásný zážitek z hudby a příjemného 
společenského prostředí, které právě v Karolinu vytváříme, jakož i Vánoce plné míru 
a šťastný nový rok. 

Následoval bohatý koncert, který připravil smyčcový orchestr Virtuosi di Praga pod 
vedením Oldřicha Vlčka. Sólové party zahráli Jiří Emmer (varhany), osmiletá Nela Valová 
(flétna), Ondřej Sejkora (kontrabas), Jan Meisl (baján) a Soňa Wimrová (kytara). Známé 
operní árie přednesli sólistka Národního divadla Alžběta Poláčková (soprán) a Luboš Skala 
(baryton). Na závěr večera zazpívali oba zpěváci větší počet známých českých vánočních 
koled a písní. Spolu s nimi zpívali také posluchači v sále. Nakonec celý sál jako každým 
rokem povstal a všichni zazpívali čtyři sloky české a slovenské vánoční hymny Narodil 
se Kristus Pán. 

 
 

 
 

Vyvrcholení vánočního koncertu právníků v Karolinu: přítomní povstávají a zpívají 
závěrečnou píseň Narodil se Kristus Pán. 

 
Foto Kateřina Mikulcová, vedoucí oddělení komunikace PF UK 

 
Po skončení koncertu se odebraly stovky přítomných do přízemních sálů Karolina, kde bylo 
připraveno bohaté občerstvení. Přítomní učitelé, studenti, zaměstnanci, účinkující, členové 
rodin i jejich přátelé využili příležitosti k rozhovorům nad číší vína. 

O přípravu večera se zasloužili především paní prof. JUDr. Věra Štangová, CSc., 
proděkan JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL. M., další členové vedení právnické fakulty 
i studenti ze Spolku českých právníků Všehrd. 

Záboj Horák 
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Z aktu předání vysokého papežského vyznamenání  
JUDr. Janu Kotousovi 

 
Jak jsme již ve svých předchozích Aktualitách z 12. prosince 2018 informovali, dva dny 
předtím obdržel vyučující Právnické fakulty Univerzity Karlovy a člen Společnosti 
pro církevní právo JUDr. Jan Kotous z Českých Budějovic, emeritní ředitel kanceláře 
Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě jedno z nejvyšších papežských 
vyznamenání, Řád sv. Řehoře Velikého, stupeň rytíř – komandér, a to za mimořádné zásluhy 
o církev. 

Výtvarné ztvárnění vyznamenání a stuhy jsme vyobrazili v našem zmíněném 
periodiku. Mezitím nám došly fotografie ze slavnostního předání vyznamenání, k němuž 
došlo v budově Apoštolské nunciatury v Praze ve Voršilské ulici.  
 

 
 
Apoštolská nunciatura v Praze dne 10. prosince 2018: Apoštolský nuncius v České republice  
Mons. Charles Daniel Balvo předává jménem Svatého Otce Františka JUDr. Janu Kotousovi  
Řád sv. Řehoře Velikého. Vpravo Mons. Vlastimil Kročil, diecézní biskup českobudějovický. 

 
Foto Apoštolská nunciatura v Praze 
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Další fotodokumentaci zveřejníme v nejbližším lednovém čísle Newsletteru vydávaného pro 
anglicky mluvící členy a příznivce Společnosti pro církevní právo, a také v Revue církevního 
práva. Pro dnešek připojujeme snímek Řádu sv. Řehoře Velikého a průvodního dokumentu. 
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Podpora na Revue církevního práva 2019 z USA došla 
 

Od léta 2018 jsme čtenáře našich periodik průběžně informovali o jednáních mezi vedením 
Společnosti pro církevní právo a Podvýborem Konference katolických biskupů Spojených 
států amerických pro pomoc církvi ve střední a východní Evropě o poskytnutí kontinuální 
podpory časopisu Revue církevního práva také na rok 2019. O tuto pomoc jsme požádali 
a byli podpořeni doporučením pražského primase arcibiskupa Dominika kardinála Duky OP 
již v lednu 2018. 

Na rozdíl předcházejících více než deseti let, kdy nám byla pomoc až do výše čtyřiceti 
procent nákladů na časopis poskytována, setkali jsme se v letošním roce se zamítavým 
postojem s tím, že se máme obrátit větší měrou o pomoc na čtenáře našeho časopisu a místní 
dárce. Po podání opakované, druhé žádosti, rozhodným způsobem podpořené kardinálem 
Dominikem Dukou, rozhodl Podvýbor Konference katolických biskupů USA, že nám bude 
na rok 2019 poskytnuta podpora snížená o 2.000 USD, tzn. namísto dosavadních 12.000 USD 
podpora ve výši 10.000 USD. 

V této chvíli se můžeme se svými čtenáři a celou Společností pro církevní právo 
podělit o radost: dne 21. prosince 2018 uvedená částka na náš účet došla. Děkujeme všem, 
kdo již přispěli svými dary, řádným zaplacením členského příspěvku a novým předplatným, 
a pomohli vytvořit finanční zdroje pro vydávání Revue na konci roku 2018 a v roce 2019. 
Těšíme se i z příslibů další pomoci členů a příznivců Společnosti a čtenářů Revue církevního 
práva a věříme, že s jejich pomocí se nám podaří udržet zvýšenou úroveň našeho periodika, 
které jsme dosáhli v posledních letech. Děkujeme za modlitby všech příznivců vzdělávání 
v kanonickém i konfesním právu, včetně našich biskupů v čele s kardinálem Dominikem 
Dukou. 

Stále musíme mít na paměti upozornění, že sponzorská účast poskytovaná ze zahraničí 
bude klesat a některé její formy možná zcela zaniknou. 

 

 
Upřesnění pravidel pro placení členských příspěvků členů 

Společnosti pro církevní právo a předplatného Revue církevního 
práva od 1. ledna 2019 

 
1. Výše ročního členského příspěvku v roce 2019 zůstává nezměněna, tj. činí částku 400 

Kč nebo 15 € nejméně. Důchodci a studenti, kteří nemají vlastní příjem (ať již 
z jakéhokoli výdělečné činnosti nebo z vlastního kapitálu), platí snížený členský 
příspěvek ve výši nejméně 200 Kč nebo 7,50 € ročně. Totéž platí pro osoby 
nezaměstnané a osoby na mateřské dovolené. 

2. Do členských příspěvků jsou započítány náklady na čtyři čísla Revue církevního práva 
ročně v tištěné podobě, včetně poštovného, i na zpracování internetových periodik, 
čtrnáctideníku Aktuality, internetového zpravodaje Společnosti pro církevní právo 
a měsíčníku Newsletter, doručovaných členům i předplatitelům v příloze k e-mailu. 
I v případě, že některý z členů vyjádří přání časopis nebo internetová periodika 
neodebírat, neruší se tím jeho povinnost zaplatit roční členský příspěvek. 

3. V případě manželů, kteří jsou oba členy Společnosti pro církevní právo, stačí zaplatit 
jeden společný členský příspěvek. Nepožádají-li o jinou úpravu, budou dostávat jeden 
časopis společně a internetová periodika každé zvlášť. 
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4. Čestní členové Společnosti pro církevní právo nejsou zavázáni platit členské 
příspěvky, jak je tomu ve vědeckých společnostech obvyklé. Společnost však 
s povděkem přijme od nich pravidelné i nepravidelné dary. 

5. Členský příspěvek lze zaplatit kdykoli v průběhu kalendářního roku. Vyzýváme však 
od letošního roku všechny své členy, aby tak učinili pokud možno do konce ledna. 

6. Od začátku února si dovolíme členům, kteří dosud nebudou mít členský příspěvek 
uhrazen, jeho úhradu průběžně připomenout. Vyjímáme z tohoto principu ty, u nichž 
je ze záznamu zřetelné, že dali své bance trvalý příkaz k úhradě k určitému 
i pozdějšímu datu. 

7. Předplatné Revue církevního práva pro nečleny Společnosti činí 400 Kč při zasílání 
na adresu na území České republiky resp. 500 Kč nebo 18,50 € při zasílání do ciziny. 

 
Platební údaje pro platby z České republiky 

číslo účtu: 1939518309/0800 
 

Platební údaje pro platby ze Slovenska a ostatních zemí s měnou Euro 
IBAN: CZ62 2010 0000 0025 0114 3973 

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 
Platební příkazy zadávejte jako domácí převod (SEPA platba), náš účet je veden v eurech. 

Bankovní převod Vás tak nebude stát více než převod na jiný slovenský účet. 
 

Platební údaje pro platby v jiných měnách než Euro (USD, CHF, GBP atd.) 
IBAN: CZ55 0800 0000 0019 3951 8309 

BIC/SWIFT: GIBACZPX 

 
Gratulace 

 
R. D. Mgr. Milan Badal, administrátor Římskokatolické farnosti Hostivice, byl s účinností 
od 15. prosince 2018 jmenován a ustanoven nesídelním kanovníkem Kolegiátní kapituly 
Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně. 
 
Spisovatel a publicista pan Pavel Landa, čestný člen Společnosti pro církevní právo, odborný 
poradce Revue církevního práva, oslaví dne 2. ledna 2019 své 83. narozeniny. 
 

Všem členům a příznivcům Společnosti pro církevní právo 
a čtenářům Revue církevního práva přejeme spokojený, 

klidný a Božím požehnáním naplněný nový rok. 
 
 

Jménem pracovního výboru SPCP 
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, OP, předseda a 

doc. JUDr. Záboj Horák, Ph. D., místopředseda. 
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