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81. večer Společnosti pro církevní právo 

19. února 2019 

 

 
 

Doc. Vojtěch Stejskal přednáší svůj příspěvek o významu práva životního prostředí. 

 

Foto Antonín Krč 
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19. února 2019 se v reprezentačním sále č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

uskutečnil 81. večer z cyklu Působení práva ve společnosti a církvi. Na úvod zahrál na ukulele 

a zazpíval tři písně z různých konců světa doc. Záboj Horák.  

 V první části večera promluvil prof. Jiří Rajmund Tretera o průběhu vyučování 

církevního a konfesního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v letošním zimním 

semestru. Vyzdvihl zvýšení počtu studentů v předmětu Církevní právo (176) a setrvalý stav 

v předmětu Manželské a procesní právo církevní (72). Profesor církevního a konfesního práva 

z vídeňské univerzity a současně hostující profesor na pražské právnické fakultě Wolfgang 

Wieshaider již podruhé přednesl samostatný předmět Comparative Law of Religion. Letos 

poprvé byl náš program doplněn o další předmět, a sice Náboženská svoboda v evropském 

kontextu, který přednesl externí pracovník pražské právnické fakulty JUDr. Jakub Kříž, 

Ph.D., advokát. V diskusi v rámci akreditačního řízení se letos poprvé jednalo o zavedení 

církevního práva jako povinného předmětu na právnické fakultě.  

 Následovala panelová diskuse na téma Ekologie, křesťanství a právo, v níž vystoupili 

RNDr. Jiří Nečas, matematik z Vysoké školy ekonomické v Praze, doc. JUDr. Vojtěch 

Stejskal, Ph.D., z Katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

a Matouš Horák, majitel statku v Přešíně v západních Čechách. 

  Program se těšil velkému zájmu více než padesáti účastníků, z nichž mnozí vystoupili 

během plodné a přátelským porozuměním naplněné diskuse. Jako obvykle byl večer zakončen 

číší vína a konzumací domácího pečiva, rozmnoženého díky osobnímu přispění účastníků 

večera. Bohatou fotodokumentaci pořídil pan Antonín Krč a můžete si ji prohlédnout na 

internetových stránkách Společnosti pro církevní právo. 

 Navíc připojujeme odkazy na webové stránky s tématikou ekologie a křesťanství, 

které v rámci svého vystoupení doporučil RNDr. Jiří Nečas.  

 

http://ckes.cz/ 

http://autopust.cz/ 

http://www.ecen.org/ 

http://pozp.evangnet.cz/ 

https://www.arocha.cz/cs/ 

https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/567/766  

http://www.farnostsusice.cz/doc/encyklika-laudato-si.pdf?1442638547358  

 

Z vědeckých seminářů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 

 
Vědecký seminář Právo a Bible 

Koná se v rozsahu 2 hodin jednou za čtrnáct dnů, každý druhý čtvrtek  10.00–12.00 počínaje 

7. březnem 2019, v učebně č. 350. 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. 

http://spcp.prf.cuni.cz/fotogalerie/81-vecer-spcp/
http://ckes.cz/
http://autopust.cz/
http://www.ecen.org/
http://pozp.evangnet.cz/
https://www.arocha.cz/cs/
https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/567/766
http://www.farnostsusice.cz/doc/encyklika-laudato-si.pdf?1442638547358%20
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 V zimním semestru akademického roku 2018/2019 byl zaměřen na právní aspekty 

epištol a Apokalypsy. Byly předneseny tyto referáty a zpracovány tyto prezentace: BÁRTA 

Robert: Postavení práva v Bibli, CÍRUS Vojtěch: 1. list sv. Petra, NAGY Jakub: Apokalypsa, 

NERAD Miroslav: 2. list sv. Petra, NOVÁK Filip: Listy Tesalonickým, STOJANOVÁ 

Kateřina: List Židům, STRAKOVÁ Anežka: Listy Jakubův a Judův, SYNKOVÁ Andrea: 

1. a 2. list Timoteovi, List Titovi, ŠÍP Jakub: Tři listy sv. Jana, VASTLOVÁ Michaela: List 

Kolosanům. Fotografii z vědeckého semináře ze dne 18. prosince 2018 jsme publikovali 

v Aktualitách č. 2/2019/1 z 1. února 2019 na s. 2. 

 

Vědecký seminář z církevního a konfesního práva 

Koná se v rozsahu 2 hodin jednou za čtrnáct dnů, každý druhý čtvrtek od 10.00 hod., počínaje 

28. únorem 2019, v učebně č. 350. 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.  

V zimním semestru akademického roku 2018/2019 byly předneseny tyto referáty 

a zpracovány tyto prezentace: CÍRUS Vojtěch: Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil 

Rights Commission, GOTSCHALKOVÁ Markéta: Výhrada svědomí v oblasti zdravotnictví, 

KAUCKÝ Přemysl: Papežská volba v současnosti a stručné srovnání proměn její podoby 

v průběhu staletí, NERAD Miroslav: Farnost podle Kodexu kanonického práva z roku 1983, 

PROCHÁZKA Jan: Jednota bratrská a její právní postavení v ČR, VASTLOVÁ Michaela: 

Přehled českých konfesněprávních předpisů z let 2016–2018. 

 

 
 

Momentka ze závěru semináře z církevního a konfesního práva ze dne 11. prosince 2018. Na snímku 

zleva Michaela Vastlová, Miroslav Nerad, Vojtěch Círus a Jiří Rajmund Tretera. 

Foto Záboj Horák 
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Doplnění pokynů pro autory článků v Revue církevního práva 

 

Pokyny pro autory byly doplněny k 15. 2. 2019 takto: 

3. Nadpis má být stručný a pokud možno nepřesahovat 65 znaků včetně mezer. Po nadpisu 

následuje jen jméno a příjmení autora. Odkaz na grant, v jehož rámci byl text připraven, 

uveďte drobným písmem přímo pod nadpis článku a jméno a příjmení autora. 

Aktuální úplné znění Pokynů lze nalézt na internetových stránkách. 

 

Pozvání na konferenci o pronásledování církví za komunismu 

 
Od 10. do 12. září 2019 se v Olomouci koná mezinárodní konference Spoutané církve 

věnovaná pronásledování církví v Československu po únoru 1948. Pozvánku naleznete 

v příloze. 

 

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo 

 
JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M., člen pracovního výboru Společnosti pro církevní právo, 

právník – lingvista v Radě EU v Bruselu, se dožívá 2. března 2019 věku 44 let. 

Doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M., místopředseda Společnosti pro církevní právo, 

docent církevního práva a právních dějin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, se dožívá 

5. března 2019 věku 44 let. 

Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O. Praem., soudní vikář Metropolitního církevního 

soudu Arcidiecéze pražské, profesor kanonického práva na Katolické teologické fakultě 

Univerzity Karlovy a Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, se dožívá 6. března 

2019 věku 66 let. 

 

Z nové literatury 

 
ČAPEK, Filip, Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele, Praha, Vyšehrad, 

2018, 295 s., ISBN 978-80-7601-082-6. 

 

 

 

Příloha: 1 
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http://spcp.prf.cuni.cz/pokyny-pro-autory/
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