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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 
č. 4/2019/2                     10. ročník                   17. dubna 2019 

 

 

Karlovarské právnické dny: anketní lístek 

Letošní kongres Karlovarských právnických dnů se koná ve dnech 13. až 15. června 2019 

v Grandhotelu Ambassador Národní dům v Karlových Varech. K účasti jsou zváni také 

členové Společnosti pro církevní právo.  

 Hlasování o prestižní ceně pro nejlepší právnický časopis v ČR a SR 2019 je 

připraveno. Prosíme všechny příznivce Revue církevního práva, aby hlasovali a nezapomněli 

na náš časopis. Anketní lístek můžete vyplnit online. Pro případ, že dáte přednost jeho 

odeslání poštou, přikládáme jeden exemplář k tomuto číslu Aktualit. Termín pro odeslání 

poštou je nejpozději do 8. června 2019 na adresu Karlovarské právnické dny, Národní 10, 

110 00 Praha 1. 

 Hlas je nutno jako obvykle odevzdat ve prospěch nejméně dvou časopisů. Při této 

příležitosti si dovolujeme upozornit, že se letošní soutěže účastní též časopisy 

Právněhistorické studie a Jurisprudence, oba vydávané Právnickou fakultou Univerzity 

Karlovy, Zpravodaj Jednoty českých právníků, vydávaný Jednotou českých právníků, 

a Právník, vydávaný Ústavem státu a práva Akademie věd ČR. Do všech těchto časopisů 

přispívají svými články a recenzemi i mnozí členové naší Společnosti pro církevní právo. 

 Současně můžete na adresu Karlovarských právnických dnů hlasovat o poctě za 

nejlepší judikát publikovaný v období od 1. 5. 2018 v oblasti judikatury aplikovatelné v ČR.  

 

Dr. Robert Tabaszewski přednášel v Praze 

Ve dnech 8. – 12. dubna 2019 navštívil Prahu dr. Robert Tabaszewski z Katedry lidských 

práv Fakulty práva, kanonické práva a správy na Katolické univerzitě Jana Pavla II. 

v Lublinu (KUL), známý našim čtenářům jako autor článku Právo pacienta na pastorační 

péči ve světle předpisů mezinárodního práva, který byl publikován v Revue církevního práva 

č. 69–4/2017 (s. 45–56). 

http://www.kjt.cz/cs/2019/anketa.php


2  

 Ve shora uvedených dnech dr. Tabaszewski přednášel na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy v rámci programu výměny učitelů Erasmus+ o ochraně náboženské svobody 

v oblasti lidských práv, o systému polského konfesního práva a také o právech pacienta na 

duchovní péči ve světle mezinárodního práva.  

 Ve spolupráci s vyučujícími církevního kanonického práva a konfesního práva prof. 

Jiřím Rajmundem Treterou a doc. Zábojem Horákem se zúčastnil dalších přednášek 

a vědeckého semináře v uvedených oborech a studoval metody jejich výuky na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy.    

 

 
 

Čtvrtek 11. dubna 2019: Dr. Robert Tabaszewski přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

Foto Záboj Horák 

 

V úterý navštívil kancelář Společnosti pro církevní právo v Sudoměřské ulici v Praze 3, 

jejímž je členem. Živě se zajímal o všechny formy činnosti Společnosti a její spolupráci 

s veřejností i s vysokými školami v České republice i v zahraničí.  

 Dr. Tabaszewski je spolupracovníkem prof. Krzysztofa Orzeszyny, vedoucího Katedry 
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lidských práv na právnické fakultě KUL, příznivce Společnosti pro církevní právo. Prof. 

Orzeszyna se zúčastnil druhého ročníku Pražských rozhovorů o vztahu církví a státu, 

mezinárodní konference „Konfesní a konkordátní právo zemí středovýchodní Evropy“, 

kterou uspořádala Společnost pro církevní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 

v září 1998. Tříčlennou delegaci z právnické fakulty KUL tehdy tvořili prof. Józef 

Krukowski, prof. Krzysztof Orzeszyna a prof. Mirosław Sitarz. 

 

 
 

Z pracovny na Katedře právních dějin po přednášce z předmětu Správní a majetkové právo církevní, 

o právu řeholním, ve středu 10. dubna 2019.  

 Zleva dr. Robert Tabaszewski, prof. Jiří Rajmund Tretera, doc. Záboj Horák. 

 

Vzpomínka na Milana Norberta Badala 
 

S hlubokým smutkem jsme přijali zprávu o předčasném odchodu našeho přítele a blízkého 

souputníka Mgr. Milana Norberta Badala. Zemřel 24. března 2019 ve středisku pro léčbu 

srdečních onemocnění IKEM v Praze ve věku pouhých 62 let. 

 S bratrem Norbertem jsem se poznal v osmdesátých letech během činnosti v podzemí. 

Jen tam mohla velká část legitimních struktur církve v dobách brutálního omezování 

církevní činnosti za vlády  komunistů působit. Setkávali jsme se při bytových seminářích 

z  filozoficko-teologických disciplin, které pořádalo v skrytu působící Generální studium 

československé provincie Řádu bratří kazatelů dominikánů pod vedením svého ředitele a 

provinciála ThLic. Dominika Duky. Desítky řeholníků a řeholnic z různých řádů a různého 

předchozího vysokoškolského i středoškolského vzdělání bylo našimi spolužáky v nových, 

pomyslných škamnách. 
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P. Milan N. Badal. 

Foto Arcibiskupství pražské 

 

 Mgr. Milan Badal, tehdy již řádovým jménem Norbert, si přinesl do řádu své vzdělání 

ve filozofických oborech, předurčující ho pro činnost v kulturní a novinářské práci. Společná 

zakotvenost v humanitních oborech nás tedy sbližovala, i naše ekumenické styky v bratřími 

evangelíky, vyznavačské přijetí katolické víry ve zralém věku a snad i kraj, z něhož jsme 

pocházeli. Milan se narodil 15. srpna 1956 v Opočně pod Orlickými horami, moje rodina 

zase byla z Nového Města nad Metují. 

 Společně jsme pak přijali, ještě s jedním bratrem, jáhenské svěcení za dveřmi 

dominikánského kostela sv. Alberta Velikého v Lipsku, z rukou auxiliárního biskupa Hans-

Dieter Kocha z Erfurtu. Stalo se tak, po delší přípravě, 2. prosince roku 1989, ve dnech 

plných nadějí a zatím ještě velké nejistoty. Lipská dominikánská komunita byla přítomna, 

dveře však zavřeny, z obavy z východoněmecké a československé tajné policie.  

 Norbert byl pak na kněze již ve svobodné zemi vysvěcen na jaře 1991, několik měsíců 

přede mnou. V Brně působil jako představený obnoveného dominikánského řeholního domu 

a založil nakladatelství Petrov. Od roku 1995 působil jako příslušník pražského 

dominikánského konventu u sv. Jiljí krátce ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora 

v Praze a potom byl dlouhá léta šéfredaktorem Katolického týdeníku. 

 Je autorem četné humoristické a kulinářské literatury. Zvláště se nám líbily jeho 

Zcestopisy aneb Co v Katolickém týdeníku nebylo, které vydalo tišnovské nakladatelství 

Sursum roku 2003. 

 V době svého pobytu v Lulči u Vyškova provozoval internetový portál Christnet.cz. 

Od roku 2003 byl členem Rady České televize, od roku 2010 Rady Českého rozhlasu.  
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 V posledních letech pracoval na Arcibiskupství pražském a měl na starosti několik 

farností v blízkém okolí Prahy, naposledy farnost Hostivice. V roce 2018 byl jmenován 

kanovníkem Kolegiátní kapituly Nanabevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně. Byl 

duchovním komturem Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 

Jeruzalémského, osobním děkanem, osobním  tajemníkem kardinála Dominika Duky 

a ředitelem Odboru vnějších vztahů arcibiskupství pražského.  

 Pohřební mši svatou sloužil ve farním kostele sv. Jakuba v Hostivicích kardinál 

Dominik Duka OP dne 29. března 2019, zádušní mši svatou sloužili členové řádu sv. Lazara 

Jeruzalémského v kostele Panny Marie Ustavičné Pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici 

v Praze na Malé Straně a pohřben byl v rodné obci Mokré u Opočna.   

 Viz zpravodajství na stránkách řádu sv. Lazara Jeruzalémského. 

 

P. Jiří Rajmund Tretera OP 

 

 

Z nové literatury 
 

KÖZI HORVÁTH, József, Kardinál Mindszenty: vyznavač a mučedník, Centrum pro 

studium demokracie a kultury, Brno, 2019, 159 s., ISBN 978-80-7325-468-1. 

Časopisy 

Revue Společnosti křesťanů a Židů, Společnost křesťanů a Židů, Praha, 2019, ISSN 1802-

2642, 

č. 78 – Kniha Genesis v židovských a křesťanských výkladech  

z obsahu: 

WEINIGER, Ruth J., Kardinál Hlond: Světec? Antisemita?, s. 5–6, 

VÝKONNÝ VÝBOR MEZINÁRODNÍ RADY KŘESŤANŮ A ŽIDŮ (Přeložil BARGÁR, 

Pavel), Prehlásenie na tému antisemitizmu, s. 7, 

VYMĚTAL, Mikuláš, Eticky povážlivé příběhy z knihy Genesis, s. 15–19, 

KLÍMA, Lukáš, „Kainův rodokmen“ v židovských výkladech, s. 23–26. 

 

 

Všem členům a příznivcům Společnosti pro církevní právo přejeme 

požehnané Velikonoce. 

 

 
Příloha: 1 
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KARLOVARSKÉ PRÁVNICKÉ DNY 

PRESTIŽNÍ CENA 2019 

pro nejlepší právnický časopis v České a Slovenské republice  
A n k e t n í   l í s t e k 

 

 Časopis  
 

Recenzované časopisy (R) 

 Vydavatel   Hodnoťte 1-10 
úroveň 

-------------------------- 
Odborná/informační 

1 Acta Iuridica Olomucensia                           (R) Univerzita Palackého v Olomouci ČR    

2 Ad Notam  Notářská komora ČR  ČR   

3 Ars notaria  Notárska komora SR SR   

4 Bulletin advokacie (R) Česká advokátní komora ČR   

5 Bulletin slovenskej advokácie (R) Slovenská advokátska komora SR   

6 
Bulletin Stavební právo  

 Česká společnost pro stavební 
právo 

ČR 
  

7 Časopis pro právní vědu a praxi (R) Masarykova univerzita, Brno ČR   

8 International and Comparative Law 
Review 

(R) Univerzita Palackého v Olomouci ČR   

9 Jurisprudence (R) Wolters Kluwer ČR, a.s. a PF UK ČR   

10 Justičná revue (R) Ministerstvo spravodlivosti SR SR   

11 Kriminalistika (R) Ministerstvo vnitra ČR ČR   

12 Obchodní právo (R) Wolters Kluwer ČR, a.s. ČR   

13 Obchodněprávní revue (R) C. H. Beck Praha ČR   

14 Právněhistorické studie (R) PF Univerzita Karlova v Praze  ČR   

15 Právní rádce  Economia, a.s. ČR   

16 Právní rozhledy (R) C. H. Beck Praha ČR   

17 Právník (R) Ústav státu a práva AV ČR ČR   

18 Právny obzor  Ústav štátu a práva SAV SR   

19 Právo a rodina  Wolters Kluwer ČR, a. s. ČR   

20 Soukromé právo  Wolters Kluwer ČR, a. s. ČR   

21 Revue církevního práva (R) Společnost pro církevní právo ČR   

22 Revue pro právo a technologie (R) Masarykova univerzita Brno ČR   

23 Soudce  Soudcovská unie ČR ČR   

24 Soudní rozhledy (R) C. H. Beck Praha ČR   

25 Správní právo (R) Ministerstvo vnitra ČR ČR   

26 Státní zastupitelství (R) Wolters Kluwer ČR, a. s. ČR   

27 Súkromné právo  Wolters Kluwer SR s.r.o. SR   

28 Trestněprávní revue (R) C. H. Beck Praha ČR   

29 Trestní právo (R) Wolters Kluwer ČR, a. s. ČR   

30 Zo súdnej praxe (R) Wolters Kluwer SR s.r.o. SR   

31 Zpravodaj Jednoty českých právníků  Jednota českých právníků ČR   

32 Epravo  EPRAVO.CZ, a.s. ČR   

33 Právní prostor  ATLAS consulting spol. s r.o. ČR   

34  Jiné právo  Kolektiv autorů (blog) ČR   
 

 

Hodnoťte výlučně na základě osobní znalosti a srovnání, není nutné hodnotit každý časopis. Zvlášť hodnoťte odbornou 
a informační úroveň přidělením bodů od 1 do 10, kdy 1 bod představuje dle Vás nejnižší možnou úroveň a 10 nejvyšší 
úroveň. 
Současně Vám lze navrhnout pravomocný rozsudek publikovaný v období od 1. 5. 2018 k udělení ceny Pocta judikátu:  
   

Soud………………..…….. sp. zn…………………….. ze dne……….……… 
   

Anketní lístek prosíme zaslat poštou na adresu Karlovarské právnické dny, Palác Dunaj, Národní 10, 110 00 Praha 1, 
nejpozději do 8. 6. 2019, per e-mail na adresu casopis@kjt.cz, případně vyplněním na www.kjt.cz , zde je zveřejněn i Statut 
této ceny. Obdržené anketní lístky do 20. 5. 2019 budou slosovány o věcné ceny (právnickou literaturu, včetně i účasti na 
XXVII. Konferenci či na vyhlášení ceny na slavnostní recepci v rámci konference). 
  

Podpisem či odesláním souhlasím s uchováním těchto údajů po dobu dvou let společností výlučně pro účely zpracování 
a hodnocení ankety a prohlašuji, že jsem anketní lístek vyplnil/a osobně dle svého nejlepšího přesvědčení. 
Jméno, příjmení, titul …………………………………………………………. 

Profese……………………………………………………………..….  

Adresa sídla……………………………………………………Tel……………………………..e-mail………………………………... 

                                                                                                                                                                       Podpis 

 

https://www.wolterskluwer.sk/sk/katalog?_filter_refine_3=16
mailto:casopis@kjt.cz

