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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 
č. 7/2019/1 10. ročník                  1. července 2019 

 

 

Revue církevního práva na čtvrtém místě v České republice 
 

V soutěži Karlovarské právnické dny, organizované Společností německých, českých, 

slovenských a rakouských právníků, se Revue církevního práva letos umístila v soutěži 

o nejlepší právnický časopis v České republice na čtvrtém místě. Mírně jsme tedy poklesli 

oproti loňskému třetímu místu, i tak je naše hodnocení vysoké vzhledem k tomu, že soutěžilo 

34 českých a slovenských právnických časopisů. První tři místa v České republice získaly: 

Bulletin advokacie (Česká advokátní komora), Právní rozhledy (C. H. Beck, s. r. o.) a Právník 

(Ústav státu a práva AV ČR). 

 

Revue církevního práva č. 76–3/2019 v sazbě 
 

V tyto dny redakce předává třetí číslo letošní Revue 

církevního práva do sazby. Z obsahu vyjímáme: 

ČLÁNKY 

A. I.  Hrdina:  Několik úvah k obsahu a struktuře rozsudku 

církevního soudu 

T. Tuza: „Akce K“ aneb likvidace klášterů na území 

Československa v roce 1950 

R. Seltenreich:  Předmoderní utopické myšlení o státu 

a právu – mohou být utopičtí myslitelé od starověku do konce 

18. století měřítkem kvality existujícího právního řádu? 

V. Hlinka:  Vyšebrodská obžaloba vzdoropapeže 

 P. O. Krafl:  Institut synody podle budínských legátských 

statut z roku 1279 

M. B. Čačík: In favorem restitutionis – teorie a praxe 
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INTERVIEW 

Interview s vojenským kaplanem v záloze kapitánem Mgr. Jakubem Holíkem (Š. Tretera) 

DOKUMENTY 

Společné prohlášení ČBK, ERC a FŽO ke zdanění peněžitých náhrad církvím 

Prof. Petr Osolsobě: Tři dokumenty k blasfemii v divadelní hře Naše násilí a vaše násilí 

 

 

VIII. polská celostátní vědecká konference mladých badatelů, 

Katolická univerzita v Lublině, Lublin 2019 
 

Dne 1. června 2019 se na Katolické univerzitě Jana Pavla II. v Lublině (KUL) konal osmý 

ročník konference mladých kanonistů s názvem Kodex kanonického práva v bádání mladých 

badatelů. Organizátorem konference byly Katedra církevního práva ústavního a veřejného 

vedená prof. Mirosławem Sitarzem z Institutu kanonického práva KUL, Fakulta kanonického 

práva Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského (UKSW) ve Varšavě, Právní komise Polské 

akademie věd (PAN) v Lublině, fakulta právních věd Vědecké společnosti Katolické 

univerzity Jana Pavla II. v Lublině (TN KUL) a Asociace absolventů a přátel fakulty právních 

věd KUL. 

 Mladí badatelé, doktorandi a vědečtí pracovníci před habilitací přednesli více než 

třicet referátů, z nichž většina byla v polštině, jeden referát pak v italštině. Po každém bloku 

následovala diskuse. Konference se společně s doktory a doktorandy polských univerzit 

účastnili také zástupci z Itálie a České republiky. Z olomoucké katedry církevních dějin 

a církevního práva vystoupili Monika Menke s příspěvkem na téma Právní postavení 

katolických teologických fakult na území současné ČR od roku 1950 a doc. Damián Němec, 

jako předsedající úvodní sekce. V ní představili své příspěvky Ryszard Pankiewicz (Vysoká 

škola managementu a správy v Zamościu), jenž pohovořil o ochraně života v kanonickém 

a polském právu, a Igor Kilanowski (UKSW, Warszawa), který přednesl příspěvek s názvem 

Kanonickoprávní normy o univerzitách a církevních fakultách v kontextu reformy vyššího 

školství v Polsku. 

 Poté se účastníci konference rozdělili do tří souběžně jednajících sekcí, kterým 

předsedali prof. Józef Krukowski (UKSW/KUL), prof. Marek Saj (UKSW), prof. Arkadiusz 

Domaszk (UKSW), prof. Wiesław Bar (KUL), dr hab. Krysztof Mikołajczuk (KUL), dr hab. 

Paweł Kaleta (KUL), kteří tímto způsobem podpořili své studenty a doktorandy. Výsledky 

badatelské činnosti představili ve dvacetiminutových vstupech doktorandi a doktoři před 

habilitací, kupř. Jerin Joseph Scaria (Papežská lateránská univerzita), který hovořil 

o postavení laiků v CCEO, CIC/1983 a partikulárním právu Syro-malabarské církve v Indii. 

Krzysztof Białowąs (Papežská univerzita Gregoriana) referoval na téma Struktura 

Kongregace pro záležitosti svatých v současnosti, Agnieszka Romanko (KUL) pojednala 

o shromáždění biskupů církevní oblasti a církevní provincie v CIC/1983 a Piotr Grzybek 

(KUL) hovořil o redukci mešních závazků v katolické církvi v českých zemích. 
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Prof. Mirosław Sitarz hovoří na polské celostátní vědecké konferenci mladých kanonistů v Lublině. 

                    Foto Monika Menke 

  

 Adam Fabiańczyk (KUL) vystoupil s příspěvkem pojednávajícím o mimosoudním 

prohlášení neplatnosti manželství v církevním právu, Łukasz Sztolf (KUL) referoval 

o kompetencích obhájce svazku v kanonickém procese o prohlášení neplatnosti manželství, 

Malwina Kędracka (KUL) přednesla příspěvek s názvem Přijetí osob pravoslavného vyznání 

do plného společenství s katolickou církví v kontextu uzavření manželství. Krzysztof Kamiński 

(KUL) promluvil o deliktech de sexto způsobených udělovatelem svátosti smíření podle 

CIC/1983, Daniel Przygoda (UKSW) následně o odpovědnosti právnických osob katolické 

církve za trestné činy, vykonané vůči nezletilým. Tomasz Jarząbek (KUL) referoval 

o právním postavení řeholníka, povýšeného do biskupské hodnosti, Emilia Brzęk (Univerzita 

Marie Curie-Skłodowské) pohovořila o činnosti Apoštolského stolce v Itálii na základě 

Lateránských dohod, Paweł Lewandowski (KUL) nastínil téma Daň na potřeby diecéze podle 

CIC/1983, Dawid Lipiński (UKSW) přednesl příspěvek s názvem Příslušnost k Vojenskému 

ordinariátu polské armády. Na téma Vliv předprocesního šetření na průběh řízení 

o prohlášení neplatnosti manželství promluvila Monika Górna (KUL), na níž navázala Sabina 

Karp (KUL) s příspěvkem Důkazní prostředky v procesu o prohlášení neplatnosti manželství. 

Následoval Radosław Wnuk (KUL), jenž referoval o pojmu a druzích kněžských seminářů, 

a mnozí další. 

 Stejně jako v loňském roce, i letos by díky organizátorům měla být většina 
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pronesených příspěvků publikována ve formě sborníku, případně ve formě příspěvků 

v recenzovaném periodiku Kościół i Prawo, které vydává Katolická univerzita Jana Pavla II. 

v Lublině. 

Monika Menke 

 

Akademie kanonického práva v Brně má nové stránky 
 

Doporučujeme všem svým čtenářům, aby se seznámili s novými internetovými stránkami 

našeho nejbližšího odborného partnera, Akademie kanonického práva v Brně. Naleznete je na 

adrese https://www.akademiekp.cz/. 

 

 

JUDr. Jan Klail jáhnem plzeňské diecéze 

 
8. června 2019 přijal JUDr. Jan Klail z Plzně, advokát a právní zástupce Plzeňského 

biskupství, člen Společnosti pro církevní právo, z rukou diecézního biskupa Mons. Tomáše 

Holuba jáhenské svěcení. Obřad se konal v kostele Všech svatých v Plzni. Vzpomínku 

nového jáhna na krásné společenství, které se při jeho jáhenském svěcení v kostele vytvořilo, 

i bohatou fotodokumentaci naleznete na stránkách plzeňské diecéze. 

 

 
 

U oltářního stolu jáhen JUDr. Jan Klail a plzeňský diecézní biskup Mons. Tomáš Holub 

 

Foto Soňa Pikrtová 

 

https://www.akademiekp.cz/
https://www.bip.cz/cs/novinky/2019-06-dieceze-ma-noveho-jahna
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Koleje a menzy Univerzity Karlovy 
hledají pracovníky na pozice: 

Brigáda na společenských akcích UK 
 

 

O CO JDE:  

 

Hledáme nové kolegy a kolegyně, kteří ocení, že si práci můžou plánovat podle svých 

časových možností. Menší praxe v gastronomii je určitě výhoda, ale všechno podstatné tě 

stejně naučíme. Pokud se domluvíš anglicky a máš rád/a práci v týmu, jsi náš člověk. Těšit 

se můžeš taky na zajímavé lokality, kam se běžní smrtelníci jen tak nedostanou.  

 

CO TĚ ČEKÁ:  

 

Nevšední gastronomické zážitky  

Práce ve fajn týmu  

Volba pracovní doby  

 

CO POŽADUJEME:  

 

Šikovného, spolehlivého a usměvavého člověka  

Pozitivní a proklientský přístup  

 

NABÍZÍME:  

 

Smlouvu na dohodu o provedení práce  

Odměna: od 120 Kč netto/hod  

Možnost kariérního vzestupu a sbírání stále nových zkušeností  

Zaškolení a podporu v týmu zkušených kolegů. 

 

Přihlášky zasílejte na emailovou adresu: Martin.Jindra@kam.cuni.cz 

 

V případě potřeby volejte na 605 220 090 
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