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Revue církevního práva č. 78–1/2020 rozeslána
Ve středu 4. března 2020 jsme
v ústředí Postservisu České pošty,
v Praze 9 – Vysočanech podali
k rozeslání první číslo letošního
26. ročníku
časopisu
Revue
církevního práva, zařazeného do
mezinárodní citační databáze Web
of Science. Časopis bude rozeslán
na bezmála 800 adres členů
Společnosti pro církevní právo,
předplatitelů a dalších příznivců.
V nejbližších dnech rozešleme
balíčky s autorskými výtisky.
Počet
jazyků
článků,
v nichž autoři své články publikují,
je od tohoto čísla rozšířen. Články
jsou
publikovány
v češtině,
slovenštině
a
nově
také
v angličtině. Omezili jsme počet
jazyků, do nichž se překládají
resumé článků a krátké biografie
autorů. Z češtiny nebo slovenštiny
se překládají do angličtiny,
z angličtiny do češtiny. Vedly nás
k tomu úsporné důvody i ohledy
na přehlednost časopisu a estetiku
grafické úpravy.
Praha – Vysočany, 4. března 2020. Tajemník Společnosti pro církevní právo Jan Svatoš vykládá právě
vytištěné číslo 1/2020 Revue církevního práva na rampu v distribuční službě Postservis Praha.

Právě rozeslané číslo Revue
církevního práva č. 78–1/2020,
s oranžovou obálkou, bylo v den
distribuce umístěno do výkladu
křesťanského knihkupectví Oliva
(viz obrázek). Prodejna se
nachází v klášteře dominikánů u
sv. Jiljí v Praze 1, Husova 8.
Můžete tam zakoupit všechna
čísla Revue, která jsou dosud na
skladě.
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Karlovarské právnické dny: pozvání
Letošní kongres Karlovarských právnických dnů se koná ve dnech 18. až 20. června 2020
v Grandhotelu Ambassador Národní dům v Karlových Varech. K účasti jsou zváni také
členové Společnosti pro církevní právo. Více informací naleznete zde.

Karlovarské právnické dny: anketní lístek
Hlasování o Prestižní ceně 2020 pro nejlepší právnický časopis v České a Slovenské republice
je připraveno. Prosíme všechny příznivce Revue církevního práva, aby nezapomněli hlasovat
pro náš časopis. Anketní lístek můžete vyplnit prostřednictvím internetu na adrese
http://www.kjt.cz/cs/2020/anketa.php. Pro případ, že dáte přednost jeho odeslání poštou,
přikládáme jeden exemplář k tomuto číslu Aktualit. Termín pro odeslání poštou je nejpozději
do 6. června 2020 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 a Zpravodaj Jednoty českých právníků, vydávaný Jednotou českých právníků. Do
všech těchto časopisů přispívají svými články a recenzemi i mnozí členové naší Společnosti
pro církevní právo.
Současně můžete hlasovat o poctě za nejlepší judikát publikovaný v období od 1.
května 2019 do 28. února 2020 v oblasti judikatury aplikovatelné v ČR, a to prostřednictvím
internetového nebo papírového anketního lístku.
Dovolujeme si čtenářům doporučit nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl.
ÚS 5/19 ze dne 1. října 2019, kterým se ruší zdanění finančních náhrad poskytovaných na
základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi, jako protiústavní.
V rámci hlasování v soutěži Karlovarských právnických dnů jsme ke každému výtisku
Revue církevního práva č. 78–1/2020 přiložili hlasovací lístek v papírové formě. Prosíme
čtenáře, aby nejen sami hlasovali, ale aby hlasovací lístky rozšířili k hlasování mezi své
blízké, kteří časopis spolu s nimi čtou. Naše zařazení v soutěži má pro náš časopis velký
význam.

Naše gratulace členům SPCP
Ke dni 1. února 2020 byl jmenován docentem náš spolupracovník na Katedře právních dějin
Právnické fakulty Univerzity Karlovy JUDr. Jiří Šouša, Ph.D., člen Společnosti pro církevní
právo.
Dne 2. března 2020 se dožil věku 45 let JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M., právník–lingvista
u orgánů Evropské unie v Bruselu, člen pracovního výboru SPCP a redakční rady Revue
církevního práva.
Dne 5. března 2020 se dožívá 45 let doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.,
místopředseda SPCP a zástupce šéfredaktora Revue církevního práva.
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Práce na obnovení Mariánského sloupu
v Praze započaty

Staroměstské náměstí v Praze 26. února 2020. V místě záboru začalo betonování základů
Mariánského sloupu.
Všechny barevné fotografie v těchto Aktualitách Záboj Horák
Periodikum Aktuality Společnosti pro církevní právo Praha – Brno – Olomouc vydává a rozesílá Společnost pro církevní
právo, Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3.
Fotografie na titulní straně: Loreta v Boru u Tachova. Přímo za Loretou je vidět zámecká věž a zámek, v němž byly sepsány
slavné Borské teze (Haider Thesen). Vpravo vzadu farní kostel svatého Mikuláše. Foto P. Miroslav Martiš.
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