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Prof. Tomáše Zimy v Modré posluchárně pražského Karolina dne 1. července 2020. Foto Antonín Krč

Profesor Tretera obdržel stříbrnou pamětní
medaili Univerzity Karlovy
Ve středu 1. července 2020 bylo na slavnostním zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy
konaném v Modré posluchárně Karolina, Celetná 20, oceněno deset významných osobností
Univerzity Karlovy (UK). Mezi oceněnými byl i předseda Společnosti pro církevní právo
P. Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP, který z rukou rektora Univerzity J. M. Prof. MUDr.
Tomáše Zimy, DrSc., MBA, převzal stříbrnou medaili Univerzity Karlovy a pamětní list.

Prof. Tretera přebírá stříbrnou medaili z rukou rektora Univerzity Karlovy.
Foto Antonín Krč

Ve své úvodní řeči vyzdvihl pan rektor klíčovou úlohu prof. Tretery při obnově výuky
církevního práva na Právnické fakultě UK, jakož i jeho významnou vědeckou a pedagogickou
činnost. Zmínil rovněž úspěchy spojené se založením recenzovaného odborného časopisu
Revue církevního práva, zařazeného do prestižní mezinárodní citační databáze Web of
Science.
Ve svém projevu prof. Tretera poděkoval vedení Univerzity za udělení medaile
a v dramaticky pojaté řeči krátce shrnul svůj život. Zmínil, že od mládí toužil vyučovat na
Univerzitě Karlově, avšak vzhledem ke svému tehdy evangelickému vyznání k tomu nebyl
připuštěn, a to ani v roce 1968. Řekl: „Žiji až od roku 1990, do té doby to nebyl život.[...] A já
jsem rád, že jsem starej!“
Přestože dnešní doba není ideální, dává potřebnou svobodu k vědeckému bádání
a vyučování.
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Prof. Jiří Rajmund Tretera při projevu.
Foto Antonín Krč

Prof. Tretera v projevu také poděkoval svým kolegům z Právnické fakulty UK za pěkné
přijetí a za podmínky, které vytváří oborům církevního a konfesního práva od roku 1990 až
dosud.
Na závěr své publikem velmi sledované řeči prohlásil, že je připraven sloužit
Univerzitě Karlově a vyučovat i v následujících letech.
Kromě prof. Tretery byly vyznamenány i další významné osobnosti univerzity,
například světově uznávaný hrudní chirurg Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Deset oceněných učitelů Univerzity Karlovy.
Foto Antonín Krč
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Zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy se zúčastnili i její členové Prof. JUDr.
Aleš Gerloch, CSc., prorektor UK, Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., garant oboru
římského práva na Právnické fakultě UK a Prof. ThDr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D., SDB,
z Katedry filosofie Husitské teologické fakulty UK, člen Společnosti pro církevní právo.
Zvláštní poděkování náleží všem, kdo připravili podklady pro udělení stříbrné medaile
prof. Treterovi. Jsou mezi nimi prorektor Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Bc. Markéta
Widimská z Organizačního oddělení Univerzity Karlovy a JUDr. Michael Kučera, člen
Společnosti pro církevní právo, jenž založil výuku církevního práva na Husitské teologické
fakultě UK a čtvrt století církevní právo na uvedené fakultě vyučoval.

Avers a revers Stříbrné pamětní medaile Univerzity Karlovy.
Foto Jakub Nagy

Vršovičtí evangelíci připomněli jubileum
Jiřího Rajmunda Tretery
Periodikum Katakomby – Sborový dopis vršovického sboru Českobratrské církve evangelické,
které vychází pravidelně každý měsíc, připomnělo ve svém červnovém čísle z letošního roku
významné jubileum prof. J. R. Tretery článkem Bratr Jiří Rajmund Tretera slaví 80 let. Text
napsal Emil Veber, dlouholetý člen staršovstva a pamětník počátků sboru a jeho
evangelizační činnosti již od padesátých let minulého století. Článek vystihuje na dvou
stránkách celý jubilantův životní běh.
V úvodu přeje farní sbor jubilantovi vše dobré a hojnost Božího požehnání a vyjadřuje
vděčnost za všechnu jeho vykonanou práci.
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Pozvánka na mši svatou u sv. Kajetána
v Nerudově ulici v Praze
V návaznosti na více než pětiletou tradici pravidelných setkání studentů a učitelů Právnické
fakulty Univerzity Karlovy při mši svaté a po jejím skončení Vás zveme na
úterý 28. července 2020 v 17.00
do kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a svatého Kajetána v Praze na Malé Straně
v Nerudově ulici 247/22. Mši svatou slouží P. Miroslav Martiš, SChLJ, kázání pronese P. Jiří
Rajmund Tretera OP.
Po mši svaté bude krátké setkání společně s místními farníky. Zveme všechny členy
naší Společnosti i jiné právníky, studenty a učitele práv.

Z místní skupiny SPCP ve Stříbře
Místní skupina Společnosti pro církevní právo ve Stříbře nezahálí. V červnu 2020 se její
předseda Bc. František Kratochvíl setkal s vedením města Stříbra a místostarostovi Bc. Karlu
Lukešovi představil Společnost pro církevní právo a plány stříbrské místní skupiny
Společnosti.
Navázal také kontakt s Komunitou Noe, sídlící v nedalekých Holostřevech, která
pořádá kontemplativní exercicie a organizuje kulturní a společenské akce ve spolupráci
s Biskupstvím plzeňským a ústředím České křesťanské akademie.
Dne 28. června 2020, během návštěvy generálního vikáře Plzeňské diecéze A. R. D.
Mgr. Jakuba Holíka ve farnosti Stříbro, byl diskutován plán přednášek, které místní skupina
ve Stříbře plánuje pořádat v tomto roce v budově Základní umělecké školy Stříbro. Mezi nimi
jsou témata: Význam církevního práva a Plzeňská diecéze a její činnost v oblasti duchovní,
kulturní a ekonomické.
Připravuje se informace o místní skupině Společnosti pro církevní právo ve Stříbře do
zářijového čísla Zpravodaje města Stříbra.

Presumpce neviny a právo katolíků
na dobrou pověst
Již v prvním ročníku svého studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jsem se rovnou
v několika předmětech dověděl o principu presumpce neviny, to znamená, že na každého
potenciálního pachatele trestného činu je nutno hledět jako na nevinného, dokud nebyla
pravomocným odsuzujícím rozsudkem vyslovena jeho vina. A to platí v právu světském
i církevním, a v celé společnosti, a to již po staletí.
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Na přísném dodržování principu presumpce neviny trvá především každá svobodná,
právní a demokratická společnost. Brání se tím, zejména při naší historické zkušenosti,
návratu totality.
V prvním ročníku právnické fakulty jsem se ale navíc dověděl v předmětu Církevní
právo, že platný Kodex kanonického práva chrání každého věřícího, kněze i laika, v jeho
právu na dobrou pověst a soukromí (kán. 220 CIC/1983). Byl jsem tím překvapen a nadšen.
Věřil jsem, že nejen církevní představení, ale každý člen církve o tom ví, a bude to dodržovat,
protože jinak by se dopustil prohřešku proti kanonickému právu i hříchu před Bohem.
Jak šel čas dál, setkal jsem se s mnoha případy, kdy tato dobrá pověst v církvi byla
mnoha lidem neoprávněně snížena a oni za to nesli někdy i dosti těžké následky. A to jak
v případech, že byli nařčeni ze spáchání trestných činů nebo je takzvaně kryli, anebo jen
proto, že byli opatrní a řídili se výše uvedeným ustanovením Kodexu kanonického práva
i svým vlastním svědomím. Vždyť víme, jak často se lidé, kteří se chtějí udělat důležitými
nebo získat peníze, uchylují k nepravdivým nařčením druhých věřících.
V posledním roce se množí hlasy z řad členů Společnosti pro církevní právo, kteří jsou
laickými členy církve, s rozhořčením odsuzující mediální kampaně proti biskupům a kněžím,
vedené z různých důvodů. Tyto kampaně vypadají mnohdy jako historicky již dávno
pohřbené hony na čarodějnice, kterých se účastnily státní orgány, světská i církevní veřejnost.
Chtěl bych se zastat zejména kněží, kteří jsou jako skupina mimořádně bezbranní
a podle mé dlouholeté zkušenosti patří mezi nejslušnější vrstvu obyvatelstva. To, že se mezi
nimi najde také veřejný hříšník, porušující zákony Boží i lidské, neznamená, že při jakémkoli
podezření či obviňování nějakého kněze na něho budeme brát měřítko: už zase jeden z nich,
a hned se udavači věří.
Za obzvláštní hanebnost považuji dodatečná očerňování kněží a řeholníků, kteří jsou
již dávno po smrti a nemohou se bránit. Vyhlídky na neoprávněná nařčení a pomlouvání
třebas i po smrti nemohou přispět k růstu počtu duchovních povolání, která církev nutně
potřebuje. Až vzniká podezření, že novodobá kampaň proti kněžím je účelová, záměrně slouží
snížení vážnosti církve a má odrazovat od toho, aby si mladí muži volili tak vysoce rizikové
povolání jako je kněžství. Jeden starší kněz to již před léty vyjádřil slovy, kterými přirovnal
nebezpečnost kněžského povolání k povolání zkušebního pilota.
Za zamyšlení stojí také skutečnost, kde se najednou v posledních desetiletích sebralo
tak časté a specifické obviňování kněží z páchání nepravostí. Je snad nepochybné, že vzrůst
nařčení ze spáchání trestných činů v sexuální oblasti se najednou z ničeho nic a prudce právě
v této době zvýšil. Takové případy se vyskytovaly v průběhu dějin, až téměř do konce
20. století, jen zcela ojediněle. Přimlouvám se tedy u každého u moci stojícího: buďte opatrní
při svých vyšetřováních a dodržujte církevní i světské zákony.
Doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, Ph.D.
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Vzpomínka na Ing. arch. Josefa Hyzlera
Dne 31. července 2020 uplyne deset let od okamžiku, kdy odešel na věčnost Ing. arch. Josef
Hyzler (1923–2010), přední český architekt, dlouholetý předseda Klubu Za starou Prahu, člen
Společnosti pro církevní právo, autor jejího znaku i obálky Revue církevního práva.
Přinášíme jako malou ukázku výňatek z článku, který o něm napsala PhDr. Helga Turková,
emeritní ředitelka Knihovny Národního muzea a členka domácí rady Klubu Za starou Prahu,
a který rádi zařazujeme k publikaci v příštím čísle Revue církevního práva, tj. 81–4/2020.
„...Jako svého spolupracovníka si ho na konci studia zvolil prof. Oldřich Stefan, tehdy
vedoucí architekt obnovy areálu Anežského kláštera v Praze na Františku. Ing. arch. Hyzler se
stal nakonec i jeho nástupcem a rekonstrukci kláštera sv. Anežky České věnoval celých
čtrnáct let, [...].
Z jeho přečetných projektů a realizací je třeba uvést raně gotickou hradní kapli na
zámku v Horšovském Týně a zámek (nyní Městský úřad) s hradbami v Tachově, které mu
pomohli dotvořit jeho přátelé, světově uznávaní sklářští umělci, manželé prof. Stanislav
Libenský a akad. sochařka Jaroslava Brychtová. Dále záchranu někdejšího klášterního kostela
v Pivoni na Domažlicku, kostelů v Jáchymově a ve Žluticích, kostela sv. Máří Magdaleny
v Karlových Varech, zámku v Poběžovicích, úpravu renesanční radnice ve Stříbře
a regeneraci poutního areálu Skalka nad Mníškem pod Brdy. Obnovoval také hradní
zříceniny: Točníku a Žebráku, Landštejna, Velhartic, Kašperku, Cornštejna, Radyně
a Přimdy. Na Staroměstském náměstí v Praze objevil v domě U zvonu zbytky velkolepého
gotického průčelí. Rekonstruoval mj. hlavní schodiště před Národním muzeem v Praze,
obnovil i románsko-gotický kostel sv. Vavřince na Malé Straně na koncertní síň [...].“

Ing. arch. Josef Hyzler hovoří při prezentaci knihy Jiřího Rajmunda Tretery
Stát a církve v České republice v dominikánském klášteře sv. Jiljí v Praze 24. dubna 2002.
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Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
Dne 9. července 2020 oslavil své sedmdesáté narozeniny
dlouholetý člen Společnosti pro církevní právo Mons. ICLic.
Jan Můčka, děkan a farář v Újezdě u Valašských Klobouk,
obhájce svazku Interdiecézního soudu v Olomouci.
Za komunistického režimu nemohl, tak jako mnozí jiní
kněží, pokračovat ve studiu teologie a kanonického práva ani
v zahraničí, ale dokonce ani v Československu. Po převratu
s entuziasmem o to větším vystudoval licenciátské studium
kanonického práva, angažuje se dodnes u Interdiecézního
soudu v Olomouci a je pravidelným účastníkem sympozií
kanonického práva ve Spišském Podhradí.
Mons. Jan Můčka na sympoziu kanonického práva ve Spišském
Podhradí v srpnu 2016.
Foto Monika Menke

Dne 2. července 2020 převzala během slavnostního ceremoniálu doc. JUDr. Markéta Selucká,
Ph.D., emeritní děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, z rukou rektora Univerzity
Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., profesorský dekret a stala se profesorkou pro
obor občanského práva.

Mons. Václav Hegr odešel na věčnost
S lítostí jsme přijali zprávu, že v sobotu 4. července 2020 po delší těžké nemoci zemřel
v Hospici sv. Anežky České v Červeném Kostelci Mons. ICLic. Václav Hegr, sídelní
kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové, viceoficiál Diecézního církevního soudu
v Hradci Králové, farář a okrskový vikář v České Skalici.
Pohřební obřady se konaly 11. července 2020 ve farním kostele Nanebevzetí Panny
Marie v České Skalici a v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Poté byly jeho ostatky
uloženy do hrobky Katedrální kapituly na hřbitově v Hradci Králové-Pouchově.
Mons. Hegr byl pravidelným účastníkem sympozií kanonického práva ve Spišském
Podhradí, a to již od jejich založení v roce 1991. Byl velmi příjemným společníkem.
Rozdával kolem sebe vždy dobrou náladu a dovedl brilantně řešit obtížné kanonické
problémy. Životní těžkosti svých bližních trefně a zároveň vlídně komentoval.
Od počátku působení Společnosti pro církevní právo byl jejím příznivcem i horlivým
odběratelem Revue církevního práva.
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Ze sympozia kanonického práva ve Spišském Podhradí v srpnu 2016:
zleva dr. Martina Vintrová OV, soudkyně Diecézního soudu v Plzni, Mons. Václav Hegr
a arciděkan v Trutnově ICLic. Ján Kubis, obhájce svazku Diecézního soudu v Hradci Králové.
Foto Monika Menke

Z obsahu nového čísla Revue církevního práva
V těchto dnech připravujeme Revue církevního práva č. 80–3/2020, tj. obvyklé červencové
číslo. Lze ovšem říci, že na něm je neobvyklý obzvlášť vysoký počet článků, který v tomto
čísle dosahuje rekordu: sedm.
Těšit se můžete na tyto články:
S. Přibyl: Liturgická disciplína v kanonickoprávním rámci slavení Eucharistie
A. Borkovec: Anti-Usury Doctrine and Evolution of Agency [Protilichevní nauka a vývoj
právního zastoupení]
I. A. Hrdina: Katechismus římsko-katolického církevního práva. Nad jednou právní památkou
D. Suchánek: Dekret In nomine Domini a role kardinálů při papežské volbě
R. Seltenreich: Hermann Conring (1606–1681) – luterán ve službách absolutistického státu
M. Jindra: Vliv státu na průběh V. řádného sněmu Církve československé
J. Popovič: Manželský súhlas a aktuálne výzvy
Z recenzí vyjímáme:
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Právní dějiny církví, Synagoga a církve v průběhu dějin
(S. Přibyl)
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ŠMÍD, Marek, Vatikán a české země v letech 1914–1918, Centrum pro studium demokracie
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Časopisy
Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich,
Lublin, 2020, ISSN 1731-1438,
Nr 33,
z obsahu:
KOHÚTEK, Miloš, Ponowne włączenie do stanu duchownego. Etap diecezjalny, s. 129–
149.
Právnické listy, Západočeská univerzita v Plzni ve Wolters Kluwer, Plzeň, 2020, ISSN 2533736X,
číslo 1/2020,
z obsahu:
DOSTALÍK, Petr, KOČNAR, Šimon, Římsko-právní kořeny kodexu kanonického práva
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1210-6410,
č. 8/2020,
z obsahu:
Judikatura: Nejvyšší soud České republiky: Zásah do osobnosti nepravdivým tvrzením
o kořistění na holokaustu, s. 298–301 (komentář k rozsudku Nejvyššího soudu ČR z 29.
srpna 2019, sp. zn. 25 Cdo 3423/2018, v němž soud aplikoval ustanovení § 81
Občanského zákoníku)
Ustanovení § 81 zní:
„(1) Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv.[... ]
(2) Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním
prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.“ (Pozn. redakce).
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