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20. červen 2022, Právnická fakulta Univerzity Karlovy: prezentace fakultních spolků při zápisu studentů do 1. ročníku. Společná reprezentace 

Spolku českých právníků Všehrd a Společnosti pro církevní právo. 

20th June 2022, Faculty of Law, Charles University: presentation of faculty studentsʼ associations when enrolling students in the 1st year. Joint 

representation of the Association of Czech Lawyers Všehrd and the Church Law Society.                                                              Foto archiv Všehrd 
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Konkordát pro všechny 
V programovém prohlášení vlády Petra Fialy z 6. ledna 2022 jsme se dočetli, že vláda České 

republiky bude rozvíjet dialog se Svatým stolcem, podnikne kroky ke sjednání nové smluvní 

úpravy vzájemných vztahů a zasadí se o její ratifikaci.1 Předseda vlády po jednání se státním 

sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem, které se uskutečnilo 9. června 2022 ve Vatikánu, 

prohlásil, že probírali také téma vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Apoštolským 

stolcem, „protože pořád leží před námi neuzavřená vzájemná smlouva, která se připravuje už 

řadu let. Naše vláda má za cíl dovést tuto věc do konce, proto jsme hovořili o tom, jak to udě-

lat, abychom konečně tu smlouvu uzavřeli.“2 

Na okraj tohoto setkání bych rád poznamenal několik svých postřehů: 

1. Není mi známo, že by byl konkordát dosud, již řadu let, opravdu připravován. Zajisté jed-

nou připraven byl, v roce 2003 byl však odložen ad acta jako konkordát řádně uzavřený, 

avšak neratifikovaný.3 Pokud jednání o konkordátní smlouvě v současné době probíhají, je 

to, myslím, pro širší veřejnost novinka. Osobně se domnívám, že jde o nepřesné vyjádření 

předsedy vlády, které každopádně vybízí k další aktivitě. 

2. Není pochyb o tom, že konkordát je mezinárodní smlouva, kterou vláda daného státu uza-

vírá s Apoštolským stolcem, totiž papežstvím jakožto institucí, nadanou mezinárodně-

právní subjektivitou.4 Konkordát se tudíž – lidově řečeno – uzavírá s ústředím katolické 

církve. (Dodávám, že zaměňovat Stát Vatikánského města s Apoštolským stolcem je chy-

ba, protože jde o dva samostatné subjekty mezinárodního práva, které spojuje – krom ji-

ného – osoba papeže.) 

3. Bude-li konkordát se souhlasem Parlamentu skutečně ratifikován a vyhlášen ve Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv (na rozdíl od konkordátu z roku 2002), stane se meziná-

rodní smlouvou ve smyslu čl. 10 Ústavy a v případě rozporu se zákonem bude mít před 

zákonem aplikační přednost. Jelikož je obsahem konkordátu také úprava práv věřících, ra-

tifikovaný a vyhlášený konkordát bude v právním řádu České republiky plnit význam spe-

ciální lidskoprávní úmluvy. 

4. Je přirozené, že předmětem právní úpravy konkordátu jsou vztahy mezi katolickou církví 

a státem. V demokratickém právním státě, který se neztotožňuje s žádnou církví (čl. 

2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a uznává rovnoprávnost všech náboženských 

společenství (srov. čl. 3 odst. 1 Listiny), však na práva zakotvená v konkordátu „dosáh-

nou“ všechny registrované církve a náboženské společnosti, které jsou v konečném dů-

sledku institucionálním projevem individuální náboženské svobody jednotlivců.5 Jinými 

slovy: práva, která konkordát potvrdí katolické církvi, mohou uplatňovat všechna nábo-

 
1 <https://perma.cc/L6UM-SB9D> (16. 6. 2022). 
2 <https://perma.cc/JE9N-GD4A> (16. 6. 2022). 
3 TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, Konfesní právo, Praha, 2015, s. 108–110. 
4 TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, Církevní právo, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha, 2021, 

s. 121. 
5 Tyto myšlenky podrobněji rozvíjím ve svém starším článku CSUKÁS, Adam, Zmluvy uzatvárané medzi nábo-

ženskými spoločenstvami a Českou republikou, in: Revue církevního práva č. 66–1/2017, Praha, zejména 

na s. 42–44. 
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ženská společenství v České republice: „V oblasti českého právního řádu případné uza-

vření konkordátní smlouvy paritu náboženských společenství nenarušuje, ale posiluje.“6 

5. Konkordát by neposílil pouze paritu církví a náboženských společností, ale posílil by též 

princip právní jistoty, který Parlament čas od času narušuje.7 Mezinárodní smlouvu nelze 

měnit bez souhlasu druhé smluvní strany (tj. Apoštolského stolce), a proto by konkordát 

zajistil všem věřícím a všem církvím a náboženským společnostem individuální i kolek-

tivní náboženskou svobodu se všemi důsledky bez ohledu na měnící se složení vlády, Po-

slanecké sněmovny či Senátu. Jistotu, kterou – „běžný“, nikoliv ústavní – zákon zajistit 

nemůže.8 

6. Nevyjasněných vztahů mezi náboženskými společenstvími a státem zůstává mnoho. 

Vždyť i působení náboženských společenství ve veřejných institucích – kaplanství – je 

zakotveno v dohodách uzavíraných mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou 

radou církví na jedné straně a příslušným resortem na straně druhé bez jednoznačného 

právního základu, což je stav naprosto neudržitelný.9 Konkordát by to mohl konečně změ-

nit a zajisté bychom našli mnoho dalších právních vztahů, které by mohl konkordát jednou 

pro vždy vyjasnit. Šíře pravidelného obsahu konkordátní právní úpravy je velmi široká.10 

7. Na Slovensku po uzavření konkordátu s katolickou církví stát uzavřel obdobnou „základní 

smlouvu“ s dalšími registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi. Slovensko má 

tudíž „konkordáty“ dva – jeden v podobě mezinárodní smlouvy, druhý v podobě zvláštní 

smlouvy neurčité povahy. Právní úprava v nich obsažená je prakticky totožná, což je při-

rozeným důsledkem ústavně zakotvené rovnosti náboženských společenství. 

8. Konkordátní právo se dynamicky vyvíjí. Byl by snad Apoštolský stolec ochoten připustit 

k jednání o konkordátní smlouvě s Českou republikou též zástupce jiných církví 

a náboženských společností? Abychom v České republice měli pouze jeden konkordát, 

který bude výsledkem společné práce náboženských společenství, které se budou chtít 

těchto jednání zúčastnit? Mám za to, že přinejmenším za onen příslovečný pokus to stojí. 

Konec konců, ČBK a ERC mnohokrát dokázaly, že se k užitku všech dokážou domluvit 

na znění různých dohod se státem. Myslím, že tento vstřícný krok by nadto zcela vyvrátil 

podle mého názoru mylnou domněnku, která se v některých kruzích dosud vyskytuje, totiž 

že konkordát do právního řádu vnáší privilegia katolické církve. 

9. Věřím, že Česká biskupská konference ještě před začátkem jednání se státem projeví 

v této záležitosti aktivní zájem o spolupráci s ostatními registrovanými církvemi a nábo-

ženskými společnostmi působícími v České republice. Zajisté by bylo na místě, aby ČBK 

oslovila s nabídkou spolupráce Ekumenickou radu církví, ale byla by škoda neučinit další 

 
6 TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, Konfesní právo, s. 106. 
7 V souvislosti s konfesním právem vzpomeňme např. pokus jisté části politické reprezentace o zdanění finanční 

náhrady podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, (pro-

střednictvím zákona č. 125/2019 Sb.), který zvrátil Ústavní soud svým nálezem ze dne 1. října 2019, sp. zn. 

Pl. ÚS 5/19. 
8 Listina základních práv a svobod ve svých čl. 15 a 16 zakotvuje pouze několik elementárních práv plynoucích 

z individuální i kolektivní náboženské svobody. Pomyslný katalog práv věřících a jejich náboženských společen-

ství je doslova roztroušen v mnoha zákonech a právních předpisech nižší právní síly. 
9 Srov. CSUKÁS, Adam, Zmluvy uzatvárané medzi náboženskými spoločenstvami a Českou republikou, s. 39–

42. 
10 Šíři této právní úpravy vynikajícím způsobem demonstruje NĚMEC, Damián, Konkordátní smlouvy Svatého 

stolce s postkomunistickými zeměmi (1990–2008), Bratislava, 2010, na s. 72–290. 
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krok. Jak známo, ERC má k dispozici pouze minimální zázemí, čímž se liší od ČBK i od 

některých svých členských církví. Česká biskupská konference by proto podle mého sou-

du měla oslovit jak ERC, tak přímo (alespoň) její členské církve. Považuji ze nanejvýš žá-

doucí, aby i další církve a náboženské společnosti uznaly důležitost konkordátu a – bude-

li jim tato možnost nabídnuta – zapojily se do jeho přípravy.  

 

Pozvání odborníků na konfesní a církevní právo z řad učitelů působících na práv-

nických i teologických fakultách by mělo být samozřejmostí. Bylo by chybou domní-

vat se, že sepsáním konkordátu lze pověřit kteréhokoliv právníka, protože jde o čin-

nost vysoce specializovanou, při níž je zcela nezbytná hluboká znalost problematiky. 

 

10. Bylo by příkladným projevem ekumenické spolupráce náboženských společenství, pokud 

by jejich zástupci usedli u jednoho stolu s představiteli Ministerstva zahraničních věcí 

a Apoštolského stolce. Věřím, že stát by vůči tomuto formátu nic nenamítal, právě nao-

pak: uvítá jej. Pokud by výsledkem tohoto jednání byl konkordát, který bude vzájemnou 

dohodou všech (nebo alespoň téměř všech) církví a náboženských společností se státem, 

bude to začátek nové, více konsenzuální éry konfesního práva v České republice. 

 

JUDr. Adam Csukás, Ph.D. 

právník v Ústřední církevní kanceláři 

Českobratrské církve evangelické 

 

Valná hromada SPCP 
 

V pondělí 27. června 2022 se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy uskutečnila 

valná hromada Společnosti pro církevní právo. 

Úderem 17. hodiny přivítal členy SPCP a hosty předseda SPCP prof. JUDr. Jiří Rajmund 

Tretera. Mandátová komise oznámila, že je přítomno 32 členů, to znamená, že valná hromada 

bude ve smyslu Stanov usnášeníschopná za půl hodiny. Místopředseda SPCP doc. Horák, 

pověřený pracovním výborem k řízení valné hromady, vyzval předsedu Společnosti, aby po-

dal výroční zprávu Společnosti za období od května 2018 až do června 2022. Představeny 

byly nové místní skupiny, které byly od poslední valné hromady založeny ve Stříbře 

a v Českých Budějovicích. 

Následovalo uctění památky čtyř obětí komunismu, které byly popraveny provazem 

přesně před 72 lety, dne 27. června 1950. Byli to poslankyně Národního shromáždění JUDr. 

Milada Horáková, policista Jan Buchal, spisovatel a novinář Záviš Kalandra a právník Oldřich 

Pecl. 

Následovala vzpomínka na 15 členů Společnosti, zesnulých za poslední čtyři roky.  

Na závěr první části valné hromady přednesl Bc. František Kratochvíl, předseda kontrolní 

komise, zprávu kontrolní komise. 
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Jiří Rajmund Tretera představuje tři svazky Knižnice církevního a konfesního práva. 

Jiří Rajmund Tretera presents three volumes of Book Series of Church and Religion Law. 

 

Následně dal místopředseda SPCP doc. Záboj Horák hlasovat aklamací o 

1. schválení programu valné hromady, 

2. schválení hospodaření a absolutoriu odstupujícímu výboru, 

3. volbě orgánů valné hromady. 

Zvoleni byli: 

předseda valné hromady: prof. J. R. Tretera, 

zapisovatel: dr. Jan Beránek, 

mandátová komise: Tomáš Grundza, JUDr. Marek Novák a  

sčítací komise: Věra Kateřina Dospělová, Marie Součková.  

Absolutorium bylo uděleno a orgány jednomyslně zvoleny. 

Představeni byli členové orgánů SPCP, navržení odstupujícím pracovním výborem: 9 čle-

nů pracovního výboru, 7 náhradníků, 3 členové kontrolní komise, 2 jejich náhradníci. 

Aklamací byl vysloven souhlas se zvýšením počtu členů pracovního výboru z dosavadních 

sedmi na devět. Do výboru kandidovali všichni dosavadní členové a nově tajemník a knihov-

ník SPCP Tomáš Grundza a redaktor periodik Mgr. Jakub Nagy. Všichni byli přítomným 

představeni. Nikdo z přítomných nenavrhl dopsání dalšího kandidáta. 

Následovala volba tajným hlasováním. Na počátku skrutátorky zkontrolovaly a veřejnosti 

ukázaly prázdnou volební urnu, kterou zapečetily. Po sečtení odevzdaných hlasů oznámily 



ZRCADLO CÍRKVE 7/2022/1 6 

 

tento výsledek: odevzdáno bylo 32 hlasů. Všichni hlasovali pro navrženou kandidátku. Žádný 

jiný kandidát nebyl připsán. Po vyhlášení výsledků byla valná hromada ukončena.  

Nové složení orgánů SPCP a pracovníků SPCP naleznete na internetové adrese 

http://spcp.prf.cuni.cz/organy-spcp/. 

 

 
Z valné hromady Společnosti pro církevní právo. 

From Church Law Society General Meeting. 

 

 

Prezentace a požehnání knihy 
Ukončete návštěvy, dveře se zavírají 

 

Po valné hromadě následoval 83. večer SPCP, který byl věnován představení knihy J. R. Tre-

tera: Ukončete návštěvy, dveře se zavírají aneb Osmnáct balad a romancí z nemocničních 

sálů a předsálí, která vyšla jako třetí svazek Knižnice církevního a konfesního práva na jaře 

letošního roku. 

V první části večera knihu představila PhDr. Olga Bezděková-Rejtharová, dcera letce RAF 

plk. Stanislava Rejthara, autorka jeho vzpomínek Dobří vojáci padli, která přednesla svou 

recenzi.  
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V druhé části večera přistoupili tři přítomní kněží P. Jiří Rajmund Tretera, P. Stanislav Při-

byl a o. Milan Kučera ke stolku s knihami a požehnali nově vydanou knihu přímluvnou mod-

litbou podle Benedikcionálu. Následovala autorova autogramiáda. 

Třetí část večera byla věnována společnému rozhovoru při číši vína a občerstvení. 

Na konci večera bylo přítomno již 37 členů Společnosti a čtyři hosté. 

 

 
Dr. Olga Bezděková-Rejtharová hovoří o nových knihách. 

Dr Olga Bezděková-Rejtharová presents new books. 

 

Texty Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák, Jakub Nagy 

Foto Jakub Nagy 

 

 

Hledáme překladatele do angličtiny 
 

Po mnoho let vykonával ve Společnosti pro církevní právo činnost překladatele českých textů 

do angličtiny JUDr. Marek Novák, advokát a interní doktorand Katedry právních dějin Práv-

nické fakulty Univerzity Karlovy. Dr. Novák z časových důvodů požádal vedení Společnosti 

o uvolnění z funkce překladatele. 

Předseda SPCP prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera poděkoval během valné hromady SPCP 

27. června 2022 jménem celé Společnosti přítomnému dr. Novákovi za roky náročné práce 
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pro Společnost. Účastníci se přidali bouřlivým potleskem. Ještě jednou Dr. Novákovi srdečně 

děkujeme a přejeme mu mnoho dalších úspěchů v profesním i soukromém životě. Dr. Novák 

je nadále ochoten pracovat na lay-outu všech našich tiskovin, studijních a propagačních mate-

riálů. 

 

 

Společnost pro církevní právo hledá překladatele anglických textů, který je znalý práv-

ního a církevního pojmosloví. Zájemci, nechť napíší na email SPCP: spcp@prf.cuni.cz. 
 

 

 

Zasedal Akademický výbor ČKA 
V sobotu 25. června 2022 se v klášteře benediktinů v Emauzích uskutečnilo zasedání Akade-

mického výboru České křesťanské akademie, na kterém členové výboru zhodnotili činnost 

ČKA, jejích místních skupin a odborných sekcí za uplynulé období. Setkání, které se po delší 

době opět konalo prezenčně, se zúčastnilo také vedení Společnosti pro církevní právo, která 

vykonává činnost právní sekce ČKA. 

Zasedání vedl Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., prezident ČKA a čestný člen Spo-

lečnosti pro církevní právo, spolu s viceprezidenty prof. Pavlem Hoškem a doc. Jaroslavem 

Šebkem a ředitelkou Ilonou Trnkovou.  

Na počátku se členové vedení, zástupci místních skupin a odborných sekcí společně vyfo-

tografovali v gotické křížové chodbě kláštera. 
 

 
Mons. Tomáš Halík hovoří o důsledcích ruské agrese na Ukrajině pro českou společnost. 

Mons. Tomáš Halík talks about the consequences of Russian aggression in Ukraine for Czech society. 

mailto:spcp@prf.cuni.cz
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Ve svém úvodním slovu prof. Halík uvedl, že Ruskem vyvolaná válka na Ukrajině způsobuje 

zvýšení agresivity ve společnosti, kterou vyjadřují někteří odpůrci útočníka i jeho příznivci, 

a to hojně i na sociálních sítích. Varoval před politickými extrémisty a populisty, kteří pomá-

hají šířit zášť proti ukrajinským uprchlíkům a snaží se při současné napjaté situaci získat voli-

če v blížících se podzimních volbách do zastupitelstev obcí a Senátu. Připomněl, že církve by 

se měly o to více snažit o celkové ozdravění společenského klimatu a dlouhodobou integraci 

ukrajinských uprchlíků. 

V druhé části zasedání podal Mons. Halík zprávu o činnosti ČKA za období uplynulého 

půl roku, včetně rozsáhlé grantové činnosti. Akademický výbor následně hlasoval o dvou čle-

nech prezídia, jejichž dvouleté funkční období skončilo, a potvrdil, že ve funkcích pokračují 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D., ředitelka uměnovědné sekce ČKA (zástupkyně odborných sekcí) 

a Akad. arch. Aleš Brotánek, předseda místní skupiny v Rožmitále pod Třemšínem a Hvožďa-

nech (zástupce místních skupin).  

Mons. Halík pozval členy Akademického výboru na valnou hromadu ČKA, která se usku-

teční 28. ledna 2023 v Emauzích. Ti spontánně vyjádřili své přání, aby Mons. Halík pokračo-

val ve funkci prezidenta ČKA i v dalším šestiletém období. V následující části podala ředitel-

ka ČKA přehled o úspěšném hospodaření akademie za rok 2021. 

Akademický výbor vyjádřil souhlas s ustanovením nové místní skupiny v Karviné. 

Následovalo vystoupení zástupců místních skupin a odborných sekcí. Se zájmem jsme vy-

slechli informaci z nedávno založené místní skupiny Znojmo o tom, že skupina pomohla zor-

ganizovat sbírku na pomoc desítkám ukrajinských maminek s dětmi, kteří jsou ubytováni na 

nedalekých farách v Lechovicích a Prosiměřicích. Administrátorem lechovické farnosti je 

P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., přední český odborník na lékařskou etiku. 
 

 
Prezidium ČKA a přátelský rozhovor o činnosti právní sekce. 

The Presidium and a friendly interview on the activities of the legal section. 
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Dr. Petra Oulíková hovořila o tom, že učitelé a studenti Katolické teologické fakulty UK 

organizují pro ukrajinské uprchlíky úspěšné exkurze do kostelů. 

Tajemník právní sekce doc. Horák představil knihu J. R. Tretery Ukončete návštěvy, dveře 

se zavírají, která poskytuje vhled do světa nemocnic, a vůbec zdravotnictví jako takového. 

Jejím záměrem je podpořit rozšíření výuky lékařské etiky, a především zdůraznit nutnost 

a nezastupitelnost nemocničních kaplanů, kteří by měli být v hojném počtu po 24 hodin pří-

tomni v každé nemocnici. Kniha je jakousi předehrou Pamětí prof. Tretery, které by měly 

vyjít knižně do konce tohoto roku. 

Zástupci právní sekce zdůraznili nesmírnou důležitost výuky náboženství ve školách. Ve-

dení diecézí i celých církví by mělo důsledně vyžadovat po jednotlivých duchovních i farních 

radách, aby výuku ve školách zajistili. Do vyučování by měli být kromě duchovních zapojeni 

laici, kteří k tomu na některé z teologických fakult získali patřičné vzdělání a jejichž počet 

v naší zemi představuje mnoho tisíc. Teologické fakulty by se měly zasadit o zajištění práce 

pro své laické absolventy v oboru, který vystudovali, právě podporou výuky náboženství ve 

školách, které by laici s kanonickou misí vyučovali. 

 

 
 

Záboj Horák představuje knihu J. R. Tretery Ukončete návštěvy, dveře se zavírají. 

Záboj Horák presents the book by J. R. Tretera End the visits, the door is closing. 

 

Text Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák, Jakub Nagy 

Foto archiv ČKA 
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Česká křesťanská akademie založila nový časopis 

 
Během zasedání Akademického výboru ČKA pre-

zentovala dr. Zuzana Svobodová nový vědecký ča-

sopis Theology and Philosophy of Education, vydá-

vaný Pedagogickou sekcí ČKA, jehož první číslo 

vyšlo v květnu tohoto roku. Můžete si ho přečíst na 

adrese https://www.tape.academy/index.php/ 

tape/issue/view/3. 

Obsahuje mimo jiné článek o podpoře morálního 

rozvoje studentů medicíny na 3. lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy či rozhovor s profesorem Kar-

lem Skalickým o exilovém časopisu Studie. 

Účelem časopisu je poskytnout prostor pro sdílení 

teologických a filosofických poznatků, které podpo-

rují vzdělávání, včetně sebevzdělávání.  

Jazykem časopisu je angličtina. 

 

 

 

 
 

Kupuje kostely, aby je zachránil 
 

Katolický kostel sv. Jana Křtitele v nizozemském Meddu se už nevyužíval, byl tedy nabídnut 

k prodeji. Koupil jej 74letý křesťanský podnikatel Wim Annen. 

Stal se tak vlastníkem už čtvrtého kostela v regionu a stavby hodlá vracet k jejich 

původnímu účelu – aby sloužily jako místo k rozjímání. V rozhovoru pro média podnikatel 

zdůraznil, že nechce, aby se z kostelů stávaly nákupní centra nebo kulečníkové haly. Ačkoli 

návštěvnost bohoslužeb v zemi setrvale klesá, „víra nezmizela“ – říká Annen. Podle něj 

nynější krize spojená s válkou na Ukrajině či s důsledky pandemie mnoha lidem ukázala, „že 

to sami nezvládnou“. „Myslím, že potřeba chodit do kostela se zase zvýší,“ tvrdí podnikatel. 

Jak dodal, sám konvertoval teprve před pěti lety. Záchrana nevyužívaných kostelů je pro něj 

způsobem, jak projevit vděčnost za dar víry. 

Kostel v Meddu je filiálním kostelem farnosti sv. Ludgera, která zastřešuje ještě osm 

dalších kostelů. Pochází z roku 1864 a je městskou památkou. Wim Annen má letos v plánu 

koupit ještě tři další stavby. 

(aleteia, sch), převzato z Katolického týdeníku č. 26/2022, s. 3. 
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Vítáme nové studenty právnické fakulty v Praze 
 

 
Studenti prezentují Spolek českých právníků Všehrd a Společnost pro církevní právo. 

Foto archiv Všehrd 

 

Ve dnech 20. až 23. června 2022 proběhlo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy přivítání 

nových studentů, kteří úspěšně absolvovali přijímací zkoušky a byli přijati do 1. ročníku. Po 

svém slavnostním zápisu se jim představily studentské spolky při právnické fakultě.  
 

 

Periodikum Zrcadlo církve, Aktuality Společnosti pro církevní právo Praha – Brno – Olomouc – Stříbro – České Budějovi-

ce vydává a rozesílá Společnost pro církevní právo, z. s., Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3. 

 

Fotografie na titulní straně: 20. červen 2022, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, prezentace fakultních spolků při zápisu 

studentů do 1. ročníku. Společná reprezentace Spolku českých právníků Všehrd a Společnosti pro církevní právo. 

20th June 2022, Faculty of Law, Charles University: presentation of faculty studentsʼ associations when enrolling students in 

the 1st year. Joint representation of the Association of Czech Lawyers Všehrd and the Church Law Society.                                                                                            

Foto archiv Všehrd 
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