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konfesním právem. Konfesním právem uznanou jednotkou, opět demokraticky 
tvořenou, je „Landeskirche“ – zemská církev - na úrovni jednotlivých kanto-

nů. Pouze tyto instituce mají právo vybírat církevní daň. Kanonická struktura 
katolické církve, dělená na farnosti a diecéze, je ve švýcarských poměrech 
druhou, odlišnou strukturou. Autor poukazuje na konflikty mezi těmito dvěma 
strukturami, zejména pokud jde o lidská práva (např. procesněprávní úprava 
v kanonickém právu v některých případech).

Další příspěvek prof. Loretana nazvaný „Světské právo stanovící rovné 
postavení mužů a žen a jeho impulsy pro církve“ (s. 49–67) vychází z disertační 
práce Dr. Stelly Ahlers na téma „Postavení ženy ve státě a církvi – problematic-

ký napjatý vztah“, vydané v rámci edice ReligionsRecht im Dialog, Svazek 2, 
Münster, 2006. Prof. Loretan ve svém příspěvku ukazuje nejprve vývoj rovného 
postavení mužů a žen ve světském právu mezinárodním, na úrovni evropské 
ochrany lidských práv i ve švýcarském právu. Dále pojednává o postavení ženy 
v kanonickém právu a nakonec se zamýšlí nad rozdíly mezi právem světským 
a kanonickým v pojetí rovnoprávnosti. Za negativum kanonického práva považu-

je zejména nemožnost udělit ženám svěcení.
Dr. Daniel Kosch věnoval svůj příspěvek vztahu konfesněprávních a kanonic-

kých struktur katolické církve ve Švýcarsku a otázkám, jak se mohou vzájemně 
ovlivňovat. Autor je generálním sekretářem Římskokatolické centrální konferen-

ce Švýcarska, tedy zastřešujícího orgánu jednotlivých konfesněprávních útvarů 
– zemských církví. Vztah konfesněprávního a kanonického prvku přirovnává 
k šachové partii, v níž však nejde o výhru, ale o hru samu a o možnost se od 
sebe poučit (s. 71).

Závěr knihy sestavený prof. Loretanem je věnován vzniku, obsahu a významu 
Deklarace o náboženské svobodě Dignitatis humanae. Tento závěr, jakož i ostatní 
texty autora, jsou z pedagogického hlediska velmi dobře zpracovány.

Recenzovaná publikace obsahuje příspěvky umožňující zajímavý vhled do 
současných diskusí o vybraných otázkách kanonického práva, jež vedou přední 
zástupci švýcarské teologické a právní vědy.

Záboj Horák

Ze Společnosti pro církevní právo

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht

Dalla Societŕ per il diritto delle Chiese

Přednášky v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi

Dne 1. března 2007 přednášel v čítárně dominikánského kláštera sv. Jiljí 
v Praze Prof. Dr. Adrian Loretan, profesor církevního a konfesního práva Uni-
versity v Lucernu a emeritní děkan její teologické fakulty na téma: „Společně 
v pastorační službě: klerici a laici“. Přednáška i následná odborná diskuse se 
těšily velkému zájmu posluchačů. Prof. Loretan navštívil během své návštěvy 
Prahy ve dnech 28. 2.–5. 3. 2007 také Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. 
Dne 1. března 2007 dopoledne tam pronesl v rámci předmětu Konfesní právo 
přednášku na téma: „Církev a stát ve Švýcarsku v horizontu globalizované 
společnosti“. Počítáme s uveřejněním přednášky v naší Revue církevního práva. 
Prof. Loretana doprovázela manželka Franziska, která vyučuje homiletiku na 
teologické fakultě univerzity v Lucernu.

Úmrtí

Dne 7. března 2007 náhle zemřel člen a spolupracovník Společnosti pro cír-
kevní právo Mgr. Vilém Horák, vicekancléř Arcibiskupství pražského, Magist-
rální rytíř Suverénního řádu maltézských rytířů, rytíř Řádu sv. Lazara, advokát 
Interdiecézního církevního soudu v Praze. 

From the Church Law Society

Lectures from the Lecture Series The Effects of Law on Society and the 

Church

Dr. Adrian Loretan, Professor of Church Law and State Law on Churches 
of the University of Lucerne and Dean Emeritus of its School of Theology, 
lectured on 1 March 2007 in the reading hall of the Dominican monastery of 
St. Jilji in Prague. The topic of his lecture was “Together in Pastoral Service: 
Clerics and Lay Persons”. There was great interest among the members of the 
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audience at the lecture and the discussion afterwards. During his visit to Prague 
from 28 February until 5 March 2007 Professor Loretan also visited the Law 
School of Charles University. On 1 March 2007 in the afternoon he participated 
in the class on state law on churches where he lectured on “Church and State in 
Switzerland within the Perspective of a Globalized Society”. We plan to publish 
his lecture in the Church Law Review. Professor Loretan was accompanied by 
his wife Franziska, who teaches homiletics at the School of Theology of the 
University of Lucerne.

Obituary

Mgr. Vilém Horák, a member and cooperator of the Church Law Society, the 
vice-chancellor of the Prague Archdiocese, a Magistral Knight of the Sovereign 
Order of Malta, a knight of the Order of St. Lazarus, and an attorney of the 
Interdiocesan Church Court in Prague, died suddenly on 7 March 2007.

Krátké zprávy

Kurze Nachrichten

Le notizie corte

Na internetu

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. listopadu 2006, č. j. 5 A 
35/2002-73 (publikovaný pod č. 1060 ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu č. 2/2007, str. 150 až 155), týkající se právní subjektivity Náboženské 
matice, najdete na internetových stránkách Společnosti pro církevní právo na 
adrese http://spcp.prf.cuni.cz/judikat/5a35-2002.mht.

Kardinál Miloslav Vlk si zřídil osobní internetové stránky http://www.kardi-
nal.cz, které – jak napsal úvodem – „budou sloužit mému virtuálnímu dialogu 
s arcidiecézí, s veřejností o duchovních věcech, o osobních zkušenostech, o mé 
práci pro diecézi“. 

Vzácné historické mapy Svaté země převedené do elektronické podoby si 
můžete prohlédnout na adrese http://www.jnul.huji.ac.il/dl/maps/pal/html/.

Konference Essener Gespräche po dvaačtyřicáté 

Ve dnech 11.3.–13. 3. 2007 se v Mülheimu a. Ruhr konala konfesněprávní kon- 
ference, pořádaná každoročně vždy v březnu, tentokráte již po dvaačtyřicáté. 
Zúčastnilo se 110 odborníků na konfesní právo z Německa, Rakouska, Švýcarska, 
Belgie, Maďarska a Polska. Společnost pro církevní právo a Právnickou fakultu 
UK zastupovali Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera a JUDr. Záboj Horák, Ph.D. 
Zástupci Společnosti byli přivítáni Prof. Dr. iur. Heinerem Marré z Bochumu, 
zakladatelem a hlavním organizátorem konference, a jeho spolupracovníkem 
Prof. Dr. iur. Karl-Eugenem Schliefem z Münsteru. V pondělí 12. 3. přednášel 
Prof. Dr. Wolfgang Huber z Berlína na téma Církev a ústavní řád. Odpoledne 
vystoupil Prof. Dr. Christian Waldhoff  z právnické fakulty univerzity v Bonnu 
na téma Budoucnost konfesního práva. Druhý den přednášel Prof. Dr. iur. Udo Di 
Fabio ze Spolkového ústavního soudu v Karlsruhe na téma Křesťanství a právní 

kultura jako základy pro konfesní právo. Konferenční jednání řídil Prof. Dr. iur. 
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Christian Starck z Göttingenu. Konference se zúčastnili přátelé SPCP, např. 
Prof. Dr. Wilhelm Rees z univerzity v Innsbrucku, který vydal v minulém roce 
sborník Katolická církev v nové Evropě (595 stran), jenž  se soustřeďuje na 
vztah církve a státu v členských státech EU a dvou afrických zemích (DR Kongo 
a Togo). Mezi účastníky byl i Prof. Dr. Klaus Lüdicke z univerzity v Münsteru, 
vydavatel Münsterischer Kommentar zum CIC. 

Oprava

V informaci o zasedání Akademického výboru České křesťanské akademie 
(Revue církevního práva č. 2/2006, s. 174–175), jsme mimo jiné uvedli, že 
“…před několika lety došlo k dohodě s Moravskoslezskou křesťanskou akademií 
o tom, že i na Moravě a ve Slezsku může Česká křesťanská akademie zakládat 
své vlastní místní skupiny, což se skutečně stalo.“ PhDr. Jiřina Štouračová, 
předsedkyně Moravsko-slezské křesťanské akademie, nás upozornila, že Morav-

sko-slezská křesťanská akademie nikdy nevyslovila souhlas k zakládání poboček 
České křesťanské akademie na teritoriu moravské církevní provincie. Dotazem 
ve vedení České křesťanské akademie jsme – žel až dodatečně – ověřili, že námi 
zmíněná dohoda vskutku neexistuje, tedy v písemné formě. Omlouváme se.

Brief News

On the Internet

The decision of the Supreme Administrative Court of 2 November 2006 No. 
5 A 35/2002-73 (published as No. 1060 in the Collection of the Decisions of 
the Supreme Administrative Court No. 2/2007, pp. 150–155) regarding the legal 
status of the Náboženská matice is available on the internet page of the Church 
Law Society http://spcp.prf.cuni.cz/judikat/5a35-2002.mht.

Cardinal Miloslav Vlk has established his personal internet website at http://
www.kardinal.cz, the website, as he explains in the introduction, “will serve 
as [his] own virtual dialogue with the archdiocese, and with the public about 
spiritual matters, personal experiences, [and his] work for the diocese”.

Precious historical maps of the Holy Land, electronically digitized, can be 

viewed at http://www.jnul.huji.ac.il/dl/maps/pal/html/. 

The 42nd Essener Gespräche 

The conference on state law on churches, held each year in March, took place 
this year on 11–13 March 2007 in Mülheim a. Ruhr; it was the 42nd year of the 
conference. There were 110 participants at the conference - experts in state law 
on churches from Germany, Austria, Switzerland, Belgium, Hungary, Poland 
and the Czech Republic. The Church Law Society and the Law School of Char-
les University were represented by Professor JUDr. Jiří Rajmund Tretera and 
JUDr. Záboj Horák, Ph.D. They were welcomed by Professor Dr. iur. Heiner 
Marré from Bochum, the founder and main organizer of the conference, and 
his colleague Professor Dr. iur. Karl-Eugen Schlief from Münster. Professor 
Dr. Wolfgang Huber from Berlin lectured on 12 March 2007 about The Church 

and the Constitutional Order. Professor Dr. Christian Waldhoff from the Law 
School of the University of Bonn spoke in the afternoon on The Future of State 

Law on Churches. On the second day Professor Dr. iur. Udo Di Fabio from the 
Federal Constitutional Court in Karlsruhe lectured on Christianity and Legal 

Culture as the Bases of State Law on Churches. The conference was chaired by 
Professor Dr. iur. Christian Starck from Göttingen. Professor Dr. Wilhelm 
Rees from the University of Innsbruck, a friend of the Church Law Society, 
attended the conference; in the last year he published the anthology “The Catholic 
Church in New Europe” (595 pages), which concentrates on the relationship 
between the Church and state in the EU member states and two African countries 
(the Democratic Republic of Congo and Togo). Professor Dr. Klaus Lüdicke 
from the University in Münster also participated in the conference; he is the 
publisher of “Münsterischer Kommentar zum CIC”. 

Correction

In the information on the meeting of the Academic Council of the Czech Chris-

tian Academy (Church Law Review No. 2/2006, pp. 176–177), we noted that 
“…in the past few years since an agreement with the Moravian-Silesian Christian 
Academy was reached, the Czech Christian Academy may also establish local 
groups in Moravia and Silesia. This is now happening…” PhDr. Jiřina Štouračová, 
the chairwoman of the Moravian-Silesian Christian Academy, called to our atten-

tion that the Moravian-Silesian Christian Academy never expressed its consent to 
the establishment of chapters of the Czech Christian Academy in the territory of 
the Moravian Diocese. We confirmed with the leadership of the Czech Christian 
Academy – ex post, unfortunately – that the agreement that we mentioned indeed 
does not exist in written form. We apologize for the misunderstanding.


