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Seznam významných žen v právnických profesích vyhlášen! Gratulujeme 
našim!
Měsíčník Právní rádce jako každý rok uveřejnil seznam významných žen v práv-
nických profesích. Jsou mezi nimi:

Členky Společnosti pro církevní právo Dr. Kamila Bubelová, vedoucí Katedry 
teorie práva a právních dějin Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
a Dr. Kateřina Šimáčková z Brna, soudkyně Evropského soudu pro lidská práva.

Příznivkyně Společnosti pro církevní právo doc. Marta Chromá, proděkanka 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy pro magisterské studium a vedoucí Katedry 
jazyků, a prof. Marie Karfíková, profesorka fi nančního práva a dlouholetá vedoucí 
Katedry fi nančního práva a fi nanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Vedení SPCP se připojuje ke gratulaci a přeje oceněným ženám mnoho úspěchů 
v profesním i osobním životě.

Zpráva o pohybu členské základny SPCP
Společnost pro církevní právo měla k 30. dubnu 2022 celkem 539 členů. Přiklá-
dáme tabulku o pohybu členstva v posledních čtyřech měsících.

Datum Počet nově 
přijatých 
členů

Počet 
členů, kteří 
vystoupili

Počet 
členů, kteří 

zemřeli

Počet členů, 
jimž bylo 
členství 
zrušeno

Počet členů
celkem

1. 1. 2022  536

 30. 4. 2022 5 1 1 0 539

Na webináři o náboženské výchově prezentován nový vědecký časopis Theo-
logy and Philosophy of Education
11. února 2022 se konal velmi zajímavý a napínavý webinář na téma Vývoj a stav 
náboženské výchovy, vzdělávání budoucích učitelů náboženské výchovy v ČR a na 
Slovensku. Webinář vedla PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D., ředitelka peda-
gogické sekce České křesťanské akademie, která přednáší na několika vysokých 
a vyšších odborných školách teologii, pedagogiku a fi losofi i.
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Vystoupila na něm řada řečníků z České republiky a Slovenska. Webináře 
a diskuse při něm se zúčastnili členové Sdružení pro podporu výuky náboženství 
ve školách při SPCP prof. Tretera, doc. Záboj Horák a Mgr. Šárka Kofl erová, 
vedoucí Katechetického a pedagogického centra Biskupství ostravsko-opavského.

Dr. Svobodová prezentovala nový vědecký časopis Theology and Philosophy of 
Education, který přijímá články v angličtině na adrese https://www.tape.academy.

V novém dětském klubu ve Stříbře začalo vyučování náboženství
S velkou radostí jsme přijali zprávu, že v nově otevřeném klubu zahájil v lednu 
2022 stříbrský farář a člen SPCP Miroslav Martiš výuku náboženství. Pro začátek 
se přihlásilo šest dětí. Pan farář se podle svých slov nechal inspirovat činností 
Společnosti pro církevní právo a při něm organizovaného Sdružení pro podporu 
výuky náboženství ve školách a počítá s převedením této výuky do veřejné školy 
k začátku příštího školního roku, tj. k 1. září 2022. Je třeba sledovat datum nahlá-
šení vyučování náboženství ve škole.

Členové SPCP přeložili novou VI. knihu CIC/1983
Na českém úředním překladu apoštolské konstituce Pascite gregem Dei,  která 
zrušila k 8. 12. 2021 dosavadní obsah VI. knihy CIC/1983 o trestním právu a vlo-
žila do Kodexu kanonického práva zcela nový text, se podílelo 15 odborníků 
na kanonické právo z celé České republiky v čele s prof. Damiánem Němcem 
OP. Překlad byl schválen Českou biskupskou konferencí a publikován v jejích 
Aktech č. 16, roč. 2021. Všichni participující na překladu jsou členy Společnosti 
pro církevní právo.

Biskup František Václav Lobkowicz OPraem odešel na věčnost
S lítostí jsme přijali zprávu, že 17. února 2022 odešel na věčnost Mons. František 
Václav Lobkowicz OPraem, diecézní biskup ostravsko-opavský, zakládající člen 
Společnosti pro církevní právo. Byl to on, kdo při úspěšném večeru 15. prosince 
1993 v dominikánském klášteře sv. Jiljí v Praze na Starém Městě, při němž byla 
prezentována nová kniha Jiřího Rajmunda Tretery OP Církevní právo, navrhl, že 
by setkání všech, kdo se zajímají o církevní právo, měla pokračovat. Přímo na 
místě navrhl založení Společnosti pro církevní právo. Byl vždy jejím nadšeným 
členem a podporovatelem, a věříme, že se bude za ni přimlouvat u nebeského 
Otce. R. I. P.
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Projev prezidenta ČKA Mons. Tomáše Halíka na podporu Ukrajiny
Mons. Tomáš Halík, katolický kněz a profesor Univerzity Karlovy, čestný člen 
Společnosti pro církevní právo, pronesl na mohutné demonstraci na podporu Ukra-
jiny konané v pátek 4. března 2022 na Václavském náměstí v Praze úvodní projev. 
Připomněl morální a kulturní devastaci naší země za dobu sovětské okupace od 
roku 1968, vyzdvihl odvahu ukrajinského národa a vyzval k pomoci Ukrajině 
a ke sjednocení Evropy. Po jeho velmi sugestivní řeči, do krátkých bodů shrnující 
všechny tragické momenty naší středoevropské situace, vstoupil svým projevem 
na dálku prezident Ukrajinské republiky Volodymyr Zelenskyj.

Vyšlo unikátní svědectví Dr. Adama Csukáse o evangelické církvi
Nakladatelství Mlýn vydalo monografi i Právní řád Českobratrské církve evange-
lické v historických souvislostech z pera JUDr. Adama Csukáse, Ph.D., právníka 
Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické (ČCE) a člena pra-
covního výboru SPCP, vycházející z jeho vynikající disertační práce obhájené na 
Právnické fakultě Univerzity Karlovy v září 2021.

Autor podává čtivý výklad právních dějin ČCE od jejího vzniku v roce 1918 do 
současnosti s přihlédnutím k dějinám jejích předchůdkyň, evangelických církví a.v. 
a h.v. v Předlitavsku, k němuž dospěl pečlivým archivním studiem. Viz rubriku 
Recenze a anotace.

Mimořádná příležitost vzdělávání ve víře
V rámci Duchovní správy studujících i absolventů Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy jsou každou sobotu na internetové stránky SPCP nahrávány biblické 
hodiny „nejen pro právníky“. Po loňském výkladu Evangelia podle Marka jsme 
absolvovali do letošních Velikonoc výklad celého Evangelia podle Lukáše. Každý 
se může k přednesenému výkladu, zaznamenanému po jednotlivých kapitolách 
Nového zákona, vrátit a poprvé vyslechnout či znovu si oživit populární a zvěstnou 
formou podaný výklad s přihlédnutím k nejnovějším výsledkům vědecko-kritic-
kého bádání v oboru biblistiky a seznámit se s biblickými reáliemi, zejména ve 
vztahu ke společenským a právním institucím doby vzniku Nového zákona.

Od doby velikonoční pokračujeme výkladem knihy Skutků apoštolů s přihléd-
nutím k epištolám.
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Prof. Ignác Antonín Hrdina odešel na věčnost
22. dubna 2022 zemřel ve věku 69 let prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., 
OPraem, kněz, právník, vysokoškolský profesor, přední český kanonista, soudce 
a bývalý předseda Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské.

Prof. Hrdina byl zakládajícím členem a blízkým spolupracovníkem a pod-
porovatelem Společnosti pro církevní právo, neúnavným autorem a odborným 
recenzentem desítek článků uveřejněných v Revue církevního práva. R. I. P.

Gratulace členům SPCP
23. února 2022 se ThDr. Pavla Damohorská, Th.D., vyučující na Oddělení 

judaistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, na Vědecké radě Hu-
sitské teologické fakulty Univerzity Karlovy všemi hlasy habilitovala na docentku.

1. března 2022 byl doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., v kostele sv. Mikuláše na 
Staroměstském náměstí v Praze znovu instalován biskupem Pražské diecéze Církve 
československé husitské. Obřad vedl patriarcha církve ThDr. Tomáš Butta, Th.D.

7. března 2022 oslavil ICLic. Mgr. Šimon Polívka, Ph.D., farář Římskokato-
lické farnosti Vejprty, ochránce spravedlnosti a obhájce svazku Diecézního soudu 
litoměřické diecéze, své 50. narozeniny.

9. března 2022 oslavil své 50. narozeniny Mgr. Václav Kotek z Brna, advokát, 
zakládající člen Společnosti pro církevní právo.

11. března 2022 oslavil JUDr. Karel Kudrna z Písku, advokát, zakládající člen 
Společnosti pro církevní právo, své 60. narozeniny.

29. března 2022 oslavily významné narozeniny JUDr. Jana Nová, právnička 
Ministerstva spravedlnosti, a Mgr. Monika Slabá, právnička Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy.

1. dubna 2022 oslavil JUDr. Josef Sedláček ml., advokát v Šumperku, své 45. 
narozeniny.

9. dubna 2022 oslavil své 60. narozeniny prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, 
Th.D., vedoucí Katedry teologických věd Teologické fakulty Jihočeské univerzi-
ty v Českých Budějovicích, čestný kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše 
v Českých Budějovicích.

12. dubna 2022 oslavil JCLic. Mag. theol. Stanislav Brožka, administrátor 
římskokatolické farnosti Veselí nad Lužnicí, Dráchov, Drahov a Hamr, soudce 
Metropolitního soudu Arcidiecéze pražské a prezident Diecézní charity České 
Budějovice, své 40. narozeniny.
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20. dubna 2022 oslavila své životní jubileum PhDr. Helga Turková, dlouho-
letá pracovnice a ředitelka Knihovny Národního muzea a vůdčí osobnost Klubu 
za starou Prahu, organizátorka Hovorů o Praze v Národním domě na Smíchově, 
zakládající členka Společnosti pro církevní právo a zejména v posledních letech 
naše blízká spolupracovnice.

21. dubna 2022 oslavil své 60. narozeniny JCLic. Mgr. Ing. Ondrej Nagy, 
farní vikář Metropolitní katedrály sv. Alžběty v Košicích, soudce Metropolitního 
tribunálu Košické arcidiecéze, dlouholetý člen a dobrodinec SPCP. Vzpomínáme, 
že dlouhá léta organizoval spolu se svým bratrem železničářem distribuci Revue 
církevního práva na Slovensku.

22. dubna 2022 oslavila své 40. narozeniny Mgr. Kamila Brunovská z Prahy-
-Vinoře, absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, diplomantka v oboru 
církevního práva a po řadu let pracovnice odboru církví Ministerstva kultury ČR.

23. dubna 2022 oslavil své 30. narozeniny Mgr. Josef Pavel z Prahy, advokátní 
koncipient.

Jakub Nagy
Záboj Horák



Titulní strana knihy Ukončete návštěvy, dveře se zavírají aneb Osmnáct balad a romancí 
z nemocničních sálů a předsálí vydané v únoru 2022.

Title page of the book End Your Visits, Doors Are Closing, or Eighteen Ballads and Romances 
from Hospital Halls and Foyers published in February 2022.
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List of Notable Women in Legal Profession Published! Congratulations to 
Ours!
As every year, the monthly journal Právní rádce published a list of notable women 
in the legal profession. Among them are:

Members of the Church Law Society Dr Kamila Bubelová, head of the De-
partment of Theory of Law and Legal History of the Faculty of Law, Palacký 
University in Olomouc, and Dr Kateřina Šimáčková from Brno, judge of the 
European Court of Human Rights.

Supporter of the Church Law Society Associate Professor Marta Chromá, 
Vice Dean of the Faculty of Law, Charles University, for master’s studies and head 
of the Department of Languages, and Professor Marie Karfíková, Professor of 
fi nancial law and long-time head of the Department of Financial Law and Financial 
Science of the Faculty of Law, Charles University.

The administration of the Church Law Society joins in the congratulations 
and wishes the award-winning women every success in their professional and 
personal lives.

Report on Changes of Church Law Society Membership Base
The Church Law Society had a total of 539 members as of 30th April 2022. A table 
of membership changes over the last four months is attached.

Date Number 
of new 

members

Number 
of members 

who 
terminated 

membership

Number 
of members 

who died

Number 
of members 

whose 
membership 

has been 
revoked

Total 
number 

of members

1. 1. 2022  536

 30. 4. 2022 5 1 1 0 539
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New Scientifi c Journal Theology and Philosophy of Education Presented at 
Webinar on Religious Education
On 11th February 2022, a very interesting and exciting webinar on the topic Deve-
lopment and state of religious education, education of future teachers of religious 
education in the Czech Republic and Slovakia took place. The webinar was led 
by PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D., director of the Pedagogical Section of 
the Czech Christian Academy. She lectures theology, pedagogy and philosophy at 
several higher vocational schools and universities.

It featured a number of speakers from the Czech Republic and Slovakia. The 
webinar and discussion was attended by members of the Association for Support 
of Teaching Religion at Schools at the Church Law Society Professor Tretera, As-
sociate Professor Záboj Horák and Mgr. Šárka Kofl erová, head of the Catechetical 
and Pedagogical Centre of the Ostrava-Opava Bishopric.

Dr. Svobodová presented the new scientifi c journal Theology and Philosophy 
of Education, which accepts articles in English at https://www.tape.academy.

Religious Classes Started in New Children’s Club in Stříbro
With great joy we received the news that Miroslav Martiš, parish priest in Stříbro 
and member of the Church Law Society, started teaching religion in the newly 
opened club in January 2022. To begin with, six children have signed up. According 
to the parish priest, he was inspired by the work of the Church Law Society and the 
Association for Support of Teaching Religion at Schools organized under it, and he 
envisages the transfer of this teaching to the public school at the beginning of the 
next school year, i.e., on 1st September 2022. The date of reporting the teaching of 
religion in the school should be observed.

Members of Church Law Society Translated New Book VI of CIC/1983
15 canon law experts from all over the Czech Republic, headed by Professor 
Damián Němec OP, participated in the Czech offi  cial translation of the Apostolic 
Constitution Pascite gregem Dei, which abrogated the existing content of Book VI 
of the CIC/1983 on penal law and inserted a completely new text into the Code of 
Canon Law as of 8th December 2021. The translation was approved by the Czech 
Bishops’ Conference and published in its Acts No. 16, vol. 2021. All participants 
in the translation are members of the Church Law Society.
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Bishop František Václav Lobkowicz OPraem Passed Away
It is with sadness that we received the news that on 17th February 2022, Mons. 
František Václav Lobkowicz OPraem, Diocesan Bishop of Ostrava-Opava, foun-
ding member of the Church Law Society, passed away. It was him who, at a succe-
ssful evening on 15th December 1993 at the Dominican Monastery of St. Giles’ in 
Prague’s Old Town, during which a new book by Jiří Rajmund Tretera OP, Church 
Law, was presented, suggested that the meeting of all those interested in church 
law should continue. On the spot he proposed the establishment of the Church Law 
Society. He was an enthusiastic member and supporter of the society, and we trust 
he will intercede with the Heavenly Father on its behalf. R. I. P.

Speech of President of Czech Christian Academy Mons. Tomáš Halík in 
Support of Ukraine
Mons. Tomáš Halík, Catholic priest and professor at Charles University, honorary 
member of the Church Law Society, delivered an opening speech at a massive 
demonstration in support of Ukraine held on Friday, 4th March 2022, on Wenceslas 
Square in Prague. He recalled the moral and cultural devastation of our country 
during the Soviet occupation after 1968, praised the courage of the Ukrainian 
people and called for help for Ukraine and for the unifi cation of Europe. After his 
very evocative speech, which summarised in short paragraphs all the tragic mo-
ments of our Central European situation, the President of the Republic of Ukraine, 
Volodymyr Zelensky, made his remotely delivered speech.

Unique Testimony of Dr Adam Csukás About Evangelical Church
The Mlýn Publishing House has published a monograph Legal Order of Evange-
lical Church of Czech Brethren in Historical Contexts by JUDr. Adam Csukás, 
Ph.D., lawyer of the Central Church Offi  ce of the Evangelical Church of Czech 
Brethren and member of the Church Law Society Working Committee, based on 
his excellent dissertation defended at the Faculty of Law, Charles University in 
September 2021.

The author gives a readable interpretation of the legal history of the Evange-
lical Church of Czech Brethren from its foundation in 1918 to the present day, 
taking into account the history of its predecessors, the evangelical churches of 
Augsburg and Helvetic confession in Cisleithania, which he concluded through 
careful  archival study. See the Reviews and Annotations section.
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Extraordinary Opportunity for Education in the Faith
As part of the Spiritual Administration of students and graduates of the Faculty of 
Law of Charles University, Bible lessons ̒ not only for lawyersʼ are uploaded every 
Saturday on the Church Law Society website. After last year’s exposition of the 
Gospel of Mark, we completed an exposition of the entire Gospel of Luke until Easter 
this year. Anyone can return to the recited interpretation, recorded chapter by chapter 
of the New Testament, and hear for the fi rst time or recall popular interpretation rich 
in content, taking into account the latest results of critical examination in the fi eld 
of biblical studies, and familiarize themselves with the biblical realities, especially 
in relation to the social and legal institutions of the time of the New Testament.

From the time of Easter onwards, we continue our interpretation of the book 
of Acts of the Apostles, taking into account the Epistles.

Professor Ignác Antonín Hrdina Passed Away
On 22nd April 2022, Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., OPraem, priest, 
lawyer, university professor, leading Czech canon law scholar, judge and former 
chairman of the Metropolitan Ecclesiastical Court of the Archdiocese of Prague, 
died at the age of 69. Professor Hrdina was a founding member and close collabo-
rator and supporter of the Church Law Society, a tireless author and expert reviewer 
of dozens of articles published in the Church Law Review. R. I. P.

Congratulations to Members of Church Law Society
On 23rd February 2022, ThDr. Pavla Damohorská, Th.D., lecturer at the De-

partment of Judaic Studies of the Hussite Theological Faculty, Charles University, 
was habilitated as an Associate Professor at the Scientifi c Council of the Hussite 
Theological Faculty, Charles University by all votes.

On 1st March 2022, Associate Professor ThDr. David Tonzar, Th.D., was re-
installed as Bishop of the Prague Diocese of the Czechoslovak Hussite Church 
in the Church of St. Nicholas on Old Town Square in Prague. The ceremony was 
conducted by the Patriarch of the Church, ThDr. Tomáš Butta, Th.D.

On 7th March 2022, ICLic. Mgr. Šimon Polívka, Ph.D., parish priest of the 
Roman Catholic parish of Vejprty, promoter of justice and defender of the bond 
of the Diocesan Court of the Diocese of Litoměřice, celebrated his 50th birthday.

On 9th March 2022, Mgr. Václav Kotek from Brno, attorney at law, founding 
member of the Church Law Society, celebrated his 50th birthday.
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On 11th March 2022, JUDr. Karel Kudrna from Písek, attorney at law, founding 
member of the Church Law Society, celebrated his 60th birthday.

On 29th March 2022, JUDr. Jana Nová, lawyer at the Ministry of Justice, and 
Mgr. Monika Slabá, lawyer at the Ministry of Education, Youth and Sports, cele-
brated noteworthy jubilees.

On 1st April 2022, JUDr. Josef Sedláček Jr., attorney at law in Šumperk, cele-
brated his 45th birthday.

On 9th April 2022, Prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D., head of the De-
partment of Theological Sciences at the Faculty of Theology, University of South 
Bohemia in České Budějovice, honorary canon of the Cathedral Chapter of St. Ni-
cholas in České Budějovice, celebrated his 60th birthday.

On 12th April 2022, JCLic. Mag. theol. Stanislav Brožka, administrator of the 
Roman Catholic parish of Veselí nad Lužnicí, Dráchov, Drahov and Hamr, judge of 
the Metropolitan Court of the Archdiocese of Prague and president of the Diocesan 
Charity of České Budějovice, celebrated his 40th birthday.

On 20th April 2022, PhDr. Helga Turková, long-time worker and director of 
the National Museum Library and a leading fi gure of the Club for Old Prague, 
organizer of the Talks about Prague at the National House in Smíchov, founding 
member of the Church Law Society, and especially in recent years our close col-
laborator, celebrated her jubilee.

On 21st April 2022, JCLic. Mgr. Ing. Ondrej Nagy, parochial vicar of the Metro-
politan Cathedral of St. Elizabeth in Košice (Slovakia), judge of the Metropolitan 
Tribunal of the Archdiocese of Košice, long-time member and benefactor of the 
Church Law Society, celebrated his 60th birthday. We remember that for many 
years he, together with his brother, a railwayman, organized the distribution of the 
Church Law Review in Slovakia.

On 22nd April 2022, Mgr. Kamila Brunovská from Prague-Vinoř, graduate of the 
Faculty of Law, Charles University, graduate in church law and for many years an 
employee of the Department of Churches of the Ministry of Culture of the Czech 
Republic, celebrated her 40th birthday.

On 23rd April 2022, Mgr. Josef Pavel from Prague, trainee attorney at law, 
celebrated his 30th birthday.

Jakub Nagy
Záboj Horák



Praha, 21. března 2022: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, posluchárna č. 120. Prof. Jiří 
Rajmund Tretera OP přednáší v předmětu Správní a majetkové právo církevní.

Prague, 21st March 2022: Faculty of Law, Charles University, Room no. 120. Prof. Jiří 
Rajmund Tretera OP lectures on Church Administrative and Property Law.

Foto Záboj Horák


