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Nález Ústavního soudu zamítající zdanění církevních restitucí vyhrál prestižní 
cenu v Karlových Varech
S radostí jsme přijali zprávu, že první místo v soutěži Pocta judikátu vyhlášené 
Karlovarskými právnickými dny – Společností českých, německých, slovenských 
a rakouských právníků získal nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. 
ÚS 5/19 ze dne 1. října 2019, kterým se ruší jako protiústavní zdanění finančních 
náhrad poskytovaných na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrov-
nání s církvemi a náboženskými společnostmi. Ocenění bylo slavnostně vyhlášeno 
17. června 2022 v Karlových Varech. Děkujeme všem členům Společnosti pro 
církevní právo, kteří o poctě nejlepšímu judikátu v České republice hlasovali.

Apoštolská konstituce Praedicate evangelium zásadně změnila Římskou kurii
Papež František vyhlásil 19. března 2022 uvedenou Apoštolskou konstituci, jíž 
uskutečnil komplexní reorganizaci Římské kurie.

Apoštolská konstituce Praedicate evangelium, která vstoupila v účinnost dnem 
5. června 2022, zrušila dosavadní kongregace a zavedla 16 dikasterií v čele s Di-
kasteriem pro evangelizaci, jejímž předsedou je papež. Abrogovala k datu své 
účinnosti Apoštolskou konstituci o Římské kurii Pastor Bonus z roku 1988.

Recenze dr. Marka Nováka na 2. vydání knihy Církevní právo
V čísle 52/1 odborného časopisu Právněhistorické studie, vydávaného Právnickou 
fakultou Univerzity Karlovy, vyšla recenze knihy prof. J. R. Tretery a doc. Z. Horá-
ka Církevní právo, 2. přepracované a doplněné vydání, Leges, Praha, 2021. Autor 
recenze JUDr. Marek Novák, advokát a interní doktorand na Katedře právních dějin 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy, vyzdvihuje zásluhy prof. Tretery o obnovu 
výuky církevního práva na pražské právnické fakultě a oceňuje přehlednost, sro-
zumitelnost a aktuálnost recenzované publikace i včasné zachycení podstatných 
změn kanonického právního řádu z června roku 2021.

Mons. Pavel Konzbul jmenován diecézním biskupem brněnským
Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., který se již jako mladý kněz stal jedním ze 
zakládajících členů Společnosti pro církevní právo, a který v posledních letech 
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působil jako auxiliární biskup v brněnské diecézi, byl 21. května 2022 Svatým ot-
cem jmenován za diecézního biskupa brněnského. Do úřadu byl uveden 29. června 
2022 při mši svaté v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně za přítomnosti dosavadního 
biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. Srdečně mu blahopřejeme a přejeme mnoho 
Božího požehnání k vedení Božího lidu.
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A Constitutional Court Ruling Rejecting the Taxation of Church Restitutions 
Wins a Prestigious Award in Karlovy Vary/Carlsbad
We were delighted to hear that in the Honour to the Court Decision competition 
organised by the Karlovy Vary Law Days – Society of Czech, German, Slovak and 
Austrian Lawyers, the first prize was awarded to the ruling of the Constitutional 
Court of the Czech Republic, case no. Pl. ÚS 5/19 of 1st October 2019, which abo-
lishes as unconstitutional the taxation of financial compensation provided on the 
basis of Act No. 428/2012, on Property Settlement with Churches and Religious 
Societies. The award was officially announced on 17th June 2022 in Karlovy Vary/
Carlsbad. We thank all the members of the Church Law Society who voted for the 
best court decision in the Czech Republic.

The Apostolic Constitution Praedicate Evangelium Has Fundamentally Changed 
the Roman Curia
On 19th March 2022, Pope Francis promulgated the above-mentioned Apostolic 
Constitution, in which he carried out a comprehensive reorganisation of the Roman 
Curia.

The Apostolic Constitution Praedicate evangelium, which came into force 
on 5th June 2022, abolished the existing congregations and established sixteen 
dicasteries headed by the Dicastery for Evangelization, of which the Pope is the 
Prefect. On its effective date it abrogated the 1988 Apostolic Constitution on the 
Roman Curia Pastor Bonus.

Review by Dr Marek Novák of the Second Edition of the Book Church Law
In issue 52/1 of the specialist journal Legal History Studies, issued by the Faculty 
of Law of Charles University, there was a review of the book Church Law, 2nd re-
vised and supplemented edition written by Professor J. R. Tretera and Associate 
Professor Z. Horák, Leges, Prague, 2021. The writer of the review, JUDr. Marek 
Novák, an attorney and internal doctoral student in the Department of Legal History 
of the Faculty of Law of Charles University, praises the work done by Professor 
Tretera for the renewal of the teaching of church law at the Prague Faculty of 
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Law and appreciates the clarity, comprehensibility and topicality of the reviewed 
publication as well as the timely inclusion of significant changes made to canon 
law in June 2021.

Mons. Pavel Konzbul Appointed Diocesan Bishop of Brno
Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr, who as a young priest was one of the founding 
members of the Church Law Society and who in recent years has served as an 
auxiliary bishop in the Diocese of Brno, was appointed Diocesan Bishop of Brno 
by the Holy Father on 21st May 2022. He was inaugurated on 29th June 2022 at 
a Holy Mass in the Cathedral of Saints Peter and Paul in Brno in the presence of 
the current Bishop, Mons. Vojtěch Cikrle. We warmly congratulate him and wish 
him God’s many blessings to lead God’s people.
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