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České paměti právě vyšly!
Dne 1. prosince 2022 vyšla v pražském nakladatelství Leges ve skvělé úpravě 
a s bohatým fotografickým doprovodem kniha Jiřího Rajmunda Tretery České 
paměti. Dobrodružný život právníka, profesora právnické fakulty a kněze a jeho 
rodičů v posledních 120 letech. Kniha je vázána, většího formátu, má 508 stran 
a na obalu je umístěna nově pořízená umělecká fotografie autora.

Kniha vypovídá o osmdesáti letech života profesora J. R. Tretery, který je 
současně právníkem, vysokoškolským učitelem a katolickým knězem. Svůj dobro-
družný život i život svých rodičů a celé své rodiny autor podrobně popisuje ve 
třinácti částech rodinné kroniky, která v příběhu jednoho výjimečného člověka 
a jeho blízkých představuje dějiny Čechů od 19. století až do žhavé současnosti 
roku 2022.

Čtenáři ocení úžasnou autorovu paměť a jeho podnětné a často vtipné postřehy. 
A také velkou otevřenost autora v zájmu pravdivosti, s odvážným přístupem „padni 
komu padni!“.

Dr. Helga Turková

Zástupci Společnosti pro církevní právo na Akademickém výboru České 
křesťan ské akademie (ČKA)
V sobotu 25. června 2022 se v klášteře benediktinů v Emauzích uskutečnilo za-
sedání Akademického výboru České křesťanské akademie, kterého se zúčastnilo 
také vedení naší společnosti, která současně zastává úlohu právní sekce ČKA.

Tajemník právní sekce doc. Záboj Horák představil knihu J. R. Tretery Ukon-
čete návštěvy, dveře se zavírají, která vyšla v březnu 2022 a poskytuje vhled do 
světa zdravotnictví. Jejím záměrem je podpořit rozšíření výuky lékařské etiky, 
a především zdůraznit nutnost a nezastupitelnost nemocničních kaplanů.

Zástupci právní sekce zdůraznili nesmírnou důležitost výuky náboženství ve 
školách, které by mělo být církvemi zajištěno a vyučující (duchovní i laici) by měli 
být církvemi a teologickými fakultami více podpořeni.
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Předměty církevního a konfesního práva vyučované v zimním semestru 
2022/23
Prof. Jiří Rajmund Tretera a doc. Záboj Horák vyučují na Právnické fakultě Uni-
verzity Karlovy v zimním semestru 2022/2023 tyto předměty z Církevněprávního 
modulu: Církevní právo, Manželské a procesní právo církevní, Vědecký seminář – 
Právo a Bible a Vědecký seminář z církevního a konfesního práva. Vedle toho 
vy učují také předmět Právní systémy zemí Blízkého východu a Afriky.

Vějíř předmětů doplňují další výběrové předměty týkající se konfesního práva, 
které vyučují externisté. Jedná se o předmět Náboženská svoboda v evropském 
kontextu (vyučující Dr. Jakub Kříž, advokát z Prahy) a Comparative Law of Reli-
gion (vy učující prof. Wolfgang Wieshaider z právnické fakulty ve Vídni i v Praze).

Další vydařený ročník konference Církev a stát
V pátek 9. září 2022 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konal 
28. ročník konference Církev a stát. Oproti předešlým ročníkům, kdy na konferenci 
převažovala konfesněprávní témata, byla letošní konference věnována především 
změnám v církevním právu. V její první části byly předneseny příspěvky týkající 
se převážně trestního, manželského a ústavního práva katolické církve.

Pojednáno bylo o reformě seniorátů Českobratrské církve evangelické. Druhá 
část konference byla věnována diskriminaci z důvodu náboženství.

Konference se zúčastnilo 38 odborníků z Čech, Moravy a Slovenska. Příspěvky 
byly promptně vydány v recenzovaném sborníku tiskem. Sborník naleznete také 
na internetu na adrese:

https://www.law.muni.cz/sborniky/cirkevastat/2022/cirkevastat2022.pdf

Církevní slavnosti v západních Čechách za účasti Společnosti pro církevní 
právo
V neděli 14. srpna 2022 byla v chrámu Nanebevzetí Panny Marie, svatého Wolf-
ganga a svatého Benedikta v Kladrubech u Stříbra slavena poutní mše svatá. 
Celebroval ji Mons. Rudolf Voderholzer, řezenský diecézní biskup. Koncelebro-
vali místní duchovní správce P. Miroslav Martiš a další kněží z Čech a hosté 
z Německa. Zúčastnily se stovky poutníků z okolí i z daleka.

V pondělí 15. srpna 2022, v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, pořádala 
farnost ve Stříbře (Mies) slavnostní procesí věřících od farního a děkanského kos-
tela Všech svatých. Průvod vedl farář Miroslav Martiš, kříž v čele průvodu nesl 
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Jaroslav Barhoň. V průvodu byl nesen posvátný obraz Panny Marie Bolestné, 
která je ve Stříbře uctívána jako přímluvkyně u Boha. Věřící v průvodu za zpěvu 
mariánských písní a modlitby růžence doputovali k dalšímu kostelu ve Stříbře, 
zasvěcenému Nanebevzetí Panny Marie. V něm slavil farář Martiš pro poutníky 
mši svatou.

Vedení Společnosti pro církevní právo na konferenci o kaplanské službě
13. října 2022 se v refektáři emauzského kláštera v Praze uskutečnila konference 
SPOLEČNĚ: Profesní prostředí kaplanské služby v České republice. Vystoupili 
na ní zástupci všech typů kaplanské služby ve veřejných institucích v České re-
publice. Odborný právnický referát přednesli Jiří Rajmund Tretera a Záboj Horák. 
Konferenci řídil viceprezident České křesťanské akademie (ČKA) Pavel Hošek 
z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a koordinátor nemocničních 
kaplanů František Zakopal z Prostějova. Úvodní slovo pronesli Mons. Tomáš Halík, 
prezident ČKA, nositel Templetonovy ceny, a Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
pražský a předseda České biskupské konference.

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
P. ICDr. István Vadkerti, Ph.D., soudní vikář diecéze Rožňava, čestný kanovník 

rožňavské diecéze, oslavil 15. srpna 2022 své 55. narozeniny.
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, PhD., Th.D., odborný asistent Ústavu svě-

tových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, oslavil 21. srpna 2022 své 
50. narozeniny.

Doc. RNDr. Jozef Nagy, CSc., emeritní vyučující matematiky na Elektrotech-
nické a Dopravní fakultě Českého vysokého učení technického, oslavil 31. srpna 
2022 své 90. narozeniny.

Prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D., profesor Právnické fakulty Univerzity Kar-
lovy a zakládající člen Společnosti pro církevní právo, oslavil 10. září 2022 své 
60. narozeniny.

PhDr. Pavla Stuchlá, Ph.D., historička, odborná pracovnice Městského muzea 
a galerie ve Vodňanech, oslavila 12. září 2022 své 50. narozeniny.

P. JCDr. Jozef Ivan, Ph.D., soudní vikář Řeckokatolické eparchie Košice, osla-
vil 14. září 2022 své 50. narozeniny.

JUDr. Ing. Ján Lučan, Ph.D., z Prahy, právník a finanční analytik, zakládající 
člen Společnosti pro církevní právo, oslavil 18. září 2022 své 50. narozeniny.
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ICLic. Mgr. František Nechvátal, farář a soudce Diecézního církevního soudu 
v Brně, oslavil 23. září 2022 své 50. narozeniny.

Mgr. Petr Šebela z Prahy, advokát, zakládající člen Společnosti pro církevní 
právo, oslavil 25. září 2022 své 50. narozeniny.

Paní Věra Kateřina Dospělová, zakládající členka Společnosti pro církevní 
právo, dlouholetá pracovnice soudní kanceláře pražského interdiecézního soudu 
a metropolitního soudu, oslavila 27. září 2022 významné životní jubileum.

JUDr. Stanislav Mečl z Prahy, advokát, oslavil 28. září 2022 své 50. narozeniny.

Jakub Nagy
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Czech Memoirs Just Published!
On 1st December 2022, Jiří Rajmund Tretera’s book Czech Memoirs. The Adven-
turous Life of a Lawyer, Law Professor and Priest and His Parents in the Last 120 
Years was published by Leges publishing house in Prague in an excellent edition 
with lots of wonderful photographs. The book is bound and in a larger format, 
has 508 pages and on the cover is a newly taken artistic photograph of the author.

The book tells the story of the eighty years of the life of Professor J. R. Tretera, 
who is simultaneously a lawyer, a university teacher and a Catholic priest. The 
author describes his adventurous life as well as the lives of his parents and his 
entire family in a chronicle in thirteen parts that presents the history of Bohemia 
from the 19th century to the heated present of 2022 in the story of one exceptional 
man and his loved ones.

Readers will appreciate the author’s excellent memory and his thought-pro-
voking and often humorous observations. And also his wonderful openness in the 
interest of the truth, with his bold “hang the consequences” attitude.

Dr Helga Turková

Representatives of the Church Law Society at the Academic Committee of the 
Czech Christian Academy (CCA)
On Saturday, 25th June 2022, a meeting of the Academic Committee of the Czech 
Christian Academy was held in the Benedictine Emmaus Monastery, which was 
also attended by the leadership of our society, which also serves as the legal section 
of the CCA.

The secretary of the legal section, Associate Professor Záboj Horák presented 
J. R. Tretera’s book The End of Visiting Time, the Doors are Closing, which was 
published in March 2022 and provides insight into the world of healthcare. Its aim 
is to promote the expansion of medical ethics teaching and, in particular, emphasise 
the need for and irreplaceability of hospital chaplains.

The representatives of the legal section stressed the immense importance of 
teaching religion in schools, which should be provided by churches, and teachers 
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(clergy and lay people) should be given more support by churches and theological 
faculties.

Courses in Church and Religion Law Taught in the 2022/23 Winter Term
Professor Jiří Rajmund Tretera and Associate Professor Záboj Horák are teaching 
the following courses from the Church Law module at the Faculty of Law of 
Charles University in the 2022/23 winter term: Church Law, Matrimonial and 
Procedural Church Law, a Research Seminar on Law and the Bible and a Research 
Seminar on Church and Religion Law. In addition, they are also teaching a course 
on the Legal Systems of the Middle East and Africa. Also included in the range of 
subjects are optional courses on religion law, which are taught by external teachers. 
These are Religious Freedom in the European Context (taught by Dr Jakub Kříž, 
an attorney from Prague) and Comparative Law of Religion (taught by Professor 
Wolfgang Wieshaider from the law faculties in Vienna and Prague).

This Year Conference Church and State in Brno Was Successful Again
On Friday, 9th September 2022, the 28th annual conference Church and State was 
held in the Faculty of Law of Masaryk University in Brno. Unlike in previous years 
when the conference was dominated by religion law topics, this year’s conference 
was mainly devoted to changes in church law. In the first part of the conference, 
papers were presented predominantly on criminal, matrimonial and constitutional 
law of the Catholic Church.

The reform of the presbyteries of the Evangelical Church of the Czech Brethren 
was discussed. The second part of the conference was devoted to discrimination 
on the grounds of religion.

The conference was attended by 38 experts from Bohemia, Moravia and Slo-
vakia. The papers were promptly published in peer-reviewed proceedings in print 
and the proceedings can also be found on the internet at:

https//www.law.muni.cz/sborniky/cirkevastat/2022/cirkevastat2022.pdf

Church Celebrations in Western Bohemia Attended by the Church Law Society
On Sunday, 14th August 2022, a pilgrimage Mass was celebrated in the Church of 
the Assumption of the Virgin Mary, Saint Wolfgang and Saint Benedict in Kladruby 
near Stříbro (Kladrau near Mies). It was celebrated by Mons. Rudolf Voderholzer, 
Diocesan Bishop of Regensburg, and was concelebrated by the local spiritual 
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administrator Rev. Miroslav Martiš and other priests from Bohemia and guests 
from Germany. Hundreds of pilgrims from the surrounding area and afar attended.

On Monday, 15th August 2022, on the Feast of the Assumption of the Virgin 
Mary, the parish in Stříbro (Mies) held a festive procession of the faithful from the 
parish and deanery church of All Saints. The procession was led by parish priest 
Miroslav Martiš, and the cross at the head of the procession was carried by Jaro-
slav Barhoň. The sacred image of Our Lady of the Sorrows, who is venerated in 
Stříbro as an intercessor with God, was also carried in the procession. The faithful 
in the procession, singing Marian songs and praying the Rosary, walked to another 
church in Stříbro, dedicated to the Assumption of the Virgin Mary. There, parish 
priest Miroslav Martiš celebrated Holy Mass for the pilgrims.

The Leadership of the Church Law Society at a Conference on Chaplaincy
On 13th October 2022, the conference TOGETHER: The Professional Environment 
of Chaplaincy in the Czech Republic was held in the refectory of the Emmaus 
Monastery in Prague. There were presentations by representatives of all types of 
chaplaincy in public institutions in the Czech Republic. An expert legal paper was 
presented by Jiří Rajmund Tretera and Záboj Horák. The conference was chaired 
by the vice-president of the Czech Christian Academy (CCA), Pavel Hošek, from 
the Evangelical Theological Faculty of Charles University and the coordinator of 
hospital chaplains, František Zakopal, from Prostějov. Opening remarks were given 
by Mons. Tomáš Halík, CCA President and Templeton Prize winner, and Mons. Jan 
Graubner, Archbishop of Prague and President of the Czech Bishops’ Conference.

Congratulations to Members of the Church Law Society
Rev. ICDr. István Vadkerti, Ph.D., a judicial vicar of the Diocese of Rožňava 

(Slovakia) and honorary canon of the Rožňava diocese, celebrated his 55th birthday 
on 15th August 2022.

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, PhD., Th.D., assistant professor at the 
Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University, celebrated his 
50th birthday on 21st August 2022.

Associate Professor RNDr. Jozef Nagy, CSc., emeritus professor of mathematics 
at the Faculty of Electrical Engineering and Transportation, Czech Technical Uni-
versity, celebrated his 90th birthday on 31st August 2022.
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Professor JUDr. Josef Salač, Ph.D., professor at the Faculty of Law of Charles 
University and a founding member of the Church Law Society, celebrated his 
60th birthday on 10th September 2022.

PhDr. Pavla Stuchlá, Ph.D., historian and professional employee at the Muni-
cipal Museum and Gallery in Vodňany, celebrated her 50th birthday on 12th September 
2022.

Rev. JCDr. Jozef Ivan, Ph.D., judicial vicar of the Greek Catholic Eparchy of 
Košice (Slovakia), celebrated his 50th birthday on 14th September 2022.

JUDr. Ing. Ján Lučan, Ph.D., from Prague, lawyer and financial analyst, 
a founding member of the Church Law Society, celebrated his 50th birthday on 
18th September 2022.

ICLic. Mgr. František Nechvátal, parish priest and judge at the Diocesan Ec-
clesiastical Court in Brno, celebrated his 50th birthday on 23rd September 2022.

Mgr. Petr Šebela from Prague, attorney and a founding member of the Church 
Law Society, celebrated his 50th birthday on 25th September 2022.

Mrs Věra Kateřina Dospělová, a founding member of the Church Law Society 
and a long-time employee in the court office of the Prague Interdiocesan Court 
and Metropolitan Court, celebrated a milestone birthday on 27th September 2022.

JUDr. Stanislav Mečl from Prague, attorney, celebrated his 50th birthday on 
28th September 2022.

Jakub Nagy


