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Ze Společnosti pro církevní právo

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht

Dalla Società per il diritto delle chiese

Přednášky v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi

Na konci roku se uskutečnily tyto veřejné přednášky v čítárně pražského 
dominikánského kláštera: 

Dne 3. listopadu 2004 přednášel Doc. J. R. Tretera na téma Právní systém 
starověkého Izraele. 

Ač byla původní přednáška, rovněž na starozákonní téma, z důvodu one-
mocnění přednášejícího odvolána, na plánovaný večer se dostavilo přes 
30 posluchačů. 

Dne 8. prosince 2004 přednášel prof. V. Urfus, tentokrát na téma Pragmatická 
sankce a české země. Druhý přednášející tradičně zvaný na prosincovou schůzku 
– JUDr. Cyril Svoboda – se tentokrát omluvil pro svou nepřítomnost v ČR.

Valná hromada Společnosti pro církevní právo zasedala

Pracovní výbor SPCP se na své schůzi dne 15. prosince 2004 rozhodl svolat 
valnou hromadu tentokrát na 11. ledna 2005 místo obvyklého jarního termínu, tj. 
přesně na den desátého výročí zakládající valné hromady, při níž byly schváleny 
dosud platné stanovy naší Společnosti. Pracovní výbor tak rozhodl nejen na 
základě často opakovaného přání členů SPCP, aby valná hromada byla spojena 
se vzpomínkovou slavností na její počátky, ale také z ryze praktických důvodů: 
podávaná účetní zpráva i zpráva o činnosti se tak kryje s kalendářním rokem, 
což značně usnadňuje kontrolu a evidenci. Na valnou hromadu se dostavilo 
34 členů, je relativně nejvyšší počet za poslední léta.
Z výroční zprávy předsedy SPCP vyjímáme: 

SPCP měla v den valné hromady 379 členů, z toho 41 v zahraničí. Od po-
slední Valné hromady vstoupilo do Společnosti 9 nových členů, vystoupili 
4 členové. 
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Internetové stránky SPCP vykazují 24334 přístupů od prosince 1999. Sr-
dečně děkujeme tvůrci stránek a jejich správci Mgr. Adamu Furkovi. 

Revue církevního práva dosáhla v loňském roce vynikajícího úspěchu: 
prvního místa v soutěži Karlovarských právnických dnů. Tato pocta patří 
všem, kdo se v průběhu posledních deseti let na tvorbě časopisu podíleli, a je 
ctí všech členů Společnosti. Potvrzuje, že naše zaměření poskytnout veřejnosti 
co nejlepší časopis v plné šíři oborů církevního a konfesního práva, bylo a je 
správné. 

Výkonným redaktorem časopisu je v posledních letech JUDr. Štěpán Hůlka, 
kterému za jeho pečlivou práci děkujeme. Náš dík patří též členům redakční 
rady. Redakční rada je v případě našeho časopisu nejen poradním orgánem 
šéfredaktora, ale především orgánem pracovním. Členové redakční rady se 
účastní doslova mravenčí práce při korekturách textu a grafické úpravě všech
příspěvků. Nově se k práci redakčního týmu od přípravy prvního čísla ročníku 
2004 připojil pan Pavel Landa, který přispívá k obohacení časopisu využívaje 
své dlouholeté zkušenosti v oboru. 

Děkujeme také našim překladatelům. Kromě překladů resumé, biografií au-
torů, obsahu a seznamu diplomových prací do angličtiny, němčiny a italštiny 
se překládají celé rubriky Ze Společnosti pro církevní právo a Krátké zprávy 
do angličtiny. Mimořádným počinem byl překlad článku lotyšské autorky 
Kudrjavcevové z angličtiny, jehož se ujal Mgr. Stanislav Pšenička, a překlad 
portugalského konkordátu z portugalštiny, který pořídil Mgr. Miloš Holub.

V neposlední řadě pak děkujeme všem autorům článků, příspěvků a recenzí, 
kteří v tak bohaté míře do našeho časopisu přispěli bez nároků na honorář.

Poděkování si zaslouží i členové pracovního výboru, kteří se pravidelně měsíc 
co měsíc, tentokrát i v prázdninovém období, scházeli a připravovali program 
Společnosti. Stinnou stránkou byla občasná absence některých z nich. Pak se 
často stávalo, že usnesení, k jejichž schválení je potřebná nadpoloviční většina 
všech členů, musela být odkládána, protože se nadpoloviční většina nedostavila. 
Proto odstupující výbor navrhl valné hormadě poněkud redukovat – v souhlase 
se zněním stanov – počet členů výboru Společnosti na 7 osob, s tím, že za rok 
bude, na základě zkušeností z letošního roku, počet členů výboru opět možno 
rozšířit. Výbor dále dospěl k závěrům, že některá ustanovení stanov si po 
desetiletém užívání zasluhují úpravy. Proto doporučuje budoucímu výboru, 
aby sestavil komisi pro přípravu novelizace stanov a předložení jejího návrhu 
příští valné hromadě. 
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Volba pracovního výboru
Po přednesení zprávy o činnosti i zprávy o hospodaření valná hromada roz-

hodla o stanovení počtu členů výboru na 7 a zvolila tajným hlasováním nový 
výbor. Předsedou SPCP byl zvolen Doc. J. R. Tretera, zástupkyní předsedy je 
nadále Ing. Jana Mindlová CSc., tajemníkem JUDr. Záboj Horák. 

JUDr. Josef Plocek čestným členem SPCP

Dlouholetý bojovník za spravedlnost a práva církví, vězeň svědomí z pade-
sátých let, základající člen Společnosti pro církevní právo JUDr. Josef Plocek 
z Prahy, byl na valné hromadě dne 11. 1. 2005 jednomyslně zvolen čestným 
členem Společnosti. Poděkoval všem přítomným projevem, v němž zdůraznil 
význam přirozeného práva pro nalézání spravedlnosti.

Z činnosti místní skupiny SPCP v Olomouci

Předseda místní skupiny Společnosti pro církevní právo v Olomouci a člen 
jejího ústředního vedení P. lic. Damián Němec dr OP přednáší v budově 
Dominikánského kláštera v Olomouci, Slovenská 14, ve čtvrtek 10. března, 
14. dubna, 12. května a 9. června 2005 vždy od 19.30 hod. na téma Vybrané 
kapitoly z církevního práva. 

Úmrtí

S lítostí oznamujeme, že 28. února 2005 zemřel v Praze ve věku 84 let člen 
naší Společnosti P. ThDr. Miloslav Matouš Videman OP. Narodil se v Kro-
měříži, po odchodu do exilu působil desítky let jako papežský zpovědník 
– penitenciář v římské basilice Sta. Maria Maggiore. Živě se zajímal nejen 
o problematiku morální teologie, ale také kanonického práva. Přeložil do češtiny 
celý Kodex kánonů východních církví (1990) a podstatné části Kodexu kano-
nického práva z roku 1983 (zejména pasáž o řeholních institutech, která vyšla 
tiskem v Křesťanské akademii v Římě). Poslední rok svého života otec Matouš 
prožil v konventu sv. Jiljí v Praze. Dne 8. března 2005 byl uložen k věčnému 
odpočinku do hrobu bratří dominikánů na Olšanských hřbitovech v Praze. 

Členské příspěvky a předplatné časopisu

Pracovní výbor SPCP potvrdil na své poradě 2. 3. 2005, že členské příspěvky 
a předplatné ve Společnosti pro církevní právo zůstávají na kalendářní rok 2005 
ve stejné výši jako dosud. To znamená:
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Člen SPCP
platí přípěvek podle svého uvážení, avšak nejméně 300,- Kč ročně, 
důchodce nebo student nejméně 100,- Kč ročně. 
Revue církevního práva členové dostávají gratis, poštovné se jim (ani při za-
sílání pošty do ciziny) nepočítá. 

Předplatileté (fyzické i právnické osoby),
nejsou-li členy SPCP, platí
při doručování časopisu na území ČR: 210,- Kč ročně,
při doručování časopisu do ostatních zemí Evropy: 300,- Kč ročně,
při doručování časopisu do zámoří: 600,- Kč ročně. 

Cena jednotlivého čísla časopisu činí: 70,- Kč. 

jrt/zh

From the Church Law Society

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

the Church 

The following public lectures took place at the end of 2004 in the reading 
hall of the Prague Dominican priory: 

Doc. J. R. Tretera lectured on 3 November 2004 on The Legal System of 
Ancient Israel. 

The originally scheduled lecture, which also dealt with Old Testament mat-
ters, was canceled due to illness of the lecturer. Approximately 30 participants 
attended the rescheduled lecture. 

Prof. V. Urfus lectured on 8 December 2004 on Pragmatic Sanction and the 
Czech Lands. The second lecturer, JUDr. Cyril Svoboda, Foreign Minister of 
the Czech Republic, who is traditionally invited to the December session, did 
not arrive and excused himself due to his absence from the Czech Republic.

General Meeting of the Church Law Society 

The Operating Committee of the Church Law Society met on 15 December 
2004 and decided to convene the 2005 General Meeting on 11 January 2005 
instead of on its regular spring date. The meeting on 11 January 2005 was the 
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Krátké zprávy

Kurze Nachrichten

Le notizie corte

European Consortium for Church and State Research zasedalo 
v Tubinkách

Ve dnech 18.–21. listopadu 2004 se konala na universitě ve švábském univer-
sitním sídle Tübingen a biskupském sídle Rottenburgu a. N. konference na téma 
Religion and Law in Dialogue. Covenantal Cooperation of State and Religions 
in the member States and in the candidate members of the European Union. 

První den dopoledne přednesli ve svých regionálních zprávách (Regional Re-
ports) Axel von Campenhausen zprávy za Rakousko a Německo a Alberto de 
la Hera zprávy za Itálii, Španělko a Portugalsko, odpoledne tak učinil Rik Torfs 
za země bez formálních smluv s Apoštolským stolcem (Belgie, Kypr, Dánsko, 
Finsko, Francie, Řecko, Irsko, Nizozemí, Švédsko, Spojené království). 

Druhý den hovořil na téma EU a církve Jean Duffar, a shrnutí zpráv za 
postskomunistické země středovýchodní Evropy přednesl Balázs Schanda.

Zvlášností tohoto setkání byla mimořádně vysoká účast – přes 50 účastníků. 
Dánsko a Rakousko měly po 3 zástupcích. Českou republiku zastoupil Jiří 
R. Tretera, včetně předložení písemné zprávy.

Den dominikánské rodiny v Hradci Králové

Dne 27. listopadu 2004 se již po několikáté sešli zástupci různých společen-
ství představujících dominikánskou spiritualitu v naší vlasti na předadventním 
sympoziu v Novém Adalbertinu v Hradci Králové. Dominikánskou rodinu tvoří 
u nás Česká provincie Řádu bratří kazatelů (6 řeholních domů), dva kláštery 
mnišek Kazatelského řádu (Praha-Lysolaje a Znojmo), jedna komunita Ře-
holního institutu rozjímavých sester sv. Dominika (Praha-Uhříněves), Česká 
kongregace sester dominikánek (6 řeholních domů), Sekulární institut Dílo 
blažené Zdislavy, Laická sdružení svatého Dominika (28 sdružení) a Sdružení 
kněží a jáhnů svatého Dominika. 
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Program probíhal ve třech paralelních přednáškových cyklech, v nichž ne-
chyběl ani výklad o českém konfesním právu. 

Po obědě bylo společné shromáždění, při němž podali referáty zástupci 
organizací, jejichž činnost je s dominkánkou rodinou spojena, jako např. na-
kladatelství Krystal OP, informační agentura Res Catholica, Hnutí pro život 
nebo Společnost pro církevní právo. 

Nově na internetu

SALVE – revue pro teologii a duchovní život, kterou jsme představili v č. 29 
– 3/04, už má též vlastní internetové stránky na adrese http://salve.op.cz/.

Středisko žije naplno

P. Jiří Kopic, SDB, ředitel domu Velehrad v italském Sv. Martinu, reagoval 
na článek Jiřího Dvořáčka v č. 27 – 1/04 nazvaný České náboženské středisko 
Velehrad v Římě. Bylo tam uvedeno, že „činnost střediska se pak (po roce 1989 
– pozn. red.) omezila jen na správu poutního domu Velehrad a péči o poutníky.“ 
P. Jiří Kopic píše:

„Dovoluji si upozornit, že se jedná o hrubou chybu a žádám, aby byla opra-
vena, protože jak Křesťanská akademie – Řím, tak Náboženské středisko ve 
Sv. Martině – sekce pro mládež – jsou doposud činné. Naopak činnost domu ve 
Sv. Martině se po pádu komunismu zvýšila. Jak poutní dům v Římě, tak dům 
pro mládež ve Sv. Martině, jsou součástí právnické osoby České náboženské 
středisko se sídlem v Římě.“ 

Původní informaci tímto rádi zpřesňujeme a Křesťanské akademii – Řím 
i Náboženskému středisku ve Sv. Martině přejeme šťastný rozvoj. 

Blahopřejeme

Předsedou České biskupské konference byl dne 25. ledna 2005 znovu zvolen 
olomoucký metropolita arcibiskup Mons. Jan Graubner, místopředsedou ost-
ravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz OPraem. Dalšími 
členy Stálé rady ČBK byli zvoleni primas český a pražský metropolita arcibiskup 
kardinál Miloslav Vlk, královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka OP, a řecko-
katolický exarcha biskup Mons. Ladislav Hučko jako generální sekretář ČBK.

Dne 17. ledna 2005 se ujal úřadu nově zvolený provinciál České provincie 
Kongregace salesiánů P. František X. Blaha SDB slavnostní mší svatou ve 
farním kostele ve Fryštáku u Zlína. 



KRÁTKÉ ZPRÁVY 87

Prezidentem České křesťanské akademie se stal na dalších šest let kněz 
a pedagog Prof. ThDr. PhDr. Tomáš Halík, farář nově založené akademické 
osobní farnosti v Praze 1, u Nejsv. Salvátora. Občanské sdružení založené 
bezprostředně po listopadu 1989 jej 22. ledna 2005 opětovně zvolilo do funkce, 
kterou zastává už od roku 1990.

Ekumenická rada církví v ČR zvolila 24. ledna 2005 svého nového předsedu. 
Stal se jím ThDr. Pavel Černý, předseda Církve bratrské.

Úmrtí

Dne 26. října 2004 v Praze zemřel ve věku 82 let slavný dětský psycholog 
Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., přítel naší Společnosti, po desítky let 
presbyter Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10-Vršo-
vicích. S datem 17. 10. 2004, tedy krátce svým před odchodem na věčnost, 
nám poslal s věnováním svou poslední publikaci Psychologické eseje (z konce 
kariéry), kterou vydalo v roce 2004 nakladatelství Karolinum v Praze.

Dne 7. prosince 2004 v Praze zemřel ve věku 89 let věhlasný církevní 
knihovník P. František Verner O.Cr., sídelní kanovník vyšehradský, čestný 
komandér Křižovnického řádu vyznamenaný papežským křížem „Pro Ecclesia 
et pontifice“. Vzpomínáme na to, jak při naší návstěvě se nám jako zástupcům 
naší Společnosti v Královské kolegiátní kapitule u sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 
dne 18. srpna 2003 věnoval a podal nám podrobný výklad katalogizace kniho-
ven a zejména jím pořízeného katalogu drobných tisků vyšehradské kapitulní 
knihovny (viz s. 153 Revue církevního práva č. 25 – 2/03).

jrt/zh/pl

Brief News

The European Consortium for Church and State Research Meets 
in Tübingen

The conference Religion and Law in Dialogue – Covenantal Cooperation 
of State and Religions in the Member States and in the Candidate Members 
of the European Union took place on 18–21 November 2004 at the Schwaben 
university seat in Tübingen and at the bishop seat in Rottenburg a. N.


