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Ze Společnosti pro církevní právo

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht

Dalla Società per il diritto delle Chiese

Z katalogu Univerzity v Boloni (Itálie)

Revue církevního práva byla vložena do kartotéky knihovny boloňské univer-
zity pod číslem E 188478 – s uvedením našeho ISSN 1211-1635. Katalogizaci 
zprostředkoval Dr. Antonello De Oto, odborný asistent konfesního práva na 
Univerzitě v Boloni, kterému patří náš srdečný dík.

Přednášky v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi

V listopadu a prosinci 2005 zorganizovala Společnost církevního práva v čí-
tárně pražského dominikánského kláštera jako obvykle dvě veřejné přednášky 
a diskuse.

V úterý dne 8. listopadu 2005 přednášeli ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., 
z Teologické fakulty Jihočeské univerzity a z Interdiecézního soudu v Praze na 
téma Novela k zákonu o církvích a Mgr. Jan Klail, advokát z Plzně, na téma 
Pochybení při aplikaci předpisů o církevních právnických osobách.

V úterý dne 6. prosince 2005 přednášel prof. JUDr. Valentin Urfus na téma 
Drobné sakrální památky a právo v české minulosti.

Valná hromada Společnosti pro církevní právo zasedala

Valná hromada SPCP uskutečnila své zasedání ve středu 11. ledna 2006, 
přesně rok po předešlé valné hromadě.

Z výroční zprávy předsedy SPCP
SPCP měla v den valné hromady 376 členů. Od poslední valné hromady vstou-

pilo do Společnosti 8 nových členů, vystoupilo 9 členů, zemřeli 2 členové.
Internetové stránky SPCP vykazují 30 220 přístupů od prosince 1999. Srdečně 

děkujeme tvůrci stránek a jejich správci JUDr. Adamu Furekovi z Prahy.
Revue církevního práva vyšla třikrát. Podařilo se odstranit dřívější mírné pro-

dlení. Vzhledem k rostoucímu počtu předplatitelů došlo ke zvýšení nákladu.
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Novelizace stanov
Podle rozhodnutí předcházející valné hromady připravil pracovní výbor návrh 

na změny ve stanovách. Po rozpravě valná hromada o změnách stanov rozhodla 
ve znění předloženého návrhu. Úplné znění stanov v novém znění lze nalézt 
na našich internetových stránkách.

Volba pracovního výboru
V závěru svého zasedání valná hromada zvolila na následující dvouleté období 

předsedu, 6 dalších členů výboru a 9 náhradníků, 2 revizory účtů a 2 jejich 
náhradníky. Úplný seznam je uveden na internetových stránkách.

Konference na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

Ve čtvrtek 26. ledna 2006 v dopoledních hodinách proběhla na této fakultě 
již druhá vědecká konference o tzv. inkorporovaných farnostech, resp. o inkor-
poracích právnických osob na farní úrovni řeholním institutům zasvěceného 
života. Ke spolupráci byla tentokrát pozvána také naše Společnost pro církevní 
právo, která byla zastoupena větším počtem svých členů a několika zástupci 
svého vedení. Účastníci konference obdrželi v té době pohotově vytištěné číslo 
našeho časopisu 3/2005, do něhož se těsně před uzávěrkou podařilo zařadit 
český překlad Nóty – poznámky Kongregace pro kleriky ve věci tzv. inkor-
porovaných farností, pořízený členem redakční rady Revue církevního práva 
ICDr. JUDr. Stanislavem Přibylem, Ph.D. Podrobnější informaci podáváme 
pod titulkem Znovu o inkorporacích v úvodu tohoto čísla Revue a přinášíme 
redakční zpracování pronesených příspěvků.

Gratulace členům SPCP

JUDr. Vít Ossendorf, LL.M., odborný asistent katedry finančního práva a fi-
nancí Právnické fakulty Univerzity Karlovy, získal vědecký titul Ph.D. Diplom 
mu byl slavnostně předán v Karolinu dne 2. listopadu 2005.

P. Dr. Jiří Kašný, Th.D., SDB, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity 
a vyučující církevního práva, se habilitoval na Cyrilometodějské teologické fakul-
tě Palackého univerzity v Olomouci na základě své kanonickoprávní práce o řízení 
ke zrušení manželství a byl ke dni 15. listopadu 2005 jmenován docentem.

P. ThLic. PhDr. Martin Štěpán Filip, OP, obhájil na Papežské univerzitě sv. 
Tomáše (Angeliku) v Římě dne 19. ledna 2006 disertaci k doktorátu teologie 
na téma obětní charakter mše svaté.
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S účinností od 1. ledna 2006 působí člen vedení naší Společnosti Mgr. Jan 
Šafránek jako advokát. Do další činnosti mu přejeme mnoho úspěchů.

Dne 2. ledna 2006 oslavil významné životní jubileum člen redakční rady 
Revue církevního práva a pracovního výboru SPCP pan Pavel Landa. Ještě 
jednou mu jménem celé Společnosti i našich čtenářů děkujeme za veškerou 
péči. Ad multos annos!

Záboj Horák

From the Church Law Society

From the Bologna University Library Catalog (Italy)

The Church Law Review was listed for the first time in the Catalog of the
Bologna University Library as No. E 188478, with its ISSN as 1211-1635. The 
listing was arranged by Dr. Antonello De Oto, teaching assistant for state law 
on churches at Bologna University. We express our cordial thanks to him.

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

the Church

In November and December 2005, the Church Law Society organized regular 
public lectures and discussions. These took place in the reading hall of the 
Prague Dominican monastery.

On Tuesday, 8 November 2005, there were two lectures: ICDr. JUDr. Sta-
nislav Přibyl, Ph.D. from the Theological School of the University of South 
Bohemia and the Inter-Diocese Court in Prague, talked about the Amendment 
to the Act on Churches; Mgr. Jan Klail, attorney from Pilsen, lectured on De-
ficiencies in the Application of the Provisions on Church Legal Entities.

On Tuesday, 6 December 2005, Professor JUDr. Valentin Urfus lectured on 
Small Religious Monuments and the Law in the Czech Past.

Session of the General Meeting of the Church Law Society

The General Meeting of the Church Law Society took place on Wednesday, 
11 January 2006, exactly one year after the date of the preceding General 
Meeting.
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Krátké zprávy

Kurze Nachrichten

Le notizie corte

Návrh smlouvy o uplatňování výhrad ve svědomí zatím ve slovenské 
vládě neprojednán

Návrh smlouvy mezi Slovenskou republikou a Apoštolským stolcem o právu 
uplatňovat výhrady ve svědomí nebyl podle zpráv tisku na začátku roku 2006 
zařazen do pořadu jednání slovenské vlády. Na to podle uvedených zpráv 
reagovali ministři zastupující KDH (Křesťansko-demokratické hnutí) demisí, 
jejímž následkem je vyhlášení předčasných voleb ve Slovenské republice.

Plné znění návrhu smlouvy jsme loni uveřejnili v čísle 31 – 2/05, s. 149–152. 
Spor ohledně přijetí uvedené smlouvy, která patří k významnému vyjádření 
lidských práv na osobní i náboženské rovině, je bezesporu významnou událostí 
evropského rozměru.

Evropské konsorcium pro výzkum vztahu církví a státu zasedalo 
v Hööru (Švédsko)

Ve dnech 17.–20. listopadu 2005 upořádala organizace European Consortium 
for Church and State Research se sídlem ve Strassbourgu své pravidelné vý-
roční zasedání spojené s vědeckou konferencí. Za jednací místo byl tentokrát 
zvolen Höör u Lundu. Téma letošní konference znělo: Religious Entities as 
legal persons – Náboženské entity jako právnické osoby.

Zpravodaj z každé země Evropské unie dodal odpovědi podle předem vypra-
covaného systému s předstihem několika měsíců, což bylo pak před konferencí 
všem účastníkům rozesláno. Zprávu o České republice podal Doc. JUDr. Jiří 
Rajmund Tretera.

V pátek dopoledne srovnávací přednášku za severní Evropu (Švédsko, Dán-
sko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu) přednesl prof. Lars Friedner (Uppsa-
la), diskusi moderoval prof. Marco Ventura (Siena). Odpoledne země západní 
Evropy (Spojené království, Irsko, Benelux, Německo, Rakousko) srovnal Dr. 
Wolfgang Weishaider (Vídeň), moderoval prof. Gerhard Robbers (Trevír). Země 
jižní Evropy (Španělsko, Portugalsko, Francie, Itálie, Řecko, Kypr) srovnal prof. 
Silvio Ferrari (Milán), moderoval prof. José de Sousa e Brito (Lisabon). 
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V sobotu pak některé nové země EU (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, 
Slovinsko) srovnal prof. Balázs Schanda (Budapešť) a diskusi moderoval prof. 
Charalambos Papasthatis (Soluň). 

Konference na téma Místní komunita a péče o drobné památky

Občanské sdružení Drobné památky severních Čech ve spolupráci s Vlasti-
vědným muzeem a galerií Česká Lípa uspořádají v sobotu dne 13. května 2006 
v uvedeném muzeu konferenci na shora uvedené téma, s podtitulem „Kaplička 
na návsi, křížek v polích“. Následující neděli se bude konat výlet do okolí po 
objektech opravených sdružením Drobné památky severních Čech.

Na konferenci budou předneseny referáty a diskusní příspěvky k následujícím 
tématům: Smysl záchrany, obnovy a udržování drobných památek pro místní 
komunitu, Způsob obnovy drobných památek z hlediska památkové péče, 
Dokumentace, evidence a inventarizace, Jak probíhá mezinárodní spolupráce? 
Podrobnosti viz internetové stránky http://kaplicky.unas.cz.

Další konference Karlovarských právnických dnů až za rok

Obdrželi jsme sdělení Společnosti Karlovarské právnické dny, že namísto 
každoročního červnového uspořádání konference se bude tato událost v Kar-
lových Varech konat jednou za dva roky. Rovněž udílení prestižních cen bude 
probíhat jednou za dva roky. Letošního roku tedy naši čtenáři hlasovací lístky 
neobdrží. 

Blahopřejeme

Dne 24. ledna 2006 se ujal úřadu nově zvolený provinciál České provincie 
Řádu bratří kazatelů – dominikánů P. Tomáš Benedikt Mohelník, Th.D. 
Narodil se 5. 11. 1970 ve Valašském Meziříčí, teologii studoval na Cyrilome-
todějské teologické fakultě Palackého univerzity v Olomouci a na Katolické 
univerzitě ve Fribourgu (Švýcarsko), kde obhájil dne 24. června 2005 doktor-
skou disertaci o svátosti biřmování. Práce vyšla knižně pod názvem Gratia 
augmenti, Contribution au débat contemporain sur la confirmation, Fribourg
(viz rubriku Akvizice).

Záboj Horák


