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JUDr. Tomáš Pietak ze Smilovic v okrese Karviná úspěšně ukončil Graduate
Program na Harvard University School of Law a získal titul LL.M.
Naše spolupracovnice a překladatelka JUDr. Markéta Trimble Landová Ph.D.
z Prahy složila na Stanford University School of Law v Kalifornii závěrečné
zkoušky a získala titul J.S.M. (Masters of the Science of Law).
Sestra Michaela Pitterová FMA (salesiánka) obhájila dne 28. června 2006
na Papežské Lateránské univerzitě v Římě doktorskou práci na téma Katolická
škola ve střední Evropě a získala doktorát obojího práva.
Student právnické fakulty UK v Praze Milan Kučera a MUDr. Květa Tláskalová uzavřeli dne 29. dubna 2006 svátostný sňatek v kostele Panny Marie
Sněžné v Praze.

Po přednášce z 26. ledna 2006 o inkorporacích na farní úrovni, která se konala
na KTF UK v Praze a o níž jsme informovali v minulém čísle, následovala dne
25. dubna 2006 v čítárně pražského dominikánského kláštera prezentace knihy
ICDr. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph.D., která právě vyšla pod názvem Ekumenismus a právo jako první svazek ediční řady vydávané Husitskou teologickou
fakultou Univerzity Karlovy pod názvem Deus et gentes. Po úspěšné řadě knih,
které tatáž fakulta vydala zejména v ediční řadě Pontes Pragenses, jde o zahájení
nové etapy vydavatelské činnosti.
Slavnostní projev při prezentaci pronesl Doc. ThDr. Jan Blahoslav Lášek,
proděkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Představil jak nově
vydanou knihu, tak jednotlivé ediční řady publikací HTF UK. S vlastní přednáškou – uvedením do problematiky – vystoupil poté autor prezentované publikace
Stanislav Přibyl. Následovala bohatá diskuse, jíž se mj. zúčastnil biskup Církve
československé husitské v Hradci Králové Štěpán Klásek. O knize blíže informujeme v rubrice Anotace a recenze tohoto čísla Revue církevního práva.

Dne 31. července 2006 zemřel v Praze po dlouhé nemoci A.R.D. Pavel
Grimmig, pracovník Interdiecézního soudu v Praze, kanovník a emeritní děkan
Královské kolegiátní kapituly na hradě Karlštejn, v letech 1990–2003 farář
v Praze-Podolí. Byl od počátku členem Společnosti pro církevní právo a horlivým účastníkem jejích akcí. Requiescat in pace!

Rozšíření spolupracovníků ve vedení SPCP

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

Funkci tajemníka Společnosti pro církevní právo a vedoucího administrace
našeho časopisu od dubna 2006 vykonává Ing. Jiří Vaingát z Prahy-Modřan.
Gratulace členům SPCP
JUDr. Tomáš Capoušek, advokát v Praze, obhájil v prosinci 2005 na Právnické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze disertační práci na téma Aktuální otázky
dokazování a obdržel akademický titul Ph.D.
JUDr. Daniel Spratek z Třince složil v únoru 2006 úspěšně soudcovské zkoušky.
Působí jako asistent senátu správního soudnictví Krajského soudu v Ostravě.

Úmrtí

Záboj Horák

From the Church Law Society

In the previous volume of the Review we reported on the conference on incorporations at the parish level that took place on 26 January 2006 in the Catholic
Theological School of Charles University. This conference was followed on
25 April 2006 by a presentation of the new book by ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl,
Ph.D. The book, entitled The Ecumenism and the Law, was published as the ﬁrst
book in the series Deus et gentes of the Hussite Theological School of Charles
University. This series represents a new stage in the publishing activities of
the School following the successful line of books previously published by the
School, particularly the books in the Pontes Pragenses series.
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Krátké zprávy
Kurze Nachrichten
Le notizie corte

Konference spolupracovníků grantového projektu Československé
právo a právní věda v meziválečném období v Herbertově
Ve dnech 4.– 6. dubna 2006 se v rekreačním zařízení Českého vysokého učení technického, které se nachází v Herbertově, okres Český Krumlov, konalo
zasedání spolupracovníků grantového projektu „Československé právo a právní
věda v meziválečném období (1918–1939) a jejich místo ve Střední Evropě“.
Zasedání předsedal Prof. JUDr. Dr.h.c. Karel Malý, DrSc., ředitel Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK a emeritní rektor Univerzity Karlovy, který
je také hlavním řešitelem grantového úkolu. Zasedání se zúčastnili zástupci
právnických fakult z České republiky a Slovenska, České akademie věd, Institutu Maxe Plancka pro evropské právní dějiny ve Frankfurtu nad Mohanem
a dalších pracovišť. Účelem grantu, který je podporován Grantovou agenturou
ČR, je podat komplexní obraz práva a právní vědy v období První Československé republiky v letech 1918–1938. Členové řešitelského kolektivu zpracují
analýzu jednotlivých právních oborů v ČSR (právní dějiny, právo římské, právo
církevní a konfesní, právo občanské, obchodní, trestní, správní, ústavní atd.).
Výsledky budou prezentovány na mezinárodní konferenci plánované na září
2008 a publikovány ve sborníku.
Druhou publikací, připravovanou autorským kolektivem, je antologie československé právní vědy 1918–1938 s pojednáními o životě a dílech předních
představitelů československé právní vědy bez rozlišení národní příslušnosti, kteří
pracovali v uvedeném období. Na projektu spolupracují vedle českých a slovenských badatelů také odborníci z Německa, Polska, Rakouska a Maďarska.
Akademický výbor České křesťanské akademie zasedal
V sobotu 10. června 2006 proběhlo v aule Emauzského kláštera v Praze pravidelné zasedání akademického výboru. Je to značně početný „senát“, jehož
zasedání se kromě prezidenta, viceprezidentů, ústředního ředitele a dalších
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pracovníků ústředí účastní i ředitelé a další zástupci 13 ústředních sekcí akademie a 66 místních skupin.
V první části jednání byla zhodnocena činnost akademie od minulého zasedání
akademického výboru na sklonku roku 2005 a přednesena zpráva o hospodaření
za rok 2005.
V závěru první části gratuloval prezident ČKA Prof. ThDr. PhDr. Tomáš Halík
přítomnému Doc. JUDr. Jiřímu Rajmundu Treterovi k úspěšnému výsledku profesorského řízení na Univerzitě Karlově, zejména k obdržení naprosté většiny
hlasů členů Vědecké rady Univerzity Karlovy po akademické rozpravě, která
se konala v Karolinu ve čtvrtek dne 25. května 2006.
V druhé části jednání akademického výboru byl přijat větší počet nových
individuálních členů ČKA a ustavena nová, v pořadí již 67. místní skupina, a to
v Milíně. Místní skupiny vznikají v různých městech a větších obcích České
republiky. Zpočátku, od roku 1990, byly zakládány jen na území Čech, ale
před několika lety došlo k dohodě s Moravskoslezskou křesťanskou akademií
o tom, že i na Moravě a ve Slezsku může Česká křesťanská akademie zakládat
své vlastní místní skupiny, což se skutečně stalo. Je nadějným zjevem, že Česká
křesťanská akademie stále rozšiřuje svou působnost jak věcnou, tak geograﬁckou, a že téměř při každém zasedání akademického výboru dochází k vyslovení
souhlasu se vznikem jedné nebo i několika místních skupin kdekoliv v Čechách,
na Moravě i ve Slezsku.
V třetí části uvedeného sobotního zasedání podali přítomní zástupci odborných
sekcí a místních skupin z celé republiky zprávu o činnosti v uplynulém půlroce.
Za právní sekci České křesťanské akademie vystoupil její ředitel Doc. JUDr.
Jiří Rajmund Tretera se stručnou zprávou o akcích pořádaných Společností pro
církevní právo, která je nejen kolektivním členem České křesťanské akademie,
ale vykonává i funkce její právní sekce.
Katedrála pražské arcidiecéze náleží církevnímu vlastníku
Denní tisk přinesl zprávu, že Městský soud v Praze dne 16. června 2006 ukončil
třináct let trvající spor o určení vlastnictví ke katedrále pražské arcidiecéze a přilehlým budovám tak, že vlastnické právo přiznal příslušným církevním právnickým osobám. O zahájení nového řízení před uvedeným soudem jsme referovali
v Revue církevního práva č. 32 – 3/05 na s. 279. Případné použití mimořádného
opravného prostředku (dovolání) nic nemění na právní moci rozsudku.
Záboj Horák

