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Krátké zprávy

Kurze Nachrichten

Le notizie corte

O volbě papeže

Dne 27. 6. 2007 bylo v deníku l´Osservatore Romano zveřejněno latinské 
motu proprio Benedikta XVI. ze dne 11. června 2007, kterým se mění postup 
při volbě papeže stanovený  r. 1996 jeho předchůdcem Janem Pavlem II. v apo-

štolské konstituci Universi Dominici gregis. Pro zvolení  papeže se vyžaduje 
dvoutřetinová většina hlasů volitelů. Pro případy, kdy se po delší dobu nedaří 
uvedeného kvora pro zvolení papeže dosáhnout (po 30 neúspěšných skruti- 
niích), umožňovala norma vydaná Janem Pavlem II., aby se papežem mohl stát 
ten, kdo dosáhne alespoň nadpoloviční většiny hlasů. Právě toto pravidlo nyní 
publikované motu proprio ruší, takže dvoutřetinová většina hlasů  pro zvolení 
nástupce sv. Petra představuje conditio sine qua non.

Uvolnění pravidel pro sloužení mší

Ve Vatikánu bylo dne 7. 7. 2007 zveřejněno motu proprio Summorum Pontifi-

cum, kterým papež Benedikt XVI s účinností od svátku Povýšení svatého Kříže 
(14. září) uvolňuje pravidla pro sloužení tzv. tridentské mše. Obřad podle misálu 
Jana XXIII. z roku 1962, považovaný za mimořádný způsob slavení římského ritu, 
budou moci kněží nadále užívat již bez biskupských indultů. Intervence biskupů 
se nadále předpokládá pouze v případě, kdy mezi farářem a farní komunitou dojde 
k neshodám. V doprovodném dopise adresovaném všem biskupům papež vyzý-

vá, aby Apoštolskému stolci po třech letech účinnosti nových pravidel sdělovali 
zkušenosti s jejich aplikací, aby případné obtíže mohly být odstraněny.

Prof. Tretera řádným členem Evropského konsorcia pro výzkum 
vztahu církví a státu

Předseda Společnosti pro církevní právo a šéfredaktor naší Revue prof. JUDr. 
Jiří Rajmund Tretera byl dne 18. 11. 2006 na generálním zasedání Evropského 
konsorcia pro výzkum vztahu církví a státu (EC – European Consortium for 

Church and State Research) v Taormině na Sicílii přijat za řádného člena této 
organizace. Stal se tak zatím třetím zástupcem z 12 nově přijatých zemí EU, který 
byl mezi řádné členy EC přijat (po zástupci Maďarska a zástupkyni Estonska). 
Za prezidenta EC byl na příští období zvolen prezident univerzity v Messině 
prof. Salvatore Berlingò. 

Tématem XVIII. kongresu EC uspořádaného 16.–19. 11. 2006 ve spolupráci 
s  Università degli Studi di Messina, Facoltà di Giurisprudenza, bylo tentokrát 
The Financing of Religious Communities in the European Union. Zpravodaj 
každé z tehdejších 25 zemí EU (řádný člen konsorcia nebo řádně pozvaný 
referent) dodal několik měsíců před zahájením kongresu odpovědi dle předem 
vypracovaného systému (anglicky nebo francouzsky), což pak bylo včas všem 
účastníkům rozesláno a speciálně určení zástupci vypracovali souhrnné referáty. 
Za ČR zaslali společný referát a v diskusi na messinské univerzitě několikrát 
vystoupili pozvaní zástupci katedry právních dějin Právnické fakulty Univer-
zity Karlovy prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera a JUDr. Záboj Horák, Ph. D., 
LL. M.

Pro příští zasedání kongresu EC byla určena na 17.–20. 11. 2007 Nikósie 
(Kypr); tématem bude uplatňování lidských práv v rámci Evropské konvence 
a Evropského soudu pro lidská práva.

Ústavní soud cituje Šalomouna

Upozornila nás laskavě Mgr. Silvie Dominika Janečková z Ostravy na pozoru-

hodnou pasáž nálezu Ústavního soudu. V odůvodnění nálezu ze dne 11. listopadu 
2005, sp. zn. I. ÚS 453/03 (věc se týkala sporu o lživé nařčení novináře z toho, 
že psal na objednávku Českých energetických závodů, se kterými měl důvěrnou 
smlouvu, a že tak byl korumpován), se mimo jiné praví: 

„Čest a dobré jméno osoby jsou hodnoty náležející do kulturního dědictví naší 
civilizace mající kořeny v křesťanství a judaismu („Vzácnější jest jméno dobré 
než bohatství veliké, přízeň lepší než stříbro a zlato.“ Kniha přísloví, kap XXII 
v. 1, Kaz. 7. 1.). Jakkoliv se obsah a rozsah této hodnoty v čase mění, lze dospět 
k závěru, že její součástí jsou i ta pravidla, která se objevují v etických kodexech 
různých profesí, tj. i profese novinářů.“

V Karlových Varech úspěšní

Ve dnech 7.–9. 6. 2007 se v hotelu Thermal v Karlových Varech uskutečnily 
už XVI. Karlovarské právnické dny, setkání Společnosti německých, českých, 
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slovenských a rakouských právníků. V anketě odborníků o Prestižní cenu Kar-
lovarských právnických dnů za nejlepší odborný právnický časopis vydávaný 
v České republice a ve Slovenské republice se mezi 26 časopisy tentokrát umístila 
Revue církevního práva na čestném 4. místě. Všem, kdož nám dali svůj hlas, 
upřímně děkujeme. Vítězem se staly Právní rozhledy nakladatelství C. H. Beck 
Praha a Justičná revue vydávaná Ministerstvem spravedlnosti SR.

Gratulace členům SPCP

Mgr. Hana Molíková z Citonic obhájila na Právnické fakultě Univerzity Kar-
lovy dne 24. 5. 2007 diplomovou práci na téma Právní a protiprávní postavení 
ženských řeholí v Československu v letech 1948–1989. Titul magistry jí byl 
udělen v staroslavném Karolinu v Praze dne 27. 6. 2007.

Mgr. Kamila Moučková z Bolehoště obhájila na Právnické fakultě Univer-
zity Karlovy dne 24. 5. 2007 diplomovou práci na téma Konfesněprávní prvek 
úpravy pohřebnictví v českých zemích ve 20. století. Titul magistry jí byl udělen 
v staroslavném Karolinu v Praze dne 27. 6. 2007.

JUDr. Kamil Nedvědický z Třebíče, autor článku Je možno udělit humanitární 
azyl nasciturovi?, uveřejněného v předcházejícím čísle naší Revue, vykonal na 
Právnické fakultě Univerzity Karlovy dne 3. 7. 2007 státní rigorózní zkoušku 
včetně obhajoby rigorózní práce z oboru ústavní právo.

Srdečně blahopřejeme!

Na internetu

Zajímavý Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon najdete na adrese
http://www.bautz.de/bbkl/.

Jako první pomoc při hledání v Písmu může posloužit Elektronická konkor-
dance na adrese http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/.

Meyers Konversationslexikon (vydání 1885–1892) je dostupný zde:
http://susi.e-technik.uni-ulm.de:8080/Meyers2/stoebern/werk/meyers/meyers.
html.

Šedesátidílný Wurzbachův Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich, 
vydaný v letech 1856 – 1891, otevřete na adrese
http://www.literature.at/webinterface/library/search/simple?query=Wurzbach&b
tnG=Suchen.

Brief News

On Papal Election

On 27 June 2007 the daily l´Osservatore Romano published the Latin Motu 
Proprio of Benedict XVI from 11 June 2007, which changes the Papal election 
procedure established in 1996 by his predecessor John Paul II in the Apostolic 
Constitution Universi Dominici gregis. A two-thirds majority of the voting 
electors is required to elect a Pope, but the previous provision by John Paul II 
allowed the Pope to be elected by a simple majority of voting electors if, after 
30 voting rounds, there was no candidate receiving a two-thirds majority of 
votes. This provision has now been repealed by the Motu Proprio that has just 
been published; the two-thirds majority is a conditio sine qua non for the elec-

tion of the successor to St. Peter.

Liberalization of the Rules for Conducting Mass

On 7 July 2007 a Motu Proprio Summorum Pontificum was published by the 
Vatican in which Pope Benedict XVI liberalized the rules, starting in 2007, for 
the so-called Trident mass starting on the Triumph of the Holy Cross holiday 
(14 September). Starting on that holiday priests will be permitted to serve mass 
according to the John XXIII Missal of 1962, which is considered an extraor-
dinary method of celebrating the Roman rite, without a bishop‘s indult. The 
intervention by a bishop is anticipated only in cases where there is a conflict 
between the priest and the parish community. In a letter attached to the Motu 
Proprio and addressed to all bishops the Pope encourages bishops to report their 
experiences under the new rules to the Holy See three years after the effective 
date of the rules in order to eliminate possible difficulties.

Professor Tretera Becomes a Regular Member of the European 
Consortium for Church and State Research

The President of the Church Law Society and editor-in-chief of the Church 
Law Review, Professor JUDr. Jiří Rajmund Tretera, became a regular member 
of the European Consortium for Church and State Research at the general meet-
ing of the Consortium in Taormina in Sicily on 18 November 2006. He became 
the third regular member − representative from the 12 new EU member states 
(following representatives from Hungary and Estonia). Professor Salvatore 


