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Ze Společnosti pro církevní právo
Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht
Dalla Società per il diritto canonico
Společnost pro církevní právo přijata do Rady vědeckých společností
České republiky
Společnost pro církevní právo byla v pondělí dne 24. listopadu 2014 na plenárním
zasedání Rady vědeckých společností přijata za jejího člena. Zasedání se konalo
v sídle Akademie věd ČR v Praze 1, Národní 3. Rada těsně spolupracuje s Akademií
věd ČR a sdružuje k dnešnímu dni 77 vědeckých společností, zastupujících 26.000
členů včetně 450 členů Společnosti pro církevní právo.
70. večer v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi
V úterý 2. prosince 2014 se uskutečnil v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze 1, na Starém Městě, jubilejní sedmdesátý večer uspořádaný Společností pro církevní právo v Praze v rámci uvedeného cyklu. Navzdory mrazové
kalamitě, která postihla především vlakové spojení a zabránila mnoha pravidelným
účastníkům z větší vzdálenosti v účasti, dostavily se čtyři desítky účastníků.
Na téma Vývoj judikatury Ústavního soudu ČR ve věcech církví a církevních
restitucí přednášel JUDr. PhDr. Stanislav Balík, advokát, emeritní soudce Ústavního soudu ČR. Vyprávěl o svých zkušenostech ze svého desetiletého působení
ve funkci ústavního soudce v Brně. Účastníci naslouchali s velkou pozorností
a nadšením a odměnili přednášejícího dlouhotrvajícím potleskem.
Také navazující rozprava, v níž vystoupil větší počet diskutujících, se nesla
v radostném duchu vzájemného porozumění. Po přípitku následovala volná zábava
a pohoštění.
Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
Rev.mus prof. ICDr. MVDr. Miroslav Konštanc Adam OP, rektor Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského (Angelicum) v Římě, byl jmenován jedním z deseti
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členů zvláštní studijní komise pro reformu kanonického manželského procesu,
kterou papež František zřídil ke dni 27. srpna 2014.
Mgr. Jan Šejdl, doktorand Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obhájil dne 29. září 2014 disertační práci na téma Obecné nauky římskoprávních
služebností. Při promoci ve staroslavném Karolinu dne 19. listopadu 2014 mu byl
udělen titul Ph.D. Od l. října 2014 působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
jako tajemník Katedry právních dějin a asistent v oboru římského práva.
JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D., z Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, úspěšně ukončil habilitační řízení na Katolické teologické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze a dne 9. prosince 2014 obdržel ve staroslavném Karolinu dekret docenta.
(jrt)

