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Ze Společnosti pro církevní právo
Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht
Dalla Società per il diritto canonico
71. večer SPCP v Praze: slavnostní prezentace nové literatury
V pondělí 23. března 2015 se uskutečnil v barokním refektáři dominikánského
kláštera sv. Jiljí na Starém Městě pražském sedmdesátý první večer uspořádaný Společností pro církevní právo v rámci cyklu Působení práva ve společnosti
a církvi. Tyto večery otevřené široké veřejnosti se v Praze pořádají několikrát do
roka již od podzimu 1994.
Mezi více než čtyřiceti pěti účastníky byli tentokrát zástupci všech generací
učitelů pražské právnické fakulty i početná skupina studentů z této fakulty, členové
Společnosti pro církevní právo z Prahy i z celých Čech, Moravy a Slezska. Účastí
nás poctili zástupce Metropolitní kapituly v Praze, advokát a ředitel Letní školy
amerického práva ve Washingtonu, D.C., a mnozí další příznivci.
Úderem sedmnácté hodiny zahájil moderátor večera a předseda společnosti
P. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP program, přivítal hosty a uvedl první díl
hudební části programu, který na klasickou kytaru zahrál Štěpán Korenec, student
Právnické fakulty Univerzity Karlovy, účastník vědeckého semináře z církevního
a konfesního práva.
Jako první z pozvaných přednášejících vystoupil prof. JUDr. PhDr. mult. Michal Tomášek, DrSc., proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
pro vědu, výzkum a ediční činnost. Představil monograﬁi Czech Law between
Europeanization and Globalization, New Phenomena in Law at the Beginning of
the 21st Century, Karolinum, Praha, 2010, jejíž byl editorem. Jde o mohutné dílo
57 autorů, učitelů Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vydané na závěr
pětisvazkové monograﬁe Nové jevy v právu na počátku 21. století. Zatímco čtyři
předcházející svazky byly vydány v češtině, tento poslední díl byl vydán v angličtině, aby seznámil s výsledky bádání české právní vědy také zahraniční vědeckou
veřejnost. Publikaci si znovu připomínáme, protože byla nedávno poctěna Radou
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pro výzkum, vývoj a inovace vlády České republiky zařazením do seznamu 20 %
nejlepších vědeckých výsledků za rok 2014.
Prof. Tomášek ve svém projevu podal podrobnou zprávu o vzniku a významu
knihy. Zvláště se zaměřil na význam obratu „iuris utriusque“ v tradičním právnickém titulu JUDr., kde jedním z „obou práv“ je právo kanonické čili církevní.
Zdůraznil význam výuky církevního práva na právnických fakultách v minulosti
i v současné době a zmínil se o statích, kterými oba učitelé – garanti oboru církevního práva a konfesního práva na pražské právnické fakultě do publikace přispěli.
Druhý projev přednesl doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., z Katedry právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy, garant oborů církevní a konfesní právo. Představil novou publikaci, kterou napsal spolu s prof. JUDr. Jiřím
Rajmundem Treterou a která vyšla na konci roku 2014 pod názvem Religion and
Law in the Czech Republic v nakladatelství Wolters Kluwer v Alphen aan den
Rijn v Nizozemí. Kniha je součástí projektu International Encyclopaedia of Laws,
zahájeného před několika roky a pojednává o situaci 40 právních oborů ve všech
zemích světa. Přehled konfesního práva všech zemí vychází v sekci zvané Religion
pod vedením jejího ředitele prof. Rika Torfse z Lovaně. Pro každý stát je vyhrazena
jedna publikace. Zatím jsou k dispozici monograﬁe o dvanácti státech.
V třetí prezentaci představil P. prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc., OPraem
z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Právnické fakulty Západočeské
univerzity v Plzni právě vydanou monograﬁi Historická knihovna Hospitalu Kuks
a její romanisticko–kanonistický fond, kterou napsal společně s kustodem fondu
Bc. Jindřichem Koldou. Přibližně 1000 svazků, které tvoří uvedený fond, se týká
práva římského, kanonického a konfesního. Monograﬁe se stala příležitostí k podání
výkladu o těchto třech oborech.
Prof. Hrdina dále vyprávěl o své celoživotní lásce k zámku Kuks a jeho sbírkám, která ho již dříve vedla k bádáním o životě a díle hraběte Františka Antonína
Šporka a která ho přitáhla opět, aby tam přímo na místě v posledních letech bádal
v knihovních sbírkách.
Následovala druhá část kytarového koncertu, opět v podání Štěpána Korence.
Následovala bouřlivá diskuse pod vedením moderátora večera. Diskusi zahájili
doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., IC.D, z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, soudce Metropolitního soudu v Praze, a prof. JUDr. Dagmar Císařová,
DrSc., z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Policejní akademie ČR, a následoval je větší počet diskutujících.
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V závěrečné části večera diskuse pokračovala jako obvykle ve skupinkách
při číši vína a občerstvení a v milém a příjemném ovzduší, který doprovázelo
celý večer. Setkání bylo ukončeno kolem dvacáté hodiny. Z večera pořídil jako
obvykle bohatý fotodokumentační záznam pan Antonín Krč, tentokráte o více než
150 snímcích. Záznam byl účastníkům večera zaslán.
Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D., farář u sv. Prokopa v Praze – Žižkově, okrskový
vikář III. pražského vikariátu, obhájce svazku Metropolitního soudu v Praze, obhájil 21. ledna 2015 na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
disertační práci na téma Dopady různosti obřadů v manželských kauzách na církevním soudu a byl mu udělen titul doktor teologie.
Paní Jitka Jindráčková, zakládající členka a pravidelná účastnice akcí SPCP,
oslavila 15. února 2015 významné životní jubileum.
Prof. JUDr Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem., obdržel 28. února 2015
čestné členství Moravsko-slezské křesťanské akademie, a to za dlouholetou spolupráci a práci v redakční radě časopisu Dialog Evropa XXI.
Doc. Zdenka Kareninová, zakládající členka a pravidelná účastnice akcí SPCP,
oslavila l. března 2015 významné životní jubileum a 28. března 2015 jí byla při
slavnostním večeru konaném v Národním divadle v Praze udělena Cena Thálie za
její celoživotní operní mistrovství.
JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M., člen pracovního výboru SPCP a redakční
rady Revue církevního práva, oslavil 2. března 2015 své 40. narozeniny.
Doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M., místopředseda SPCP a zástupce
šéfredaktora Revue církevního práva, oslavil 5. března 2015 své 40. narozeniny.
Mgr. Jakub Kolda, redaktor Revue církevního práva, úspěšně ukončil magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a byl 10. března
2015 ve staroslavném Karolinu slavnostně promován.
Ing. Jiří Vaingát, tajemník Společnosti pro církevní právo v letech 2006–2013,
oslavil 10. dubna 2015 své 75. narozeniny.
Jiří Hájek, arciděkan ve Stříbře, oslavil 22. dubna 2015 své 80. narozeniny.
Mgr. Stanislav Pšenička, člen pracovního výboru SPCP a redakční rady Revue
církevního práva oslavil 28. dubna 2015 své 40. narozeniny.
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Úmrtí
3. února 2015 zemřel prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., emeritní předseda
Českého báňského úřadu, zakládající člen Společnosti pro církevní právo.
27. dubna 2015 zemřel v Praze doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc., komtur rytířského řádu
sv. Silvestra papeže, emeritní pracovník Ústavu státu a práva Československé akademie věd, přední český znalec středověkých dějin kanonického práva, zakládající
člen Společnosti pro církevní právo.
Requiescant in pace!
Jiří Rajmund Tretera

