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Ze Společnosti pro církevní právo

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht
Dalla Società per il diritto canonico

Třetí periodikum Společnosti pro církevní právo založeno

Již před lety se Společnost pro církevní právo rozhodla publikovat kromě od-
borného časopisu Revue církevního práva vydávaného třikrát do roka ještě další 
periodikum, v němž stručně seznamuje své členy a příznivce jak s vlastní činností, 
tak se změnami v církevním a konfesním právu. A také s domácí a zahraniční 
literaturou vydávanou v těchto oborech.

Tak vznikl čtrnáctideník Aktuality – Internetový zpravodaj Společnosti pro 
církevní právo Praha – Brno – Olomouc. Je rozesílán členům e-mailem a je 
široké veřejnosti k dispozici na internetových stránkách spcp.prf.cuni.cz/aktua-
lity. Letos vychází již jeho sedmý ročník. Jen z malé části jsou nejdůležitější 
informace znovu opakovány, obvykle ve zkrácené podobě, v této rubrice Revue 
církevního práva.

V posledních letech vzrůstá potřeba informovat naše zahraniční členy a příz-
nivce o dění v České republice a ve Společnosti pro církevní právo. Je také zapo-
třebí lépe než dosud seznamovat zahraniční veřejnost se životem církví v českých 
zemích a překonávat různé desinformace. A tak od počátku roku 2016 Společnost 
pro církevní právo vydává ještě elektronický Newsletter of the Church Law Society 
Prague – Brno – Olomouc v angličtině, a to jednou za měsíc.

Anglický Newsletter nemá identické znění s českými Aktualitami, neboť je 
svým obsahem zaměřen na informace pro zahraničí. Máme radost z mnoha příz-
nivých ohlasů a vyjádření zahraničních členů a příznivců.

Po těchto dobrých zkušenostech jsme se rozhodli zasílat Newsletter i čtenářům 
českých Aktualit. Prosíme, aby je šířili dále mezi své přátele a kolegy, zejména 
v cizině, a věříme, že i sami naleznou v jejich sledování zálibu. Také toto periodi-
kum je k dispozici na internetových stránkách spcp.prf.cuni.cz/aktuality.
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Předseda Společnosti pro církevní právo čestným členem České křesťanské 
akademie

P. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP byl Českou křesťanskou akademií jmeno-
ván jejím čestným členem, a to „za mimořádné zásluhy na poli církevního práva, 
jmenovitě při dlouhodobé vydavatelské činnosti uznávaného periodika Revue 
církevního práva“. Diplom mu prezident České křesťanské akademie Mons. prof. 
PhDr. Tomáš Halík, Th.D., předal při zasedání akademického výboru v Emauzském 
klášteře v Praze dne 18. prosince 2015. Tato pocta je uznáním práce všech, kdo 
se na přípravě a vydávání časopisu v minulosti podíleli či v přítomnosti podílejí, 
a to jak autorsky, tak redakčně.

73. večer v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi

Dne 5. dubna 2016 se v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v  Praze 
na Starém Městě konalo setkání členů a příznivců Společnosti pro církevní právo 
v rámci uvedeného cyklu. Přednášku na téma Význam oboru konfesního práva 
pronesl doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., IC.D. Se skladbami ze svého boha-
tého repertoáru vystoupil kytarista Štěpán Korenec, student Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. Na závěr večera byla prezentována nová monografi e 
prof. Jiřího Rajmunda Tretery a doc. Záboje Horáka Konfesní právo, kterou několik 
týdnů předtím vydalo právnické nakladatelství Leges v Praze.

Valná hromada Společnosti pro církevní právo

Po dvou letech se dne 3. května 2016 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze konalo řádné zasedání valné hromady Společnosti pro církevní právo. 
Byla podána zpráva o činnosti za poslední dva roky, zpráva o hospodaření a zpráva 
kontrolní komise. Ke dni valné hromady měla Společnost 467 členů. Od poslední 
valné hromady vstoupilo do Společnosti 52 nových členů, vystoupilo 12 členů, 
zemřelo 5 členů. Valná hromada si připomenula jmenovitě zesnulé členy a uctila 
jejich památku. Na závěr byly zvoleny orgány Společnosti na příští období. S vý-
sledkem je možno se seznámit na internetových stránkách Společnosti.

74. večer v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi

Týž večer 3. května 2016 uspořádala Společnost pro církevní právo na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze večer, při němž uctila památku sedmistého 
výročí narození Otce vlasti císaře a krále Karla IV. Po hudebním úvodu Štěpána 
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Korence následovala přednáška na téma Odkaz Karla IV.: teorie a praxe vlády 
středověkého panovníka, kterou pronesl PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., 
Th.D., z Ústavu světových dějin Filosofi cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 
člen Společnosti pro církevní právo. Následovala obšírná a plodná diskuse.

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo

R. D. Lic. iur. can. Valdas Kužulis z Vilniusu obdržel dne 2. února 2016 na Kato-
lické teologické fakultě Mnichovské univerzity doktorát kanonického práva, ve 
zkratce Dr. iur. can.

P. prof. Konštanc Miroslav Adam OP, rektor Papežské univerzity sv. Tomáše 
 Akvinského v Římě, byl 22. března 2016 jmenován soudcem Římské roty.

Paní Jiřina Hůlková, dlouholetá pracovnice českých diplomatických služeb, osla-
vila 9. dubna 2016 své významné životní jubileum.

Plukovník R. D. Mgr. Jaroslav Knichal, hlavní kaplan Armády ČR, oslavil 7. května 
2016 své 40. narozeniny.

R. D. Mgr. Pavel Kryl, farář v Tasově, oslavil 22. května 2016 své 70. narozeniny.

A. R. P. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální vikář Litoměřické diecéze, byl 
zvolen novým generálním sekretářem České biskupské konference. Svého úřadu 
se ujme 1. října 2016.

Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., byl dne 21. května 2016 jmenován titulárním 
biskupem litomyšlským a pomocným biskupem v Brněnské diecézi. Biskupské 
svěcení (konsekraci) přijme v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně dne 29. června 
2016 ve 14.00 hod.

Letošní Velký pátek jako den pracovního klidu v České republice

V posledním čísle této Revue jsme přinesli zprávu o zákoně č. 359/2015 Sb., kte-
rým bylo po 63 letech v České republice obnoveno volno od práce na Velký pátek 
a tak napravena jedna z mnoha dějinných křivd, spáchaná komunistickým režimem 
na věřících téměř všech křesťanských vyznání. S radostí jsme přijali zprávu Kato-
lického týdeníku, že se letos účast na velkopátečních obřadech v katolické církvi 
v naší zemi zvýšila v průměru asi o 20 % a že podobný vzestup zaznamenaly také 
evangelické církve, kde v mnoha sborech došlo k navrácení slavnostních boho-
služeb z večerních do dopoledních hodin.
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První svazky Knižnice Revue církevního práva připraveny

V editorialu předešlého čísla Revue jsme čtenáře informovali o úmyslu  vedení 
Společnosti pro církevní právo vydávat vedle Revue církevního práva navíc 
 ne periodickou řadu pod názvem Knižnice Revue církevního práva v počtu jedné 
až dvou publikací ročně. Knižnici bude Společnost vydávat vlastním nákladem 
a také sama distribuovat. Každý svazek bude mít náklad 300 výtisků a délku 
100–150 stran.

Do knižnice budou statutární orgány Společnosti ve spolupráci s redakční radou 
Revue církevního práva zařazovat úspěšné práce studentské vědecké a odborné 
činnosti a diplomové i postgraduální kvalifi kační práce, které přinášejí do vědec-
kého světa nové poznatky.

K publikaci v letošním roce byly vybrány tyto práce:
Svazek 1: Adam Csukás, Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku a Pod-

karpatskej Rusi, Trpký život kňaza, ktorému z ložného chlieb napečú…
Svazek 2: Oldřich Nejdl, Právní postavení diecézních, vikariátních a farních 

rad v římskokatolických diecézích v českých zemích.
Žádáme čtenáře, kteří mají o tyto jednotlivé publikace zájem, aby nám o tom 

podali zprávu (e-mailem nebo obyčejnou poštou).

Termín 22. konference Církev a stát v Brně stanoven na 15. září 2016

Současný zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, je účinný 
již čtrnáct let. Byl schválen v době, kdy politická reprezentace státu byla církvím 
a náboženským společnostem nakloněna méně než dnes. Nyní se vztahy státu 
a církví postupně zlepšují, k čemuž jistě přispěla i skutečnost, že stát konečně přijal 
kroky směřující k majetkovému vyrovnání s náboženskými společenstvími. Dále 
byla provedena rekodifi kace soukromého práva – občanský zákoník nyní obsahuje 
obecnou právní úpravu společnou pro všechny právnické osoby.

Domníváme se, že ze všech těchto důvodů dozrál čas k úvahám o změně zákona 
o církvích. Budeme rádi, pokud s námi o tom přijdete diskutovat na další ročník 
konference Církev a stát, který se koná 15. 9. 2016 v Brně. Přihlášky účastníků bez 
aktivního vystoupení přijímáme prostřednictvím Konferenčního systému Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a to do pátku 9. 9. 2016. Zájemci o aktivní 
vystoupení se přihlásí prostřednictvím konferenčního systému do 2. 9. 2016, kdy 
je nutno vložit resumé zamýšleného příspěvku. Z konference bude zpracován 
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recenzovaný sborník příspěvků. Úplnou verzi příspěvku je třeba vložit do konfe-
renčního systému do 20. 9. 2016.

Rubrika Mimochodem…

Rubrika Mimochodem… je připravena. Z důvodu plnosti tohoto čísla Revue církev-
ního práva jsme byli nuceni ji přesunout do čísla dalšího. Přispěvateli Jeremiá šovi 
i všem čtenářům se omlouváme.

Jiří Rajmund Tretera 


