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Ze Společnosti pro církevní právo
Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht
Dalla Società per il diritto canonico
Publikace Religion and Law in the Czech Republic oceněna v soutěži vysoce
kvalitních monografií na Univerzitě Karlově
Již od roku 2010 je na Univerzitě Karlově pořádána soutěž vysoce kvalitních
monografií. Jejich každoroční hodnocení dvěma jedenáctičlennými odbornými
komisemi (komise pro lékařské a přírodní vědy a komise pro humanitní a společenské vědy) vytváří standardy i úroveň náročnosti pro jednotlivé typy publikací,
které jsou považovány za klíčové ve svých vědeckých oborech.
Mezi 83 monografiemi hodnocenými v roce 2016 (s vročením 2014) se umístila
kniha prof. Jiřího Rajmunda Tretery a doc. Záboje Horáka Religion and Law in
the Czech Republic, vydaná nakladatelstvím Wolters Kluwer v Nizozemí, a to na
33. – 39. místě. Tuto poctu lze považovat za vysoké ocenění nejen pro autory, ale
také pro obor konfesního práva a jeho vyučování na vysokých školách.
Mezi ohodnocenými díly jsou publikace autorů z Právnické fakulty UK (7),
Katolické teologické fakulty UK (3), Evangelické teologické fakulty UK (1) a Husitské teologické fakulty UK (1). Autory a názvy všech 83 vyhodnocených děl
naleznete na adrese cuni.cz/UK-6826.html.
XXIV. Karlovarské právnické dny
V hotelu Thermal v Karlových Varech se ve dnech 16. až 18. června 2016 za
předsednictví svého prezidenta prof. Dr. Friedricha Grafa von Westphalen konaly XXIV. Karlovarské právnické dny. Na konferenci vystoupili mimo jiné Marc
Jaeger, předseda Tribunálu Soudního dvora EU v Lucemburku a soudkyně tohoto
soudu prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., a pražská vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. Společnost pro církevní právo zastupovali
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera a doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, Ph.D.
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Na závěr druhého dne konference byly při slavnostní recepci v hotelu Imperial
vyhlášeny výsledky každoroční soutěže pořádané Společností Karlovarské právnické dny a předány ceny. Cena za nejlepší právnický časopis byla udělena společně
pro Českou republiku a Slovensko. První místo získal Bulletin advokacie, druhé
místo získaly Právní rozhledy, třetí místo Ars Notaria (SR). Z dodatečné zprávy
o umístění časopisů na dalších místech jsme se dozvěděli, že Revue církevního
práva obsadila páté místo mezi 32 soutěžícími. Všem, kdo pro nás hlasovali, vyjadřujeme tímto svůj srdečný dík.
Doc. Stanislav Přibyl obhájil další doktorský titul
Dne 21. června 2016 se konala na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích úspěšná obhajoba disertační práce doc. JUDr. Stanislava
Přibyla, Ph.D., IC.D, na téma Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi.
Práce je výsledkem dlouholetého bádání doc. Přibyla v oboru dějin rané církve,
jehož iniciátorem byl již v době doktorandova studia na Papežské Lateránské
univerzitě v Římě Mons. prof. ThDr. Karel Skalický, který se obhajoby osobně
zúčastnil. Čtvrtý doktorát doc. Přibyla je svědectvím o jeho vášni pro tři obory:
církevní právo, konfesní právo a právní dějiny církve.
22. ročník konference Církev a stát v Brně
Ve čtvrtek 15. září 2016 uspořádala Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci se Společností pro
církevní právo pravidelnou celostátní konferenci v oboru konfesního práva, a to
jako obvykle s mezinárodní účastí. Konference se konala v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity, v zasedací místnosti jejího děkanátu. Téma letošního
ročníku znělo: Potřebujeme nový zákon o církvích? Konferenci bylo přítomno přes
40 účastníků, z toho deset přednášejících.
Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
P. doc. Damián Němec OP a P. prof. Jiří Rajmund Tretera OP oslavili dne
29. června 2016 své stříbrné kněžské jubileum. Před 25 lety společně přijali
kněžské svěcení v olomouckém chrámu sv. Michaela Archanděla, kdysi dominikánském, a to z rukou olomouckého arcibiskupa Mons. Františka Vaňáka.
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Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, sídelní kanovník Katedrální kapituly
sv. Štěpána v Litoměřicích, dosavadní biskupský vikář po pastoraci, byl ke dni
1. července 2016 jmenován generálním vikářem diecézního biskupa litoměřického.
JUDr. Jan Kotous, předseda Společnosti Vyšehrad, vyučující na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, obdržel dne 2. srpna 2016 v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše z rukou
diecézního biskupa Mons. Vlastimila Kročila mimořádné vyznamenání, medaili
sv. Auraciána 1. stupně.
JUDr. Dušan Straňák oslavil dne 19. srpna 2016 své 90. narozeniny.
Mgr. Marek Hannibal a Alexandra Nováková uzavřeli dne 2. září 2016 sňatek
v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Královských Vinohradech.
Úmrtí
S lítostí oznamujeme, že dne 30. srpna 2016 ve věku 65 let odešel na věčnost
Mgr. Vlastimil Rajnošek, právník, který po dlouhá léta pracoval na několika ústředních správních úřadech, naposledy na Ministerstvu spravedlnosti. Se zesnulým
jsme se rozloučili pohřební mší svatou slavenou dne 3. září 2016 v kostele Panny
Marie Andělské kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech na Loretánském náměstí.
Tedy v místě, které zesnulý považoval za svůj duchovní domov. Jménem Společnosti pro církevní právo, akademické obce právnické a dominikánského řádu se
s Mgr. Rajnoškem rozloučil P. prof. Jiří Rajmund Tretera OP, který spolu s bratřími
kapucíny mši svatou koncelebroval.
Jiří Rajmund Tretera

