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Ze Společnosti pro církevní právo

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht
Dalla Società per il diritto canonico

Revue církevního práva na třetím místě v České republice

S radostí oznamujeme, že Revue církevního práva se v soutěži organizované Spo-
lečností německých, českých, slovenských a rakouských právníků Karlovarské 
právnické dny o nejlepší právnický časopis v období 2016/2017 umístila na třetím 
místě za Českou republiku a na čtvrtém místě za Českou republiku a Slovenskou 
republiku. Výsledek byl vyhlášen při slavnostní recepci v Grandhotelu Ambassador 
Národní dům v Karlových Varech v pátek 9. června 2017. Do soutěže se přihlásilo 
35 českých a slovenských časopisů (tedy o několik časopisů více než v minulosti). 
Na prvních pěti místech se umístily tyto časopisy:
1. Ars notaria (Notárska komora SR),
2. Eprávo (EPRAVO.CZ),
3. Bulletin advokacie (Česká advokátní komora),
4. Revue církevního práva (Společnost pro církevní právo),
5. Právní rozhledy (C. H. Beck).
Děkujeme všem věrným čtenářům, kteří odevzdali svůj hlas pro náš časopis.

77. večer Společnosti pro církevní právo

Dne 7. června 2017 se v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí 
v Praze na Starém Městě uskutečnil slavnostní večer, při němž byly prezentovány 
tři nové publikace z oborů církevního práva a právních dějin církví, a sice Církevní 
právo prof. Jiřího Rajmunda Tretery a doc. Záboje Horáka, Počátky hierarchic-
kého uspořádání v rané církvi doc. Stanislava Přibyla, která vyjde v nejbližších 
dnech, a Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové prof. Antonína Ignáce 
Hrdiny a Dr. Hedviky Kuchařové. Autoři své knihy představili a doc. Záboj Horák, 
doc. Stanislav Přibyl a Dr. Hedvika Kuchařová přednesli i autorská čtení.
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Shromáždění pozdravila JUDr. Jana Sladká Hyklová, Ph.D., šéfredaktorka 
nakladatelství Leges, které vydalo publikaci Církevní právo i dříve vydanou mo-
nografii Konfesní právo a knihu Církve a právo – Miscellanea. Mezi jednotlivými 
bloky přítomní vyslechli klavírní skladby Josepha Haydna a Johanna Sebastiana 
Bacha v mistrném podání doc. Stanislava Přibyla. Přípitek na závěr první části 
večera přednesl Bc. František Kratochvíl, člen vedení naší Společnosti. Ve druhé 
části večera se konaly neformální rozhovory nad číší vína a občerstvením.

Společnost pro církevní právo má 486 členů

Oznamujeme, že podle záznamů v členském seznamu naše Společnost k 1. červenci 
2017 dosáhla celkového počtu 486 členů, má tedy o 8 členů více než na začátku 
roku. Pohyb členů v prvním pololetí 2017 vyjadřuje tato tabulka:

Období Počet nově 
přijatých 

členů

Počet 
členů, kteří 
vystoupili

Počet členů, 
kteří zemřeli

Počet členů 
k 1. 7. 2017

l. pololetí 2017 12 1 3 486

Výroční kontrola činnosti Společnosti pro církevní právo úspěšně vykonána

V pondělí 26. června 2017 vykonala kontrolní komise Společnosti pro církevní 
právo ve složení Mgr. Jan Czernin, LL.M., Bc. František Kratochvíl a JUDr. Tomáš 
Tuza kontrolu hospodaření, vedení členského seznamu Společnosti pro církevní 
právo a redakční činnosti při vydávání Revue církevního práva za rok 2016, ve 
smyslu ustanovení § 8 stanov Společnosti pro církevní právo ze dne 24. dub-
na 2014. Navázala tak na předchozí kontrolu za rok 2015, která se uskutečnila 
11. března 2016. Kontrolní komise neshledala žádné nesrovnalosti a potvrdila, že 
všechny tři kontrolované oblasti činnosti jsou řádně vedeny. Všem členům kon-
trolní komise srdečně děkujeme.

Akademický výbor České křesťanské akademie zasedal

V sobotu 10. června 2017 se v emauzském klášteře benediktinů v Praze sešel ke 
svému pravidelnému pololetnímu zasedání akademický výbor České křesťanské 
akademie (ČKA). Prezident Mons. Tomáš Halík přečetl zprávu o činnosti za po-
slední pololetí a vydávání časopisu Universum, který vychází čtyřikrát do roka 
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v nákladu 1 500 výtisků. K datu zasedání výboru měla Česká křesťanská akademie 
1 121 individuálních členů, 5 kolektivních členů a 64 místních skupin.

Ve svém projevu Mons. Halík zdůraznil, že Česká křesťanská akademie je hrdá 
na činnost své právní sekce a kolektivního člena Společnost pro církevní právo. 
Zmínil se, že Společností vydávaný časopis Revue církevního práva od letošního 
roku rozmnožil počet čísel ze tří na čtyři ročně a zvýšil svůj náklad z 900 na 1 000 
výtisků u každého čísla.

Mons. Halík podal zprávu o jednání s novým předsednictvem Moravsko-
-slezské křesťanské akademie, jehož závěrem je dohoda o vzájemné spolupráci.

Poté následoval jako obvykle „zlatý hřeb“ programu, obsahově bohatá část, 
při níž ředitelé odborných sekcí a předsedové místních skupin přednesli zprávy 
o činnosti jimi řízených částí České křesťanské akademie, zejména o všech před-
náškách a ostatních akcích uskutečněných za poslední období. Za právní sekci 
a kolektivního člena Společnost pro církevní právo podal zprávu místopředseda 
doc. Záboj Horák.

Prof. Michal Tomášek obdržel Cenu Miroslava Ivanova

V pátek 12. května 2017 obdržel proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
prof. JUDr. PhDr. mult. Michal Tomášek, DrSc., prestižní Cenu Miroslava Ivanova, 
jako další ocenění své knihy Právní systémy Dálného východu I. Cenu obdržel na 
23. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2017 
na pražském Výstavišti. Srdečně blahopřejeme.

Mons. Tomáš Halík obdržel cenu Papežské rady pro kulturu

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., prezident České křesťanské akademie, čestný 
člen Společnosti pro církevní právo, farář akademické farnosti v Praze, profe-
sor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obdržel 12. června 2017 na festivalu 
v Kielcích (Polsko) letošní cenu Uměním k Bohu (Per artem ad Deum). Cenu 
každoročně uděluje Papežská rada pro kulturu, a to za podporu dialogu mezi kul-
turami. Gratulujeme.

Gratulace členům Společnosti pro církevní právo

A. R. P. doc. Damián Němec, dr, OP, vedoucí Katedry církevních dějin a církev-
ního práva na Cyrilometodějské teologické fakultě a vyučující církevního práva 
na Právnické fakultě a Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, byl 
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zvolen na funkční období 2017 až 2020 členem akademického senátu Univerzity 
Palackého v Olomouci.

R. D. ThDr. ICLic. Jiří Koníček byl dne 25. února 2017 zvolen předsedou 
Moravsko-slezské křesťanské akademie. Těšíme se na spolupráci.

R. D. Dr. Jiří Majkov, IC.D., farář v Lokti, byl 31. května 2017 jmenován ge-
nerálním vikářem pro území Karlovarského, Sokolovského a Chebského vikariátu 
Diecéze plzeňské.

Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., byl jmenován profesorem pro obor ústav-
ní právo a státověda. Jmenovací dekret převzal ve staroslavném Karolinu dne 
23. června 2017.

Jakub Zechovský úspěšně ukončil magisterské studium na Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy a byl dne 29. června 2017 ve staroslavném Karolinu slavnostně 
promován.

Zemřel Mons. Václav Škach
Dne 7. května 2017 odešel na věčnost Mons. Václav Škach, papežský prelát, za-
kládající člen Společnosti pro církevní právo. Mons. Václav Škach se narodil 
15. ledna 1932 v Praze ve farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně na Královských Vino-
hradech, kde jeho otec téměř půl století působil jako kostelník. Václav Škach 
absolvoval Cyrilo metodějskou teologickou fakultu v roce 1953. Kněžské svěcení 
přijal 26. června 1955 v Litoměřicích. Po vysvěcení byl poslán do farnosti Úšovice 
u Mariánských Lázní, kde působil pět let. Dalším jeho působištěm byla farnost 
Mnichov, též na Mariánskolázeňsku, která se stala jeho působištěm na 32 let. 
Po vzniku Diecéze plzeňské v květnu 1993 převzal úřad kancléře kurie, který 
zastával do konce října 2007. Pohřební mše svatá byla sloužena 13. května 2017 
v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Requiescat in pace!

Zemřel JUDr. Karel Čermák, dr. h. c.
Dne 19. června 2017 ve věku nedožitých 83 let zemřel JUDr. Karel Čermák, dr. h. c., 
advokát, dlouholetý předseda České advokátní komory, bývalý ministr spravedl-
nosti, nositel Vyznamenání za zásluhy o Republiku Rakousko a člen Společnosti 
pro církevní právo. Se zesnulým jsme se rozloučili při pohřební bohoslužbě, která 
se konala 26. června 2017 v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího 
z Poděbrad v Praze na Královských Vinohradech. Requiescat in pace!

Jiří Rajmund Tretera


