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Ze Společnosti pro církevní právo

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht
Dalla Società per il diritto canonico

Plenární zasedání Rady vědeckých společností České republiky

Dne 21. září 2017 se v budově Akademie věd České republiky v Praze na Ná
rodní třídě konalo výroční plenární zasedání Rady vědeckých společností České 
republiky.

První projev přednesla nová předsedkyně Akademie věd České republiky 
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. Ocenila spolupráci mezi Akademií věd České 
republiky a Radou vědeckých společností České republiky.

Předseda Rady doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., podal ve svém projevu 
podrobnou zprávu o činnosti Rady a stručně se zmínil o bohaté činnosti členských 
společností.

V další části zasedání byly představeny společnosti, ucházející se o členství 
v Radě. Z pěti vědeckých společností, které se ucházely o členství, byly přijaty: 
Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky, Česká genealogická 
a heraldická společnost v Praze a Česká kartografická společnost.

Výroční plenární zasedání Rady bylo natrvalo přeloženo do jarních měsíců. 
K dnešnímu dni Rada sdružuje 81 vědeckých společností. Společnost pro církevní 
právo je členem Rady od 14. listopadu 2014.

Pokračování cyklu setkání studentů práv v prostředí kostela

Po úspěšných dvou letech trvání tohoto cyklu se naše první setkání po prázdni
nách – ještě před zahájením akademického roku – konalo při mši svaté, kterou 
v neděli 17. září 2017 celebroval v kostele sv. Václava v PrazeVršovicích P. prof. 
JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP. Po mši pak pokračovalo setkání našeho kroužku 
v malém sále kostela.
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Gratulace členům Společnosti pro církevní právo

PhDr. Ing. Jiří Novák oslavil dne 23. března 2017 své devadesáté narozeniny. 
Jeho dlouholetá vynikající činnost jako parlamentního stenografa byla oceněna 
předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na jejím zasedání 
v dubnu 2017. Mezi zajímavé údaje ze životopisu oslavence patří, že je vnukem 
poslance agrární strany Františka Staňka, který byl v 30. letech minulého století 
předsedou Poslanecké sněmovny Národního shromáždění Československé repub
liky a ministrem její vlády.

Mgr. Eva Zavadilová obhájila dne 12. června 2017 na Cyrilometodějské teo
logické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci licenciátní práci na téma Výuka 
kanonického a konfesního práva na českých katolických fakultách a diecézních 
učilištích v letech 1918–1950 a složila státní doktorskou zkoušku v oboru praktické 
teologie se zaměřením na církevní právo.

Tomáš Lazár úspěšně ukončil své magisterské studium na Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy dne 8. září 2017.

Adam Csukás, tajemník Společnosti pro církevní právo a redaktor  Revue 
 církevního práva, úspěšně obhájil dne 18. září 2017 na Právnické fakultě Univer
zity Karlovy svou magisterskou diplomovou práci na téma Princípy synodálno-
-presbyterského cirkevného zriadenia a složil závěrečnou státní zkoušku k dosažení 
titulu magistr. Současně byl přijat do prezenčního doktorského studia na Katedře 
právních dějin téže fakulty.

Jan Beránek úspěšně ukončil své magisterské studium na Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy dne 20. září 2017. Současně byl přijat do prezenčního doktor
ského studia na Katedře právních dějin téže fakulty.

Paní Věra Kateřina Dospělová, zakládající a trvale aktivní členka Společnosti 
pro církevní právo, se dne 27. září 2017 dožila svého významného životního 
jubilea. Po řadu let svého života věnovala jako juniorka řeholní kongregace Škol
ských sester sv. Františka (OSF) svou péči mentálně postiženým dětem v ústavu 
v Budeničkách. Po uvolnění z kláštera pracovala v PrazePodolí jako lékárnice 
a v tamějším kostele sv. Michaela jako varhanice. Od konce devadesátých let 
 navštěvovala přednášky z církevního práva na Právnické fakultě Univerzity Kar
lovy. Poté pracovala několik let jako notářka Interdiecézního soudu v Praze. Její 
akční rádius jako varhanice zahrnuje několik pražských kostelů.
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Zemřel Ing. Jan Gottwald

Dne 1. dubna 2017 odešel na věčnost Ing. Jan Gottwald z českobratrského evan
gelického farního sboru v PrazeVršovicích, dlouholetý čtenář Revue církevního 
práva. Spolu s manželkou a dcerou Hanou se celý život věnoval ekumenickému 
hnutí, zejména evangelickokatolickému dialogu. Široká veřejnost se s ním roz
loučila při církevním pohřbu v evangelickém kostele Svatého Salvátora v Praze 
na Starém Městě. Requiescat in pace!

Zemřel Jan Sembdner

Dne 8. září 2017 odešel na věčnost v mladém věku 30 let Jan Sembdner z Lovosic, 
pracovník Úřadu práce České republiky, krajské pobočky v Ústí nad Labem.

Narodil se 16. března 1987 v Rumburku. Během svých studií na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy vstoupil do Společnosti pro církevní právo. Mezi jeho 
záliby patřilo divadlo, v jehož zázemí pracoval již během svých studií. Do dějin 
filmového umění se zapsal ztvárněním několika rolí ve studentských filmech. 
Vdově po zesnulém jsme vyjádřili jménem celé Společnosti hlubokou soustrast.

Jako malou vzpomínku na zesnulého uvádíme jeho dvě motta: „Nekontaktujte 
mě, v nejhorším sám sebe někam pozvu. Když se zdržím, tak se sám sobě ozvu!“ 
„Nemám rád zlost a nemám rád lest. Věřím, že zvítězí právo a čest!“

Jiří Rajmund Tretera


