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Ze Společnosti pro církevní právo
Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht
Dalla Società per il diritto canonico
Společnost pro církevní právo má 491 členů
Oznamujeme, že podle záznamů v členském seznamu naše Společnost k 1. lednu
2018 dosáhla celkového počtu 491 členů. Přikládáme tabulku o pohybu členstva
v posledních pěti letech:
Rok

Počet nově
přijatých členů

Počet členů,
kteří vystoupili

Počet členů,
kteří zemřeli

Počet členů
ke konci roku

2013

14

8

3

421

2014

31

7

2

443

2015

22

4

3

458

2016

26

4

2

478

2017

25

9

3

491

Karlovarské právnické dny: anketní lístek
Hlasování o prestižní ceně pro nejlepší právnický časopis v České republice a na
Slovensku za rok 2017/2018 je připraveno na internetových stránkách Karlovarských právnických dnů www.kjt.cz. Prosíme všechny příznivce Revue církevního
práva, aby hlasovali a nezapomněli na náš časopis. Anketní lístek můžete vy
plnit online. Pro případ, že dáte přednost jeho odeslání poštou, přikládáme jeden
exemplář k tomuto číslu Revue církevního práva. Termín pro odeslání poštou je
nejpozději do 8. června 2018 na adresu Karlovarské právnické dny, Národní 10,
110 00 Praha 1.
Hlas je nutno jako obvykle odevzdat ve prospěch nejméně dvou časopisů. Při
této příležitosti si dovolujeme upozornit, že se letošní soutěže účastní též časopisy Právněhistorické studie a Jurisprudence, oba vydávané Právnickou fakultou
Univerzity Karlovy, Zpravodaj Jednoty českých právníků, vydávaný Jednotou
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českých právníků, a Právník, vydávaný Ústavem státu a práva Akademie věd
České republiky. Do všech těchto časopisů přispívají svými články a recenzemi
i mnozí členové naší Společnosti pro církevní právo. Současně můžete na adresu
Karlovarských právnických dnů hlasovat o poctě za nejlepší judikát za období
2017/2018 v oblasti judikatury aplikovatelné v České republice.
78. večer Společnosti pro církevní právo
V úterý 20. února 2018 se v reprezentační posluchárně č. 38 na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy konal 78. večer z cyklu Působení práva ve společnosti a církvi.
Večer moderoval předseda Společnosti pro církevní právo prof. Jiří Rajmund
Tretera. Ve svém úvodním slově podal zprávu o větším počtu publikací v oborech
církevního a konfesního práva, které byly vydány v českých zemích a na Slovensku
od posledního setkání pražské skupiny Společnosti před půl rokem.
Posléze prof. Tretera uvedl hlavní bod programu, tj. prezentaci knihy Autonomie
církví, jejímž autorem je JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., jeden z předních pražských
advokátů, bývalý náměstek ředitelky odboru církví Ministerstva kultury.
Nato přistoupil k řečnickému pultu autor uvedené knihy a v následující hodině
představil hlavní myšlenky v publikaci obsažené. Svůj projev několikrát přerušil
četbou textu vrcholných pasáží. Přeplněné auditorium (přítomno bylo více než
40 účastníků) naslouchalo napínavému vyprávění bez dechu. Následovala více
než půlhodinová diskuse a další rozhovor při číši vína. Celý večer proběhl v přátelském ovzduší a s vědeckým zápalem.
Výroční kontrola činnosti Společnosti pro církevní právo úspěšně vykonána
Dne 16. března 2018 vykonala kontrolní komise Společnosti pro církevní právo
–– kontrolu hospodaření,
–– kontrolu vedení členského seznamu Společnosti pro církevní právo a
–– kontrolu redakční činnosti při vydávání Revue církevního práva za rok 2017,
a to vše ve smyslu § 8 stanov Společnosti pro církevní právo. Navázala tak na
předchozí kontrolu za rok 2016, která se uskutečnila 26. června 2017.
Kontrolní komise neshledala žádné nesrovnalosti a potvrdila, že všechny tři
kontrolované oblasti činnosti jsou řádně vedeny. Výsledky kontroly budou předloženy spolu s výsledky kontroly ze dne 26. června 2017 nejbližší valné hromadě
Společnosti, která bude svolána letos ještě do prázdnin.
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Wolfgang Wieshaider přednášel na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
Ve dnech 4. až 12. prosince 2017 přednesl prof. Wolfgang Wieshaider z Právnické
fakulty Vídeňské univerzity a hostující profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy první běh nového volitelného předmětu Comparative Law of Religion. Předmět se
přednáší v angličtině, je úvodem do srovnávacího konfesního práva a soustředí se na
judikaturu Evropského soudu pro lidská práva týkající se svobody náboženství a víry.
Vyslání vězeňských kaplanů
Ve sboru Církve československé husitské sv. Václava na Zderaze v Praze – Novém
Městě se 14. prosince 2017 konala ekumenická bohoslužba, při níž byli vysláni ke
službě noví vězeňští kaplani a dobrovolníci z většího počtu církví. Obřad vyslání
vězeňských kaplanů se konal dva roky po poslední obdobné slavnosti. Ekumenické
bohoslužbě předsedali katolický biskup Mons. Josef Kajnek z Hradce Králové
a synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý. Hlavní částí
bohoslužby byl slib nových vězeňských kaplanů, které přijal do služby zástupce
České biskupské konference, její generální sekretář P. Stanislav Přibyl CSsR.
Slib od dobrovolníků sloužících ve věznicích přijal za Ekumenickou radu církví
její předseda, synodní senior Daniel Ženatý. Současně byla podepsána prováděcí
smlouva k Dohodě o duchovní službě ve vězeňství, uzavřené v roce 2013. Tento
dodatek uveřejněme v rubrice Dokumenty tohoto čísla Revue církevního práva.
Pololetní zasedání Akademického výboru České křesťanské akademie
v Emauzích
V sobotu 16. prosince 2017 se v Klášteře benediktinů v Praze-Emauzích konalo pravidelné pololetní zasedání Akademického výboru České křesťanské akademie (ČKA).
Do Prahy se sjeli předsedové místních skupin ČKA z celých Čech a Moravy a podali
společně s předsedy jednotlivých odborných sekcí zprávu o rozsáhlé přednáškové
a vzdělávací činnosti, kterou organizují. Zprávu o aktivitách Společnosti pro církevní
právo, která vykonává činnost právní sekce ČKA, podal prof. Jiří Rajmund Tretera.
Právnický ples 2018
V předvečer letošního masopustu, v sobotu dne 10. února 2018, se konal ve všech
sálech Obecního domu v Praze za tisícihlavé účasti slavnostní Právnický ples,
uspořádaný Spolkem českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou
Univerzity Karlovy. Celá tato přední událost veřejného života v našem hlavním
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městě se nesla ve slavnostní atmosféře a vynikajícím způsobem reprezentovala
příslušníky právnického stavu.
Mezi přítomnými učiteli a studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy i četnými právníky z praxe byla řada členů Společnosti pro církevní právo. Vedly se
četné rozhovory nejen u stolů ve Smetanově síni, ale i v Primátorském, Palackého
a Riegrově sále. Tradiční přítomnost členů naší Společnosti je nejen výrazem zájmu
o záležitosti týkající se celé právnické obce, ale také radostnou odpovědí na nedávno obnovenou spolupráci mezi spolkem Všehrd a Společností pro církevní právo.
Oslavy 150. výročí založení Spolku českých právníků Všehrd
Dne 8. března 2018 se v staroslavném Karolinu konala oslava 150. výročí založení
jednoho z nejstarších stále živých spolků v českých zemích – Spolku českých právníků Všehrd. Po zahájení zasedání českou národní hymnou a úvodních projevech
představitelů Univerzity Karlovy, její právnické fakulty a ministra zdravotnictví
konstatoval moderátor večera Jan Zvěřina, že jedním ze dvou sloupů, na nichž
bylo vždy postaveno právnické studium na naší fakultě, je církevní právo. Proto
požádal o další slavnostní projev právě profesora církevního práva Jiřího Rajmunda
Treteru, čestného člena Všehrdu. Text projevu otiskujeme v tomto čísle Revue
církevního práva v rubrice Informace. Následovaly další projevy představitelů
spolku Všehrd, zástupce generálního partnera a zástupce katolického studentského
spolku Arminia z Heidelbergu. První část večera byla zakončena zpěvem studentské hymny Gaudeamus igitur.
V druhé části oslavy ve velké aule Karolina bylo předáno ocenění prof. JUDr.
Aleši Gerlochovi, CSc., prorektoru Univerzity Karlovy. V zastoupení svého otce
JUDr. Miloslava Tomáška, který se po skončení druhé světové války spolupodílel
na obnově Spolku českých právníků Všehrd, převzal ocenění čestného laureáta
Všehrdu in memoriam proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr.
PhDr. Michal Tomášek, DrSc. Ocenění převzal též JUDr. Jan Vůjtěch, oběť politických represí 50. let.
Program ve velké aule Karolina byl doprovázen klasickou hudbou a zpěvem.
Následně byl prezentován nové vydaný knižní Památník 1868–2018. Recenzi
na tuto knihu z pera prof. Jiřího Rajmunda Tretery otiskujeme v rubrice Anotace
a recenze tohoto čísla Revue církevního práva.
V pátek 9. března 2018 se v dominikánském kostele sv. Jiljí na Starém Městě od
18.30 hodin slavila mše svatá na poděkování za 150 let Spolku českých právníků
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Všehrd s prosbou o požehnání do budoucnosti. Hlavním celebrantem byl čestný
člen spolku, P. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP.
Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D., byla na 113. zasedání Benátské
komise Rady Evropy, které se uskutečnilo ve dnech 8. až 9. prosince 2017, zvolena
místopředsedkyní tohoto orgánu. Benátská komise je poradní orgán Rady Evropy
pro otázky ústavního a mezinárodního práva.
P. doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D., z Fakulty právnické Západočeské
univerzity v Plzni, kanonista, právní romanista a advokát, oslavil dne 7. ledna
2018 své 60. narozeniny.
Doc. Jiří Kašný, Th.D., z Anglo-americké univerzity v Praze, kanonista, oslavil
dne 18. ledna 2018 své 60. narozeniny.
Mgr. Adam Csukás, doktorand Právnické fakulty Univerzity Karlovy, složil
úspěšně na téže fakultě dne 25. ledna 2018 státní rigorózní zkoušku, obhájil rigorózní práci na téma Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku a Podkarpatskej
Rusi a dosáhl tak akademického titulu JUDr.
PhDr. Petr Honč, vyučující latiny na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy,
dne 26. ledna 2018 úspěšně završil své doktorské studium na Katolické teologické
fakultě Univerzity Karlovy obhajobou disertační práce na téma Praha mezi Vídní
a Římem: Solní smlouva a správa cassa salis v letech 1630–1782 a dosáhl tak
akademického titulu Ph.D.
P. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP z Právnické fakulty Univerzity Karlovy,
předseda Společnosti pro církevní právo, byl ke dni 1. března 2018 jmenován
členem Vědecké rady Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
P. prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc., OPraem., z Katolické teologické
fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni,
soudní vikář pražského arcibiskupa a předseda Metropolitního církevního soudu
v Praze, oslavil dne 6. března 2018 své 65. narozeniny.
Zemřel R. D. Mgr. Pavel Kubů
S lítostí oznamujeme, že v pátek 3. listopadu 2017 odešel na věčnost ve věku 45 let
kněz Českobudějovické diecéze R. D. Mgr. Pavel Kubů. Byl pohřben do rodinné
hrobky v Dráchově. R. I. P.
Adam Csukás

