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Krátké zprávy
Knihkupectví Oliva přestěhováno
Knihkupectví Oliva, ve kterém je k dostání mimo literatury teologické a filosofické i veškerá
dostupná česká a slovenská literatura z oborů kanonické, církevní a konfesní právo, a také
poslední čísla časopisu Revue církevního práva, se letos na jaře přestěhovalo z dosavadní
adresy Praha 1, Staré Město, Jilská 7, na adresu Praha 1, Staré Město, Husova 8. Je tedy
umístěno z druhé strany objektu dominikánského kláštera sv. Jiljí. Otevřeno je v pondělí až
v pátek od 10 do 18 hod.
Akademie kanonického práva v Brně zřízena
S platností od 1. 4. 2012 zřídil Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský,
Akademii kanonického práva jako veřejné sdružení křesťanů (viz kán. 301 CIC) a veřejnou
sborovou právnickou osobu (kán. 94 § 2; 114; 116 CIC).
Hlavním cílem Akademie je spása duší (salus animarum) Božího lidu, který potřebuje
odbornou pomoc zejména v rozpadlých kanonicky uzavřených manželstvích, a dále duchovní
podpora věřících, kteří pracují na církevních soudech nebo vykonávají činnost v pomocných
oborech kanonického práva.
Akademie usiluje o naplnění svého cíle v oblasti zbožnosti, duchovní dobročinnosti a
apoštolátu. Apoštolát Akademie spočívá zejména v duchovní podpoře pracovníků církevních
soudů a dále v rozvoji a ve zvyšování úrovně jejich vzdělanosti v oblasti kanonického práva,
jakož i v pomocných oborech.
V rámci svého apoštolátu smí Akademie zprostředkovávat pro Boží lid studium ve studijních
programech kanonického práva na univerzitách.
Sídlem Akademie je Petrov
<akademie.prava@gmail.com>.
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Převzato z věstníku Acta Curiæ Episcopalis Brunensis čj. BB-0836/12.
Chrestomatie ke konfesněprávnímu tématu církve a školství vyšla
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, vydala v dubnu 2012 v edici Scripta Iuridica
pod č. 12 novou publikaci Záboje Horáka Církve a školství, Vybrané dokumenty ke studiu
českého konfesního práva, 2012, 134 s.
Jde o chrestomatii, obsahující výňatky z právních předpisů a ostatních dokumentů, z nichž
vychází publikace Církve a české školství, vydaná v nakladatelství Grada a. s. v září loňského
roku. Publikace je zamýšlena jako studijní text a je rovněž řazena do tří oddílů:
– Církevní školství,
– Vyučování náboženství ve škole a
– Právní postavení teologických fakult a seminářů.
Publikace je k dostání ve fakultním knihkupectví na Právnické fakultě UK v Praze a
v knihkupectví Oliva.

Z letošní konference Karlovarské právnické dny
Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků uspořádala ve dnech 7.–
9. června 2012 v hotelu Thermal v Karlových Varech XX. konferenci Karlovarské právnické
dny/Karlsbader Juristentage. Záznam o průběhu lze najít na stránkách www.kjt.cz.
V rámci slavnostní recepce 8. června 2012 byla předána tradiční ocenění. Na základě ankety
mezi odbornou právnickou veřejností obdržely jako nejlepší právnický časopis v ČR společně
prestižní cenu Bulletin advokacie (vydavatel Česká advokátní komora) a Právní rozhledy
(vydavatel C.H.Beck). Oba časopisy tentokrát získaly shodný počet bodů. Revue církevního
práva se umístila mezi 29 soutěžícími časopisy na šestém místě.
Z dopisu JUDr. Vladimíra Zoufalého, vicepresidenta KJT, vyjímáme: „K prestižním cenám
lze konstatovat, že letošní účast respondentů byla v anketě vyšší než v posledních letech a
nejen to. Podstatné a významné je, že se jí letos zúčastnil opravdu velký počet představitelů
akademické obce a soudců (zejména obou nejvyšších soudů a Ústavního soudu).“
Konference Sacramentum magnum v Praze
Ve dnech 14.–16. června 2012 proběhla v Praze konference o svátosti manželství ve
středověku (The Sacrament of Marriage in the Middle Ages), kterou organizovaly Filosofický
ústav Akademie věd České republiky, Praha, Internationale Gesellschaft für theologische
Mediävistik, Frankfurt a. M., a Centre for Research in the Arts, Social Sciences and
Humanities, University of Cambridge, Cambridge.
Na konferenci se sešli přední světoví medievalisté, z nichž někteří nezapřeli výbornou znalost
středověké kanonické úpravy manželského práva. O tom svědčil zvláště příspěvek Alaina
Dubreucqa (Université Jean Moulin, Lyon 3) na téma „De Jonas d’Orléans à Hincmar de
Reims: l’élaboration carolingienne de la doctrine canonique du mariage“ a přednáška Giuliana
Marchetta (Università di Trento) na téma „Tra teologia e diritto: l’indissolubilità del
matrimonio nella dottrina canonistica dei secoli XIV e XV.“
Ze členů Společnosti pro církevní právo na konferenci vystoupili Jiří Kašný s příspěvkem
„Raymond of Penyafort’s understanding of marital consent, contracting marriage, and
marriage as sacrament“, a Tomáš Kotrlý na téma „The Selection of Marriage Grave according
to the Gratianus’s Decree“. Na závěr všem účastníkům tohoto mimořádného sympozia
požehnal v katedrále po pontifikální mši svaté pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka,
OP.
Akademický výbor České křesťanské akademie zasedal
V sobotu 16. června 2012 se uskutečnilo v prostorách Emauzského kláštera benediktinů
v Praze pravidelné pololetní zasedání Akademického výboru. President ČKA, zástupci
jednotlivých sekcí a místních skupin z celých Čech a Moravy podali zprávy o činnosti. Právní
sekce ČKA a kolektivní člen Společnost pro církevní právo byly zastoupeny svým předsedou
prof. JUDr. J. R. Treterou a místopředsedou JUDr. Zábojem Horákem, Ph.D. V časopise ČKA
Universum, č. 2/2012, je uveřejněna recenze na knihu Slovník církevního práva, Grada,
Praha, 2011, z pera RNDr. Vladimíra Roskovce, CSc. (s. 48).
Mezinárodní konference kanonického práva v Olomouci, červen 2012
Na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci byla v úterý 19.
června 2012 uspořádána mezinárodní konference na téma Propuštění z duchovního stavu

podle nejnovějších předpisů katolické církve – legislativa a praxe. Přednášeli doc. Damián
Němec dr, Mgr. Monika Menke, Th.D., ICLic. Jiří Dvořáček, ICODr., prof. dr Mirosław
Sitarz, prof. dr Józef Krukowski, dr Marek Stokłosa, Dr. Libor Botek, Th.D., prof. dr Leszek
Adamowicz, dr Jacek Marian Połowianiuk.
Prezentace díla „200 let Všeobecného občanského zákoníku“, červen 2012
Ve středu 20. června 2012 se konala ve sborovně Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze prezentace uvedeného mohutného díla o 688 stranách za účasti téměř všech jeho 34
autorů, mezi nimiž byli také členové naší Společnosti prof. JUDr. Jiří R. Tretera, JUDr. Záboj
Horák, Ph.D., z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a JUDr. Kamila Bubelová,
Ph.D., z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Prezentace byla uvedena děkanem Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Alešem
Gerlochem, CSc., a oběma pořadateli monografie prof. JUDr. Janem Dvořákem, CSc., a prof.
JUDr. Karlem Malým, DrSc., dr. h. c.
Knihu vydalo nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, v roce 2011, viz
http://obchod.wkcr.cz/obchod/pravo/200-let-vseobecneho-obcanskeho-zakoniku.html.

Ze Společnosti pro církevní právo
Místopředseda Společnosti pro církevní právo docentem
S radostí oznamujeme, že spoluzakladatel a místopředseda Společnosti pro církevní právo,
člen redakční rady Revue církevního práva
JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M. (Münster), ICLic. (Lublin)
se ve čtvrtek 24. května 2012 před vědeckou radou Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze habilitoval. Rektor Univerzity Karlovy jej jmenoval ke dni 1. října 2012 docentem.
Záboj Horák vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v letech 1993–1998, od roku
1994 byl činný na katedře právních dějin této fakulty jako studentská vědecká síla v oboru
církevního práva.Po promoci odjel na rok do zahraničí a studoval na Vestfálské Wilhelmově
univerzitě v Münsteru soukromé právo a dosáhl titulu LL.M.V letech 1997 a 2002 uskutečnil
krátkodobé studijní pobyty ve Washingtonu, D.C. Absolvoval prezenční doktorské studium na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ukončené získáním titulu Ph.D. v roce 2002.
Nastoupil na katedře právních dějin této fakulty jako asistent a po krátké době jako odborný
asistent. Vyučuje v oborech římské právo a právní dějiny, a spolu se svým učitelem prof.
JUDr. Jiřím Rajmundem Treterou přednáší církevní a konfesní právo.
V letech 2002–2005 vyučoval církevní právo na Institutu ekumenických studií při
Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V letech 2002–2006 studoval distančně na Katolické univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu, na
její Fakultě práva, kanonického práva a správy, a získal v roce 2006 tituly magister
kanonického práva (mgr) a licenciát kanonického práva (ICLic).
Přejeme doc. JUDr. Záboji Horákovi do dalších let mnoho sil, zdraví a úspěchů!

Valná hromada Společnosti pro církevní právo
Po dvou letech se opět konalo řádné zasedání valné hromady. Pracovní výbor ji svolal
oznámením na internetových stránkách Společnosti a v měsíčním bulletinu Aktuality,
zasílanému členům Společnosti na jejich e-mailové adresy. Konala se v pondělí 16. dubna
2012 v 16.30 v posluchárně č. 243 na Právnické fakultě UK v Praze.
Byla podána zpráva o činnosti Společnosti za poslední dva roky, zpráva o hospodaření a
zpráva revizorů účtů. Bylo uděleno absolutorium dosavadnímu pracovnímu výboru, zvolen
nový pracovní výbor včetně náhradníků, revizoři účtů a jejich náhradníci.
Ke dni valné hromady Společnost pro církevní právo měla celkem 408 členů. Od poslední
valné hromady vstoupilo do Společnosti 21 nových členů, vystoupilo 14 členů, zemřelo 10
členů.
Valná hromada si připomenula jmenovitě všechny zesnulé členy a uctila jejich památku.
64. večer v cyklu Působení práva v církvi a společnosti
Po zasedání valné hromady dne 16. dubna 2012 následovala úspěšná a bohatě navštívená
přednáška doc. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph.D., IC.D, na téma Profétické a hierarchické
služby v rané církvi.
Přednášející navázal na svůj článek „Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi“,
uveřejněný v Revue církevního práva č. 49–2/2011, a přinesl mnoho nových, široce
zpracovaných údajů.
Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
4. dubna 2012 se dožil 70 let R. P. Ing. Jiří Sedláček, CRV, soudce Diecézního církevního
soudu v Brně a farní vikář ve farnosti u kostela Zvěstování Panny Marie v Brně – Tuřanech.
Ingrid Turoňová a JUDr. Daniel Spratek, Ph.D., soudce, dlouholetý člen pracovního výboru
SPCP, uzavřeli dne 28. dubna 2012 sňatek v evangelickém kostele v Třanovicích. Mgr. Jakub
Kříž, tajemník katedry soukromého práva Vysoké školy CEVRO Institut v Praze, obdržel
Cenu Oto Mádra za léta 2010–2011 za svůj článek Neutralita, nebo nepřátelství? Poznámky
ke vztahu státu a náboženství (viz Revue církevního práva č. 46–2/2010). Dne 24. září 2012
obhájil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy doktorskou disertační práci na téma
Obsahové napětí mezi právem přirozeným a pozitivním a přístupy k jeho řešení.
Úmrtí
Dne 10. srpna 2012 zemřel dlouholetý člen pracovního výboru Společnosti pro církevní právo
Mgr. Miroslav Brož, evangelický farář a senior, naposledy vedoucí tajemník ústřední církevní
kanceláře. Poslední rozloučení se konalo 18. srpna 2012 v kostele Českobratrské církve
evangelické v Chrudimi.
18. ročník konference církev a stát v Brně
Na den 6. září 2012 připravila katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně a brněnská skupina Společnosti pro církevní právo pod
vedením JUDr. Kateřiny Šimáčkové, Ph.D., a Mgr. Petra Jägera, Ph.D., 18. ročník konference
Církev a stát, tentokrát na téma Církve, stát a vzdělání. Podrobnou zprávu podáváme
v rubrice Informace.

