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Ze Spoleþnosti pro církevní právo
Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht
Dalla Società per il diritto delle Chiese

Publicista Pavel Landa jmenován þestným þlenem
Spoleþnosti pro církevní právo
Ke dni 2. ledna 2013 jmenoval pracovní výbor svého emeritního þlena a dlouholetého redaktora Revue církevního práva pĜi pĜíležitosti jeho životního jubilea
þestným þlenem Spoleþnosti pro církevní právo. Známý publicista, autor mnoha
novinových a internetových þlánkĤ k aktuálním událostem a þetných knih s humoristickým podtextem vstoupil roku 2004 do naší Spoleþnosti a stal se jednou
z jejích hlavních opor. Vnesl do naší þinnosti v následujících letech mnoho moudrých postĜehĤ a dobré mysli. Jeho zásluha na rozvoji úrovnČ našeho þasopisu je
nezapomenutelná. PĜejeme mu mnoho síly do stateþného zápasu s tČžkou chorobou,
jež ho postihla loĖského roku.
JUDr. Josef Plocek vyznamenán ěádem T.G.M.
S radostí oznamujeme, že 28. Ĝíjna 2012 prezident republiky Václav Klaus propĤjþil JUDr. Josefu Plockovi ěád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy
o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.
JUDr. Josef Plocek se narodil 8. bĜezna 1925 v Praze. PatĜí mezi pĜední katolické laiky, kteĜí zakusili pronásledování obČma totalitami. V roce 1942 byl nacisty
vylouþen ze sexty arcibiskupského gymnázia v Praze. Po válce vystudoval právnickou fakultu a 7 semestrĤ ÞlosoÞe, kterou ovšem kvĤli zatþení Státní bezpeþností
nedokonþil.
Za spolupráci na odeslání dopisu o tehdejším stavu þeského náboženského a církevního života do Vatikánu byl dne 16. srpna 1951 senátem Státního soudu v Praze
ve vykonstruovaném procesu odsouzen jako „vatikánský špión“ ke 13 letĤm odnČtí svobody. V lágrech na Slavkovsku (Prokop, tábor XII, Svatopluk, Ležnice),
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Jáchymovsku (Vykmanov) a PĜíbramsku (Bytíz, Vojna) vþetnČ práce v uranových
dolech strávil 9 let. V roce 1960 byl na základČ amnestie propuštČn.
Po návratu do Prahy JUDr. Plocek pracoval pĜedevším manuálnČ. Jako právník
pozdČji pĤsobil na Pražském arcibiskupství. Od roku 1988 byl vedoucím pĜedstavitelem podzemní skupiny katolických právníkĤ, která pod záštitou ThDr. Oty
Mádra pĜipravovala návrhy na budoucí uspoĜádání vztahĤ mezi církví a státem.
(Viz publikaci Horák, Záboj, Církve a þeské školství, Grada, Praha, 2011, s. 55–56.)
JUDr. Plocek v té dobČ napsal a v samizdatu vydal publikaci PomČr mezi církví
a státem. Informativní studie na podkladČ citované literatury, Praha, kvČten 1988,
o 386 stranách, která mČla zásadní význam pro informace v oboru konfesního práva.
JUDr. Josef Plocek je aktivním þlenem Konfederace politických vČzĖĤ. V roce
1994 byl mezi prvními zakládajícími þleny Spoleþnosti pro církevní právo. Valná
hromada Spoleþnosti pro církevní právo jej jmenovala dne 11. ledna 2005 þestným
þlenem.
Další gratulace þlenĤm Spoleþnosti pro církevní právo
Dne 26. záĜí 2012 obhájila na FakultČ kanonického práva Papežské univerzity
sv. Tomáše Akvinského v ěímČ (známé též pod názvem Angelicum) s vyznamenáním svou doktorskou disertaci Zuzana DuÞncová, notáĜka Metropolitního
církevního soudu v Košicích. Po návratu z ěíma byla JCDr. Zuzana DuÞncová
designována na úĜad kancléĜky uvedeného církevního soudu.
Školitelem doktorské práce byl soudce tribunálu ěímské roty prelát Mons. Prof.
Grzegorz Erlebach, oponentem další pracovník tribunálu ěímské roty prof. Domenico Teti, þlenem zkušební komise dČkan Fakulty kanonického práva Papežské
univerzity sv. Tomáše Akvinského v ěímČ prof. Michael Carragher OP. PĜedsedou
zkušební komise byl rektor Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského v ěímČ
prof. Miroslav Konštanc Adam OP. Téma doktorské disertace znČlo „Questione
della conformità equivalente delle sentenze pro vinculo“.
Dne 27. záĜí 2012 oslavila zakládající þlenka Spoleþnosti pro církevní právo
paní VČra DospČlová, notáĜka Metropolitního církevního soudu v Praze, své významné životní jubileum.
Dne 14. listopadu 2012 oslavil zakládající þlen Spoleþnosti pro církevní právo
R. D. ThLic. Petr Kubíþek, JC.D., z Liberce, administrátor farnosti Libochovice,
své 50. narozeniny.
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Dne 6. bĜezna 2013 oslaví své 60. narozeniny A. R. P. prof. JUDr. Ignác Antonín
Hrdina DrSc., OPraem, profesor na KatedĜe pastorálních oborĤ a právních vČd
Katolické teologické fakulty v Praze, Ĝímského a kanonického práva na Právnické
fakultČ Západoþeské univerzity v Plzni, soudní vikáĜ (pĜedstavený) Metropolitního
církevního soudu v Praze, provizor kláštera Královské kanonie premonstrátĤ na
StrahovČ.
65. veþer v cyklu PĤsobení práva v církvi a spoleþnosti
V pondČlí 26. listopadu 2012 se uskuteþnil na Právnické fakultČ Univerzity Karlovy
v Praze, Nám. Curieových 7, Praha 1, veþer na téma Výuka církevního a konfesního práva na právnických fakultách v þeských zemích od roku 1918. Veþer byl
mimoĜádnČ zdaĜilý a nesl se v komorní atmosféĜe. V panelové diskusi postupnČ
hovoĜili tito úþastníci:
– doc. Záboj Horák o výuce uvedených oborĤ v meziváleþném období na Právnické fakultČ Univerzity Karlovy a na NČmecké univerzitČ v Praze,
– prof. JiĜí Rajmund Tretera o osudech výuky církevního práva v þeských zemích 1939–1989 a na Právnické fakultČ Univerzity Karlovy od roku 1990 do
souþasnosti, vþetnČ pĜipomínky výuky na Právnické fakultČ Masarykovy univerzity v BrnČ,
– doc. Damián NČmec o výuce na teologické i právnické fakultČ Univerzity
Palackého v Olomouci od poþátku devadesátých let minulého století do souþasnosti,
– doc. JiĜí Kašný o výuce na teologické fakultČ v ýeských BudČjovicích a na
soukromých vysokých školách v Praze do souþasnosti.
V závČreþné diskusi
– pĜispČla Dr. Monika Menke z CyrilometodČjské teologické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci shrnutím výuky církevního práva na olomoucké teologické fakultČ v meziváleþném období, a
– vzpomnČla paní VČra DospČlová, notáĜka Metropolitního církevního soudu
v Praze, na pĜednášky na Právnické fakultČ Univerzity Karlovy v Praze, jejichž
horlivou posluchaþkou od poloviny devadesátých let byla.
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Krátké zprávy
Kurze Nachrichten
Le notizie corte

Z konference Trnavské právnické dny, Trnava 2012
Ve dnech 20. a 21. záĜí 2012 se na Právnické fakultČ Trnavské univerzity v TrnavČ konala tradiþní mezinárodní vČdecká konference Trnavské právnické dny,
tentokráte s titulem Hodnotový systém práva a jeho reßexe v právní teorii a praxi.
Podrobnou zprávu z pera úþastníka konference Mgr. Jakuba KĜíže, Ph.D., pĜinášíme v rubrice INFORMACE.
Z duchovní správy pražských vysokoškolákĤ
K 1. bĜeznu 2012 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zĜídil Duchovní
správu pro akademickou obec ýeského vysokého uþení technického v Praze. Rektorem této duchovní správy byl jmenován R. D. Mgr. Ing. Vladimír Slámeþka, knČz
královéhradecké diecéze, kostelem duchovní správy byl stanoven klášterní kostel
sv. BartolomČje v Praze na Starém MČstČ. Duchovní správa pĤsobí v souþinnosti
s ěímskokatolickou akademickou farností v Praze, jako personální farností posluchaþĤ a pracovníkĤ všech pražských vysokých škol.
S úþinností od 1. záĜí 2012 byl kaplanem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jmenován R. P. Bc. Ludvík Vít Grundman OP.
V úterý 2. Ĝíjna 2012 se v kostele NejsvČtČjšího Salvátora slavila za veliké
úþasti studentĤ a pracovníkĤ pražských vysokých škol i široké veĜejnosti votivní
mše svatá k Duchu svatému na zahájení nového akademického roku. Hlavním
celebrantem byl Mons. Tomáš Halík, faráĜ ěímskokatolické akademické farnosti
v Praze, prezident ýeské kĜesĢanské akademie; mši svatou s ním koncelebrovalo
šest knČží, pĤsobících na rĤzných pražských fakultách a v pastoraci vysokoškolákĤ.
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Z judikatury
UpozorĖujeme na nález Ústavního soudu ýR sp.zn. I. ÚS 3314/11, ze dne 2. Ĝíjna
2012 ve vČci restitucí, Ženklava, biskupství Ostravsko-opavské.
Katolická asociace nemocniþních kaplanĤ zahájila svou þinnost
Dne 2. Ĝíjna 2012 se na VelehradČ v poutním domČ Stojanov konala první valná
hromada Katolické asociace nemocniþních kaplanĤ v ýeské republice, která sdružuje všechny nemocniþní kaplany ustanovené ěímskokatolickou církví a ěeckokatolickou církví ke zvláštní službČ nemocným v nemocnících, jejich rodinám,
lékaĜĤm a ostatnímu zdravotnickému i ošetĜovatelskému personálu.
Nemocniþním kaplanem se rozumí – podobnČ jako vojenským kaplanem – muž
nebo žena, která je vyslána Církví, aby vykonávala pastoraþní službu v nemocniþním prostĜedí. Dalším nutným pĜedpokladem je mimo jiné i dokonþené teologické
vzdČlání magisterského stupnČ.
NovČ ustanovená Katolická asociace nemocniþních kaplanĤ je souþástí ýeské
biskupské konference jako odborná sekce a na své první valné hromadČ zvolila
výbor a revizní komisi.
PodrobnČjší informace podáváme v rubrice INFORMACE – Dnes Vám pĜedstavujeme.
Ze studentské konference o právní ochranČ náboženských
menšin na pražské právnické fakultČ
Dne 24. Ĝíjna 2012 se konala na Právnické fakultČ Univerzity Karlovy v rámci projektu NAKI studentská konference – workshop na uvedené téma, a to za veliké úþasti
studentĤ z právnické fakulty, z vysoké školy CEVRO Institut a dalších vysokých škol.
Své pĜíspČvky pĜednesli mimo jiné:
René Petráš (PF UK): Historie náboženských menšin v þeských zemích,
Harald Christian Scheu (PF UK): Náboženské menšiny a kulturní konßikty,
Jakub KĜíž (CEVRO Institut): Registrace náboženských spoleþností v ýR po
novém Obþanském zákoníku,
Petr Šustek (PF UK): Výhrada svČdomí v rámci zdravotnického práva,
K. DČkanovská (HusĤv institut teologických studií): Náboženské menšiny
a mezináboženský dialog, a
Wolfgang Wieshaider (Universität Wien): Postavení náboženských menšin
v Rakousku.
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Z mezinárodní vČdecké konference o právní subjektivitČ
církevních institucí na trnavské právnické fakultČ
Dne 5. listopadu 2012 se uskuteþnila na Právnické fakultČ Trnavské univerzity
v TrnavČ mezinárodní vČdecké konference na téma Medzinárodné a vnútroštátne
právne aspekty subjektivity osobitných subjektov medzinárodného práva a cirkví
a náboženských spoloþností.
PĜi konferenci vystoupili se svými pĜíspČvky tito slovenští a þeští úþastníci:
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, Ph.D. (rektor TU Trnava),
JUDr. Vojtech Vladár, Ph.D. (PF TU Trnava),
doc. JUDr. Stanislav PĜibyl, Ph.D, JC.D. (PF TU Trnava),
doc. ThLic. Mgr. Damián NČmec, dr (PF TU Trnava),
JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. (PF UP Olomouc),
JCDr. PaedDr. Jozef Marþin, Ph.D. (KU Ružomberok),
JUDr. Róbert Gyuri (Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice),
JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, Ph.D. (PF TU Trnava),
PaedDr. Marián Cipár (Trnavský samosprávny kraj),
ThDr. Martin Šabo, Ph.D. (PF TU Trnava),
ThLic. Mgr. Michaela Moravþíková, Th.D. (PF TU Trnava).
Z 24. kongresu Evropského konsorcia pro výzkum
vztahu církve a státu, BudapešĢ 2012
Ve dnech 8.–11. listopadu 2012 uspoĜádalo uvedené konsorcium svĤj XXIV. výroþní kongres, tentokrát na Právnické fakultČ Katolické univerzity Pétera Pázmány
v Budapešti, a to na téma Religion and the Role of the State in the European Union.
Podrobnou zprávu z pera úþastníka konference doc. JUDr. Záboje Horáka, Ph.D.,
pĜinášíme v rubrice INFORMACE.
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými spoleþnostmi publikován
Dne 5. prosince 2012 byla rozeslána þástka 155 Sbírky zákonĤ ýR, v níž byl uveĜejnČn zákon þ. 428/2012 Sb. ze dne 8. listopadu 2012, o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými spoleþnostmi a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými spoleþnostmi). Zákon nabyl úþinnosti k 1. lednu 2013, s výjimkou ustanovení § 13 zákona (omezení pĜevodu vČcí,
které byly pĜedmČtem majetkové kĜivdy), které nabylo úþinnosti 5. prosince 2012.

