87

INFORMACE

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

66. veþer v cyklu PĤsobení práva v církvi a spoleþnosti
V pondČlí 4. bĜezna 2013 se uskuteþnil na Právnické fakultČ UK v Praze za pĜítomnosti 43 úþastníkĤ velice zdaĜilý veþer, jehož náplní byla prezentace knihy
„PohĜebnictví“ s podtitulem „Právní zajištČní piety a dĤstojnosti lidských pozĤstatkĤ a ostatkĤ“, jejímž autorem je Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D., pracovník Ministerstva pro místní rozvoj ýR. Kniha vyšla v nakladatelství Linde, Praha, 2013 (další
údaje viz Revue církevního práva þ. 54–1/13, rubriku Z nové literatury, s. 103).
Publikace je pĜehledným zpracováním þeského práva pohĜebního a þeského
práva hĜbitovního vþetnČ konfesnČprávní þásti. Nezabývá se jen právní stránkou,
ale popisuje v plné šíĜi vše, co s péþí o poslední vČci þlovČka i jeho pozĤstalé
souvisí.
Prezentaci zahájili
– prof. JUDr. JiĜí Rajmund Tretera z Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, autor pĜemluvy a jeden z recenzentĤ knihy,
– prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., pĜedsedkynČ oborové rady doktorského studijního oboru Aplikovaná etika na FakultČ humanitních studií
Univerzity Karlovy v Praze.
Následovala bohatá a plodná diskuse, pĜi níž vČtšina dotazĤ smČĜovala na pĜítomného autora prezentované publikace. Ten se svými spolupracovníky obrazovČ
pĜedstavil interaktivní mapovou databázi všech pohĜebišĢ v ýeské republice, kterou
lze nalézt na stránkách www.pohrebiste.cz.
Mezi úþastníky byli nejen þlenové naší Spoleþnosti a studenti, ale i pracovníci
pohĜební služby a hĜbitovní správy.
Reportáž vþetnČ fotodokumentace naleznete na facebooku Katedry právních
dČjin Právnické fakulty Univerzity Karlovy https://www.facebook.com/Katedrapravnichdejin.
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ýerný nebo bílý kouĜ? Aktuální a historické aspekty volby papeže
Tak pĤvodnČ znČl název jednoho z kavárenských semináĜĤ, které pravidelnČ poĜádá
studentský spolek Common Law Society pĜi Právnické fakultČ Univerzity Karlovy
v Praze, v poslední dobČ s jedním pozvaným uþitelem z katedry právních dČjin
této fakulty. SemináĜ byl pĜipraven již pĜed 13. bĜeznem 2013, tj. datem zvolení
dnešního papeže Františka I. Posléze se poĜadatel rozhodl dát semináĜi název
„Volba Svatého otce“ a pĜipravil krásný plakát.
Pozvaným hostem byl prof. JUDr. JiĜí Rajmund Tretera z uvedené katedry,
garant pĜedmČtu církevní právo. SemináĜ se konal ve þtvrtek 11. dubna 2013
od 19.00 do 21.00 v intimním prostĜedí literární kavárny „U chlupatýho ducha“
v Konviktské ulici v Praze – Starém MČstČ. V malém prostoru kavárny se smČstnalo
27 úþastníkĤ, mezi nimi mnozí þlenové Spoleþnosti pro církevní právo, studenti
i pracovníci z praxe.
Pozvaný host pĜednesl úvodní shrnutí dČjin volby papeže. Pokud jde o historii
volby prostĜednictvím kardinálĤ, poukázal na vynikající þlánek PhDr. Drahomíra
Suchánka, Ph.D., publikovaný v þ. 53–3/12 naší Revue. NáslednČ vyložil 10 zákonodárných zmČn týkajících se papežské volby, vyhlášených jednotlivými papeži
od ledna 1904 do února 2013, a nakonec popsal souþasný status quo, použitý pĜi
zasedáních generální kongregace a konkláve v ěímČ v bĜeznu t. r.
Po tomto úvodu následovala více než hodinová debata, pĜi níž pozvaný host
odpovČdČl na pĜibližnČ 50 otázek úþastníkĤ a byl živým zájmem i zpĤsobem kladení otázek velmi potČšen.
K desátému výroþí úmrtí þlena Spoleþnosti pro církevní právo
pana Augustina Navrátila
Dne 2. kvČtna 2013 jsme vzpomnČli desátého výroþí úmrtí þlena naší Spoleþnosti
Augustina Navrátila. Pan Augustin Navrátil, traĢový hradlaĜ ýSD a soukromý
rolník z LutopecnĤ u KromČĜíže, byl autorem známé petice o 31 bodech s názvem PodnČty katolíkĤ k Ĝešení situace vČĜících obþanĤ v ýSSR, kterou zaþátkem
roku 1988 podepsalo pĜes 600.000 obþanĤ. Do posledního okamžiku svého života
byl dĤsledným obhájcem zásad pĜátelské odluky státu a církve a nonkonformním
bojovníkem za svobodu církevních institucí. V posledních letech života pravidelnČ
dojíždČl na všechny akce Spoleþnosti pro církevní právo a neúnavnČ zásoboval její
vedení svými podnČty. Redigoval þasopis Obzory.
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Cena 20. roþníku soutČže Slovník roku 2013 udČlena
Komplet šesti výkladových slovníkĤ nakladatelství Grada, Praha, vydaných
v letech 2011–2012, obdržel v soutČži Jednoty tlumoþníkĤ a pĜekladatelĤ cenu
poroty za výkladový slovník. Mezi takto poctČnými slovníky je také Slovník
církevního práva. AutoĜi JiĜí Rajmund Tretera a Záboj Horák pĜevzali cenu
v pátek 17. kvČtna 2013 v PrĤmyslovém paláci na výstavišti v Praze v rámci
19. Mezinárodního knižního veletrhu SvČt knihy. Gratulujeme všem, kdo se na
pĜípravČ vydání této knihy podíleli.
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Krátké zprávy
Kurze Nachrichten
Le notizie corte

NovČ vzniklé Centrum konfesního práva
K 1. bĜeznu 2013 bylo na Vysoké škole CEVRO Institut v Praze 1, Jungmannova
28/17, zĜízeno nové vČdeckovýzkumné pracovištČ – Centrum konfesního práva.
Jeho posláním je systematicky se vČnovat vČdeckovýzkumným aktivitám zamČĜeným na otázky svobody náboženského vyznání a vztahu státu a církví, vþetnČ
otázek majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi. Centrum bude též poskytovat konzultantské služby, vyvíjet publikaþní þinnost a spolupracovat s domácími
i zahraniþními pracovišti obdobného zamČĜení.
ěeditelem centra byl jmenován Mgr. Jakub KĜíž, Ph.D.
Nový Ĝeditel byl lektorem na dvou semináĜích k problematice církevních restitucí, uskuteþnČných již ve dnech 26. a 27. února 2013.
Církve a zamČstnání – interdisciplinární konference
Dne 22. dubna 2013 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Centrum
konfesního práva Vysoké školy CEVRO Institut uspoĜádaly studentskou vČdeckou
konferenci Církve a zamČstnání. V rámci konference se svými pĜíspČvky vystoupili
Doc. Mag.phil. Dr.iur. Harald Christian Scheu, Ph.D., Ass.-Prof. Dr. Wolfgang
Wieshaider, JUDr. Martin Štefko, Ph.D., Mgr. Jakub KĜíž, Ph.D., Mgr. KateĜina
DČkanovská, Ph.D., Doc. JUDr. Stanislav PĜibyl, Ph.D., IC.D.
Konference Církevní restituce v praxi
Dne 7. kvČtna 2013 se konala v konferenþním sále Nemocnice Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského v Praze odborná konference Církevní restituce v praxi.
Konferenci uspoĜádala agentura B. I. D. V jejím rámci vystoupili se svými pĜíspČvky
• Mgr. Jakub KĜíž, PhD. (Vydávání vČcí a jeho vztah k Þnanþnímu vypoĜádání),
• Mgr. Aleš Chocholáþ (PĜíspČvek na þinnost církví v pĜechodném období),
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Mgr. Martin Pujman (Postup povinné osoby pĜedcházející uzavĜení dohody
o vydání vČci),
Jana Brantová (Orientace v pozemkových knihách v souvislosti s poskytováním
písemných dokladĤ o vlastnictví církevního majetku),
JUDr. Stanislav Polþák (Postup pĜi porušení blokaþního paragrafu) a
Daniel Kvasniþka (PĜedstavení charitativních projektĤ Církve bratrské).

