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Ze Spole nosti pro církevní právo

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht

Dalla Società per il diritto delle Chiese

66. ve er v cyklu P sobení práva v církvi a spole nosti

V pond lí 4. b ezna 2013 se uskute nil na Právnické fakult  UK v Praze za p í-

tomnosti 43 ú astník  velice zda ilý ve er, jehož náplní byla prezentace knihy 

„Poh eb nictví“ s podtitulem „Právní zajišt ní piety a d stojnosti lidských poz s-

tatk  a ostatk “, jejímž autorem je Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D., pracovník Minis-

terstva pro místní rozvoj R. Kniha vyšla v nakladatelství Linde, Praha, 2013 (další 

údaje viz Revue církevního práva . 54–1/13, rubriku Z nové literatury, s. 103).

Publikace je p ehledným zpracováním eského práva poh ebního a eského 

práva h bitovního v etn  konfesn právní ásti. Nezabývá se jen právní stránkou, 

ale popisuje v plné ší i vše, co s pé í o poslední v ci lov ka i jeho poz stalé 

souvisí.

Prezentaci zahájili

 – prof. JUDr. Ji í Rajmund Tretera z Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze, autor p emluvy a jeden z recenzent  knihy,

 – prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., p edsedkyn  oborové rady dok-

torského studijního oboru Aplikovaná etika na Fakult  humanitních studií 

Univerzity Karlovy v Praze.

Následovala bohatá a plodná diskuse, p i níž v tšina dotaz  sm ovala na p í-

tomného autora prezentované publikace. Ten se svými spolupracovníky obrazov  

p edstavil interaktivní mapovou databázi všech poh ebiš  v eské republice, kterou 

lze nalézt na stránkách www.pohrebiste.cz.

Mezi ú astníky byli nejen lenové naší Spole nosti a studenti, ale i pracovníci 

poh ební služby a h bitovní správy.

Reportáž v etn  fotodokumentace naleznete na facebooku Katedry právních 

d jin Právnické fakulty Univerzity Karlovy https://www.facebook.com/Katedra-

pravnichdejin.
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erný nebo bílý kou ? Aktuální a historické aspekty volby papeže

Tak p vodn  zn l název jednoho z kavárenských seminá , které pravideln  po ádá 

studentský spolek Common Law Society p i Právnické fakult  Univerzity Karlovy 

v Praze, v poslední dob  s jedním pozvaným u itelem z katedry právních d jin 

této fakulty. Seminá  byl p ipraven již p ed 13. b eznem 2013, tj.  datem zvolení 

dnešního papeže Františka I. Posléze se po adatel rozhodl dát seminá i název 

„Volba Svatého otce“ a p ipravil krásný plakát.

Pozvaným hostem byl prof. JUDr. Ji í Rajmund Tretera z uvedené katedry, 

garant p edm tu církevní právo. Seminá  se konal ve tvrtek 11. dubna 2013 

od 19.00 do 21.00 v intimním prost edí literární kavárny „U chlupatýho ducha“ 

v Konviktské ulici v Praze – Starém M st . V malém prostoru kavárny se sm stnalo 

27 ú astník , mezi nimi mnozí lenové Spole nosti pro církevní právo, studenti 

i pracovníci z praxe.

Pozvaný host p ednesl úvodní shrnutí d jin volby papeže. Pokud jde o historii 

volby prost ednictvím kardinál , poukázal na vynikající lánek PhDr. Drahomíra 

Suchánka, Ph.D., publikovaný v . 53–3/12 naší Revue. Následn  vyložil 10 zá-

konodárných zm n týkajících se papežské volby, vyhlášených jednotlivými papeži 

od ledna 1904 do února 2013, a nakonec popsal sou asný status quo, použitý p i 

zasedáních generální kongregace a konkláve v ím  v b eznu t. r.

Po tomto úvodu následovala více než hodinová debata, p i níž pozvaný host 

odpov d l na p ibližn  50 otázek ú astník  a byl živým zájmem i zp sobem kla-

dení otázek velmi pot šen.

K desátému výro í úmrtí lena Spole nosti pro církevní právo 

pana Augustina Navrátila

Dne 2. kv tna 2013 jsme vzpomn li desátého výro í úmrtí lena naší Spole nosti 

Augustina Navrátila. Pan Augustin Navrátil, tra ový hradla  SD a soukromý 

rolník z Lutopecn  u Krom íže, byl autorem známé petice o 31 bodech s ná-

zvem Podn ty katolík  k ešení situace v ících ob an  v SSR, kterou za átkem 

roku 1988 podepsalo p es 600.000 ob an . Do posledního okamžiku svého života 

byl d sledným obhájcem zásad p átelské odluky státu a církve a nonkonformním 

bojov níkem za svobodu církevních institucí. V posledních letech života pravideln  

dojížd l na všechny akce Spole nosti pro církevní právo a neúnavn  zásoboval její 

vedení svými podn ty. Redigoval asopis Obzory.
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Cena 20. ro níku sout že Slovník roku 2013 ud lena

Komplet šesti výkladových slovník  nakladatelství Grada, Praha, vydaných 

v letech 2011–2012, obdržel v sout ži Jednoty tlumo ník  a p ekladatel  cenu 

poroty za výkladový slovník. Mezi takto poct nými slovníky je také Slovník 

církevního práva. Auto i Ji í Rajmund Tretera a Záboj Horák p evzali cenu 

v pátek 17. kv tna 2013 v Pr myslovém paláci na výstavišti v Praze v rámci 

19. Mezinárodního knižního veletrhu Sv t knihy. Gratulujeme všem, kdo se na 

p íprav  vydání této knihy podíleli.
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Krátké zprávy

Kurze Nachrichten

Le notizie corte

Nov  vzniklé Centrum konfesního práva

K 1. b eznu 2013 bylo na Vysoké škole CEVRO Institut v Praze 1, Jungmannova 

28/17, z ízeno nové v deckovýzkumné pracovišt  – Centrum konfesního práva.

Jeho posláním je systematicky se v novat v deckovýzkumným aktivitám za-

m eným na otázky svobody náboženského vyznání a vztahu státu a církví, v etn  

otázek majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi. Centrum bude též posky-

tovat konzultantské služby, vyvíjet publika ní innost a spolupracovat s domácími 

i zahrani ními pracovišti obdobného zam ení.

editelem centra byl jmenován Mgr. Jakub K íž, Ph.D.

Nový editel byl lektorem na dvou seminá ích k problematice církevních re-

stitucí, uskute n ných již ve dnech 26. a 27. února 2013.

Církve a zam stnání – interdisciplinární konference

Dne 22. dubna 2013 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Centrum 

konfesního práva Vysoké školy CEVRO Institut uspo ádaly studentskou v deckou 

konferenci Církve a zam stnání. V rámci konference se svými p ísp vky vystoupili 

Doc. Mag.phil. Dr.iur. Harald Christian Scheu, Ph.D., Ass.-Prof. Dr. Wolfgang 

Wieshaider, JUDr. Martin Štefko, Ph.D., Mgr. Jakub K íž, Ph.D., Mgr. Kate ina 

D kanovská, Ph.D., Doc. JUDr. Stanislav P ibyl, Ph.D., IC.D.

Konference Církevní restituce v praxi

Dne 7. kv tna 2013 se konala v konferen ním sále Nemocnice Milosrdných sester 

sv. Karla Boromejského v Praze odborná konference Církevní restituce v praxi. 

Konferenci uspo ádala agentura B. I. D. V jejím rámci vystoupili se svými p ísp vky

• Mgr. Jakub K íž, PhD. (Vydávání v cí a jeho vztah k Þ nan nímu vypo ádání),

• Mgr. Aleš Chocholá  (P ísp vek na innost církví v p echodném období),
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• Mgr. Martin Pujman (Postup povinné osoby p edcházející uzav ení dohody 

o vydání v ci),

• Jana Brantová (Orientace v pozemkových knihách v souvislosti s poskytováním 

písemných doklad  o vlastnictví církevního majetku),

• JUDr. Stanislav Pol ák (Postup p i porušení bloka ního paragrafu) a

• Daniel Kvasni ka (P edstavení charitativních projekt  Církve bratrské).


