
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
ve spolupráci s olomouckou pobočkou Společnosti pro církevní právo 

 

pořádá mezinárodní konferenci 

40. výročí promulgace Kodexu kanonického 
práva – změny 

Čtvrtek 13. dubna 2023, 9.30, 
Aula Cyrilometodějské teologické fakulty UP 

Univerzitní 22, Olomouc 
 

Konference je určena především pro: 

• studenty z oblasti teologie, práva, žurnalistiky, politologie, historie; 
• odbornou veřejnost; 

• duchovní a jiné církevní pracovníky. 
 
od 8.30: Registrace účastníků, káva na uvítanou 
 
9. 30 Zahájení konference 

doc. Mgr. et Mgr. Vít Hušek, Th.D., děkan fakulty 
prof. Damián Němec, dr OP, vedoucí katedry církevních dějin a církevního 

práva 

 
Moderátor dopoledního bloku: prof. Damián Němec, dr OP 

 

  9.40 Mons. prof. ICODr. Cyril Vasiľ SJ: Vliv východního kanonického 
práva na úpravu CIC/1983 

10.00 Mons. prof. MVDr. Mgr. ICDr. Konštanc Adam OP: Vývoj 

manželského práva procesního a příprava papežských motu 
proprio ohledně procesů o neplatnosti manželství 

 

10.20 – 10.35 diskuse 
 

přestávka na kávu 
 

11.00 prof. dr hab. Mirosław Sitarz: Jan Paweł II największy 
ustawodawca Kościoła Katolickiego  

11.20  dr Agnieszka Romanko: Reformy Kurii Rzymskiej po promulgacji 

Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. do konstytucji 
apostolskiej Praedicate evangelium 

11.40  doc. Mgr. et Mgr. Jiří Dvořáček, ICODr.: Administrativní řízení 

v církvi: zkušenosti, inspirace, náměty 
 

12.00 Diskuse 

 
12.30 – 13.30 Oběd 



 

Moderátor odpoledního bloku: Mons. prof. MVDr. Mgr. ICDr. Konštanc 
Adam OP 

 

13.40  doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JC.D., Th.D.: Závazné pravdy 
(veritates definitivae) a jejich dopad v trestním právu  

14.00  ICLic. Jiří Zámečník: Vývoj legislativy ohledně kanonizačního 

procesu po promulgaci CIC/1983 
14.20  ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.: Stálé služby udělované laikům 

v současném textu CIC a partikulárních normách; otázka 

jáhenství 

14.40  prof. Damián Němec, dr OP: Změny v právu zasvěceného života 
od promulgace CIC/1983 

15.00 Libor Botek, Th.D.: Změny v trestním právu po CIC/1983 

 
15.30 – 16.00 Diskuse a závěr konference 

 

 
Vědecký výbor konference 

Mons. prof. ICODr.Cyril Vasiľ SJ 

Mons. prof. MVDr. Mgr. ICDr. Konštanc Adam OP 
prof. dr hab. Mirosław Sitarz 

prof. Damián Němec, dr OP 

 
Organizační výbor konference 

prof. Damián Němec, dr OP 

ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D. 

ICLic. Jiří Zámečník 
 

 

Záměrně nejsou v programu zahrnuty dvě oblasti změn: 
1. Mimořádné propuštění z klerického stavu: tomuto tématu byla 

věnována mezinárodní konference konaná taktéž na Cyrilometodějské 

teologické fakultě 19. 6. 2012, od té doby nedošlo ke změně legislativy. 
Příspěvky z této konference jsou publikovány v časopisu Studia theologica 

č. 3 z r. 2012 na s. 77−206, dostupné též on-line na 

https://www.studiatheologica.eu/archive.php. 

2. Šetření mravnostních trestných činů v katolické církvi, zvláště vůči 
nezletilým: tomuto tématu byl věnován kurs celoživotního vzdělávání 

Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi v únoru až květnu 2022 

zakončený konferencí dne 25. 8. 2022. Sebrané příspěvky jsou 
připravovány k vydání jako kolektivní monografie v r. 2023, primárně 

jako e-book. 

Konferenční poplatek není vybírán. 
Organizátoři nezajišťují ubytování, možnost parkování ani oběd pro 

účastníky konference. 

Prosíme, abyste se přihlásili k účasti do 5. 4. 2023 

na radmila.bartonova@upol.cz. 

https://www.studiatheologica.eu/archive.php

