
 
 

 

Strukturovaný životopis – Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D 

 

 

 

Středoškolské vzdělání: 

1981 – 1985: Gymnázium Přípotoční, Praha 10 
 
 

Univerzitní vzdělání: 

1985 – 1989: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor právo, diplomová práce 
„Přirozenoprávní učení Tomáše Akvinského a novotomismu“, titul Mgr. 
1990 – 1991: Teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor filosofie 
1991 – 1995: Filosofická a teologická fakulta Papežské Lateránské univerzity, Vatikánské 
Město, obor teologie, titul baccelliere 
1998 – 2002: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor právo, titul JUDr. 
1998 – 2002: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, obor dějiny, filosofie, sociologie a teorie 
práva, disertace “Právní zajištění ekumenických vztahů mezi církvemi”, titul Ph.D 
1998 – 2000: Fakulta kanonického práva Papežské Lateránské univerzity, Vatikánské Město, 
obor kanonické právo, titul IC.Lic 
2000 – 2002: Fakulta kanonického práva Papežské Lateránské univerzity, disertace “Diritto 
Ecclesiastico Ceco”, titul JC.D 
 
 

Habilitace: 

2011: Právnická fakulta Trnavské univerzity, Trnava, habilitační práce “Tschechisches 
Staatskirchenrecht nach 1989” 
 
 

Ustanovení  v církvi: 

1995: jáhenské svěcení – arcidiecéze pražská 
1996: kněžské svěcení – arcidiecéze pražská 
1996 – 1997: farní víkář kostela P.M.- Královny míru, Praha 4 – Lhotka 
1997 – 1998: farní vikář kostela sv. Antoína, Praha 7 – Holešovice 
2002: výpomocný duchovní, Praha 4 – Lhotka 
2002 – 2005: farní vikář, Praha 4 – Lhotka, 
od 2005: rektor kostela sv. Gabriela, Praha 5 – Smíchov 
od 2005: výpomocný duchovní kostela sv. Václava, Praha 5 – Smíchov 
 
 

Praxe v oboru: 

1989 – 1990: Městský soud v Praze, soudní čekatel 
1997 - 2000: Interdiecézní církevní soud v Praze, notář 
2000 - 2009 Interdiecézní soud v Praze, soudce 
od 2004: konzultant komise plenárního sněmu českých a moravských diecézí pro partikulární 
kanonické právo  
od 2007: promotor iustitiae v arcidiecézním procesu o pověsti svatosti, životě a ctnostech 
Božího služebníka Otce Jana Evangelisty Urbana z řádu františkánů. 



 
od 2007: promotor iustitiae causy Božího služebníka Jana Evangelisty Urbana 
od 2009: Metropolitní církevní soud v Praze, soudce 
 
 

 

 

 

Pedagogická praxe: 

2002: Teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, odborný asistent, obor kanonické právo 
2003 – 2009: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, externí vyučující, 
obory církevní právo a konfesní právo 
od 2009: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, interní vyučující – 
odborný asistent, obory církevní právo (1. základní normy a ústavní právo, 2. manželské 
právo, 3. sakramentální právo, 4. procesní právo) 
od 2011: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, docent, obory církevní právo 1.-4. 
 

Vědecko-výzkumná činnost: 

od 2004: Ústav pro vztahy státu a církví při Ministerstvu kultury SR, Bratislava, soustavná 
publikační  a přednášková činnost  
od 2005: Husitská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, samostatný vědecký pracovník, 
spoluřešitel výzkumného záměru “Církve v českých zemích a otázka nacionalismu” 
od 1996: Společnost pro církevní právo, Praha, člen pracovního výboru, redaktor odborného 
časopisu Revue církevního práva 
od 2010: Slovenská společnost kanonického práva 
od 2011: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, docent, badatelská činnost 
od 2012: Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, badatelská činnost 
 
Zájmová činnost: 

od 2009: Společnost přátel beuronského umění, řádný člen 
 


