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EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 1    roč. 6   3. duben 2020      ISSN 2464-4889 

 

Vážení členové                                               

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

dovolujeme si Vám zaslat letošní první řádné 

číslo našeho bulletinu, ve kterém opět nalezne-

te recenze a anotace celé řady nově vyšlých 

právněhistorických knih, pozvánky na konfe-

rence, jakož i další informace z oblasti právní 

historie a římského práva.  

 

Tradičně bychom chtěli všechny členy i nečleny 

Evropské společnosti pro právní dějiny vyzvat, 

aby sami přispěli do tohoto bulletinu; přede-

vším oceníme zprávy z konferencí, recenze či 

anotace knih. Případně budeme rádi i za zasílá-

ní pozvánek na konference. Je možné zveřejnit 

i diskuzní příspěvky či kratší zamyšlení vztahují-

cí se k oblasti právní historie a římského práva. 

 

Představenstvo Evropské společnosti pro právní 

dějiny, z.s. 
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Miriam Laclavíková: Slovensko v Československu (1918-1938). Pramene súkromného práva 

a súdna prax 

Praha: Leges, 2019, 223 s.  
(ISBN: 978-80-7502-393-3) 

 
Doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. pôsobí od absolvovania Práv-

nickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1999 na 

Katedre dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 

Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií, učebných textov, 

vedeckých a odborných publikácií zameraných najmä na súkromné 

právo. Jej autorské diela, ale aj pedagogický a profesný prístup sú 

generálne charakterizované vysokou precíznosťou, odbornosťou, ale 

aj schopnosťou doručiť informáciu adresátovi veľmi zrozumiteľným a 

stále zaujímavým spôsobom. Taká rámcová charakteristika sa vzťa-

huje aj na jej najnovšiu monografiu Slovensko v Československu 

(1918-1938). Pramene súkromného práva a súdna prax.  

Monografia má dve nosné kapitoly, prvá uvádza do vzniku českoslo-

venského právneho poriadku na základe zákona o zriadení samostatného československého štátu, 

druhá predstavuje konkrétne pramene československého súkromného práva platného na Slovensku v 

rokoch 1918-1938.  

V úvodnej kapitole autorka analyzuje pozadie prijatia prvého československého zákona, ktorým vznik-

la prvá Československá republika a jej právny poriadok, jeho revolučný charakter znenia a právno-

teoretické dôsledky (recepcia právneho poriadku, právna kontinuita, právny dualizmus pre slovenské 

a české územie spojený s častým vzájomným nepochopením či odmietaním predností pôvodných 

právnych kultúr Uhorska a Rakúska, nutnosť extenzívneho výkladu, problémy s právnou terminoló-

giou a odbornou spisbou na Slovensku, presadzovanie pôvodom rakúskeho práva v novovzniknutom 

štáte, pochybenia vyplývajúce z právneho dualizmu a nedostatočnej unifikácie, ale v neposlednom 

rade aj vzájomné obohatenie sa právnych kultúr a iné).  

Druhá kapitola je rozdelená na osem podkapitol, v rámci ktorých autorka predstavuje jednotlivé 

pramene súkromného práva platného na Slovensku od vzniku do zániku I. Československej republiky. 

V prvej podkapitole sa venuje zákonu ako prameňu s posilneným postavením od 19. storočia. Rieši tu 

viaceré významné otázky, a to napr. potrebu kodifikácie občianskeho hmotného a procesného práva, 

komplikovanú situáciu na Slovensku, ktoré dlhodobo čelilo silnej maďarizácii a uznávalo forenzné 

obyčajové právo ako základ súkromného práva, nedostatočnú republikáciu prevzatých právnych no-

riem, zmenu hierarchie prameňov práva pred a po vzniku Československa a súvisiace problémy, cha-

rakter a intenzitu zákonodarnej činnosti v prvej a druhej dekáde existencie Československa, na čom 

vidno vývoj osobného práva, rodinného práva, vecného práva, záväzkového práva, dedičského práva, 

práva duševného vlastníctva, práva cenných papierov, obchodného práva, občianskeho práva proce- 
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sného, ako aj novelizácie a čiastkové zákonné zásahy do tých pododvetví. Druhá podkapitola definuje 

neodkladné opatrenia Stáleho výboru Národného zhromaždenia a predstavuje tie z nich, ktoré boli 

relevantné pre súkromné právo. Tretia podkapitola je venovaná kuriálnym decíziám – ich charakteris-

tike s prihliadnutím na rok 1912, od ktorého mala uhorská Kráľovská kúria (najvyšší súd) právo nor-

motvorby, a upozorneniu na viaceré závažné problémy (s recepciou súvisiaci problém právotvornej 

kompetencie Kráľovskej kúrie, ale nie československého Najvyššieho súdu či problematickosť rovno-

cenného postavenia kuriálnych decízií so zákonom a právnou obyčajou, z čoho vyplynula rozdielna 

prax rešpektovania staršej súdnej praxe na jednej strane alebo jej zmeny prostredníctvom plenárne-

ho rozhodnutia československého Najvyššieho súdu na strane druhej). Štvrtá podkapitola charakteri-

zuje právnu obyčaj ako prameň práva „ na pomedzí reliktov feudalizmu a dedičstva predkov, upevne-

ného prostredníctvom Dočasných súdnych pravidiel Judexkuriálnej konferencie” a takisto rieši pro-

blematiku jej recepcie, ktorá viedla k ukončeniu rozvoja obyčajového práva v Československu a jeho 

aplikovaniu v súdnej praxi mlčky. Obsahom piatej podkapitoly sú vládne nariadenia, vyhlášky a vyko-

návacie predpisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, kde autorka upozorňu-

je najmä na kompetenciu uhorskej vlády vydávať aj nariadenia praeter legem, na problémy s recepci-

ou tkvejúce najmä v nedostupnosti ich textov, na meniaci sa obsah a intenzitu nariaďovacej činnosti 

československej vlády či na najdôležitejšie nariadenia prijaté v jednotlivých pododvetviach, čo 

opätovne umožňuje pekne sledovať vývoj jednotlivých odvetví a pododvetví súkromného práva na 

území Slovenska. Šiesta podkapitola sleduje osobitosť nariadení ministra s plnou mocou pre správu 

Slovenska ako mimoriadnych noriem práva, vydávaných aj v rozpore s ústavou ministrom, ktorý mal 

rovnakú právomoc ako vláda, a ktoré boli publikované vo vlastnom vestníku. Siedma podkapitola 

sleduje ešte marginálny význam privilégia, napr. právo vyberať v obci „jarmočné a tržné.” Posledná 

ôsma podkapitola predstavuje štatút, najmä ako prameň verejného správneho práva, ktorý však 

mohol zasiahnuť aj do súkromného práva.  

Publikácia takýmto spôsobom poskytuje bohaté a cenné právne aj historické informácie, pohľad na 

právo a teóriu práva v súdobých pomeroch, na súdnu prax, na život spoločnosti aj na život práva, a to 

na mimoriadne precíznom základe autorkinho výskumu. Ten sa opiera o zásadné práce významných 

právnikov, dobové odborné časopisy, dobové právne normy, veľké množstvo súdnych rozhodnutí, ale 

aj o štúdium historických pomerov, sociológie, štatistík a i. Svedčí o tom rozsiahly poznámkový apa-

rát, ktorý obsahuje vysvetľujúce, rozširujúce a podporné informácie. Argumentácia v ňom, ako aj v 

samotnom hlavnom texte, je silno podložená, tvrdenie je podporené z viacerých zdrojov a podrobené 

komparácii, čo svedčí o kvalitách autorky ako právničky. O vedeckých a pedagogických kvalitách 

svedčí odborné spracovanie, sprostredkované však jazykom zrozumiteľným a jasným. Práca je napí-

saná tak, aby sa čitateľ v texte nestratil a vždy mu boli zodpovedané prípadné dodatočné, v mysli sa 

vynárajúce súvisiace otázky. Odborná úroveň zároveň nevylučuje zaujímavý spôsob podania, autorka 

ponúka spestrenia v podobe dobových citátov či také dobové pohľady, ktoré čitateľovi skutočne po-

môžu precítiť opisované obdobie. Aj napriek tejto odbornosti, ostáva prístup autorky pokorný, úctiví 

voči právnikom a historikom, ktorých práce sú súčasťou jej výskumu a aj voči čitateľovi samotnému. 

Autorka ráta s jeho erudovanosťou, ale pristupuje k nemu úctivo, motivačne, vysvetľujúco. Monogra-

fia je určená širokému spektru čitateľov – právnikov, pre ktorých môžu byť inšpiratívne viaceré rieše-

né otázky (napr. rozdielny sudcovský aktivizmus v českých krajinách a na Slovensku pri vzniku Česko-

slovenska, niektoré inštitúty recipovaných uhorských zákonov z 19. st. alebo z čiastkových českoslo-

venských unifikácií, ktoré sa znovuobjavujú v európskych právnych poriadkoch a môžu byť inšpiratív-

ne aj pre slovenských legislatívcov a i.), právnych historikov, právnych teoretikov, historikov, študen-

tov súvisiacich odborov, ale aj širšiemu spektru čitateľov so záujmom o Československo a českoslo-

venskú spoločnosť. Precízny spôsob práce a katalogický charakter spracovania niektorých častí (napr. 
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zverejnenie relevantných zákonov či nariadení a ich roztriedenie do pododvetví) môže predstavovať 

východisko výskumu ďalších autorov, odborníkov a vedcov.  

K možným vylepšeniam práce mám dva postrehy. Prvý sa týka skutočnosti, že v práci je riešených 

naozaj veľa zaujímavých právno-teoretických problémov, ktoré môžu byť inšpiratívne pre široké 

spektrum čitateľov, aj takých, ktorí by ich chceli do istej miery „vyňať” z historických súvislostí. Preto 

by bolo prínosným mať v práci vecný register s kľúčovými slovami, príp. bohatšiu štrukturalizáciu 

kapitol alebo oddelenie myšlienok symbolmi nahradené podnadpisom. Druhý postreh sa týka prvého 

československého zákona, tzv. ohniskovej normy. Tá je pomerne často skúmaná českými a sloven-

skými právnymi historikmi. Zaujímavé by preto bolo prečítať si aj nejaký názor na ňu z radov súdo-

bých rakúskych, príp. maďarských právnikov. Ide však o postrehy, ktoré sú len podnietené zvedavos-

ťou čitateľa a možno jedine skonštatovať, že autorka spracovala obzvlášť náročnú tému výborným 

spôsobom a na základe výskumu, ktorého rozsah zďaleka presahuje publikovanú matériu.  

Ingrid Lanczová 
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Václav Valeš: Řezenská diecéze v historickém a právním pohledu 

Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2019, 80 s. 

(ISBN: 978-80-88009-17-7) 

 

Václav Valeš se ve své úsporné monografii (vypracované jako sou-

část projektu SGS-2017-023 Právo v běhu času 2 řešeném na Kate-

dře právních dějin FP ZČU v Plzni) zabývá historickým a právním 

vývojem řezenské diecéze. Tuto tématiku zasazuje do širšího histo-

rického rámce, ve kterém se zejména věnuje vztahu státu a církve 

římskokatolické. Do řezenské diecéze patřily české země až do 

zřízení pražského biskupství v roce 973 a to je jeden z důvodů., 

proč si autor vybral téma týkající se řezenské diecéze. Není to 

ovšem důvod jediný ani hlavní. Tím hlavním důvodem je autorův 

hluboký zájem o řezenskou diecézi, která sídlí „ve starobylém a 

nádherném městě se šesti pivovary“.  

V. Valeš zaplnil svojí útlou knížkou mezeru v bádádní o řezenské 

diecézi, které se dosud nikdo z českých autorů komplexně nevěno-

val, ale vždy jen částečně v rámci větší publikace o dějinách círve římsko katolické.  

V chronologické řadě se autor věnuje řezenské diecézi, teritoriálnímu vymezení její působnosti, per-

sonální stránce a zejéména nesnadné činnosti řezenského biskupství v určitých etapách vývoje spo-

lečnosti, např.za nacismu.  

Poslední vývoj diecéze není přliš dobrý, neboť upadá víra v Boha a zájem o slubu v církvi a rozpad 

koncepce lidové církve. Statistiky zachycují tento nepříznivý vývoj duchovní správy v řezenské diecézi. 

Valeš se příliš nezabývá důvody tohoto stavu, i když upozorňuje např. na sexuální skandály a jejich 

krytí v církvi, ani způsoby možné nápravy. Také by to jen těžko mohl úspěšně udělat. I vzhledem k 

rozsahu knihy musel zachovat jistou vyrovnanost v podání zvoleného tématu. Valeš ale zdůrazňuje 

aktivity v oblasti vzděláváni, sociální práce atp. římskokatolické církve v této diecézi usilující o posílení 

víry a zájmu o snahy řezenské diecéze. Tedy ne rezignace, ale činnost a práce.  

Erudice autora vypovídá kvalita knihy založená na studiu německé i české literatury a archivních pra-

menů. Nalezneme zde i seznam řezenských biskupů a obrazovou a mapovou přílohu.  

Monografii zakončuje Valeš slovy populární německé písně, která vyjadřují naději do budoucna: 

„Wieder alles im Griff, auf dem sinkendem Schiff. Keine Panik auf der Titanic: Land in Sicht, wir ster-

ben nicht.“ 

Karolina Adamová 
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Václav Valeš: Sedmero církevněrestitučních studií 

Plzeň: TCF print s. r. o. 2020, 110 s. 

(ISBN 078-80-906278-9-5) 

 

Čtenářům se dostává do rukou další publikace z pera předního 

českého právního historika, konfesionalisty a vysokoškolského 

pedagoga JUDr. Mgr. Václava Valeše, Ph.D. Sedmero církevněresti-

tučních studií. Autor v ní zúročil jak své rozsáhlé znalosti z právních 

dějin a konfesního práva (historického i platného, českého i zahra-

ničního) a ovšem i práva kanonického, tak bohatou praxi získanou 

mimo jiné (a snad především) zastupováním Královské kanonie 

premonstrátů na Strahově v jejích restitučních právních sporech.  

Jak z názvu vyplývá, publikace je tvořena sedmi samostatnými 

studiemi z oblasti restituční problematiky, vzniklé na základě apli-

kace zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a 

náboženskými společnostmi (dále jen: „ZMV“). Tyto studie, jak 

sám autor předesílá v úvodu, „popisují sedm oblastí, které jsou (...) 

z hlediska aplikace ZMV nejzajímavější či nejkontroverznější“ (s. 8).  

V první studii (Ozvěna chyb výčtových zákonů) autor analyzuje chyby prvního restitučního výčtového 

zákona z roku 1990 ve znění novely z následujícího roku (resp. jejich příloh). Jakkoli nezpochybňuje 

jeho správnost a účelnost, přesto dovozuje, že „pohlížet na výčtové zákony z let 1990–1991 jako ge-

niální legislativní akty, jak se někteří snaží, prostě není možné“ (s. 12). Zmiňuje i navazující judikaturu 

včetně teoreticky (a nejspíš i eticky) pochybeného nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS-st. 22/05 

ze dne 1. 11. 2005, který vlastně poškozeným řeholním společnostem zásadním způsobem upřel prá-

vo na spravedlivý proces.  

Druhá studie (Ordo Theutonicorum et aliorum) je věnována analýze důvodů, kvůli nimž nebyl (popř. 

nemohl být) na základě ZMV restituován majetek Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě (tzv. 

Německých rytířů – Ordo Theutonicus), ovšem i dalších řeholních rodin – jmenovitě tepelských pre-

monstrátů, oseckých a vyšebrodských cisterciáků a broumovských benediktinů, tedy pohraničních 

klášterů osazených z povahy věci především německými řeholníky. Vedle argumentů právních zde 

jistě sehrály roli i důvody neprávní povahy – zvláště pak „německý prvek, v českém prostředí zvlášť 

citlivý“ (s. 8). To platí zejména pro vyšebrodský klášter: „Odmítnutí ústavní stížnosti vyšebrodských 

cisterciáků by potvrdilo, že mezi přístupem demokratického, komunistického a nacistického státu 

není žádný zásadní rozdíl“ (s. 39).  

V třetí studii (Německá vojenská cvičiště) se autor zabývá komplikovanou problematikou restitucí 

majetku církevních právnických osob, vyvlastněných (často bez náhrady nebo za neodpovídající ná-

hradu) v souvislosti s vytvářením vojenských cvičišť na území tehdejšího Protektorátu Čech a Morava 

Velkoněmeckou říší. Činí tak na pozadí vleklých sporů Královské kanonie premonstrátů na Strahově    

s obcí Hradištko.  

Restituční problematice majetku Arcibiskupství vratislavského věnuje autor čtvrtou studii (Arcibis-

kupství vratislavské). Tato arcidiecéze (navzdory sjednanému Modu vivendi) zasahovala na Javornicku 

a Těšínsku na území tehdejší Československé republiky a až do roku 1948 tam vlastnila rozsáhlé ne-

movitosti. Většina těchto pozemků (převážně lesních) byla vydána nástupnickým církevním právnic- 
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kým osobám, tj. Arcibiskupství olomouckému a Biskupství ostravsko-opavskému. Tento akt je nicmé-

ně v současné době předmětem šetření prapodivné a nulovými pravomocemi vybavené „Komise pro 

audit majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi“, zřízené Ministerstvem ze-

mědělství ČR (podle autora jde o projev „politického trafikanství pro členy a příznivce ČSSD“ – s. 61).  

Pátá studie (Okolnosti mimořádného významu) se věnuje právě oněm „okolnostem mimořádného 

významu“, které v judikatuře Ústavního soudu justifikují průlom do zákazu dispozicí s historickým 

majetkem církví, daného tzv. blokačními paragrafy v zákoně o půdě a v zákoně o podmínkách převo-

du majetku státu na jiné osoby (oba z roku 1991). „Že v některých případech bude soudní moc chrá-

nit rejstříkového vlastníka zapsaného v katastru nemovitostí před restituentem, i kdyby ten tisíckrát 

dokázal své původní vlastnické právo a porušení blokačních ustanovení z roku 1991, bylo zřejmé již 

před publikací ZMV. (...) Ze strany státu je drtivá většina případů skutečného či domnělého porušení 

blokačních ustanovení z roku 1991 popírána či alespoň bagatelizována“ (s. 70n). Autor po pečlivé 

analýze jednoho rozsudku Nejvyššího soudu z roku 2019 právem mluví o „chatrnosti celé právní kon-

strukce o mimořádných okolnostech případu“ (s. 81). „Kde zůstala zásada, že cílem restitučních záko-

nů je zmírnění majetkových křivd způsobených komunistickým režimem“ (s. 78), tedy tzv. favor resti-

tutionis?, povzdechl si autor.  

Speciálním případem jsou pozemky, na nichž jsou zřízeny zahrádkářské osady, o nichž pojednává 

šestá studie (Zahrádkové osady). Ty obvykle subjektům oprávněným podle ZMV povinnou osobou 

(tedy Státním pozemkovým úřadem) vydávány nebývají, za čímž autor spatřuje – mimo jiné – důsle-

dek „přímých či nepřímých intervencí samotných zahrádkářů (...) Není důvod pochybovat o tom, že 

tato lobby funguje i mimo oficiálně vedená správní a možná i soudní řízení“ (s. 88). Jinak je tomu ku-

podivu u osad chatových, které restituentům bývají bez větších problémů vydávány, ačkoli jejich 

právní situace je analogická, ne-li stejná, jako v osadách zahrádkářských. „Ze strany povinné osoby 

možná v daném případě převážil zájem zbavit se části problémů s aktivitami chatařů v lesních poros-

tech a přenechat tuto složitou majetkoprávní agendu jinému subjektu... Nebo že by chataři nebyli tak 

aktivní či neměli takový vliv jako zahrádkáři?“ – uvažuje autor závěrem této studie (s. 92).  

Konečně sedmá a poslední studie (Pokus o snížení finanční náhrady) se – na rozdíl od všech šesti 

předchozích – nevěnuje problematice restituce naturální, nýbrž relutární, tedy finanční náhradě za 

nevydaný majetek a pokusu o její snížení formou „zdanění“. Sami navrhovatelé příslušného zákona 

(tj. poslanci komunistického poslaneckého klubu, jimiž byl návrh zákona předložen) „bezelstně v dů-

vodové zprávě přiznali, že zdanění považují za jediný možný krok vedoucí k tomu, aby finanční náhra-

da dle ZMV ve svém konečném důsledku byla přiměřená. Na první pohled tedy bylo zřejmé, že v da-

ném případě nejde o zdanění, ale snížení finanční náhrady“ (s. 95). Zákon byl (přes vrácení senátem) 

v roce 2019 nakonec přijat a podepsán i prezidentem republiky. Následně byl napaden ústavní stíž-

ností skupiny senátorů (hned dvojí), přidala se skupina poslanců. Ústavnímu soudu nezbylo, než tento 

evidentně protiústavní zákon „shodit“, a učinil tak značně rasantně: nejen s poukazem na princip 

pacta sunt servanda a na legitimní očekávání církví a náboženských společností, nýbrž i na zločinec-

kou podstatu, nelegitimnost a zavrženíhodnost systému postaveného na komunistické ideologii, kte-

rá hrubým způsobem pokřivila vztahy mezi státem na straně jedné a církvemi a náboženskými spo-

lečnostmi na straně druhé“ (s. 98). „Své role ochrany ústavnosti se [Ústavní soud] v daném případě 

zhostil velmi dobře“ (s. 99), hodnotí autor cum summa laude jeho nález. Jako právník, jehož činnost 

se nevyčerpává v akademické sféře, si však závěrem této studie současně nemohl nepoložit otázku, 

„zda samotné církve a náboženské společnosti, zejména největší Církev římskokatolická, stylem hos-

podaření s těmito finančními prostředky nedospějí do obdobného stavu, jako by byly zdaněny či po-

níženy“ (tamtéž); to už je ovšem otázka metaprávní...  
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V Závěru autor v souvislosti s aplikací ZMV a následnou judikaturou Ústavního soudu (popř. restituční 

praxí dalších státních orgánů) poukazuje na to, že v některých případech existuje důvodná pochyb-

nost, zda „nalezené právo správně naplňuje rozhraničující a rozsuzovací funkci v souladu se sdílenou 

představou, co je či není spravedlivé, respektive bez narušení této představy“ (s. 100). Prostě: jestliže 

známý hrabě František Antonín Špork už roku 1719 svému vratislavskému příteli Karlu Františku 

Grossovi napsal: „Bůh chraň každého čestného člověka, který by chtěl ve Vídni hledat spravedlnost“, 

pak se zdá, že téže Boží ochrany by potřeboval i ten církevní subjekt, který by ji chtěl – alespoň vždy a 

za všech okolností – hledat v Brně...  

Na druhé straně by nebylo na místě svalovat všechnu vinu za restituční neúspěchy církví jen na kvazi-

precedenční nálezy Ústavního soudu, popř. na rozhodovací činnost Nejvyššího soudu a ostatních 

státních orgánů vůbec. Ve hře byla i celá řada faktorů neprávní povahy: „Do určité míry jsou pro-

blémy s interpretací některých ustanovení ZMV také důsledkem určitého promarnění polistopadové 

euforie z nově nabyté svobody v naší zemi v uplynulých 30 letech a otevřeným či skrytým nepřátel-

stvím většinové společnosti vůči církvím a náboženským společnostem i jejich věřícím, na což má vliv 

více faktorů (komunistické dědictví, zfalšovaná interpretace historie, nepřipravenost společnosti i 

samotných náboženských subjektů, stará dobrá česká závist, odpor k autoritám či neschopnost a 

chyby církevních představitelů)“, přičemž „řada konfliktních situací byla vyvolána samotnými církev-

ními právnickými osobami“ (s. 101) – jmenovitě jejich „sudičstvím“, které nejednou zbytečně narušilo 

dobré vztahy jak k místním samosprávným celkům, tak i jiným subjektům. Autor konečně připomíná 

to, co již v roce 2015 (třebaže v souvislosti s jiným restitučním zákonem) připomněl Ústavní soud, že 

totiž stát „k přijetí přepisů upravujících restituční nároky zákonodárce nebyl povinován; Ústava ČR ani 

jiný právní předpis nevyžadují, aby tento majetek byl vrácen. (...) Bylo tedy svobodnou vůlí státu, zda 

umožní bývalým vlastníkům dotčeného majetku usilovat o jeho vrácení. (...) Samo zakotvení restituč-

ních nároků tedy bylo benefitem státu“ (s. 102). K tomu by se snad mohlo připomenout, že (zvláště s 

ohledem na nepromlčitelnost vlastnického práva) i bez restituční legislativy by nebyla (resp. neměla 

být) dotčena možnost církevních právnických osob domáhat se vlastních majetkových práv podle 

obecných právních předpisů (výsledný efekt by ovšem jistě nebyl takový).  

Vyvážená Valešova publikace splňuje ta nejpřísnější kritéria pro vědeckou práci včetně práce s nepub-

likovanými primárními prameny (za zvlášť významný počin lze v této souvislosti označit dohledání 

dosud neznámé směrnice Osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy o restituci majetku na území 

bývalých německých vojenských cvičišť z roku 1947). Přesto se nese ve „svěžím duchu“, který je 

ostatně pro autora charakteristický. Že představuje exkluzivní příspěvek do současné české konfes-

něprávní literatury je téměř nadbytečné dodávat. 

Ignác Antonín Hrdina 
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Adam Zítek, Jaroslav Pažout a kol.: Lexikon nejvyšších představitelů československé justice 

a prokuratury v letech 1948–1989  

Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, 348 s.   
(ISBN: 978-80-88292-36-4) 

 
Publikace se, jak již název napovídá, zaměřuje na představitele justi-

ce a prokuratury v konkrétně vyhraněném období, tedy v době pů-

sobení komunistického režimu na našem území. Ihned úvodem au-

toři čtenáře seznamují s obecně známým faktem, že do doby vydání 

této publikace je okruh významných osobností, spojovaných se zmi-

ňovanou činností, ve velké části omezený a můžeme se setkávat 

stále se stejnými jmény, které jsou již po dlouhou dobu bráni za ty 

nejvýznamnější. Avšak oblast justice a prokuratury obsahovala dale-

ko větší množství důležitých osobností, kdy povědomí o těchto do 

dnešní doby vykazovalo aspekt absence. Cílem publikace je tedy 

poskytnout co nejvíce kompletní výčet vrcholných představitelů 

nejvyšších orgánů justice a prokuratury. Publikace však nemá při-

nést pouze strohý přehled jmen a jejich funkcí, ale zároveň i infor-

mace o profesním, společenskopolitickém a osobním životě těchto lidí.  

Co se týká konkrétního zaměření oblasti působení, na kterou se autoři soustředili, jedná se samozře-

jmě především o rezort justice a pod ní v té době spadající prokuratury.  Publikace tedy obsahuje 

například jména působící v rámci ministerstva spravedlnosti, představitelé Státního soudu a Státní 

prokuratury, představitelé Nejvyššího soudu a v neposlední řadě resort Generální prokuratury.           

V úvodu publikace pak autoři neopomenou zmínit i oblasti, na které se publikace nezaměřuje. Jedná 

se o specifické justiční orgány, kterými byl například Nejvyšší vojenský soud či Státní arbitráž. Domní-

vám se, že byl tento krok správný, neboť pokud by se autoři měli zaměřovat opravdu na všechny or-

gány, které lze zařadit pod orgány justice a prokuratury v obdob fungování komunistického režimu na 

našem území, muselo by se bezesporu jednat o publikaci daleko rozsáhlejší, která by na druhou stra-

nu postrádala aspekt přehledu těch nejvýznamnějších osobností podílejících se na fungování komu-

nistického režimu, včetně perzekuce jeho skutečných i zdánlivých odpůrců.  

Dle mého osobního názoru je velmi neopomenutelným pozitivem celé publikace fakt, že tato je zalo-

žena na archivní činnosti. Mám dojem, že není třeba blíže vyzdvihovat skutečnost, že pokud se autor 

při své práci zaměřuje na zkoumání archivních materiálů, a to právě z důvodu, že z jiného materiálu 

není možné vzhledem k zaměření tématu vycházet, je zaručeno, že jeho práce bude mít v oboru ne-

malý přínos, neboť je zcela bezpochyby, že vytvořená publikace přinese dosud publikačně nezveřej-

něné informace. Autoři zmiňují, že vycházeli především z velmi rozsáhlého fondu Národního archivu, 

který je zaměřen na Komunistickou stranu Československa. Při svém bádání se zaměřovali na velké 

množství dílčích fondů, které obsahují podklady z činnosti nejvyšších stranických kolektivních orgánů, 

informace ohledně obsazování nejvyšších postů a v neposlední řadě například taktéž kádrové posud-

ky, které sloužily při personálních otázkách. Právě posledně jmenované posudky byly nejvíce přínosné 

při sestavování jednotlivých profilů sledovaných představitelů. Dále se autoři samozřejmě zabývali 

taktéž fondy justičními a fondy, které obsahují informace z fungování prokuratur a množstvím dalších 

archivních materiálů na celém území České i Slovenské republiky. Vzhledem k tomu, že nelze jedno-

značně vycházet z předpokladu, že veškeré dostupné archivní materiály, které jsou v rámci tohoto te- 
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matického rozsahu k dispozici, budou mít totožnou informační hodnotu, lze bezesporu tvrdit, že se 

autoři zhostili velmi nelehké a náročné práce.  

Co se poté týká samotného obsahu publikace jako takové, jedná se o jednotlivá biografická hesla 

konkrétních představitelů nejvyšších orgánů justice a prokuratury zmiňované doby. U většiny takto 

zpracovaných hesel se nachází základní údaje o narození a úmrtí, údaje o vzdělání, členství v politic-

kých stranách či společenských organizacích, dále poté zaměstnání, veřejná funkce, údaje o státní 

službě a případná publikační činnost. Závěrem každého hesla je uvedena stručná poznámka, obsahu-

jící určité doplňující informace a prameny, ze kterých bylo při tvorbě hesla vycházeno. Samozřejmě se 

obsah každého hesla liší v návaznosti na skutečnosti, jaké informace byly autory objeveny a do jaké 

míry byly vyhodnoceny jako věrohodné či přínosné pro vykreslení každé jednotlivé osobnosti.  

Osobně hodnotím tuto publikaci jako velmi zdařilou. Jedná se o přehledné podání výčtu osob, které 

sehrály nemalou roli v rámci fungování komunistického režimu na našem území. Takto vytvořený 

přehled poskytuje základní a zároveň nezřídka zajímavé informace. Publikace může dle mého názoru 

posloužit každému, kdo by se v budoucnu čímkoli souvisejícím zabýval či například pouze našel zauje-

tí v tomto tématu. V neposlední řadě může být publikace díky obsahujícím pramenům zdrojem pro 

další bádání budoucích autorům publikací podobných témat. 

Alena Korábová 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Strana | 11  

 

 

NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

DĚJINY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY: 
1919-2019. 2. DÍL (1989-2019). 
Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen 
  
ISBN 978-80-210-9241-9 
 
 
Masarykova univerzita, Brno, 2019, 689 stran 

 

 

 

 

AUTONOMIE VŮLE ZŮSTAVITELE PODLE OBČANSKÉHO  
ZÁKONÍKU Z HISTORICKÉ PERSPEKTIVY 
Pavel Salák, Radek Černoch, Ondřej Horák 
 
ISBN 978-80-210-9474-1 
 
 
Masarykova univerzita, Brno, 2019, 185 stran 

 
Dostupné online zde: 

 

 

 

PŘÍBĚH ČESKOSLOVENSKÉ ÚSTAVY 1920. 
I. PŘÍPRAVA A PŘIJETÍ ÚSTAVNÍ LISTINY  
Jan Kuklík 
  
ISBN 978-80-246-4541-4 
 
 
Karolinum, Praha, 2020, 334 stran 

 

  

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/gacr-salak-autonomie.pdf
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VZNIK ČESKOSLOVENSKA A PROVINCIE DEUTSCHBÖHMEN 
Jaroslav Pažout, Pavel Jakubec 
  
ISBN 978-80-7494-472-7 
 
 
Scriptorium, Dolní Břežany, 2019, 288 stran 

 

 

 

 

FORMOVÁNÍ HRANICE NA MORAVĚ PO ROCE 1918 
  
  
ISBN 978-80-88145-32-5 
 
 
Moravský zemský archiv v Brně, Brno, 2019, 229 stran 

 

 

 

 
DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA II.  
(1848 – 1948), 2. vyd.                         
Peter Mosný, Miriam Laclavíková  
 
ISBN 978-80-571-0103-1 
 
 
Wolters Kluwer, Bratislava, 2020, 180 stran 
 

 

 

 

Darovanie s príkazom v rímskom práve 
Veronika Kleňová 
  
ISBN 978-80-7502-423-7 
 
 
Leges, Praha, 2020, 364 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 49/2 

 

 

STATĚ 
 

Jan Kuklík – Petra Skřejpková: Frost Comes out of the 
Kremlin: Changes in Property Law and the Adoption of 
the Civil Code in 1950 

Jan Kuklík – Petra Skřejpková: Changes in Family Law and 
the Adoption of the Family Act in 1949 

Anna Moszyńska: Work on the Polish Civil Code in Stali-
nist Period (1948–1956) 

Martin Löhnig: Drafting a New Civil Code in the GDR: Sta-
linism  

Martin Löhnig: Family Law in the SOZ/GDR I: Stalinism 

Raphaela Etzold: Gleichberechtigung in erster Instanz – 
Scheidungsurteile der 1950er Jahre im Ost-/West-
Vergleich 

 
 

VARIA 

Pavel Ondřejek: Koncepce systematiky práva předcházející právnímu pozitivismu 19. století  

Vojtech Vladár: Právne reflexie antického pojmu ἐκκλησία v zriadení ranej Katolíckej cirkvi 

 

STUDENTSKÉ PRÁCE 

Adam Csukás: Kritická analýza zřízení evangelické církve v Předlitavsku 

 

KRONIKA 

Nachruf auf Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Lieberwirth (Heiner Lück) 

 

RECENZE 

Illýová, Z. – Malatinský, M. Dva procesy s Vojtechom Tukom (Adriana Švecová, Miriam Laclavíková)  

Mosný, P. a kol. Nacistické protižidovské zákonodarstvo a stredná Európa (Vladimír Kindl)  

Sató, D. Die Hallischen Schöffenbücher aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts (Jiří Šouša jr.)   

Vojáček, L. První československý zákon: pokus o opožděný komentář (Pavel Maršálek) 

 

ANOTACE A ZPRÁVY 

Čtvrté pražské rozhovory o vztahu církví a státu: Spiritual Care in Public Institutions (Jan Beránek)  



Strana | 14  

 

 

Na prahu nové doby: zpráva o Mezioborové konferenci o počátcích Československé republiky (Jan 
Kober) 

Workshopy k menšinové otázce v Budapešti a Kolíně spoluorganizované PFUK (René Petráš) 

On the North-West Borders of Roman Empire. 73rd Annual Conference of the SIHDA in Edinburgh, 
UK, 3–7 September 2019 (Kamila Stloukalová) 

 

Plný text PHS č. 49/2 je dostupný na tomto odkazu: 
https://karolinum.cz/data/cascislo/8084/PHS_49_2.pdf  
 
 
 

https://karolinum.cz/data/cascislo/8084/PHS_49_2.pdf
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

HISTORIA ET THEORIA IURIS 

 roč. 11, č. 1/2019 
 

 

STATĚ 

BRTKO, Róbert: Kontroverzia prokuliánskych a sabinián-
skych právnikov týkajúca sa mancipačných zvierat, ktoré 
sa dajú skrotiť jarmom alebo sedlom 

ČOKYNOVÁ, Terézia – KÖSZEGHY, Adam: Deformácia 
vlastníckeho práva vo svetle kodifikácií občianskeho práva 
v 20. storočí v Československu 

FÁBRY, Branislav: Zmeny vo filozofickom vnímaní proble-
matiky vlastníctva  

FEKETE, Imrich: Princíp akcesie a superficiálna zásada 
(pozitívnoprávna a historická štúdia)   

HRON, Igor – KIŠŠOVÁ, Sára: Nútené vysťahovanie vo 
svetle rozhodovacej činnosti európskeho súdu pre ľudské 
práva 

KASINEC, Rudolf: Prehodnotenie vzťahu k pôde: mimo-
európsky pohľad 

KLINCOVÁ, Zuzana: Vydržanie vlastníckeho práva manželmi v podmienkach Slovenskej republiky  

MÁČAJ, Adam: Zásahy do práva vlastniť majetok v kontexte nájmu bytov a následky pre právny pori-
adok Slovenskej republiky 

MAGDOLEN, Martin: Úskalia výkonu záložného práva pri dobrovoľných dražbách   

MARKOVÁ, Viktória: Na pomedzí medzi laesio enormis a úžerou (?) – inštitút Übervorteilung v práv-
nom poriadku Švajčiarska  

MARTINCOVÁ, Lenka: Nazeranie na vlastníctvo a vlastnícke právo po roku 1948  

MÉSZÁROS, Tomáš: Filozoficko-teoretické determinanty revízie vecných práv   

METEŇKANYČ, Olexij M.: Nezistení a neznámi vlastníci pôdy v podmienkach Slovenskej republiky  

MLKVÁ ILLÝOVÁ, Zuzana: Nájom ako vecné právo?  

MLKVÝ, Matej: K problematike definovania vlastníctva a vlastníckeho práva  

PORUBAN, Andrej: Od obmedzenia prevodu nehnuteľnosti k záložnému právu v Zákonníku práce   

SEDLIAK, Vladimír – MEŇHARTOVÁ, Sandra: Právo stavby v podmienkach slovenského a rakúskeho 
civilného práva   

SOMBATI, Ján: Politické a právne aspekty reštitúcií pozemkového vlastníctva na Slovensku po roku 
1989 

ŠURKALA, Ján: Výzvy pre slovenské pozemkové právo v prostredí marginalizovaných rómskych ko-
munít 

 
Plný text časopisu je dostupný na tomto odkazu: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2019-1_02.pdf 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2019-1_02.pdf
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

HISTORIA ET THEORIA IURIS 

 roč. 11, č. 2/2019 
 

 

STATĚ 

BELEŠ, Andrej – GREGOR, Martin: Právna úprava postihu 
korupcie v Československu   

FIAMOVÁ, Martina: Židovská komunita a majoritná spo-
ločnosť v Zlatých Moravciach po roku 1945  

LANCZOVÁ, Ingrid: La Szabadságharc: Uhorsko-talianske 
revolučné priateľstvo  

METEŇKANYČ, Olexij M.: Právna hermeneutika a predpo-
rozumenie interpreta práva  

ŠMIGEĽ, Michal: Kontúry židovskej otázky na Slovensku v 
rokoch 1945 – 1953  

RECENZE 

LANCZOVÁ, Ingrid. Dejiny právnej úpravy rozvodov na území Slovenska. Praha: Leges, 2018, 160 s. 
(Iva Dudášová) 

FRUTHOVÁ, Veronika – NOVÁK, Marek. Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a 
dnes. Praha: Auditorium, 2018, 264 s. (Martin Gregor)   

 
ZPRÁVY 

Správa z konania inauguračnej prednášky doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD. (Martin Gregor) 
  
Správa z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Branislava Fábryho, PhD. (Mar-
tin Gregor)   

 
Plný text časopisu je dostupný na tomto odkazu: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2019-2.pdf 

  

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2019-2.pdf
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

HISTORIA ET THEORIA IURIS 

 roč. 11, č. 3/2019 
 

 

STATĚ 

GREGOR, Martin – BELEŠ, Andrej: Sedemdesiate roky 20. 
storočia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave 

KŐSZEGHY, Adam: Historický vývoj odbornej starostlivosti 

MARTINCOVÁ, Lenka: Národný podnik ako nový subjekt 
československého povojnového hospodárstva a jeho 
premeny  

MARTIŠKOVÁ, Monika: Hodina dezinterpretácie judikatú-
ry Európskeho súdu pre ľudské práva Ústavným súdom 
Slovenskej republiky. Problematická argumentácia v ob-
lasti trestného práva  

METEŇKANYČ, Olexij M.: Stoicizmus v Ríme a jeho miesto 
v antickej filozofii   

RUŽIČKA, Ondrej: Legitimita v podmienkach Slovenskej 
republiky  

RECENZE 

BĚLOVSKÝ, P.: Usucapio. Vydržení v římském právu, Praha: Auditorium, 2018, 248 s. (Ján Ivančík) 
 

ZPRÁVY 

Správa o habilitačnom konaní Mgr. Mateja Mlkvého, PhD., LL.M. (Lenka Martincová)  
 
Správa o habilitačnom konaní Mgr. et Mgr. Ondreja Podolca, PhD. (Lenka Martincová)   

 
Plný text časopisu je dostupný na tomto odkazu: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2019-3.pdf  

 

  

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2019-3.pdf
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IUS HONORARIUM –  

ŘÍMSKÉ MAGISTRATURY A JEJICH ČINNOST  

Sborník z konference  

Pavel Salák, Lucie Mrázková (eds.) 

Brno: Masarykova univerzita, 2019, 146 s. 
 

 

 

„Honorárne“ záväzky v justiniánskej kodifikácii (Róbert 
Brtko) 

Rímski magistráti a trestné činy proti verejnému majetku 
(Martin Gregor) 

Epikia v kánonickoprávnej doktríne ako korektív podľa 
vzoru rímskej aequitas (Matúš Nemec) 

Recepce praetorských deliktů metus a dolus v Knize písaře 
Jana (Marek Novák) 

Ius honorarium a služebnosti (Jan Šejdl) 

Stylus Romanae curiae ako inšpiračný zdroj v histórii a 
dnes (Vojtech Vladár) 

Praefectus annonae (Vladimír Vrana) 

Praetorská reforma předvolání k soudu (Pavel Záliš) 

 

Plný text sborníku je dostupný na tomto odkazu: 
https://www.law.muni.cz/sborniky/iushonorarium2019/ius_honorarium-2019.pdf  

https://www.law.muni.cz/sborniky/iushonorarium2019/ius_honorarium-2019.pdf
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Seminář „Nationalsozialismus und Völkerrecht“ 
 

Ve dnech 13. a 14. ledna 2020 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity konal dvoudenní spo-

lečný seminář studentů brněnské a  vídeňské právnické fakulty, který se tématicky zaměřil na vztah 

německého národního socialismu a mezinárodního práva. Jednalo se tak již v pořadí o druhé společ-

né setkání zorganizované Katedrou dějin státu a práva brněské právnické fakulty a Institutem pro 

právní a ústavní dějiny Právnické fakulty Univerzity ve Vídni, v jehož rámci zaznělo více než dvacet 

referátů, ve kterých studenti prezentovali obsah svých seminárních prací. 

Již v roce 2019 se ve Znojmě uskutečnil první seminář na téma „Friede durch Recht“ a Univ.-Prof. Dr. 

iur. Miloš Vec a doc. JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. plánují na leden příštího roku další setkání 

českých a rakouských studentů k dějinám mezinárodního práva, tentokráte v Telči. 

Jaromír Tauchen 

 

 
Z učitelů zleva: Jaromír Tauchen, Miloš Vec a Pavel Sálák. Foto: Hana Čejková. 
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Collegium iuris Romani v jarním semestru 2020 

 

Collegium iuris Romani (CIR) po přestávce o zkouškovém období obnovilo svou činnost už na samém 

počátku jarního semestru, tedy v první den výuky na Právnické fakultě MU. V pondělí 24. února 2020       

v pravé poledne tak proběhla přednáška JUDr. Mgr. Petry Capandové, Ph.D., na téma Římskoprávní 

principy a interpretační metody v současné aplikační praxi slovenských ústavních činitelů. Základní 

poučky o římském právu jako základu současného soukromého práva si tak studenti významně rozší-

řili i o oblast práva veřejného – v rámci přednášky se diskutovalo zejména o využití „romanistického“ 

způsobu myšlení. Tento způsob se totiž znatelně uplatní i v dnešní praxi, kdy romanista vidí často 

právní otázky v jiných souvislostech nebo z jiného úhlu pohledu než právník, který se zabývá čistě 

platným právem. I v řešení aktuálních otázek právní praxe, zejména při přijímání nových zákonů, tak 

ke slovu přichází římské právo a jeho postupy a interpretační metody. Živá diskuze během tohoto 

setkání tak poukázala na poměrně netušené výhody, které romanistům jejich obor dává.  

Další plánované akce bohužel zastavilo přerušení kontaktní výuky na vysokých školách. Byly tak odlo-

ženy všechny plánované přednášky i další program, nicméně se jedná pouze o přesun a nikoliv o zru-

šení. Pravděpodobně v podzimním semestru 2020 se tedy bude opět konat série přednášek se širo-

kým tematickým rozpětím, od zrodu Ústavy 1920 či zrodu lidských práv přes ochranu českosloven-

ských hranic po otázku, se kterými ustanoveními občanského zákoníku by římské právo mělo až 

osobní problém.  

Členové CIR se v mezidobí zapojují do dobrovolnické činnosti – ať již v rámci databáze dobrovolníků 

MU, nebo v rámci studentské právní poradny, zřízené přímo Právnickou fakultou MU pro právní otáz-

ky ve spojitosti s koronavirem. Za jejich ochotu věnovat svůj čas a úsilí jim náleží velké poděkování.  

Lucie Mrázková 

 
Petra Capandová při přednášce. Foto: Lucie Mrázková. 
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Zpráva ze semináře Právo a jazyk – Gniezno 

Od 28. února do 1. března 2020 se v polském Gniezně konal seminář studentů polských právnických 

fakult, již tradiční „Právo a jazyk“. Letošní ročník se věnoval pojmu „manželství“ v různých právních 

řádech, a to zejména, jak název celého cyklu napovídá, z jazykového hlediska. Oproti předchozím 

ročníkům, které se většinou zaměřovaly na velmi úzce definovaná témata, se organizátoři rozhodli 

pro mírnou změnu rozsahu, a tak se jednotlivé příspěvky dotkly nejen jazykové stránky pojmu man-

želství, ale kupříkladu i jeho formy nebo právního zakotvení jiných forem soužití a jejich odlišnosti od 

manželství.  

Semináře se zúčastnili studenti ze tří polských právnických fakult, resp. jejich studentských organizací 

(Kolo Naukowe), a to z Jagellonské univerzity v Krakově, Univerzity ve Wroclavi a samozřejmě z pořá-

dající Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Seminář zahájil přednáškou prof. Wojciech Dajczak 

(UAM), který přestavil pojetí manželství ve starověkém Římě a zároveň nastínil otázky, které je po-

třebné zkoumat u všech právních řádů, aby bylo možné dojít ke zobecňujícím závěrům. Po této úvod-

ní přednášce následovaly příspěvky týkající se manželství ve vybraných zemích – Polsku, Německu, 

Itálii, Francii, Španělsku, USA, Indii, Číně a České republice, a zastoupeno bylo rovněž právo kanonic-

ké. Závěrečné shrnutí odhalilo řadu podobností v jednotlivých zemích, zejména z hlediska privilego-

vaného postavení manželství oproti jiným formám soužití či důrazu na trvalost tohoto svazku.  

Organizátoři připravili rovněž bohatý doprovodný program včetně prohlídky města, který umožnil i 

navázání osobních kontaktů mezi účastníky. Sedmý ročník tohoto semináře se tak opět setkal s velmi 

pozitivním ohlasem a lze pouze očekávat, že v tradici tohoto setkávání se bude nadále pokračovat. 

Lucie Mrázková 
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Foto: archiv Bona Fides. 
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 
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UPOZORNĚNÍ 

 

Dovolujeme si členům Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., připomenout každoroční 
povinnost uhradit členský příspěvek ve výši 500 Kč.  

Částku převádějte prostřednictvím bankovního převodu na účet č. 253131164/0300, který je 
veden u ČSOB. (IBAN CZ5003000000000253131164); SWIFT kód CEKOCZPP.  

Jako variabilní symbol uvádějte datum narození a do poznámky u platebního příkazu uveďte 
vaše jméno a příjmení. 
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