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Vážení členové                                               

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

dovolujeme si Vám zaslat letošní poslední řád-

né číslo našeho bulletinu, ve kterém opět na-

leznete recenze a anotace celé řady nově vy-

šlých právněhistorických knih, pozvánky na 

konference, jakož i další informace z oblasti 

právní historie a římského práva.  

Poslední čtvrtletí letošního roku se představen-

stvo Evropské společnosti pro právní dějiny 

zaměřilo na organizaci tří setkání, na kterých 

byly nejen odborné, nýbrž i široké veřejnosti 

představeny dosud vydané svazky Encyklope-

die českých právních dějin. Spolupracovala 

přitom se svými partnery, kterými se stal Ústav 

pro studium totalitních režimů, Informační 

středisko Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR, Královská kanonie premonstrátů na Stra-

hově a Právnická fakulta Masarykovy univerzi-

ty. Fotografie z těchto akcí naleznete na inter-

netových stránkách společnosti a obrazový 

záznam je možné shlédnout na těchto odka-

zech: 

• https://youtu.be/rblWTVrY5A0 

• https://youtu.be/fBiCWa1wK6o 

• https://youtu.be/JIlL2CpzlpI 

Rádi 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. 

Uživatele facebooku si dovolujeme upozornit 

na existenci skupiny Evropské společnosti pro 

právní dějiny a vyzýváme tímto její členy, aby 

se k ní přidali. Naše skupina představuje mož-

nost získat aktuální informace z našeho oboru.  

Naleznete ji na odkazu: 

  

https://www.facebook.com/groups/27128778

6103/  

Na závěr bychom chtěli všem členům popřát 

klidné prožití blížících se svátků vánočních a 

mnoho nejen tvůrčích úspěchů do nového roku 

2018. 

 

Představenstvo  

Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 

https://youtu.be/rblWTVrY5A0
https://youtu.be/fBiCWa1wK6o
https://youtu.be/JIlL2CpzlpI
https://www.facebook.com/groups/271287786103/
https://www.facebook.com/groups/271287786103/
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Ján Štefanica: Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu  

Brno: The European Society for History of Law v koedici s KEY Publishing, 2017, 252 s. 
(ISBN 978-80-87475-52-2, 978-80-7418-273-0) 

 
Některé události, které se odehrály na území Slovenska v době ko-

munistické diktatury, lze považovat za události, které mají spíše 

regionální význam. Pak jsou tu však takové, které se svým význa-

mem stávají milníky historie v celorepublikovém měřítku tehdejší 

Československé republiky. Jednou z těchto událostí byla také kam-

paň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu, která se odehrá-

la mezi léty 1948 a 1961.  

Nejenom tomuto období, ale i celým moderním slovenským práv-

ním dějinám, se věnuje slovenský právní historik Ján Štefanica. Jeho 

kniha, kterou bych chtěl tímto čtenáři představit, se nazývá Kampaň 

proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu. Byla vydána v roce 

2017 nakladatelstvím KEY Publishing, s.r.o. v edici Monografie, ve 

spolupráci s The European Society for History of Law. Jak již název knihy naznačuje, hlavním tématem 

publikace jsou procesy se slovenskými komunistickými představiteli, které navazovaly na obdobné 

procesy na celostátní úrovni, z nichž nejznámější je proces s Rudolfem Slánským a spol. Význam těch-

to procesů spočívá především v tom, že se v této kampani komunistický aparát v poprvé postavil cíle-

ně proti příslušníkům slovenského národa, když tyto procesy byly zaměřeny již od počátku vůči nim.  

Autor ve formě monografie seznamuje na 252 stranách čtenáře s celým průběhem a okolnostmi pro-

cesů s takzvanými slovenskými buržoazními nacionalisty, když poutavým způsobem vykládá celou 

problematiku tak, aby na jednu stranu podal co nejvíce informací odbornému čtenáři, ale zároveň 

aby byla zachována čtivost pro laiky, kteří se o tuto oblast zajímají a chtějí své vědomosti prohloubit. 

Publikace obsahuje obsáhlý poznámkový aparát, díky kterému je zachována plynulost textu a čtenář, 

který by se chtěl dozvědět více, bude vědět, kam sáhnout.  

Text knihy je členěn do osmi kapitol, které jsou pak logicky členěny do jednotlivých podkapitol. 

V úvodních třech kapitolách se autor zabývá klíčovým slovem, které celým zbytkem díla prostupuje, 

pojmem buržoazního nacionalismu. Tento pojem zasazuje do širšího historického, politického, ale i 

mezinárodního kontextu. Čtenáře stručným výkladem seznamuje s historií slovenského nacionalismu 

v desetiletích předcházejících kampani a poukazuje na mezinárodní okolnosti, které vedly k tomu, že 

komunistický aparát tuto kampaň spustil.  

V prostřední části se pojednává o právním rámci této události. Autor se zaměřuje především na sou-

dobou trestněprávní úpravu. Výstižným způsobem je čtenář seznámen se základními trestněprávními 

předpisy, na základě kterých komunistický aparát postupoval, a se způsobem, jakým byly tyto předpi 
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sy interpretovány. Výsledkem toho je, že si čtenář udělá obrázek o tehdejší trestněprávní úpravě 

nejen z pohledu platného a účinného práva, ale i z pohledu jeho aplikace.  

Následně je čtenář, který byl vsazen do právněhistorického kontextu, seznámen s jednotlivými trest-

ními kauzami. Jedná se o 6 nejdůležitějších procesů, které svojí významností vytyčují samotný pojem 

– kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu. Autor tyto procesy vsadil do kontextu ko-

munistických procesů a u každého z nich postupoval tak, že čtenáře seznámil s protagonisty těchto 

procesů a následně postupoval chronologicky, kdy nezapomněl ani na události, které po procesech 

následovaly. Čtenář je tedy seznámen s celým životním příběhem jednotlivých účastníků a dokáže tak 

proces vsadit i do kontextu lidských životů.  

V závěrečné části knihy autor pojednává o společenském dopadu zmíněných procesů na všechny 

vrstvy (nejen) slovenského národa a nezapomněl zmínit ani rehabilitaci obětí v 60. letech. V závěru 

pak autor stručně výše zmíněné procesy zhodnotil nejen z pohledu svého ale i z pohledu současníků. 

Publikace je první svého druhu, když procesy zpracovává komplexním způsobem s akcentem na sou-

dobé trestní právo hmotné a procesní. Jednotlivé procesy pak posuzuje nejen z pohledu historického 

ale i právnického a tím jim dodává nový rozměr. Mezinárodní a vnitrostátní politický kontext pak už 

jen dopomáhá k tomu, že čtenář je vtažen do doby a je schopen události správně interpretovat.  

Jedním z největších kladů této publikace je její široká využitelnost. Najde si totiž své místo nejen 

v knihovnách erudovaných historiků ale i všech těch, kteří se o problematiku dějin 20. století zajímají. 

Konečně je vhodná i pro běžného čtenáře, který není s problematikou seznámen, protože jej autor 

dokáže velmi poutavým způsobem s celým kontextem událostí dostatečně seznámit.  

Závěrem je tedy nutno konstatovat, že výše představená publikace představuje velmi užitečný pří-

spěvek do právněhistorického diskurzu a má ambici se stát součástí knihovny každého právního his-

torika. 

Petr Sedláček 
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

JAN KRČMÁŘ, PAMĚTI. DÍL I. (DO ROKU 1918) 
K vydání připravili Luboš Velek, Alice Velková a Martin Klečacký 
  
ISBN 978-80-7415-146-0 
 
 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Masarykův ústav a Archiv AV, 
Praha, 2017, 580 stran 

 

 

 

 

NOMOKÁNON – PRÁVNOHISTORICKÁ ANALÝZA  
A TRANSKRIPT 
Róbert Jáger 
  
ISBN 978-80-557-1289-5 
 
 
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 
2017, 214 stran 

 

 

 

 

SAMOSPRÁVA MESTA KOŠICE V STREDOVEKU 
Drahoslav Magdoško 
  
ISBN 978-80-8152-507-0 
 
 
Univerzita Pavla Šafírika v Košiciách, Košice, 2017, 301 stran 
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NOTÁRSTVO A INÉ PRÁVNICKÉ PROFESIE V HISTORICKOM  
VÝVOJI 
Róbert Brtko, Tomáš Gábriš, Martin Gregor, Jana Kováčiková,  
Marián Mikl, Matej Mlkvý, Roman Nemec, Ondrej Podolec,  
Ján Šurkala  
 
ISBN 978-80-7502-204-2 
 
Leges, Praha, 2017, 224 stran 

 

 

 

 

TRESTNĚPRÁVNÍ PERZEKUCE ODPŮRCŮ REŽIMU V ČESKOSLO-
VENSKU V OBDOBÍ TAKZVANÉ NORMALIZACE (1969-1989) 
Jaroslav Pažout 
  
ISBN 978-80-7285-205-5 
 
 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 2017, 603 stran 

 

 

 

 
BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK NÁČELNÍKŮ OPERATIVNÍCH SPRÁV 
STÁTNÍ BEZPEČNOSTI V LETECH 1953-1989 
Milan Bárta, Jan Kalous, Daniel Povolný, Jerguš Sivoš, Pavel Žáček  
 
ISBN 978-80-200-2690-3 
 
 
Academia, Praha, 2017, 584 stran 

 

 

 

KARLŠTEJNSKÁ MANSKÁ SOUSTAVA V RANÉM NOVOVĚKU. 
DĚJINY A TRADICE 
Markéta Novotná 
  
ISBN 978-80-7469-055-6 
 
 
Národní archiv, Praha, 2017, 335 stran 
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ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO ÚSTAVNÍ.  
ÚSTAVNÍ VÝVOJ ČESKOSLOVENSKÝ V ROCE 1938 (reprint) 
František Weyr; Ondřej Horák (ed.)  
 
ISBN 978-80-7552-891-9 
 
Wolters Kluwer, Praha, 2017, 424 stran 

 

 

 

 

REKODIFIKACE TRESTNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO  
V LETECH 1948–1950 
Ivana Bláhová 
  
ISBN 978-80-87284-59-9 
 
 
Auditorium, Praha, 2017, 256 stran 

 

 

 

 
ŘÍMSKÉ PRÁVO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU:  
KOMENTÁŘ A PRAMENY 
Michal Skřejpek, Petr Bělovský, Jan Šejdl, David Falada  
 
ISBN 978-80-87284-65-0 
 
 
Auditorium, Praha, 2017, 304 stran 

 

 

 

CARO AMICO. 60 KAPITOL PRO MICHALA SKŘEJPKA  
ANEB ŘÍMSKÉ PRÁVO NAPŘÍČ STALETÍMI 
Petr Bělovský, Kamila Stloukalová (eds.) 
  
ISBN 978-80-87284-64-3 
 
 
Auditorium, Praha, 2017, 576 stran 
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PRAKTIKUM Z RÍMSKEHO PRÁVA 
Kleňová Veronika  
 
ISBN 978-80-8168-546-0 
 
Wolters Kluwer, Bratislava, 2017, 192 stran 

 

 

 

 

PRÁVO V HEBREJSKÉ BIBLI 
Jiří Kašný 
  
ISBN 978-80-7429-910-0 
 
 
Vyšehrad, Praha, 2017, 224 stran 

 

 

 

 
SVETOVÉ DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA 
Peter Vyšný 
 
ISBN 978-80-568-0023-2 
 
 
Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, 2017, 224 stran 

 

 

 

PRAKTIKUM ZO SVETOVÝCH DEJÍN ŠTÁTU A PRÁVA 
Peter Vyšný 
  
ISBN 978-80-568-0033-1 
 
 
Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, 2017, 144 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW (vol. 8, č. 2/2017) 

 

 

BOOK REVIEWS 
 

Norbert Gross: Reinhold Frank, Urteil – Vollstreckung – 
Nachurteil  

Alexander Krey: Die Praxis der spätmittelalterlichen Lai-
engerichtsbarkeit. Gerichts- und Rechtslandschaften des 
Rhein-Main-Gebietes im 15. Jahrhundert im Vergleich  

Der Wiener Kongress von 1815 im Spiegel der rechtshis-
torischen Literatur (Sammelrezension) 

Gerhard Deter: Zwischen Gilde und Gewebefreiheit (Bd 1, 
Bd 2)  

Michael Lauener: Jeremias Gotthelf – Prediger gegen den 
Rechtsstaat  

 

Petr Toman, Ondřej Šebesta: The Nestors of Czech Advocacy (fascinating lives between sections) 

 
RESEARCH ARTICLES 

Christian Neschwara: Die Brünner Kompilationskommission und ihr Entwurf für die Einleitung zum 
Codex Theresianus. Ein Beitrag im Hinblick auf „300 Jahre Maria Theresia“  
 
Andrew Watson: Changes and Influences on Jury Advocacy in England and Wales during the Second 
Half of the Twentieth Century  
 
Heidi R. Krauss: „Zwischen den Zeilen des Rechts“. Zu verschiedenen Funktionen der Siete Partidas 
Alfons X. von Kastilien  
 
Christoph Bezemek: Leviathan’s Heir. Enlightenment Philosophy and Hereditary Monarchy  
 
Dmitry Poldnikov: The Functional Method as the Staple of Comparative Studies of European Legal 
History in the Early 21st Century?  
 
Eszter Cs. Herger: Die Mitgift. Beiträge zur Ausdeutung des traditionellen Familienmodells im ungari-
schen Ehegüterrecht  
 
Csaba Cservák: A Historical Overview of the Emergence of Certain Electoral Systems  
 
Engjëll Likmeta: Albanian Assembly (Parliament) between Tradition and Development. A Historical-
Legal Approach  
  
Maria Lewandowicz: Is there a Polish Legal Tradition? on the Margins of Considerations Regarding 
the 1933 Code of Obligations  
 



Strana | 9  

 

 
Zoltán J. Tóth: The Abolition of Capital Punishment in the major Countries of Europe  
 
Da Lu: The Birth of Communist Party and Soviet Constitution between China and Hungary  
 
Mónika Ganczer: The Effects of the Differences between the Austrian and the Hungarian Regulation 
of the Rights of Citizenship in a Commune (Heimatrecht, Indigénat, Pertinenza, Illetőség) on the 
Nationality of the Successor States of the Austro-Hungarian Monarchy 
 
Janka Teodóra Nagy: Zoltán Magyarys Rolle in der dogmatischen und praktischen Begründung der 
ungarischen sozialen Verwaltung zwischen den beiden Weltkriegen  
 
Siska Katalin: The Presidency of Religious Affairs of the Republic of Turkey – The Legal Oddity  
 
Stephanie Kucharski, Thomas Gergen: Jüngste Entwicklungslinien in der Urheberrechtsgeschichte - 
das „Gesetz zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs der Urheber und ausübenden Künstler 
auf angemessene Vergütung“ vom 1. März 2017  
 
Diemut Majer – Wolfgang Höhne: Europäische Einigungsbestrebungen vom Mittelalter bis zur Grün-
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 1957 – Teil I.  

 
REPORTS FROM HISTORY OF LAW 
 

Zum 300. Geburtstag von „Kaiserin“ Maria Theresia – Lebensskizze einer Reformerin  
 
70. Geburtstag von Dr. Martin Vogel  
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

HISTORIA ET THEORIA IURIS 1-2/2017 

 

 

STATĚ 

BAVLŠÍKOVÁ, K.: Analýza národnostného zákona z roku 
1868 

BEŇA, J.: Československo a Rusko (1918 – 1920) – vojnový 
stav a stav nevypovedania vojny 

BEŇA, J.: Vznik ČSR, Sovietske Rusko a intervencia 

FICO, M.: Ľudský vek ako okolnosť vylučujúca trestnú 
zodpovednosť v procese unifikácie československého 
trestného práva 

GÁBRIŠ, T.: Taliansky právny realizmus  

GREGOR, M.: Právne postavenie pápeža voči franským 
panovníkom v 8. – 10. storočí 

HORÁK, O.: Viktor Knapp a jeho „problém nacistické 
právní filosofie“ 

ILLYOVÁ, Z.: Úsilie o autonómiu Slovenka v prvých rokoch medzivojnového Československa 

JENČÍK, J.: Sprejerstvo ako výraz slobody prejavu  

KASINEC, R.: Doživotný trest – teoretický pohľad  

KORN, F.: Historicko-spoločenské príčiny a zdroje vymedzenia základných práv a slobôd v ústavách 
demokratických štátov a v medzištátnych zmluvách 

MÉSZÁROS, T.: Kde spravil Fukuyama chybu? (Huntington vracia úder v 21.storočí) 

SOMBATI, J.: Po stopách stredovekého vývoja inštitútu darovania na území Slovenska 

ŠURKALA, J.: Vzostup právneho partikularizmu v súčasnej Európe 

RECENZE 

FICO, M.: Štefanica, Ján: Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu 

LANCZOVÁ, I.: Laclavíková, Miriam – Švecová, Adriana: Praktikum k dejinám štátu a práva na Sloven-
sku. II. zväzok (1848 – 1948) 

LANCZOVÁ, I.: Šošková, Ivana: Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie 
československého rodinného práva 1949 

MARTIŠKOVÁ, M.: Gešková, Katarína – Smyčková, Romana – Zámožík, Jozef: Repetitórium civilného 
procesného práva 
  

ZPRÁVY 

JÁGER, R.: Správa o habilitačnom konaní JUDr. Ivany Šoškovej, PhD. v odbore Teória a dejiny štátu a 
práva 

Plný text časopisu bude dostupný na stánce http://www.pravnedejiny.sk  

http://www.pravnedejiny.sk/
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ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH PRÁVNÍCH DĚJIN 
Prezentace VIII. a IX. svazku, Informační středisko Poslanecké sněmovny, 24. říjen 2017 

Slavnostní požehnání, Strahovský klášter, 6. listopad 2017 

Slavnostní křest prvních deseti svazků, Knihovna PrF MU, 27. listopad 2017 
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Zpráva z 11. sjezdu českých historiků1 
 

Podzimní Olomouc byla ve dnech 13. až 15. září 2017 svědkem dosud největšího setkání historiček 

a historiků v České republice. Celosvětově uznávaní odborníci, historici z Akademie věd ČR, univerzit-

ních pracovišť, archívů, muzeí a památkových ústavů spolu s řadou specialistů z jiných odvětví (práv-

ních, ekonomických, pedagogických aj.) na univerzitní půdě po tři dny debatovali nad pestrým spek-

trem historických témat. Na 11. sjezd českých historiků do Olomouce dorazilo téměř 800 účastníků. 

Program konference pečlivě připravila Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého ve 

spolupráci se Sdružením historiků ČR a s podporou Statutárního města Olomouce.  

Hlavními zahraničními hosty byli emeritní profesorka Lynn Hunt z University of California (Los Ange-

les), která sjezd zahájila svou přednáškou na téma poslání historiků v dnešním světě, a emeritní pro-

fesor Charles Ingrao z Purdue University (Indiana), který se druhý den sjezdu ve své přednášce zamýš-

lel nad změnami v nahlížení na habsburskou monarchii ve světle vývoje společnosti. Během tří dnů 

pak proběhlo 77 sekcí a panelů, jejichž témata procházela napříč dějinami od antiky po 20. století – 

dějiny každodennosti, emigrace a exil, dějiny umění, orální historie, dějiny sportu, turistiky, gender 

studies, dějiny Československa a řada dalších. Své místo si zde našly i právní dějiny, konference se 

zúčastnil například prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JUDr. Kamila Bube-

lová, Ph.D. aj. O rozmanitost témat se zasloužil především inovativní přístup organizátorů, kteří na-

bídli samotným účastníkům možnost vytvořit si vlastní panel, zabezpečit si jeho obsazení i organizaci, 

což se setkalo s nebývalým zájmem jak odborné, tak laické veřejnosti.   

Jedním z volných kongresových panelů, který se konal ve čtvrtek 14. září dopoledne v budově rekto-

rátu Univerzity Palackého, byl i panel s názvem Římské právo v dějinách. Garanty tohoto panelu byli 

JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) a Mgr. et Mgr. Terezie 

Pilarová (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci). Panel byl zaměřen na interdisciplinární 

spolupráci historie a práva a jeho hlavním cílem bylo poukázat na možnosti spolupráce těchto věd-

ních disciplín. Ve snaze o otevřenost a interdisciplinární diskuzi nebyla témata příspěvků předem 

omezena dějinným obdobím, právním odvětvím ani geografickým vymezením. Celkem bylo předne-

seno pět příspěvků seřazených podle historického období. První příspěvek na téma Římské dědické 

právo jako inspirace přednesli JUDr. Adam Talanda a JUDr. Iveta Talandová (Právnická fakulta Univer-

zity Palackého v Olomouci). Jejich příspěvek představil hlavní principy římského dědického práva a 

jejich projevy v dnešním dědickém právu, na kterých ukázali i laickému publiku důležitost znalosti 

římského práva i pro dnešní dobu. Následoval příspěvek Mgr. et Mgr. Terezie Pilarové Od římských 

collegií ke středověkým cechům - právně-historické zamyšlení nad problematikou kontinuity cechov-

ních společenství, věnující se problematice kontinuity cechovních společenstev od antiky po vrcholný 

středověk. Na druhý příspěvek volně navazoval příspěvek doc. JUDr. Miroslava Černého, Ph.D. (Práv-

nická fakulta Západočeské univerzity v Plzni) na téma Responsa a consilia - významný pramen k po-

znání využití římského práva ve středověké právní praxi, který posluchačům přiblížil obsah i vizuální  

                                                           
1 11. sjezd českých historiků – Profesní setkání historiček a historiků České republiky, Olomouc 2017. Internetové stránky 
http://historieolomouc2017.upol.cz/. 
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stránku tohoto druhu právních dobrozdání, věnujících se rozmanitému okruhu konkrétních otázek z 

oblasti soukromého i veřejného práva. Po krátké přestávce následovaly příspěvky JUDr. Petra Do-

stalíka, Ph.D. „Problematika zpracování cizí věci na cestě k modernímu občanskému zákoníku“, který 

se velmi přehledně věnoval právně-historickému vývoji otázky zpracování cizí věci, a JUDr. et Mgr. 

Ondřeje Horáka, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) „...forma byla recipována, 

obsah její zůstal původní, starý.“ Věkové hranice a římskoprávní vlivy zaměřeném na problematiku 

věkových hranic v našem právním vývoji od středověku přes Všeobecný občanský zákoník (1811) až 

po nový občanský zákoník (2012). Příspěvky přednesené v panelu Římské právo v dějinách budou 

v průběhu příštího roku postupně publikovány v odborném časopise Historica Olomucensia – Sborník 

prací historických2.  

Mimo pečlivě připravených témat k vědecké diskuzi byl pro účastníky konference přichystán také 

bohatý doprovodný program v podobě úvodního a závěrečného rautu, barokní opery La Semele nebo 

varhanního koncertu v Kostele svatého Mořice. 

Terezie Pilarová  

  

                                                           
2 Historica Olomucensia – Sborník prací historických: http://www.historie.upol.cz/ho.php 
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Dny práva 2017 - Sekce Katedry dějin státu a práva: (Re-)kodifikace úspěšné a neúspěšné 

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2017 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konal již jede-

náctý ročník mezinárodní konference Dny práva.  

Sekce Katedry dějin státu a práva se letos zaměřila na problematiku rekodifikací v historii. Podnět 

k tomu dalo osmdesátileté výročí vládního návrhu občanského zákoníku, známého jako Osnova 1937. 

Cílem sekce bylo připomenutí i dalších kodifikačních snah od antiky po současnost, které se z různých 

důvodů neosvědčily, nebo naopak osvědčily. Nejširší veřejnost se bude moci seznámit s příspěvky v 

konferenčním sborníku, který bude tradičně zveřejněn na internetových stránkách konference 

(http://www.dnyprava.cz/content/cs/proceedings). 

 

Přednesené příspěvky 

Klara Nagy    Impact assessment in local legislation  

Lajos Csörgits    Assessment of the new electoral law in Hungary  

Paulina Bieś-Srokosz,  
Ewelina Żeslako-Makowska  The codification's problems of Polish administrative law 

Róbert Jáger    Nomokánon – pokus o kodifikáciu cirkevného práva Veľekej Moravy  

Alexandra Letková   Rodinné právo vo svetle kodifikácií počnúc 19. storočím do súčasnosti  

Jana Muránska  Manželské majetkové právo v československom právnom poriadku a 
tendencie jeho vývoja v podmienkach samostatnej Českej a Slovens-
kej republiky  

Dominik Macek  Kodifikace trestního práva v poúnorovém Československu v teorii a 
praxi  

Katarína Bavlšíková   Zákon č. 86/1950 Sb. (Trestný zákon) a jeho aplikácia v ČSR  

Lucie Mrázková   Rekodifikační dopady – příklad výpovědi z nájmu bytu  

Ondřej Horák  Und nun, wer wird es nicht sehr schwer und kützlicht finden, nach 
Homer eine Iliade zu schreiben?“ K. A. Martini a (západo)haličský ob-
čanský zákoník  

Ladislav Vojáček  Od kupce k obchodníkovi a rychle zpět (k prvorepublikové snaze o 
rekodifikaci obchodního práva)  

Ondřej Pavelek    Bolestné v návrhu občanského zákoníku z roku 1937  

Petr Dostalík    Problematika zpracování věci v rámci vládního návrhu z roku 1937 

Jan Šejdl  Kodifikace jako vrchol terminologického vývoje na příkladu služeb-
ností  

Vojtech Vladár   Rekodifikácia práva Latinskej cirkvi 

 

Jaromír Tauchen   

http://www.dnyprava.cz/content/cs/proceedings
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III. Banskobystrické zámocké dni práva – zpráva z konference 

Ve dnech 23. – 24. 11. 2017 se uskutečnila konference s názvem III. Banskobystrické zámocké dni 

práva. Pořádající Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici zvolila zastřešující téma 

„Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví a súčasnej potreby ich synergie“. Prostředí 

zámku Víglaš poblíž Zvolena, kde se konference konala, se již tradičně ukázalo jako velice vhodně 

vybrané, a to nejen díky příjemné atmosféře, ale i dostatečně reprezentativním prostorám, navíc 

velikostí a uspořádáním vhodným pro tento druh akce.  

Konference započala v poklidném duchu u čtvrtečního oběda, po kterém následovalo oficiální, slav-

nostní otevření, na které ihned navazovala plenární sekce. Ta se úzce vázala k zastřešujícímu tématu 

a své příspěvky přednesli mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. (Niekoľko úvah k atomizá-

cii, resp. synergii práva), doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (Efektivita trestnoprávnych a administratív-

noprávnych sankcií v boji proti extrémizmu), prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. (Narastanie komplexity nor-

matívnej právnej regulácie) a doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. (Devastačné účinky verejnoprávnej úpravy 

na súkromnoprávne pohľadávky – Pragmatizmus a morálka v právnej úprave osobných bankrotov). 

Po krátké přestávce byly zahájeny jednotlivé sekce, jednající současně ve čtyřech konferenčních sá-

lech. Sekce veřejného práva se věnovala tématu „Efektivita preventívnej, represívnej a reparačnej 

funkcie sankcií vo verejnom práve a ich vzájomná synergia“, sekce soukromého práva tématu „Proti-

klad, prekrývanie alebo súlad občianskoprávnych a obchodnoprávnych inštitútov“ a projektová sekce 

se zaobírala tématem „Odborné a právne aspekty vytvorenia národného systému stratégie posudzo-

vania a riadenia bezpečnostných rizík“.  

Pro sekci dějin státu a práva a teorie práva pak bylo zvoleno téma „Právne normy, zbierky a kodifiká-

cie – historický vývoj a vplyv na modernú normotvorbu“. Jako první vystoupil Prof. Dr. David Pugsley 

(UK) s polemikou, zda je římské právo spíše právní historií, nebo komparativním odvětvím. Následují-

cí příspěvky se pak zaobíraly kupříkladu charakterem rodinného práva jako odvětví, náboženskou 

svobodou, překážkami manželství či spravedlnosti v trestním právu. 

Následující den pokračovalo jednání v sekcích, a v rámci sekce právněhistorické tak došlo na otázky 

tvorby práva a přístupu k právu, trestněprávní aspekty útoků proti státu, drogovou legislativu 

v období ČSR, albánské zvykové právo či vývoj rozhodování zákonodárců mezi civilním a církevním 

sňatkem. Celkově se konference nesla ve velmi příjemném a plodném duchu, čemuž přispíval i znač-

ný prostor pro diskuzi, který byl bohatě využit. Založenou tradice konání akce v tomto prostředí tak 

bude jistě vhodné v příštích letech dodržet.  

Lucie Mrázková  
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Rozhovor s doc. Mgr. Miroslavem Lysým, Ph.D. 

 
Kam se bude výuka právní historie a římského práva podle Vás na Slovensku ubírat v blízké bu-

doucnosti? (jestli tedy mají nějakou budoucnost?) 

V tomto akademickom roku sa zaviedol na Právnickej fakulte v Bratislave nový študijný program, 

ktorý radikálne mení skladbu a čiastočne aj obsah jednotlivých predmetov. Najväčšia změna spočíva v 

rozdelení bakalárského a magisterského stupňa tak, že kým v tom bakalárskom by mal študent absol-

vovať matériu slovenského práva, v magisterskom stupni sa bude preberať najmä európske a medzi-

národné právo, pričom bude na študentovi, či si vyberie magisterský stupeň v angličtine alebo slo-

venčine.  

Táto zmena zasiahla aj štúdium právno-historických predmetov, ktoré sa tradične vyučovali v prvom 

ročníku. Rímske právo sice v prvom ročníku zostalo, zmenila sa ale štruktúra niektorých tém, pretože 

rímsky proces budú študenti brať až v druhom semestri. Právne dejiny však zostali len ako jednose-

mestrálny propedeutický predmet a zvyšok matérie sa presúva do magisterského stupňa. V ňom sa 

plánuje výučba právnych dejín tak, že v jednom semestri budú študenti preberať celý vývoj ústavné-

ho a správneho práva a v tom druhom semestri zasa celé súkromné a trestné právo.  

Táto zmena je veľmi ambiciózna a bude kľúčové, ako sa študentom podarí zvládnuť pomerne nabitý 

študijný program prvého stupňa. Pokiaľ je mi známe, tak na ostatných fakultách sa zatiaľ nechystajú 

uskutočniť zmenu podobného charakteru, čím však nebudú tieto študijné programy vzájomne na 

Slovensku kompatibilné.  

Odhliadnuc od toho je vidieť, že viac zasiahnutý je systém výučby právnych dejín, ktoré sa teda budú 

presúvať nielen do magisterského stupňa, no dochádza k zmene štruktúry právno-historických pred-

metov, keď základným deliacim kritériom už nebude dejinná etapa (v našom prípade to bol rok 1918, 

kterým sa delila výučba Právnych dejín Slovenska I a II), ale bude to na základe systematiky právnych 

odvetví. Túto zmenu by sme určite realizovali aj v prípade, že by nedošlo k celkovej zmene študijného 

programu a s kolegami sme o nej diskutovali dlho predtým. Vychádzali sme z presvedčenia, že pre 

právnické štúdium je takáto štruktúra logickejšia.  

Právne dejiny v Bratislave budú tiež ovplyvnené aj tým, že pod našu katedru pripadli do portfólia aj 

predmety komparatistického charakteru. Právne dejiny tak budú kombinované s komparatistikou. 

Má to svoju logiku v tom, že už právne dejiny sú istým druhom komparatistiky. Ak sa mám teda vy-

jadriť k budúcnosti právnych dejín a rímskeho práva, tak je nepochybne pozitívom, že sa napriek urči-

tému tlaku podarilo ich výučbu udržať v študijnom programe. Z hľadiska budúcnosti je preto kľúčové, 

ako sa zmenený študijný program osvedčí. Priznám sa, že som nebol priaznivo naklonený presunu 

právnych dejín do magisterského stupňa štúdia a stále pociťujem isté obavy z tejto zmeny, keďže 

týmto budeme v menej intenzívním kontakte so začínajúcimi študentami, čo sa nepochybne nepriaz-

nivo odrazí na počte záverečných prác. Prax ukáže, aký to bude mať dosah na stav našej katedry. 
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Jak hodnotíte současnou úroveň historickoprávní vědy a úroveň současné mladé generace sloven-

ských právních historiků, zejména doktorandů? 

Úroveň právnych dejín ako vedeckej disciplíny na Slovensku je ovplyvnená okrem iného absenciou 

silnejšej generácie medzi 40. a 60. rokom. Tento aspekt je citeľný aj v iných právnych disciplínach a 

úlohu ťahúňa tak musí robiť mladšia generácia. Cez všetky nevýhody je však o akademickú kariéru 

právnych historikov stále záujem. Súčasní doktorandi podľa mňa chápu lepšie ako tí pred desiatimi 

rokmi, že doktorandské štúdium právnych dejín neznamená len odbehnutie si z úradu na dve hodinky 

na fakultu. Tento nešvar je, zdá sa, preč, a dúfajme, že sa už nevráti.  

Tým, že na fakultu mieria doktorandi, ktorí sú motivovaní venovať sa akademickej kariére naplno, je v 

nich vidieť vyššia flexibilita vo výučbe, spolupracujú na celofakultných úlohách a sú publikačne ambi-

ciózni. Zintenzívňuje sa tiež kontakt s historikmi mimo právnických fakúlt. Vo vzdialenejšej minulosti 

bola táto prax úplne normálna, v posledných dekádach však ustala, preto som rád, že opäť spolu viac 

komunikujeme. Z prác kolegov z iných fakúlt ma oslovujú najmä články a monografie z Trnavy a z 

Banskej Bystrice. Osobne ma teší väčší záujem o staršie dejiny a dúfam, že tento trend aj zostane.  
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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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