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Vážení členové                                               

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

stejně jako i v předchozích letech si vám dovo-

lujeme zaslat předvánoční a zároveň i poslední 

řádné číslo našeho bulletinu. Naleznete v něm 

opět celou řadu odkazů na nové knihy, které 

v našich oborech vyšly za poslední kvartál, ja-

kož i obsahy z několika právněhistorických ča-

sopisů.  

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 

2019. 

Představenstvo  

Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 

  

https://www.facebook.com/groups/271287786103/
https://www.facebook.com/groups/271287786103/
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PRÁVNĚHISTORICKÁ KNIHA ROKU 2018 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

 

1) Pořadatelem soutěže (dále jen „soutěž“) je Evropská společnost pro právní dějiny, z.s. (The Euro-

pean Society for History of Law, z.s.), Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620, 

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047 

(dále jen „pořadatel“). 

2) Soutěž probíhá každoročně a jsou v ní hodnoceny odborné knihy se zaměřením na vývoj státu a 

práva vydané na území České republiky a Slovenské republiky v období od 1. ledna do 31. prosin-

ce daného roku. Během ledna roku následujícího pak probíhá vyhodnocení pětičlennou porotou.  

3) Členy poroty pro každý rok jmenuje předseda představenstva pořadatele z odborníků z oblasti 

právní historie z České republiky a Slovenské republiky.  

4) Hodnotí se dle vybraných kritérií známkami od 1 do 10 (nejvyšší), přičemž právněhistorickou kni-

hou roku bude vyhlášena kniha s nejvyšším počtem dosažených bodů. 

5) Porota se může rovněž usnést na tom, že za daný rok ocenění neudělí. 

6) Seznam vybraných knižních titulů, ze kterých bude porota vybírat právněhistorickou knihu roku, 

předloží porotě předseda představenstva. V průběhu soutěžního období může každý předsedovi 

představenstva pořadatele zaslat elektronickou poštou návrh knižního titulu, který může předse-

da představenstva zohlednit při předložení seznamu vybraných knižních titulů porotě.  

7) Vzhledem k zachování naprosté objektivity hodnocení nebudou jména nominovaných knih hod-

nocených porotou dopředu zveřejňována.  

8) Výsledky soutěže za daný rok budou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele 

www.historyoflaw.eu a v Bulletinu Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s.  

9) Autor a vydavatel knihy, která bude vyhlášena právněhistorickou knihou roku, obdrží od pořada-

tele příslušné osvědčení. 

10) Pořadatel je dle svého uvážení oprávněn udělit i zvláštní ocenění či čestné uznání. 

11) Na udělení ocenění není právní nárok. 

  

http://www.historyoflaw.eu/
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Pravněhistorické studie, monotématické číslo na tému: cestovný ruch 

Praha: Karolinum, 2018, r. 48, č. 1  

 
Predmetom anotácie je priblíženie zaznávaného výskumu dejín 

právnej úpravy cestovného ruchu, o čo sa pokúsil hlavný iniciátor 

monotématického čísla Právněhistorických studií (ďalej tiež ako 

PHS) kolega právny historik René Petráš z pražskej právnickej fakul-

ty mierne skorigovať a napraviť tak uvedený deficit. Dejiny cestov-

ného ruchu, resp. turizmu, prestavujú pritom veľmi zaujímavú 

a dodnes vôbec neprebádanú oblasť právnych i všeobecných dejín, 

okrem toho ich možno kontextualizovať k dynamicky sa rozvíjanej 

suboblasti právnej úpravy cestovného ruchu, ktorá v súčasnom 

ponímaní je „súborom právnych predpisov, verejnoprávnej 

a súkromnoprávnej povahy, ktoré upravujú podmienky poskytova-

nie a užívania služieb cestovného ruchu (spotrebiteľské právo ces-

tovného ruchu), podnikania v oblasti cestovného ruchu 

a pracovnoprávne vzťahy v tomto sektore.“ (citované podľa Jurčová, M. – Dobrovodský, R. – Nevolná, 

Z. – Olšovská, A.: Právo cestovného ruchu. Bratislava: C.H. Beck, 2014, s. VII.). Nielen tieto právne 

mantinely si však všímajú nižšie predstavené štúdie v prvom čísle PHS za rok 2018 z pera českých 

autorov René Petráša, Jana Rychlíka, Ivana Jakubca, Jana Štemberka a Lukáša Novotného, pretože 

tématický záber niektorých z nich postihol najmä verejnoprávne vzťahy v oblasti cestovného ruchu, 

najmä vzťahu štátnej administratívy či legislatívy v oblasti regulácie podnikania v cestovnom ruchu, 

podpory propagácie a v čase diktatúr aj priamo organizovania voľného času a štátneho dozoru nad 

ním (najmä v oblasti práva štátu regulovať pasovú politiku a tým regulovať cestovanie do zahraničia).  

Prvý príspevok od René Petráša mal za cieľ prezentovať vo všeobecnej rovine doterajšie skromné 

výsledky českej historiografie, v ktorej za posledne približne desaťročie práve spomínaný autor otvoril 

viacero právnohistorických tém, spojených s dejinami cestovného ruchu. Z tohto uhľa pohľad na po-

známkový aparát a odkazy na použitú literatúru dávajú tušiť, že za uvedenou prierezovou 

a sumarizujúcou štúdiou sa skrýva asi najzrelejší odborník v tejto oblasti právnych dejín. Autor prí-

nosne zhodnocuje neželaný stav právnej historiografie a jej deficity, formuluje veľmi kľúčovú a tra-

dičnú otázku vymedzenia prierezovej právnej úpravy cestovného ruchu, pretože uvedená suboblasť 

právnej úpravy zasahuje nielen do občianskeho hmotného práva, obchodného práva, v ktorých sa 

realizuje právo občana na zmysluplné trávenie voľného času, ktorý mu subjekty podnikania v tejto 

oblasti zabezpečujú alebo sprostredkujú, ale zasahuje aj do oblasti práva správneho a finančného, 

keďže i samotný totalitný štát v niektorých historických etapách mohol a aj priamo podnikal v tejto 

oblasti, resp. vytváral podmienky pre tzv. destinačný management (tzv. tvorba pozitívneho obrazu 

vlastného štátu voči zahraničiu a tým podpora domáceho/zahraničného cestovného ruchu). Navyše 

aj demokratické štáty mali a majú záujem spoluvytvárať pozitívnu politiku v oblasti cestovného ruchu  
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a to aj pri regulácii výdaja pasov, resp. pasovej, colnej kontroly.  

René Petráš v zhode so starším autorom J. Štemberkom pomenúva základné historické medzníky vo 

vývoji právnej úpravy do prvej svetovej vojne, počas medzivojnového Československa a neopomenul 

ani vývoj turizmu po druhej svetovej vojne a napokon detekoval aj zásadné zmeny v jeho úprave po 

roku 1989. Záverom identifikoval najhlavnejšie nespracované témy pre budúcnosť.  

Autorom druhého príspevku je prof. Jan Rychlík z Filozofickej fakulty UK v Prahe, ktorého záujmom sa 

stala téma právnej regulácie cestovania do zahraničia v rokoch 1848 – 1989. Ide o prehľadovú štúdiu 

právnej úpravy v kontexte právnych tendencií podpory a regulácie cestovného ruchu v Európe, no 

autor sa zameral najmä na vývoj právnej úpravy pasového práva v jednotlivých národných, štátnych 

úpravách, posudzujúc právny základ vydávania a odoberania pasov občanom, resp. pasovej politiky 

v jednotlivých politických režimoch, preto pre oblasť dejín totalitarizmu ide minivýskum zaujímavého, 

príslovečného segmentu kontroly komunistického štátu nad svojimi občanmi aj cudzincami. 

Nasledujúce dva príspevky sa venovali nespracovanému obdobiu Protektorátu Čechy a Morava. Ide o 

článok Ivana Jakubca na tému: „Cestovný ruch v soukolí říšské a protektorátní politiky a legislativy. 

Autonomismu a „demokracie“ za protektorátu: cestovní ruch.“ Autor prezentoval výsledky vlastného 

archívneho (fond úradu ríšskeho protektora v Národním archivu v Praze), zrejme iniciačnému výsku-

mu k mikrotéme vzťahu okupačnej správy k protektorátnemu cestovnému (cudzineckému) ruchu 

na báze skúmania existujúcej, ale aj navrhovanej štruktúry riadenia a organizovania turizmu a to 

najmä na príklade nerealizovaného projektu založenia novej centrály: Česko-moravského zväzu pre 

cudzinecký ruch (záverom autor publikoval aj nemecký originál návrhu tejto právnej úpravy).   

Článok Jana Štemberka (ktorý sa mimochodom radí medzi nepočetnú skupinu stabilných bádateľov 

v dejinách moderného českého cestovného ruchu) nesie názov „Cestovný ruch v protektorátnej legis-

latívě.“, sa rovnako venoval protektorátnemu vývoju. Autor štúdiu poňal ako prierezovú sondu do 

hlavných segmentov právnej úpravy (organizácia, doprava, ubytovacia a stravovacie služby, adminis-

tratívne obmedzenie pohybu, voľný čas a dovolenka). Hoci štúdia poskytuje nepreberný a taxatívne 

nevymenovaný počet právnych úprav (aj na úrovni nariaďovacej moci štátnej administratívy), skúse-

ný autor poskytol potrebné vlastné závery, zhmotnené najmä na záver štúdie. Ide však len o zovšeo-

becňujúcu sondu do normatívneho stavu, čerpajúcu z autorových doterajších výskumov v už publiko-

vaných, monografických výstupoch. 

Posledný príspevok Lukáša Novotného sa venoval veľmi lukratívnemu obdobiu existencie a rozvoja 

cestovného ruchu v jednom z štátov východného bloku – v NDR. Východné Nemecko a jeho obyvate-

lia sa na štyridsať rokov (1949-1989) museli totiž obmedziť len na vlastné a štátnou komunistickou 

propagandou generované rekreačné, destinačné lokácie, ktoré vonkoncom nepostačovali uspokojiť 

domáci dopyt a ten sa len ťažko saturoval štátnou mocou tvrdo regulovaných zájazdami do tzv. spri-

atelených krajín komunistickému bloku. Na príklade východonemeckej turistickej politiky a jej práv-

nej úpravy si vieme potom prestaviť aj tú našu československú z čias komunizmu, ktorú charakterizu-

je nielen minimálna právna úprava, ale aj reštriktívna a štátom plne kontrolovaná a z väčšej časti tzv. 

odborových rekreácií aj organizovaná a zabezpečovaná turistická politika.  

V celkovom hodnotení možno vyzdvihnúť zámer editorov uvedeného prvého čísla PHS z roku 2018 

predstaviť a pre niektorých aj odkryť doteraz málo známu oblasť právnej úpravy cestovného ruchu, 

ktorá má už svoje „moderné“ dejiny dávno za sebou a v súčasnosti prechádza do svojej intenzívnej, 

rozvinutej, globalizovanej fázy. Všetci dobre vieme, že turizmus v rámci globalizovaného sveta tvorí  
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vysoké percento HDP v jednotlivých štátoch, i v rámci svetovej ekonomiky, keď tzv. ekonomika voľ-

ného času v bohatých štátoch naberá na ekonomickej aj spoločenskej sile pre svoju príťažlivosť 

a hedonistickú alebo až andrenalínovú povahu jej trávenia. Je preto na mieste zisťovať a skúmať, aké 

boli a sú korene nášho trávenia voľného času, a to v demokratických aj nedemokratických režimoch, 

tiež trávenia dovolenky ako zásadnej formy regenerácie pracovných síl, výberu jej foriem a spôsobov, 

ako aj zásahov a zámerov štátu do výsostne privátnej roviny trávenia súkromia v súkromí, prípadne 

v minulosti aj dnes realizovanej najčastejšie už vo verejnom priestore. 

Adriana Švecová  
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Dajczak, W., Giaro, T., Longschamps de Bérier, F.:  Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego. 

3. vydání. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018, 745 s.  

 

I. V  roce 2018 vyšlo již třetí vydání učebnice římského práva, před-

chozí dvě vydání jsou z roku 2009 a 2014. K napsání učebnice spojili 

síly tři profesoři římského práva: Wojciech Dajczak z Poznaně, To-

masz Giaro z Varšavy a Franciszek Longschamps de Bérier z Krakova.  

Již od prvního vydání přistupují tito autoři k materii římského práva 

poněkud odlišným způsobem. Na rozdíl od tradičních učebnic, které 

vnímají římské právo spíše historicky a podávají výklad antického 

římského práva (ve smyslu archaické římské právo, klasické římské 

právo a právo justiniánské) s nezbytným exkurzem do dějin římské-

ho státu (království, republika, principát a dominát), představují 

polští autoři římské právo jako základ a inspiraci současného sou-

kromého práva, zejména práva občanského. Představují jednotlivé 

pojmy, instituty a zásady římského práva nejen v diskuzi římských 

právníků, tak jak je zachycena v Digestech císaře Justiniána, ale také v diskuzích právníků následují-

cích století, od dob ius commune, přes školu přirozeného práva a právo pandektní až po obraz, jakým 

jednotlivé instituty (držbu, vlastnictví, otázku přechodu rizika ve smluvním právu, zásadu dědického 

práva nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest a mnohé další) zrcadlí moderní 

kodifikace občanského práva (občanský zákoník německý, francouzský, polský) i anglo-americké 

common law. V rámci třetího vydání došlo ke značnému rozšíření obsahu knihy (615 vs. 745 stran), 

text byl aktualizován, zejména v části věnované obligačnímu právu, jehož je autorem W. Dajczak, kde 

byly zapracovány zejména rozsáhlé změny ve francouzském obligačním právu (rozsáhlá novela Code 

civil z listopadu 2016). Učebnice byla rovněž doplněna o věcný rejstřík a rejstřík latinských pojmů. 

Kniha je současně velmi pěkně graficky zpracována, kdy jsou na okrajích stran uvedeny základní po-

jmy pro snazší orientaci čtenáře. Publikaci doprovází 52 nádherných středověkých ilustrací 

k jednotlivým fragmentům Digest, které pocházejí z rukopisu Digestum vetus ze 14. století ze sbírky 

Biblioteky Kornickiej. Učebnici lze doporučit nejen studentům římského práva, ale také autorům di-

plomových a dizertačních prací z oboru právní historie soukromého práva ale také těm, kteří hledají 

kořeny moderního občanského práva.   

II. Čeští studenti i odborná veřejnost se nesetkávají s autorským týmem Dajczak, Giaro, Longschamps 

de Bérier poprvé. Již roku 2013 byly vybrané části prvního vydání této učebnice přeloženy do češtiny 

a doplněny o české právní reálie (Dajczak, W., Giaro, T., Longschamps de Bérier, F., Dostalík, P. Řím-

ské právo. Základy soukromého práva. Olomouc, 2013, 423 s.). V současné době pracuje olomoucko-

brněnský tým na překladu kompletního třetího vydání této učebnice do češtiny, včetně doplnění o 

aktualizovanou českou právní úpravu, tak aby mohla být učebnice používaná v rámci výuky římského 

práva na olomoucké právnické fakultě od zimního semestru 2019.  

Petr Dostalík 

  



Strana | 7  

 

 

Melzer, F., Tégl, P. a kol.: Občanský zákoník. Sv. IX. § 2894–3081. Závazky z deliktů a z jiných práv-

ních důvodů. 

Praha: Leges, 2018, 1728 s.  

 

I. V říjnu 2018 vydalo nakladatelství Leges devátý svazek velkého 

komentáře k občanskému zákoníku, který je věnovaný nejen závaz-

kům z deliktů a z jiných právních důvodů (část čtvrtá, hl. III a IV, § § 

2894–3014), ale také společným, přechodným a závěrečným usta-

novením (část pátá, § 3015–3081), resp. těm, které dosud nebyly 

komentovány v rámci již dříve vydaných dílů.  

Komentář se zaměřuje především na instituty odpovědnosti za 

újmu, nekalé soutěže, bezdůvodného obohacení a nepřikázaného 

jednatelství, neboli – tradiční terminologií – na závazky z deliktů, 

quasideliktů a quasikontraktů. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší a 

nejkomplexnější zpracování této problematiky v domácí literatuře. 

Pro komentáře připravované pod vedením F. Melzera a P. Tégla je 

charakteristické propojení teorie a praxe, komparativní rozměr a 

odvaha přicházet s novými řešeními a myšlenkami. Autoři zohledňují nejen domácí judikaturu a lite-

raturu, ale také zkušenosti zahraničních autorů, zejména rakouských a německých.     

II. Současně chceme upozornit, že na komentáři se podílejí také právní historici a právní teoretici. 

V případě devátého svazku to byl Petr Dostalík a Jan Wintr, první se věnuje problematice upotřebení 

věci ku prospěchu jiného, kde rozebírá instituty versio in rem, lex Rhodia de iactu a actio negotiorum 

gestio utilis; druhý se zabývá platností a účinností. Zohlednění právní tradice se u nich však projevuje 

odlišně až kontradiktorně. U prvního se v textu odráží dlouholetý zájem o problematiku, včetně zna-

losti a zohlednění meziválečné právní vědy. V případě druhého je to ukázka také jednoho tradičního 

přístupu, kterým je přehlížení meziválečné a zejména brněnské právní vědy. V jeho textu sice najde-

me odkaz na Járu Cimrmana, ale ani slovo o přístupu normativistů nebo snad dokonce zohlednění 

prací A. Procházky či J. Krejčího, pro danou oblast klíčových, jak monografií, tak článků. Přitom právě 

problematika platnosti a účinnosti je zajímavá nejen dogmaticky, ale její osvětlení by mohlo usnadnit 

také práci s meziválečnými právními předpisy a literaturou – pokud chceme např. pochopit, proč se 

v zákoně o zrušení šlechtictví objevuje „zákon tento nabývá platnosti dnem vyhlášení“ (§ 4 z. č. 

61/1918 Sb. z. a n.) a kdy vlastně tento zákon nabyl účinnosti, nebo proč byla při přípravě meziváleč-

né rekodifikace, hlavního inspiračního zdroje současné úpravy, tato problematika opakovaně disku-

tována a v uvozovacích ustanoveních osnovy z roku 1931 se místo termínu „účinnost“ mluví o „zá-

vaznosti“. Snad může být právním historikům určitou útěchou, že jinak velmi kvalitní projekt nekončí 

komentářem k § 3081, ale na své vydání čekají ještě další (dosud nevydané) díly.  

Ondřej Horák 
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ADVOKÁTSKE KOMORY NA SLOVENSKU V ROKOCH 
1875 – 1948 
Gajdošová Martina, Kerecman Peter, Ďuriška Zdenko, Kušnír Jo-
zef, Hellenbart Viktória 
  
ISBN 978-80-224-1641-2 
 
 
Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2018, 766 stran 

 

 

 

 

ANTOLÓGIA K DEJINÁM PRÁVNEHO A POLITICKÉHO  
MYSLENIA 
Jarmila Chovancová, Tomáš Gábriš, Andrea Kluknavská 
  
ISBN 978-80-8168-941-3 
 
 
Wolters Kluwer, Bratislava, 2018, 432 stran 

 

 

 

 

ORIGINÁRNÍ ZPŮSOBY NABÝVÁNÍ VLASTNICTVÍ  
V ŘÍMSKÉM PRÁVU A DNES 
Veronika Fruthová, Marek Novák  
 
ISBN 978-80-87284-70-4 
 
 
Auditorium, Praha, 2018, 264 stran 
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VRCHNOSTENSKÉHO HOSPODAŘENÍ KRÁLOVSKÝCH MĚST  
V RANÉM NOVOVĚKU 
Jan Lhoták 
 
ISBN 978-80-88013-63-1 
 
Scriptorium, Praha, 2018, 941 stran 

 

 

 

 

BAVORSKÉ DĚJINY STÁTNÍHO PRÁVA CÍRKEVNÍHO 
Václav Valeš 
  
ISBN 978-80-873616-83-2 
 
 
Nakladetelství Českého lesa, Domažlice, 2018 

 

 

 

 
DIE RECHTSSTELLUNG DER KIRCHEN UND  
RELIGIONSGESELLSCHAFTEN IN TSCHECHIEN 
Stanislav Přibyl 
 
ISBN 978-80-906501-1-4 
 
 
Společnost pro církevní právo, Praha, 2018, 208 stran 

 

 

 

CÍRKEVNÍ DĚJINY – NOVOVĚK 
Drahomír Suchánek, Václav Drška  
 
ISBN 978-80-247-3720-1 
 
 
Grada, Praha, 2018, 502 stran 
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ČESKOSLOVENSKO. DĚJINY STÁTU 
Dejmek Jindřich a kolektiv  
 
ISBN 978-80-7277-572-9 
 
Libri, Praha, 2018, 952 stran 

 

 

 

 

RÍMSKY ŠTÁT A PRÁVO ZA VLÁDY CISÁRA AUGUSTA 
Martin Gregor 
  
ISBN 978-80-7502-304-9 
 
 
Leges, Praha, 2018, 200 stran 

 

 

 

 
LEGAL HISTORICAL TRENDS AND PERSPECTIVES III: 
PRÁVNOHISTORICKÉ TRENDY A VÝHĽADY III. 
Štefan Siskovič, Ingrid Lanczová, Monika Martišková (eds.)  
 
ISBN 978-80-7502-290-5. 
 
 
Leges, Praha, 2018, 258 stran 

 

 

 

VÝZNAMNÍ SLOVENSKÍ PRÁVNICI – VLADIMÍR FAJNOR 
Jozef Vozár 
  
ISBN 978-80-224-1600-9 
 
 
VEDA, Bratislava, 2017, 224 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW (vol. 9, č. 2/2018) 

 

 

BOOK REVIEWS 
 

Joachim Rückert: Unrecht durch Recht. Zur Rechtsge-
schichte der NS-Zeit  

Tommaso Beggio: Paul Koschaker (1879–1951). Rediscov-
ering the Roman Foundations of European Legal Tradition 

 
 
REPORTS FROM HISTORY OF LAW 
 

Universitätsprofessor Dr. Elmar Wadle 80 Jahre  

1918: Untergang der Monarchie und Entstehung der  
Republik – eine Buchanzeige 

Ronnie Bloemberg: The Development of the German Criminal Law of Evidence between 1750 and 
1870: from the System of Legal Proofs to the freie Beweiswürdigung – Part 2  

Malte Wilke: Recht und Macht in Verfahren gegen Hexen – Zugleich eine Untersuchung zur Entste-
hung des Inquisitionsprozesses  

Kamila Staudigl-Ciechowicz: Die „Säuberung“ der Universitäten 1938 am Beispiel der Wiener 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät  

Felix Tilman Wnuck: Rechtspraxis im Protektorat Böhmen und Mähren. Eine Mikrogeschichte des 
Amtsgerichts in Brünn im Jahre 1942  

Raluca Enescu, Leonie Benker: The Birth of Criminalistics and the Transition from Lay to Expert Wit-
nesses in German Courts  

Konstantin Krakovsky: Russian Law Faculty in Prague (1922 – 1935)  

Sonja Pallauf: Der Weg von der „Donaumonarchie“ zur „Republik Deutschösterreich“ 1918 unter 
besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses von Staat und Ländern  

Adolfo A. Díaz-Bautista Cremades: The Low-Empire Society in Diocletian’s Legislation  

Dmitry Poldnikov: The Functional Method to Study the General Part of Contract Law in Historical 
Perspective: pro et contra  

Jacek Wałdoch: Mikhail Gorchakov – the Viceroy of the Kingdom of Poland and his Actions towards 
the National Movement in 1861  

Tomasz Dolata: Patent Legislation of the Kingdom of Poland from 1817 to 1867  

Karol Dąbrowski: Die Distriktskammern, Deutsche Handelskammer für Polen, Handwerksinnungen, 
Handwerkskammern, Hauptgruppen, Industrie- und Handelskammern, kaufmännische Vereine, 
Landwirtschaftskammern und Zwangsverbände im Generalgouvernement – Forschungsmethodik  

Emese Újvári: Die Haftung und die Rechtsverhältnisse der Mitvormünder im römischen Recht  
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Zsuzsanna Peres: Marriage Property Rights of the Hungarian Noble Women according to their Pre-
nuptial Agreements  

Máté Pétervári: One Empire and Two Ways of Public Administration: The Second Level Administra-
tive Division in Austria-Hungary  

Gábor Rokolya: Lawyers, Civil Law Notaries vs. Municipal Scriveners. A Particularity of Hungarian 
Legal History: the Private Activities of Scriveners  

Zsanett Szabó: Legal Practice concerning Counterfeiting as a Crime in Hungary in the Age of Neoab-
solutism (1849 – 1861)  

Zoltán J. Tóth: The Regulation of Criminal Defamation and Insult in Hungary between 1880 – 1979  

Kinga Rigó: Ein Vergissmeinnicht in der ungarischen Rechtsgeschichte – erster Entwurf von József 
Eötvös  

Adam Boóc: Remarks on the New Hungarian Act on Arbitration from a Historical-comparative Per-
spective  

József Pallo: The First Correctional Legislation and Codification Following the Regime Change in Hun-
gary  

Jiří Bílý: Some Notes on Cicero’s Plea on behalf of Caecina. Conclusions and Ways Out  

Diemut Majer, Wolfgang Höhne: Europäische Einigungsbestrebungen vom Mittelalter bis zur Grün-
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 1957 – Teil III. 

 
ANNEX: DAS UNTERSCHIEDLICHE UND DAS VERBINDENDE 

Eszter Cs. Herger: „Das Unterschiedliche und das Verbindende“. Konferenz der Dezső-Márkus-
Forschungsgruppe für Vergleichende Rechtsgeschichte in Pécs (22.-23. März 2018) 

Andrzej Dziadzio: Vertragsfreiheit in der Donaumonarchie. Das Gesetz für Galizien über das Wucher-
verbot  

Eszter Cs. Herger: Die Bedeutung des vertraglichen ehelichen Güterrechts in der Modernisierung des 
ungarischen Privatrechts 

Patrícia Dominika Niklai: Die Modernisierung des Volksunterrichts in Ungarn. Umsetzung des Geset-
zes über den Volksunterricht im Komitat Baranya nach 1868  

Orsolya Falus: The Antecedents of Civil Modernization. A Historical Example of Freedom of Religion 
during the Turkish Occupation in Hungary  

Krisztina Korsósné Delacasse: Der Betrug in der ungarischen Strafrechtskodifikation an der Schwelle 
des 19. Jahrhunderts  

Marian Małecki: Transformations of the Habsburg Monarchy Based on Relics of Legal Culture in 
Galicia  

Yuko Shimada: Modernisierung der japanischen Beschäftigungspraxis. Hatte der Westen einen Ein-
fluss darauf?  

Dan Sato: Die Rechtsmodernisierung in Japan. Unter besonderer Berücksichtigung der mitteleuropä-
ischen Einflüsse  

Marcin Kwiecień: Habsburgische Verfassungsentwürfe vom Ende des 18. Jahrhunderts. Das 
Großherzogtum Toskana und die galizische Charta Leopoldina  

Kinga Császár: The Constitutional Rights of Women and the Objectives of the Hungarian Women’s 
Movements (1867 – 1918) 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

HISTORIA ET THEORIA IURIS 

 roč. 10, č. 1/2018 
 

 

STATĚ 

KASINEC, Rudolf: Premeny a chápanie pojmu revolúcia   

PEKSA, Wladyslaw – PEKSA, Anna Kociolek: „In Focus“, ort 
he turbulent story of the evolution of civil law in the 
Czech Republic through a case study of regulations con-
cerning hotel stays 

PRIHRACKI, Michaela: Iustalionis v judaizme obdobia dru-
hého chrámu   

TOMOVÁ, Zuzana: Vznik prvej slovenskej centrálnej banky 
a jej menová a úverová politika v období 

rokov 1939 až 1945   

TOMOVÁ, Zuzana: Hospodárstvo Slovenska na pozadí 
štátoprávnych a územných zmien v obdobírokov 1938 – 
1945  

RECENZE 

JÁGER, Róbert. Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript. Banská Bystrica: Belianum, 
2017, 213 s. (Miroslav Lysý) 
 

ANOTACE 

GÁBRIŠ, Tomáš - JÁGER, Róbert. Najstaršie právo na Slovensku? Pokus o rekonštrukciu predcyrilo-
metodského normatívneho systému. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, 312 s. (Miroslav Lysý)  

 

ZPRÁVY 

Správa z vedeckej konferencie: „6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov“ 
(Katarína Bavlšíková) 
 
Plný text časopisu je dostupný na tomto odkazu: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2018-1.pdf  

  

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2018-1.pdf
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TÉMATICKÉ ČÍSLO ČASOPISU 

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE IURIDICA  

„100 LET OD VZNIKU ČSR PO DNEŠEK“ 
 

 

STATĚ 

Jan Kudrna: Předmluva 

Jana Reschová: Paradoxy česko-slovenských vztahů 

Ondřej Preuss: Suverenita lidu 1918 a 2018 

Petr Karola: 100 let vztahu státu s církvemi, 100 let křivd a 
svárů 

Ľubor Cibulka, Marek Domin: Formovanie ústavného po-
stavenia prezidenta Slovenskej republiky (Približovanie 
alebo vzďaľovanie sa modelu z prvej československej re-
publiky) 

Jan Kuklík: Proč nebylo Československo republikou hned 
od 28. října 1918? 

Jindřiška Syllová: K postavení opozičního poslance v legis-
lativním procesu za první republiky 

 

Pavel Maršálek: Nacistická okupace českých zemí jako pokus o destrukci české a československé 
státnosti 

Katarína Zavacká: V ilúzii slobody: zdroje a limity slobody slova v povojnovom období (Prípad 
ružomberského Ohňom a perom) 

Jan Kudrna: Ustavení parlamentu při vyhlášení samostatného Československa a Polska: Dvě různé 
cesty s týmž cílem 

Ivan Halász: Republika a republikánske myslenie v Maďarsku po roku 1918 

Maria Kruk: 100 let československé a polské státnosti. Podobnosti a rozdíly 

 
VARIA 

Michal Urban, Simona Trávníčková: Jací jsou dnešní studenti práv 

Jana Kokešová: Svévole zákonodárce v judikatuře Ústavního soudu 

 
Plný text časopisu je dostupný na tomto odkazu:  
https://www.prf.cuni.cz/aktualni-cislo-1-2015-1404051020.html  

 

 

 

https://www.prf.cuni.cz/aktualni-cislo-1-2015-1404051020.html
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ACTA HISTORICO-IURIDICA PILSNENSIA 2017/1.  

PRÁVO V BĚHU ČASU 

Vilém Knoll (ed.)  
 

 

Sára Allafová: Případ Lampleigh v Braithwaite (1615) – jak 
současné anglické právo čerpá z právní historie   

Katarína Bavlšíková: Podnikateľské obmedzenia národ-
nostných menšín na území Slovenska v polovici 20. storo-
čia  

Pawel Cichoň: Ochrona porzadku i bezpieczeňstwa pu-
blicznego w ustawodawstwie Wolnego Miasta Krakowa 
1815-1846 

Endre Domaniczky: Hungary’s Consular and Diplomatie 
Relations with Australia – from a historical view  

Tomáš Gábriš: Uhorské trestné právo medzi súkromným a 
verejným právom   

Barbora Hanzová: K právnímu lexiku starších zábavně-
naučných příruček práva  

Pavel Homolka: Ashford v Thomton (1818) 106 ER 149 aneb poslední soud, který téměř skončil sou-
bojem, na území Velké Británie   

Marek Chudoba: Telekomunikační právo na území České republiky v průběhu času    

Petra Jánošíková: Mezníky daňových soustav na území Čech   

Miriam Laclavíková, Andrea Olšovská: Formovanie ochrany práv zamestnanca (právo zamestnanca 
na súkromie, efektívne využívanie pracovného času a monitorovanie zamestnanca)  

Alexandra Letková, Andrea Kluknavská: Formy korupcie na území Slovenska v 20. storočí  

Izabela Lewandowska-Malec: Problematyka trwalošci konstytucji paňstwa polskiego  

Antonín Lojek: Předmět právně symbolické povahy – vrubovka 

Elžbieta A. Maj: Odpowiedzialnosé dyscyplinama urzedników krajowych w Galicji w okresie autono-
micznym  

Marian Malecki: Namiestnictwo galicyjskie – zarys problematyki badawczej 

Tomáš Pezl: Sto let Balfourovy deklarace 

Jan Podola: Proměny v orgánech vysokých škol od roku 1990 do současnosti   

Ondrej Podolec: Dva obuškové zákony   

Martin Prokeš: O zřízení JAMU a zřízení, zrušení a obnovení jejích fakult   

Marek Starý: „...inspekcí nad hospodářstvím statkův komorních k sobě přijal. Poznámky k zajištění 
hospodářské kontroly ve Valdštejnově Frýdlantském vévodství  

Ján Šurkala: Právna obyčaj ako živý prameň práva  
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Vendulka Valentová: Regály v proměnách času 

Václav Valeš: Vývoj vlastnického práva k někdejšímu velkostatku Pátek u Loun od roku 1918 do sou-

časnosti 

Vojtěch Vrba: Pirátství a symbolika trestu 

Andrzej Wrzyszcz: Das auf den in das Deutsche Reich in den Jahren 1939-1945 eingegliederten pol-

nischen Gebieten angewandte materielle Strafrecht 

 

Bibliografické údaje: 

KNOLL, V. (ed.), Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Právo v běhu času. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2018, 323 s. (ISBN 978-80-7380-711-5). 
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ACTA HISTORICO-IURIDICA PILSNENSIA 2017/2.  

ŘÍMSKÉ PRÁVO A KŘESŤANSTVÍ 

Vilém Knoll (ed.)  
 

 

Petr Bělovský: Nekresťanská cena při uzavírání trhu napříč 
staletími 

Robert Brtko: Vplyv kresťanstva na vývoj vybraných práv-
nych inštitútov v justiniánskom rímskom práve  

Radek Černoch: Odkazy na zbožné účely a D 35, 2, 1, 5   

Miroslav Černý: Křesťanství – Hereze – Římské právo  

Veronika Čunderlík Čerbová: Rímske právo a sväté písmo 
– procesy so sv. Pavlom a aplikácia rímskeho práva 

Veronika Klenová: Donatio mortis causa, quae sub condi-
cione solvatur im klassischen römischen Recht?   

Matúš Nemec: Institutům neronianum. Otázky nad Neró-
novým zákonom voči kresťanom 

Marek Novák: Ostatky svatých pohledem římského práva 
 
  

Adam Talanda, Terezie Pilarová: Úvahy nad dopisem Petra Damianiho o stupních příbuzenství „ius 
romanum servus iuris canonici“  

Drahomír Suchánek: Recepce římského práva a jeho vliv na utváření gregoriánské reformy  

Ján Šurkala: Interakcia kresťanstva a pohanskej idey prirodzenej spravodlivosti   

 

Bibliografické údaje: 
KNOLL, V. (ed.), Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/2. Římské právo a křesťanství. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2018, 203 s. (ISBN 978-80-7380-712-2). 
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Dny práva 2018 

Sekce Katedry dějin státu a práva: Restituce 

Ve dnech 15.-16. listopadu 2018 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konal již dva-

náctý ročník mezinárodní konference Dny práva. Sekce Katedry dějin státu a práva tentokrát zvolila 

téma Restituce, a to jak z pohledu římského práva, tak i z hlediska právních dějin s důrazem na pře-

sah do dnešní doby.  

Na úvod konference vystoupil se svým příspěvkem Stanislav Balík, který přiblížil roli Ústavního soudu 

jako ochránce principu favor restitutionis. Na zmíněné téma poté navázal Ondřej Horák, který se za-

býval vznikem ČSR a odčiněním „bělohorských křivd“. Posléze se sekce zabývala i kulturními otázka-

mi, přičemž Zdeněk Koudelka hovořil o českých korunovačních klenotech v Rakousku a Lukáš Králík 

navázal tématem restituce českých uměleckých sbírek z habsburských fondů po roce 1918. První blok 

příspěvků uzavřela Katarína Bavlšíková, která se věnovala problematice vysídlení moravských Chorva-

tů a jejich restitučním nárokům. 

Druhý blok byl zahájen příspěvkem Adama Friedricha Carla von Pezolda, jehož pohled na téma sekce 

je značně osobní vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o jednoho ze členů rodiny, která se do dnešní 

doby domáhá vůči českému státu svých restitučních práv. Na uvedené poté navázal Jakub Švec, který 

se dlouhodobě zabývá historickými aspekty zestátnění majetku rodu Schwarzenbergů, a Jan Havlíček 

s příspěvkem „Lex Schwarzenberg není historií“. 

Po obědové pauze sekce ve třetím bloku kombinovala témata jak ze současnosti, tak i průřezově his-

torií. Alexandra Letková přiblížila problematiku církevních restitucí na Slovensku a na zmíněné navá-

zal Marek Novák, který se zabýval omezením naturální restituce v rámci majetkového vyrovnání 

s církvemi v českém prostředí. Blok uzavřel Martin Šlosar svým příspěvkem „Restitutio na příkladu 

života M. T. Cicerona“. 

Poslední blok tak navázal na výše uvedené výhradně romanistickými tématy. Zahájen byl Radkem 

Černochem a problematikou užití obratu „restituce“ v Digestech. Následně Václav Dvorský hovořil o 

restituci v případě depozita, na kterého pak navázal Jan Ullmann, přičemž tento se opět věnoval na-

vrácení neprávem nabytého majetku, tentokrát v případě padělaného testamentu v římském právu. 

Konference byla uzavřena příspěvkem Jana Šejdla „Confusio et restitutio“. 

Vzhledem ke zvolenému tématu se tento rok sekce Katedry dějin státu a práva setkala s velkým ohla-

sem i vysokou návštěvností, k čemuž zřejmě přispěl i fakt, že téma je do dnešní doby stále aktuální, 

byť jeho počátky sahají do daleké historie. Je možné tedy konstatovat, že dlouholetá tradice konfe-

rence Dny práva úspěšně pokračuje a věříme, že i v budoucnu se podaří na toto nadále navazovat. 

Alena Korábová, Lucie Mrázková 
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Foto: Archiv PrF MU a Alena Korábová  
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Na Právnické fakultě Univerzity Palackého se křtila Digesta 

Vyvrcholením téměř dva roky trvajícího 

úsilí o zpřístupnění významné právně-

historické památky se dne 2. října 2018 

stal křest justiniánských Digest, stěžejní-

ho pramene římského práva, na jehož 

vydání se podílel tým kolem JUDr. Petra 

Dostalíka, Ph.D., odborného asistenta 

Katedry teorie práva a právních dějin PF 

UP, a olomoucké studentky Lucie Černé. 

Akci otevřela veřejně přístupná přednáš-

ka dr. Dostalíka o vzniku a významu Di-

gest v historii i pro dnešek. Snad již          

v očekávání jeho osobitého přednesu se 

přednáška těšila hojné účasti současných 

i bývalých studentů, a nutno po-

dotknout, že jejich očekávání rozhodně 

nebylo zklamáno. Informačně bohatá i 

vhodně odlehčená přednáška tak byla 

důstojným předestřením samotného 

křtu, u nějž se role kmotry ujala děkanka 

PF UP, JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. 

Dvě a půl kila vážící svazek čítající na 

devět set stran je kompilací děl klasických římských právníků, z jejichž myšlenek stále vychází mnohé, 

nejen evropské právní řády, Českou republiku nevyjímaje. Je to vůbec poprvé, co kniha vychází ve 

svém plném původním znění na území bývalého Československa. 

Publikaci je možné objednat za cenu 2.299,- Kč na webových stránkách Nugis Finem Pu-
blishing: https://publishing.nugisfinem.org/digesta/order 

   

https://publishing.nugisfinem.org/digesta/order
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Zpráva z konference – LXXIIe Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour 

l'Histoire des Droits de l'Antiquité 

Ve dnech 11.-15. září 2018 se v polském 

Krakově konala mezinárodní konference 

Société Internationale Fernand de Visscher 

pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité 

(SIHDA). Respektované mezinárodní fórum 

s dlouholetou tradicí bylo tentokrát svěřeno 

do rukou organizátorům z Jagellonské uni-

verzity v čele s Franciszkem Longchamps de 

Bérierem, kteří se svého úkolu zhostili 

nadmíru elegantně a zajistili naprosto hlad-

ký průběh celého několikadenního setkání. 

Rovněž i zastřešující téma konference bylo 

zvoleno v souladu s mottem jagellonské 

univerzity – Plus ratio quam vis. 

Konference byla zahájena v úterý 11. září 

úvodním panelem, kde po přivítání Fran-

ciszkem Longchamps de Bérierem promlu-

vili Wacław Uruszczak (La fondation de 

l’Université de Cracovie au XIVe siècle. La 

place du droit romain dans les plans de 

Casimir le Grand), Witold Wołodkiewicz 

(Plus ratio quam vis – Universal Maxim) a 

Tomasz Giaro (Rationality in Roman Law). Následující den se již řečníci rozdělili do pěti souběžných 

sekcí, které sice spojovalo zastřešující téma Plus ratio quam vis, nicméně přednášené příspěvky se 

věnovaly nejrůznějším oblastem práva i historickým obdobím od římského práva až po současnost.  

Na konferenci se rovněž objevila řada příspěvků české romanistiky. Již první den jednání v sekcích 

hovořili Pavel Salák (PrF MU, téma Descendant of a Soldier and Soldier’s Last Will), Radek Černoch 

(PrF MU, téma Roman Law Aspects of Today’s donatio mortis causa) a Petr Dostalík (PF UPOL, téma 

The Pass of Risk in the Contract of Sale). Čtvrteční jednání pak patřilo většině zástupců pražské fakul-

ty, kdy hovořila nejdříve Petra Skřejpková (téma Traces of Roman Law in the Laws on Violence in the 

Codification of Municipal Law of the Czech Lands from 1579) a posléze Petr Bělovský (téma The 

Practice and Regulation of Money Lending during the Roman Republic). Poslední jednací den pak 

příspěvky přednesli Jan Šejdl (opět PF UK, téma Piccole osservazioni sulla procedura delle servitù) a 

Lucie Mrázková (PrF MU, téma Enforcing the Land Reforms in Ancient Rome and Inter-war Czechoslo-

vakia). 

Organizátoři rovněž připravili bohatý doprovodný program, který zahrnoval kupříkladu koncert lidové 

hudby, návštěvu krakovské radnice či návštěvu slavných solných dolů (Wieliczka). Po skončení jedná-

ní se účastníci mohli vydat na jeden ze tří nabízených výletů, již tradičně zařazovaných v rámci tohoto 

setkání. Na závěrečném shromáždění byly rovněž představeny další plánované ročníky, pro rok 2019 

se organizace akce ujala Univerzita v Edinburghu. 

Lucie Mrázková  
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Foto: Archiv PrF Krakov a M. Židlická  
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Rozhovor  

s JUDr. Kamilou Bubelovou, Ph.D. 

 
Můžete prosím stručně charakterizovat katedru, jejíž jste vedoucí? 

Olomoucká katedra teorie práva a právních dějin je složena prakticky ze 4 sekcí. Na velkých fakultách 

by tyto sekce tvořily samostatné katedry, my však patříme k fakultám malým, a proto máme obory 

spojeny. Pevně doufám, že žádný obor netrpí útlakem, snažím se všechny podporovat stejně. Tak 

tedy o našich jednotlivých částech: sekce teorie práva, sekce právních dějin, sekce římského práva a 

sekce práva kanonického. Sekce právních dějin zajišťuje výuku povinného předmětu Přehled ústav-

ních dějin novověku a dále většího počtu úžeji zaměřených volitelných předmětů, např. Dějiny trest-

ního práva, Recepce římského práva atd. Od příštího akademického roku bude na naší fakultě zahá-

jen nově akreditovaný program, ve kterém budeme mít ještě další povinný předmět, Dějiny soukro-

mého práva. Sekce římského práva vyučuje dva semestry povinného předmětu Římské právo 1 a 2 a 

opět navazující předměty volitelné, Římské právo obligační, Římské právo trestní ad. V rámci kano-

nického práva, které u nás vyučuje notářka interdiecézního soudu dr. Menke, probíhá výuka dvou 

semestrů volitelných předmětů. Naše katedra rovněž zajišťuje výuku teorie práva a právních dějin pro 

doktorandy ostatních oborů. 

 
Kam se budou právní historie a římské prá-
vo podle Vás ubírat v blízké budoucnosti? 
(Mají-li tedy nějakou budoucnost?) 

V posledních sedmi letech jsme jako katedra 

měli možnost přesvědčit kolegy z ostatních 

kateder, že výuka právních dějin důležitá je. 

Považuji za velký úspěch, že se to podařilo a 

do nového akreditovaného programu přibyl 

další semestr povinných dějin. V rámci naší 

výuky nepreferujeme dříve kritizované me-

morování průřezu celými dějinami, ale za-

měřujeme se na praktickou výuku soustře-

děnou zejména na rozbor dobových práv-

ních pramenů s ohledem na jednotlivé insti-

tuty. Studenti u nás o výuku právních dějin 

zájem mají, a protože studenti při výuce rádi 

využívají moderních metod, přistupujeme      

k tomu právě tímto způsobem. Podíleli jsme 

se na vzniku on-line kurzu římského práva, 

máme elektronicky dostupné materiály k 

výuce a také často studentům doporučuje-

me ke studiu brněnskou elektronickou kni-

hovnu (skeny starých knih). Je to vynikající 

pomůcka. Bohatství odkazu historie i římské- 
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ho práva je možno předávat studentům tak, že o ně mají zájem, nevnímají je jako memorování zby-

tečností a často sami svou vlastní úvahou nebo otázkou nás přivedou k zajímavému právnímu pro-

blému a jeho řešení. Za sebe mohu říct, že učit současnou generaci mileniálů je sice výzva, ale když se 

naladíme na společnou vlnu, baví to i mne a výuka je velmi příjemná. Další vývoj právní historie a 

římského práva vidím tak, že po jistém útlumu nyní nastává vzedmutí zájmu o ně. Tak už to v životě 

chodí, období se střídají. Ani historie, ani římské právo, nejsou odsouzeny k zániku. Těším se na nové 

monografie, o jejichž přípravě vím, a o osud našich oborů nemám obavy. 

Jaký je podle Vás význam římského práva pro výuku? 

Můj osobní názor na význam římského práva vyplývá již z toho, že se římskému právu přes 20 let 

věnuji, stále vymýšlím novinky do výuky, překládám nové fragmenty do Praktika římského práva. I po 

20 letech stále nacházím nové a nové výzvy, nové a nové neprostudované oblasti, a výborná, již dáv-

no římskými právníky vymyšlená, řešení. Tím je také řečeno, k čemu římské právo ve výuce je. Stu-

dent se naučí právnímu myšlení. To není žádná floskule, to sama vidím na rozdílu mezi studenty prv-

ního a vyšších ročníků. Když přijde maturant poprvé k nám do výuky, ještě nedokáže právně uvažo-

vat, nedokáže popsat, co cítí jako spravedlivé, a ani nerozumí právním pojmům. Ve výuce v druhém 

ročníku už je veliký rozdíl, běžně používám odborné latinské termíny a studenti uvažují opravdu jako 

právníci. Není důležité si pamatovat, že věk dospělosti byl v Římě u muže ve 14 letech, ale je důležité 

u řešení právního jednání si vzpomenout právě na to, zda jednající osoba dosáhla právem určeného 

věku. Ve výuce římského práva nejde (stejně jako u právních dějin) o žádné memorování, ale o poro-

zumění problému.  K tomu slouží i vybrané fragmenty z Digest, které používáme v seminářích, stále 

jejich počet rozšiřujeme a na rok 2019 chystáme třetí rozšířené vydání. Na základě evaluací máme 

zpětnou vazbu, že studenti své znalosti z římského práva bohatě využijí ve vyšších ročnících při studiu 

dalších předmětů. 

Jak hodnotíte současnou úroveň historickoprávní vědy a úroveň současné mladé generace právních 
historiků, zejména doktorandů? 

Současná mladá generace právních historiků je dle mého názoru většinou kvalitní. Nemám sice na 

katedře vlastní doktorandy, ale účastním se obhajob na ostatních fakultách, jsem oponentkou diser-

tačních prací a potkávám doktorandy na konferencích, rovněž čtu jejich vydané disertace. Historicko-

právní věda je disciplína náročná a vyžaduje nejvíce studijního času ze všech právních oborů. Také my 

jako olomoucká katedra se můžeme pochlubit vynikajícím historickoprávním počinem, a to komentá-

řem k moravským zemským zřízením z let 1516-1604, jehož autorkou je dr. Jana Janišová. Nechtěla 

bych některého ze schopných mladých právních historiků opomenout, takže si dovolím nejmenovat 

zde ty, jejichž práce mne nejvíce nadchly. Je jich ale dost. 
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 
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UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI  
PRÁVNICKÁ FAKULTA, KATEDRA DEJÍN ŠTÁTU A PRÁVA  

a 
UNIVERZITA V SIENE – PRÁVNICKÁ FAKULTA 

a 
UNIVERZITA WARMINSKO-MAZURSKÁ V OLSZTYNE 

FAKULTA  PRÁVA A VEREJNEJ SPRÁVY 
 

Vás srdečne pozývajú  

na medzinárodnú vedeckú konferenciu,    
ktorá sa uskutoční pod záštitou  

 doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala TUROŠÍKA, PhD. 
dekana fakulty 

 
nazvanú 

 

INŠTITÚTY RODINNÉHO PRÁVA 
V HISTORICKÝCH REFLEXIÁCH 

 

Medzinárodná vedecká konferencia sa bude konať 
v dňoch 28. – 29. marca 2019 (štvrtok, piatok) 

na pôde Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica  

Medzinárodná vedecká konferencia "Inštitúty rodinného práva v historických reflexiách" je organizo-
vaná pri príležitosti 70. výročia prijatia zákona č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve. Nakoľko sa jednalo 
sa o prvý právny predpis, ktorý považujeme za kodifikáciu československého rodinného práva, úče-
lom pripomenutia si prijatia tohto významného právneho predpisu budú organizátori konferencie 
vďační kolegom zo slovenských i zahraničných právnických fakúlt za vystúpenia na témy spojené jed-
nak s historickým vývojom jednotlivých inštitútov rodinného práva od najstarších čias až do súčasnos-
ti a zároveň aj tém, ktoré sú aktuálnymi v súčasnom rodinnom práve. Očakávané sú témy z najširšie-
ho okruhu právnych vied, ktoré sú akokoľvek spojené s právno-historickými, právno-teoretickými, 
propedeutickými či pozitívno právnymi aspektami rodinného práva nielen práva Slovenskej republiky, 
Českej republiky, Poľska ale aj rodinného práva ostatných krajín. 

 
Termín na prihlásenie: 15. február 2019, prípadne 28. február 2018  
 
Prihlasuje sa prostredníctvom vyplnenia konferenčnej prihlášky a jej zaslania na adresu:  
institutyrpkonferenciabb@gmail.com 
 

Organizačný výbor si vyhradzuje právo výberu príspevkov, ktoré budú publikované vo forme kolek-
tívnej monografie a zároveň garantuje publikáciu všetkých prihlásených príspevkov v recenzovanom 
vedeckom zborníku.  

 
Konferenčný poplatok: V prípade prihlásenia sa do 15.2.2019 je konferenčný poplatok 60,- eur za 

aktívnu účasť, za pasívnu účasť 30,- eur.  V prípade prihlásenia sa do 28.2.2019 je konferenčný popla-

tok 70,- eur za aktívnu účasť, za pasívnu účasť 35,- eur.  

  

mailto:institutyrpkonferenciabb@gmail.com
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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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