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Úvodem 

 

 

 

 

 

Počínaje říjnem 2015 se představenstvo Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. rozhodlo zvýšit 
informovanost členské základny vydáváním informační bulletinu, ve kterém jsou otiskovány aktuality 
z oblasti právních dějin, římského práva, kanonického práva a dějin právního myšlení, a to minimálně 
čtyřikrát ročně. Jedná se především o pozvánky na konference, recenze a anotace právněhistorických 
knih či zprávy z vědeckého života (z konferencí, seminářů či kolokvií, obhajob rigorózních 
a disertačních prací, výročí nebo nekrology). 

Bulletin má přidělené ISSN, vychází výhradně v elektronické podobě a členům je zasílán 
prostřednictvím elektronické pošty. Širší veřejnosti je pak zpřístupněn rovněž na internetových 
stránkách Společnosti, kde se nachází i jeho archiv. 

Po prvních pěti letech nyní předkládáme formou této publikace výtah z jednotlivých čísel Bulletinu 
z let 2015-2019 i v tištěné podobě.  

  

Představenstvo Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 
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BULLETIN 

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 1    roč. 1   1. říjen 2015      ISSN 2464-4889 

 

Vážení členové                                               

Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

počínaje říjnem 2015 jsme se rozhodli zvý-

šit informovanost členské základny vydá-

váním informační bulletinu, ve kterém bu-

dou otiskovány aktuality z oblasti právních 

dějin, římského práva, kanonického práva 

a dějin právního myšlení, a to minimálně 

čtyřikrát ročně. Bude se jednat především 

o pozvánky na konference, recenze a ano-

tace právněhistorických knih či zprávy 

z vědeckého života (z konferencí, seminářů 

či kolokvií, obhajob rigorózních a disertač-

ních prací, výročí nebo nekrology). Bulletin 

má přidělené ISSN, bude vycházet výhrad-

ně v elektronické podobě a členům bude 

zasílán prostřednictvím elektronické pošty. 

Širší veřejnosti je zpřístupněn rovněž na 

internetových stránkách Společnosti na 

webové adrese www.historyoflaw.eu, kde 

se bude postupně nacházet jeho archiv. 

Následující rok plánujeme vydávat pro za-

hraniční členy společnosti anglicky psaný 

newsletter, jenž by informoval o událos-

tech právní historie celoevropského vý-

znamu. 

První číslo bulletinu využíváme rovněž 

k tomu, abychom členskou základnu se-

známily se zápisem z valné hromady Evrop-

ské společnosti pro právní dějiny, z. s., kte-

rá se konala dne 30. června 2015 

v souvislosti s provedením povinných změn 

vyplývajících z nového občanského zákoní-

ku. Rovněž došlo k volbě funkcionářů ve 

společnosti na další funkční období. 

Na závěr bychom chtěli všechny členy vy-

zvat, aby sami přispěli do tohoto bulletinu; 

především oceníme zprávy z konferencí či 

recenze či anotace knih. Případně budeme 

rádi i za zasílání pozvánek na konference. 

 

Představenstvo Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 
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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

 

Datum a místo konání valné hromady: 

 30. 6. 2015, 17:00; budova Právnické fakulty MU, Veveří 70, Brno, 611 80 

Svolavatel: 

 doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. (dosavadní předseda představenstva) 

 

Přítomno: 

 27 členů (vč. členů zastoupených na základě plné moci) 

 

Program: 

1) Zahájení valné hromady, vyplnění a ověření prezenční listiny. 

2) Schválení programu valné hromady. 

3) Schválení změny názvu sdružení. 

4) Schválení změny stanov. 

5) Volba členů orgánů spolku. 

6) Výběr osoby oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů do rejstříku spolků. 

7) Úkoly a plán práce na další období. 

8) Diskuse, závěr. 

 

Průběh jednání: 

1) Zahájení valné hromady, vyplnění a ověření Listiny přítomných 

Schůzi zahájil dosavadní předseda představenstva a svolavatel valné hromady doc. JUDr. Ka-

rel Schelle, CSc. 

27 přítomných (vč. zastoupených členů na základě plné moci) se zapsalo do listiny přítom-

ných. Předseda konstatoval, že přítomno 72 % všech členů. Valná hromada je tímto usnáše-

níschopná a je oprávněna rovněž k provedení změny stanov.  

 

2) Schválení programu valné hromady 

Usnesení 1: Přítomní schválili program navržený předsedou (viz výše). 

Hlasování: PRO: 27, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 
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3) Schválení změny názvu sdružení 

Předseda podal návrh na změnu názvu z původního názvu: „Evropská společnost pro právní 

dějiny“ na nový: „Evropská společnost pro právní dějiny, z. s.“ 

Usnesení 2: Přítomní schválili nový název: „Evropská společnost pro právní dějiny, z. s.“. 

Hlasování: PRO: 27, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

 

4) Schválení nových stanov 

Všichni přítomní členové se seznámili s předloženou podobou stanov. Nové znění stanov od-

povídající požadavkům zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, připravil dosavadní 

předseda představenstva. 

Usnesení 3: Přítomní schválili stanovy spolku předložené valné hromadě dne 30. 6. 2015.  

Hlasování: PRO: PRO: 27, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

Schválené stanovy jsou připojeny jako příloha k tomuto zápisu. 

 

5) Volba členů statutárního orgánu (představenstva) a dozorčí rady 

a) Představenstvo spolku je tvořeno 3 členy 

Do představenstva spolku byli valnou hromadou konanou 30. 6. 2015 na funkční období 

5 let zvoleni tito členové: 

1) doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. 

2) JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL. M. 

3) JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D. 

Usnesení 4: Přítomní zvolili představenstvo spolku ve výše uvedeném složení. 

Hlasování: PRO: 27, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

b) Dozorčí rada spolku je tvořena 4 členy. 

Do dozorčí rady spolku byli valnou hromadou konanou 30. 6. 2015 na funkční období 

5 let zvoleni tito členové: 

1) JUDr. Renata Veselá, Ph.D. 

2) JUDr. Antonín Lojek, Ph.D. 

3) PhDr. Mgr. Jakub Razim, Ph.D. 

4) Mgr. Martina Pospíšilová 

Usnesení 5: Přítomní zvolili dozorčí radu spolku ve výše uvedeném složení. 

Hlasování: PRO: 27, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 
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c) Na výkon funkce tajemníka spolku byl navržen JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. 

Usnesení 6: Přítomní zvolili tajemníkem JUDr. Bc. Jaromíra Tauchena, Ph.D., LL.M. 

Hlasování: PRO: 27, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

 

6) Výběr osoby oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů do rejstříku spolků 

Proběhl výběr vhodného kandidáta a jeho volba. 

Usnesení 7: Přítomní schválili osobu oprávněnou k podání návrhu na zápis změn údajů do 

rejstříku spolků. Valnou hromadou byl zvolen doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. 

Hlasování: PRO: 27, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

 

7) Úkoly 

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. neprodleně zajistí návrh na zápis změn údajů spolku do spolko-

vého rejstříku u místně příslušnému rejstříkovému soudu. 

Valná hromada projednala plán práce spolku na další období. 

 

8) Různé, závěr 

V rámci diskuze byla pozitivně zhodnocena dosavadní činnost spolku a diskutovány možnosti 

jeho dalšího rozvoje. 

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. poděkoval přítomným za účast a hlasování a valnou hromadu 

spolku ukončil. 

 

Zapsal: JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL. M.  Datum a podpis: 30. 6. 2015 

Zkontroloval: JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.  Datum a podpis: 30. 6. 2015 

Zápis ověřil: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.  Datum a podpis: 30. 6. 2015 
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ANOTACE KNIH 

 

Encyklopedie českých právních dějin. I. svazek (A-Č) 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 976 s. ISBN 978-80-7380-562-3 

 
V říjnu 2015 vyjde I. svazek několikadílné Encyklopedie 

českých právních dějin. Jedná se o zcela unikátní projekt 

skupiny právních historiků soustředěných v Evropské spo-

lečnosti pro právní dějiny, z. s. (The European Society for 

History of Law), vytvořené v roce 2009 v Brně.  

Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti 

v ČR a SR a řadou historických pracovišť, vědeckých ústa-

vů, archivů, muzeí, ale i odborníků z praxe se podařilo vy-

tvořit několikasetčlenný kolektiv autorů z České a Sloven-

ské republiky, ale i z Rakouska, Maďarska, Polska a Ně-

mecka a dalších evropských států. Členy autorského kolek-

tivu jsou všichni významní čeští a slovenští právní historici. 

Výsledkem jejich několikaleté práce je mnohasvazková encyklopedie sumarizující všechny 

důležité poznatky z historie státu a práva na území České republiky.  

Encyklopedie českých právních dějin je strukturována do několika částí. Kromě vstupních 

úvodních studií osvětlujících vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje 

státu a práva na území dnešní České republiky a vývoj právní vědy je hlavní stěžejní částí en-

cyklopedie komplex obsahující věcná hesla. Samostatnou část encyklopedie tvoří několikaset 

- členný soubor životopisů předních českých a československých právníků. Součástí encyklo-

pedie jsou přílohy a podrobný přehled právních dějin v datech. Každé heslo je doplněno po-

drobnou bibliografií a odkazy provázáno s ostatními hesly. 

Až bude publikován první svazek Encyklopedie, vydá u této příležitosti Evropská společnost 

pro právní dějiny, z. s., jako jeden z jejích spolutvůrců, zvláštní číslo tohoto informačního 

bulletinu, ve kterém bude tento projekt podrobně představen. 

Karel Schelle, Jaromír Tauchen 
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Dokumenty tridentského koncilu (latinský text a překlad do češtiny) 

Přeložil Ignác Antonín Hrdina, O. Praem. Praha: KRYSTAL OP, s.r.o., 2015, 335 s. ISBN 987-80-
87183-75-5. Vyšlo ve spolupráci s královskou kanonií premonstrátů na Strahově a Fakultou 
právnickou Západočeské univerzity v Plzni. 

 

Vicarius iudicialis Arcidiecéze pražské a profesor kanonické-

ho práva na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze a na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni 

JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem. přeložil a se 

svolením příslušných církevních orgánů publikoval dokumen-

ty tridentského koncilu. Doplňuje je zápis o potvrzení koncilu 

papežem Piem IV., pět „prováděcích“ aktů papeže z let 1564 

až 1965 a tzv. cenzurní dekalog (deset pravidel o zakázaných 

knihách), sepsaný církevními hodnostáři vybranými trident-

ským koncilem a schválený papežem Piem IV. 

Potřebnost této publikace si zainteresovaný čtenář uvědomí 

už při přečtení názvu. Vybaví se mu, v jaké situaci se 

v polovině 16. století nacházela římskokatolická církev. Uvědomí si, jaké poměry vládly 

v římsko-německé říši a na – k ní do značné míry připoutaném – Apeninském poloostrově, co 

se krátce předtím událo v Anglii, co se dělo ve Francii, k čemu se schylovalo v Nizozemí, jaké 

nové obzory otevřely zámořské objevy či pokroky v přírodních vědách … Zpřístupnění doku-

mentů z koncilního jednání českým čtenářům je proto záslužným počinem. A vůbec nezáleží 

na tom, zda v realizaci závěrů koncilu vidí více obrodu katolické církve, nebo naopak negativ-

ní projevy tzv. rekatolizace. Jistě jej ocení zájemci o církevní dějiny a kanonické právo a jsou 

také důležitým a zajímavým dokumentem pro právní historiografii.  

Ladislav Vojáček 
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Edice Klasická právnická díla   

Jedním z důležitých úkolů každého vědního oboru je pečovat o 

svoji tradici. Tato snaha má rozměr nejen pietní, ale i pragma-

tický. Většina problémů, které řešíme, už byla promýšlena 

mnohokrát a právě v oblasti práva často lépe než se nám to 

daří v současnosti, jak je patrné zejména z problematické reko-

difikace soukromého práva. 

Na formování právní tradice mají nemalý podíl také nakladatel-

ství, mezi nimiž v tomto ohledu vyniká Wolters Kluwer ČR vy-

dávající široce založenou edici Klasická právnická díla. Za svůj 

vznik a rozvoj vděčí dr. Václavu Fialovi a dr. Jiřímu Spáčilovi, 

který se stal jejím redaktorem (v loňském roce pak předal po-

myslnou štafetu autorovi těchto řádků). Pod jejich vedením se 

edice zaměřovala (mj. také s ohledem na rekodifikaci) především na civilistickou literaturu.  

V rámci edice bylo dosud vydáno sedmnáct publikací, v převážné míře formou reprintů. Ta-

křka všem reprintovaným pracím je společné, že byly populární nejen za života svých autorů, 

ale dočkaly se opětovných vydání i po jejich smrti, často za redakce jim blízkých žáků a ná-

stupců. Ve většině případů se jedná svým původním určením o „učebnice“, které však byly 

současně chápány jako reprezentativní syntézy, odrážející dlouholeté vědecké aktivity svých 

tvůrců. 

Vydávání edice bylo zahájeno na přelomu roku 2008/09 dvěma publikacemi Antonína Randy 

(1834–1914), vůdčí osobnosti zakladatelské generace působící na české právnické fakultě po 

rozdělení pražské univerzity a zřejmě nejproslulejšího českého právníka vůbec. Do jednoho 

svazku byly zahrnuty jeho stěžejní práce věnované držbě (1890) a vlastnickému právu (1922). 

Jako druhý svazek byl připraven monumentální pětidílný Všeobecný slovník právní, který pů-

vodně vycházel v letech 1896–1899 pod redakcí Františka X. Veselého (1869–1900). Vydava-

telsky nejplodnějším stal rok 2010, kdy bylo nejprve vydáno trojdílné Obligační právo (1933, 

1946, 1947) Jaromíra Sedláčka (1885–1945), dále v jednom svazku trojdílné Československé 

civilní právo procesní (1932, 1934, 1932) Václava Hory (1873–1959) a konečně také trojdílná 

Učební kniha pandekt (1886) Carla Ludwiga Arndtse (1803–1878); o rok později pak následo-

vala dvoudílná Učebnice soukromého práva římského (1946) Otakara Sommera (1885–1940). 

Zatímco vydání Arndtse je reprintem českého překladu jedné z nejrozšířenějších učebnic za-

chycujících ještě „živé“ římské právo (v některých částech německých zemí platilo až do 

sklonku 19. století), Sommerova práce je již klasickou římskoprávní učebnicí, která však byla 

současně chápána jako úvod do platného soukromého práva. V roce 2012 vyšly v dvousvazku 

Sedláčkovy Všeobecné nauky (1931), zřejmě naše nejoriginálnější zpracování obecné části 

občanského práva, a pod názvem Vlastnické právo tři práce zaměřené na problematiku 

vlastnictví (monografie z roku 1919, komentář z roku 1935 a dosud nevydaná úvaha psaná 

formou dialogu z válečných let); dále pak třídílný Soustavný úvod ve studium nového řízení 

soudního (1897, 1898, 1901) Emila Otta (1845–1924).   
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Jako jubilejní 10. svazek bylo vydáno Občanské právo: část všeobecná (podle 3. vydání z roku 

1925) Emanuela Tilsche (1866–1912), jedno z našich nejvíce ceněných zpracování obecné 

části.  

V loňském roce bylo připraveno k vydání čtyřdílné Právo občanské (1936–1947) Jana Krčmá-

ře (1877–1950), první český systém soukromého práva, a ve stejném roce ještě Tilschovo 

Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací právní vědy (1905), pojednávající zejména 

o principech dědického práva z historicko-komparativní perspektivy.   

Ediční řada se vyznačuje zevrubnými předmluvami, přibližujícími život a dílo autorů i jejich 

význam pro současnost. Redakce oslovila jak mladší právníky (Jiřího Handlara, Bohumila Dvo-

řáka či Petra Dostalíka), tak nestory naší disciplíny (Valentina Urfuse). Asi až s odstupem do-

ceníme, jak důležitým impulzem pro rozvoj biografických studií i právní vědy se vlastně stala.  

V následujících letech by měly být každoročně vydávány dvě publikace, více prostoru by se 

mělo dostat také veřejnoprávním oborům (mj. bude reprintováno Weyrovo Československé 

právo ústavní z roku 1937 či Kallabovo Trestní právo hmotné z roku 1935). Aktuálně vychází 

exkluzivní výběr z prací Hanse Kelsena (1881–1973), které byly publikovány česky v letech 

1914 až 1938 (většinou šlo o překlady jeho stěžejních děl, některé studie však byly připrave-

ny speciálně pro české čtenáře). Ještě dodejme, že edice je otevřena Vašim návrhům a inicia-

tivám, budeme za ně vděčni. 

Ondřej Horák 

 

Civilistické svazky edice:1 

RANDA, Antonín. I. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém. II. Právo vlastnické 

dle rakouského práva v pořádku systematickém. Praha: Aspi, 2008. /Reprint: ed. H. Šikl, 

nákladem J. Otty, 1890; ed. V. Kasanda, 7. vyd., Česká akademie pro vědy, slovesnost a 

umění, 1922./ 

VESELÝ, František Xaver (ed.). Všeobecný slovník právní. I–V. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 

/Reprint: nákl. vl., 1896–1899./ 

SEDLÁČEK, Jaromír. Obligační právo. I.–III. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. /Reprint: [I.] 

Obecné nauky o právních jednáních obligačních a o splnění závazků. 2. přeprac. vyd., Čsl. 

akad. spolek „Právník“ v Brně, 1933; II. Speciální ustanovení o jednotlivých typech smluv-

ních. 2. vyd., 1946; III. Mimosmluvní závazky, jednatelství a versio in rem – Náhrada škody 

– Nekalá soutěž. 2. vyd., 1947./    

HORA, Václav. Československé civilní právo procesní. I.–III. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2010. /Reprint: I. 4. vyd., nákl. vl., 1934; II. 3. vyd. 1932; III. 3. vyd. 1934./  

ARNDTS, Carl Ludwig. Učební kniha pandekt. I-III. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 

/Reprint: Právnická Jednota, 1886, překlad podle: edd. L. Pfaff, F. Hofmann, 10. vyd., J. G. 

Cotta, 1879./ 

SOMMER, Otakar. Učebnice soukromého práva římského. I. a II. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011. /Reprint: 2. vyd., Spolek čsl. právníků „Všehrd“, 1946./  

                                                           
1
 Dostupná z: http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/katalog/pravo?_filter_refine_4=12 
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SEDLÁČEK, Jaromír. Občanské právo československé. Všeobecné nauky. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2012. /Reprint: Čsl. akad. spolek „Právník“ v Brně, 1931./ 

SEDLÁČEK, Jaromír. Vlastnictví. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. /Reprint: Vlastnictví a vlast-

nické právo, Barvič & Novotný, 1919, a Vlastnické právo, V. Linhart, 1935; O vlastnictví, pů-

vodní vydání./ 

OTT, Emil. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2012. /Reprint: ČAVSU, 1897, 1898, 1901./   

TILSCH, Emanuel. Občanské právo. Část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 

/Reprint: ed. E. Svoboda, 3. dopl. vyd., Spolek čsl. právníků „Všehrd“, 1925./ 

KRČMÁŘ, Jan. Právo občanské. I–V. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. /Reprint: I. Výklady 

úvodní a část všeobecná, 4. dopl. vyd. 1946; II. Práva věcná, 3. dopl. vyd., 1946; III. Právo 

obligační, 3. dopl. vyd. 1947; IV. Právo rodinné, 3. dopl. vyd. 1936; V. Právo dědické, 3. do-

pl. vyd., 1937./ 

TILSCH, Emanuel. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací právní vědy. Část 1. Pra-

ha: Wolters Kluwer ČR, 2014. /Reprint: Bursík & Kohout, 1905./ 
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA 

 

Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci 2014/2015  (SVOČ) 
Sekce právních dějin a římského práva 

Před několika lety byla obnovena tradice celostátních kol SVOČ, přičemž právní dějiny a římské právo 

jsou zde vždy tradičně zastoupeny a tvoří vlastní sekci. Pravdou však je, že zájem o tyto dva obory ze 

strany studentů není bohužel dlouhodobě tak velký, jako je tomu u pozitivně - právních sekcí. Letošní 

šestý ročník se konal ve dnech 10. a 11. září 2015 na Právnické fakultě Komenského univerzity 

v Bratislavě. V porotě zasedli zástupci kateder právních dějin z pražské, brněnské, plzeňské a brati-

slavské právnické fakulty: Jiří Šouša, Jaromír Tauchen, Petr Dostalík, Tomáš Gábriš a Miroslav Lysý. 

Celkem zaznělo následujících šest soutěžních příspěvků: 

 Cihlář Jiří: Vojenské soudy napoleonských válek a řízení před nimi; 

 Csukás Adam: Trpký život kňaza, ktorému z ložného chlieb nepečú ... Cirkevné dávky a ich 

právny život na Slovensku; 

 Kučerová Marie: Obecní záznamy trestné činnosti jako zdroj poznání kriminality plzeňských 

předměstí na přelomu 16. a 20. století; 

 Novák Marek: Nabytí držby v římském právu a současnosti; 

 Petru Magdalena: Historický vývoj právní úpravy včelařství; 

 Stará Tereza: Vliv právnické dvouletky na pracovní právo. 

Všechny prezentované práce byly na vysoké úrovni, často se opíraly o pramenný a archivní primární 

výzkum, takže hodnotící komise měla velmi těžký úkol vybrat tři nejlepší práce. Mezi oceněné náleže-

ly práce Adam Csukáse, Marie Kučerové a Magdaleny Petru. 

Nelze si přát nic jiného, než aby se úroveň a prestiž soutěže SVOČ stále zvyšovala a dostala se na úro-

veň, kterou měla v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Snad bude možno napříště 

hodnotit prací mnohem více, než tomu bylo v roce letošním. Aby se toto mohlo uskutečnit, je zde 

jistě velký prostor pro to, abychom my, akademičtí pracovníci, v mezidobí seznamovali studenty 

s výhodami a přednostmi účasti na této soutěži. 

Jaromír Tauchen 
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Slavnostní zahájení 10. září 2015 v aule Právnické fakulty Komenského univerzity 

 

 
Zasedání sekce právních dějin a římského práva 11. září 2015 
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

NOVOMORAVŠTÍ RODOVÉ. I. OLOMOUČTÍ PROTESTANTÉ VE 
ZMOCŇOVACÍ LISTINĚ Z ROKU 1610. ČÁST II. 
Jiří L. Bílý – Zdeněk Kašpar 
  
ISBN 978-80-7418-235-8   
 
 
KEY Publishing, Ostrava, 2015, 753 stran 

 

 

 

 

CZECH LAW IN HISTORICAL CONTEXTS 
Jan Kuklík 
  
ISBN 978-80-2462-860-8   
 
 
Karolinum, Praha, 2015, 240 stran 

 

 

 

 

SOUDNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1848-1938    
(SOUDY, SOUDNÍ OSOBY, DOBOVÉ PROBLÉMY) 
Michal Princ 
  
ISBN 978-80-7478-797-3   
 
 
Wolters Kluwer, Praha, 2015, 344 stran 
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DĚJINY NOTÁŘSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH 
Stanislav Balík a kol. 
  
ISBN 978-80-2605-768-0   
 
 
Notářská komora ČR, Praha, 2015, 184 stran 

 

 

 

 

III. ČESKO-SLOVENSKÉ PRÁVNĚHISTORICKÉ SETKÁNÍ DOKTO-
RANDŮ A POSTDOKTORANDŮ. SBORNÍK Z KONFERENCE 
Ladislav Vojáček – Jaromír Tauchen (eds.) 
  
ISBN 978-80-210-7938-0   
 
 
Masarykova univerzita, Brno, 2015, 366 stran 

 

 

 

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE 44/2 
Ladislav Soukup (ed.) 
  
ISSN 0079-4929   
 
 
Karolinum, Praha, 2015, 158 stran 

 

 

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE 45/1 
Ladislav Soukup (ed.) 
  
ISSN 0079-4929   
 
 
Karolinum, Praha, 2015, 225 stran 
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 

 

 
Devátý ročník mezinárodní konference 

Dny práva 2015 
Sekce katedry dějin státu a práva - Odpovědnost v právu  

 
Aktuální téma nabízí široké možnosti pro právní historiky, romanisty, právní teoretiky i kolegy 
z pozitivně - právních disciplín. V rámci letošního ročníku již tradiční konference se lze zaměřit na 
problematiku tvorby i aplikace práva. Lze je rozvíjet v právně - filosofické rovině i ve vazbě na kon-
krétní právní instituty. 
 
Organizátor: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno 
Termín konání: 18. a 19. listopadu 2015 
Kontaktní e-mail: dp2015-dejiny@law.muni.cz 
Přihláška: http://www.dnyprava.cz/content/cs/prihlaska/ 

 
 

 
Konference 

Vojna a vojenstvo v práve 

 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 
v mene Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave si Vás dovoľujeme pozvať na konferenciu Vojna a vojenstvo v práve, ktorá sa uskutoční 
dňa 5. novembra 2015 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
Konferenčný poplatok sa nevyberá, ubytovanie a cestovanie si hradia účastníci sami. Bude tiež mož-
né objednať si ubytovanie v hoteli Družba v Bratislave (cca 20 €). V prípade záujmu o aktívnu účasť 
na konferencii prosíme o zaslanie prihlášok s názvami príspevkov do 12. októbra 2015 na adresu 
alexandra.letkova(at)flaw.uniba.sk. 
Príspevok bude potrebné odovzdať do 1. 12. 2015. Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník. 

 
JUDr. Alexandra Letková, doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., Mgr. Michal Považan, PhD. 

 

 

 

Mezinárodní konference 

Hans Kelsen – inspirující osobnost pro právní vědu, filozofii, politiku a mezinárodní vztahy 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Hans Kelsen-Institutem ve Vídni 
a Rakouským kulturním forem v Praze si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci, která se 
koná ve dnech 8. a 9. 10. 2015. Vstup je pro zájemce volný, konference bude simultánně tlumočena 
do českého a německého jazyka. 

Více informací na http://www.prf.cuni.cz/news/mezinarodni-konference-hans-kelsen-inspirujici-
osobnost-pro-pravni-vedu-filozofii-politiku-a-mezinarodni-vztahy-1404051537.html  

mailto:dp2015-dejiny@law.muni.cz
http://www.dnyprava.cz/content/cs/prihlaska/
http://www.prf.cuni.cz/news/mezinarodni-konference-hans-kelsen-inspirujici-osobnost-pro-pravni-vedu-filozofii-politiku-a-mezinarodni-vztahy-1404051537.html
http://www.prf.cuni.cz/news/mezinarodni-konference-hans-kelsen-inspirujici-osobnost-pro-pravni-vedu-filozofii-politiku-a-mezinarodni-vztahy-1404051537.html
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CALL FOR PAPERS 

Culture, Identity and Legal Instrumentalism 

 
Fourth Biennial Conference, Gdańsk (Poland) 28 June – 1 July 2016 

The Organising Committee of the 4th Biennial Conference and the Executive Council of the European 
Society for Comparative Legal History are pleased to call for papers for the upcoming conference to 
be held on 28 June – 1 July 2016 at theUniversity of Gdańsk (Poland) on: “Culture, Identity and Legal 
Instrumentalism”. 
 
The conference will focus on the issue of law as an instrument of transforming reality in the individu-
al cultural circles and sub-circles of Europe and the world. 

http://esclh.blogspot.cz/p/image-source-dr.html 
 

 

 

 

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 platebním příkazu uveďte 
vaše jméno a příjmení. 

 

 

 

 

 

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolko-
vém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047. 
Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620. 
Redaktor: Jaromír Tauchen; členové redakční rady: Karel Schelle, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen. 
Kontaktní email: info@historyoflaw.eu 
Bulletin vychází minimálně čtyřikrát ročně. Archiv starších čísel je dostupný na www.historyoflaw.eu 
ISSN 2464-4889  
 

http://esclh.blogspot.cz/p/image-source-dr.html
mailto:info@historyoflaw.eu
http://www.historyoflaw.eu/


 



 

EV

číslo 2 

 

 Evrops

dovoluje

číslo  na

recenze 

něhistor

ných v u

další  info

ského pr

Rádi byc

cích  pra

dějin. Ja

ho  listop

vydán  je

brzy  nás

VROPSK

   

Váže

ské společno

eme  si Vám 

šeho  bullet

a anotace ce

rických  knih,

uplynulém ka

ormace  z ob

ráva.  

chom Vás ta

cích  na  Ency

k jste se již 

padového  vy

ejí  první  sva

sledovat.  V r

KÉ SPOL

 roč. 1 

ení členové  

osti pro práv

zaslat  letoš

inu,  ve  kte

elé řady nov

  zprávy  z ko

alendářním č

blasti právní 

ké  informov

yklopedii  če

mohli dozvě

ydání našeho

azek,  přičem

roce  2016  b

BU

LEČNOS

 

                      

ní dějiny, z.s

ní druhé  řád

rém  nalezn

vě vyšlých pr

onferencí  ko

čtvrtletí,  jako

historie a  ří

vali o pokrač

eských  právn

dět ze zvlášt

o bulletinu,

mž  druhý  bu

y měla  být 

Př

 

 

ULLET

STI PRO

23. pro

                     

s., 

dné 

ete 

ráv‐

na‐

ož  i 

ím‐

čují‐

ních 

tní‐

byl 

ude 

vy‐

dá

ed

sp

sp

Rá

Ev

ab

vší

an

ní 

Na

po

ho

tak

bý

ředstavenstv

IN 

O PRÁV

osinec 2015 

  na  podstatn

itorům znač

očívající  v p

ěvků.  

di  bychom

ropské  spole

y  sami  přisp

ím oceníme 

otace knih. 

pozvánek na

a  závěr  bych

ohodové pro

o  roku  vedle

ké  splnění  v

ch plánů. 

vo Evropské s

 

VNÍ DĚJ

     

ná  většina 

čně kompliku

ozdním  dod

chtěli  všech

ečnosti pro 

pěli  do  toho

zprávy z kon

Případně bu

a konference

hom  Vám  ch

žití vánočníc

  zdraví,  štěs

vašich  dlouh

společnosti p

JINY, Z

   ISSN 2464

svazků,  avš

uje autorská

dávání  slíben

hny  členy  i

právní dějin

oto  bulletinu

nferencí či re

deme rádi i 

e. 

htěli  popřát 

ch svátků a 

stí, mnoho 

odobých  i  k

pro právní dě

Strana | 1  

. S. 

4‐4889 

šak  práci 

 nekázeň 

ných  pří‐

  nečleny 

ny vyzvat, 

u;  přede‐

ecenze či 

za zasílá‐

krásné  a 

do nové‐

RIV‐bodů 

krátkodo‐

 

ějiny, z. s. 



 

 

Mosný,
1948). 

Krakov: 
(ISBN 97

ného od

poňatia 

Zachova

nadviaza

rozvinula

štátoprá

Ciele a k

obce na 

koprávn

ných his

ne  po  v

emancip

1939 a o

pričom j

toprávne

celkov, k

po nej, v

práva,  je

hajú štud

nych dis

 Peter – Lac

 Spolok Slov
78‐83‐7490

 socialisticke

dejín  s prefe

né  z didakti

alo na uvede

a dejiny štát

ávnej histórie

konkrétne au

I. diel, preto

u matériu m

torickoprávn

vzore  I.  die

pačných  snáh

osobitne  tiež

e zvyčajne f

ej  histórie  št

ktorých Slove

v dualizme a

eho zásadný

dentskej obc

ciplín, tak ve

RE

clavíková, M

vákov v Poľ
0‐761‐3) 

ej ideológie a

erenciou dej

ckého  a log

ený I. diel z ro

tu a práva na

e v rokoch 18

utorské záme

o si uvedený 

mladších a na

nych a štátop

elu  na  časť 

h  slovenskéh

ž výklad o pr

formálne odd

tátnych  celk

ensko bolo n

alebo v ČSR).

ých právnych

ci sa lepšie a

erejného aj s

CENZE A

Miriam: Dej

ľsku – Towa

 
Ašpiráciou

byť  poča

učebný te

strovstvo.

a nepochy

akademic

na  uvede

učebný te

bol  vydan

(Mosný, P

mí Sloven

slava,  20

v uvedeno

pochádza

a demogógie

jín  štátu pre

ického  konc

oku 2010 (od

a Slovensku 

848 – 1948. 

ery vyjadrili 

koncept osv

ajnovších de

právnych téz

štátoprávne

ho  národa  n

rameňoch p

delená do sa

kov,  v celkov

nespochybnit

 Ďalšie kapit

h odvetví a o

 fundovanejš

úkromného 

 

A ANOT

jiny štátu a

rzystwo Sło

u  čo  i len  p

s  pedagogic

ext, ktorým p

.  V predlože

ybne  aj  dob

cký  rok a tak

enom  diele. 

ext I. dielu uč

ný  pred  niek

Peter – Lacla

nska  I. Od na

010,  s.  1

om učebnom

li  z deväťdes

e) sa stala re

ed dejinami 

ceptu  I.  diel

d najstarších

v zásadnom

na úvod a v

vojili autori a

ejín. Tak ako

z bez zbytoč

ej  histórie  s

na  ceste  k s

ráva. Uvede

amostatnej k

vom  politick

teľnou súčas

toly (8. – 10

osobitne prá

šie zorientov

práva. Učeb

TACE KN

 práva na ú

owaków w P

priemerného

ckej  praxe 

potvrdzuje a

enej  učebni

brí  učitelia,  k

k  ich bohatá 

Nadviazalo 

čebnice slove

koľkými  rokm

avíková, Miri

ajstarších čia

03).  Zásad

m texte voči 

siatich  rokov

eflexia a odm

práva, pram

lu  zostalo  c

h čias do rok

 období form

v ňom akcent

j v II. dieli a 

v I. dieli  im 

nej faktogra

s rozšíreným

ebauvedome

ná  téma  je 

kapitoly, resp

om  a štátop

sťou (či už id

.) rozvinuli v

vnych  inštitú

vať v budúce

nica podáva

NIH 

území Slove

Polsce, 2014

vysokoškol

pripraviť  a 

utor aj vlast

ci  sa  opäto

ktorí majú  z

životná skús

sa  v ňom  n

enských dejín

mi  tou  istou

am: Dejiny š

as do roku 18

nou  zmeno

starším uče

v  20.  storoč

mietnutie kon

meňov práva 

hronologické

u 1848). Pre

movania obč

tovali kladnú

pozitívne ho

išlo o zjedn

fie a dát. Tex

  výkladom 

eniu  až  k pr

rozdelená v 

p. je koncipo

rávnom  kon

de o Uhorsko

výklad k form

útov. Uvede

ej študijnej m

totiž výklad 

enska II. (18

4, 164 s.  

ského  peda

skoncipovať

tné pedagog

ovne  stretli

za  sebou  už 

senosť sa od

na  inovatívne

n štátu a prá

u  autorskou 

štátu a práva

848. Heurék

ou  spredm

ebniciam, kto

čia  (hoci odb

nceptu marx

či právnych

é  poňatie,  k

edmetná uče

čianskej aj sl

ú odozvu štu

o rozvinuli na

nodušenie pr

xt je členený

o dejinám 

rvej  štátnost

siedmich ka

ovaná ako sú

ntexte  dejín 

o v revolúcii 

movaniu nov

ené kapitoly 

matérii pozití

 takých práv

Strana | 2  

848–

góga  má 

ť  vhodný 

ické maj‐

  skúsení 

nejeden 

dzrkadlila 

e  poňatý 

áva, ktorý 

dvojicou 

a na úze‐

ka  : Brati‐

metnenou 

oré neraz 

bremeňe‐

xistického 

h odvetví. 

ktoré  len 

bnica tak 

lovenskej 

udentskej 

a historic‐

redklada‐

ý opätov‐

národno‐

ti  v marci 

apitolách, 

účasť štá‐

štátnych 

1848/49, 

vodobého 

napomá‐

ívnopráv‐

vnych 



Strana | 3  

 

 

odvetví od ich počiatkov formovania prvých zákonných úprav a kodifikácií, a tiež osvetľuje vývoj, do‐

bové chápanie primárnych právnych inštitútov ako sú veci, osoby, vlastníctvo, trestné činy a ich dele‐

nie, pracovná zmluva, obchodné spoločnosti a podobne. Prínosnou a novou voči minulým učebným 

textom sa stáva nepochybne 10. kapitola, v ktorej autori predstavili zjednodušene a pritom konštruk‐

tívne  základy  vývoja  zásadných  odvetví  ako  občianske  právo  hmotné,  pracovné,  obchodné  právo, 

občianske právo procesné, právo duševného vlastníctva,  trestné právo a proces a právo  sociálneho 

zabezpečenia.  V nich  v zásade  koncentrovali  výklad  len  na  všeobecné  vývojové  trendy,  prvé 

a podstatné (pod)zákonné úpravy v ich pôvodnom nosnom význame a charaktere.  

Sumárne možno hodnotiť obsah nasledovne: ak autorom  išlo v I. dieli o ucelený koncept zjednodu‐

šenej právnohistorickej matérie pre účely didaktické, potom aj v II. dieli sa uvedený koncept naplnil. 

Autori  sa  od  uvedenej  metodiky  neodklonili  a  podali  ucelený  vývoj  štátnej  organizácie,  foriem 

a prameňov  práva  a na  ne  nadviazali  náčrtom  všetkých  relevantných  právnych  inštitútov  a tým  aj 

jednotlivých právnych odvetví  v historickom  kontinuu. Výsledkom  je preto  iste  komplexný prehľad 

dobového práva platného na našom území.   

Keď teda záverom hodnotím predložený II. diel učebného textu Dejín štátu a práva na území Sloven‐

ska, pozitívne vyzdvihnem  jeho prehľadnosť,  zjednodušenosť a pritom konzistentnosť predkladanej 

matérie. Pre budúce vydanie však bude vhodné zvoliť väčší knižný formát, doplniť texty o isté vizuali‐

zácie,  fotografický materiál,  základné mapy,  a grafické  štruktúry.  Širšie  odseky medzi  jednotlivými 

kapitolami  by  tiež  poskytli  čitateľovi  lepší  čitateľský  komfort.  Zdarný  počin  našich  renomovaných 

právnych historikov, myslím, nájde pozitívnu odozvu u akademickej aj laickej verejnosti, čím sa naplní 

jeden z autorských zámerov priblížiť naše dejiny v novom didaktickom šate pri zachovaní historickej 

pravdy o nich. 

Adriana Švecová 

 
   



 

 

Beňa, Jo

Bratislav
7160‐39

sa priori

kého  typ

formácie

kom a je

tole. Nár

rujúce k

dené do

fenomén

kultúra).

Tretia ka

na mate

ktoré zvy

pramene

kon sa k

prípadne

Počiatky

movej rí

kráľovstv

právny v

ského et

ín). Útva

nazvanej

Dejiny št

nejšie vš

základné

pre ľud a

ozef – Gábr

va: Univerz
91‐7) 

itný autorský

pu  štátu  (hi

e. Autori zár

eho zaužívan

ročnosť cháp

u komplexno

cielili tým, že

nov  spoločen

.  

apitola  je tie

eriálne, form

yšujú svoj pr

e, legendy, c

k do tejto kat

e výskumy in

y našich náro

íše, Nitriansk

va.  Práve  po

vývoj, rozvoj 

tnika v jeho 

ary  Samovej

j správne a p

tátu následn

šak by bolo 

é  štátotvorn

a Nomokáno

riš, Tomáš: 

ita Komens

ý záujem pri

storického  t

oveň nezam

ým odvetvo

pania staršíc

osti a vyváže

e okrem trad

nský  život d

ež chápaná a

álne a sekun

ramenný pot

cestopisy, kro

tegórie radia

ných pomocn

odných ale a

keho kniežat

osledne men

aj zánik sa s

rámci (s vyč

  ríše  a Pribi

príznačne pre

ne začínajú ro

ju nazvať  le

é a právotvo

on).  

Dejiny práv

ského v Brat

 
V recenzo

fakulty sa 

– Gábriš, 

Bratislava

Vydavateľ

prepracov

v ňom  skĺ

gogická  sk

dentov  pr

doplnenú 

ských práv

Prvé  dve 

význame 

i koncipovan

typu  štátneh

lčujú, že sa 

vým členení

h dejín štátu

enosti nimi s

dičných výkla

anej doby u

ako úvodná a

ndárne pram

tenciál najm

oniky, úradn

a právnymi h

ných vied his

aj právnych d

tstva cez prv

novaný  štátn

stal obsahov

lenením obd

novho  kniež

edštátne útv

ozvíjať až vo

n Morava) a

orné historic

va na Slove

tislave, Práv

vanom učeb

po približne

T.: Dejiny p

a: Univerzita 

ľské  oddelen

vaný učebný 

ĺbila hlbšia a

kúsenosť.  Pr

rvého  ročník

verziu  vlas

vnych dejín r

kapitoly  aut

právnych de

ní textu učeb

ho  práva)  a

nechali ahist

ím, ktoré roz

u a práva kla

sprostredkov

adov o dejiná

určujúcich, a

a pojednáva 

mene práva. O

mä pre najsta

né knihy, či a

historikmi op

storických.  

dejín autori 

vý štáty útva

ny  útvar  sa 

vým predmet

dobia 1848 –

žatstva  auto

vary a v nich 

o výklade pia

a ranofeudál

cké udalosti 

nsku I. (do 

vnická faku

bnom texte k

 siedmich ro

ráva na úze

Komenskéh

nie,  2008,  22

text. Už úvo

akríbia oboch

redkladajú  š

ka  štúdia  prá

tného  a odb

rozdelenú do

tori  venoval

ejín  Slovensk

bnice zamera

historického

toricky inšpi

zvinuli predo

die nároky n

vávaných  inf

ách štátu a p

lebo  ju  (aj n

o prameňoc

Osobitne sú 

aršie a staršie

rcheologické

pomínaný jaz

odvíjajú od 

r Veľkú Mor

stal  „histori

tom predlože

– 1918 do po

ri  umiestnili

rozvíjaný arc

tej kapitoly 

neho Uhorsk

a činitele a

roku 1918)

lta, 2015, 2

kolegov z bra

okoch od prv

emí  Slovensk

o v Bratislav

21  s.)  predk

odom musím

h autorov aj

širokej  štude

áva  až  po  d

borne  zdatn

o siedmich rá

i  teoretizujú

ka a ich peri

al na period

o  typu  spolo

rovať súčasn

ovšetkým v š

na autorov u

ormácií a po

práva sa zam

následne)  za

ch práva v ic

zaujímavé s

e dejiny práv

é, ikonografic

zykovedný či

nám známyc

avu  a násle

ckým  poľom

enej učebnic

odoby sloven

do  samosta

chaický norm

o dejinách V

ka. Predmet

osobitne pr

) 

298 s. (ISBN

atislavskej p

vého vydania

ka  I.,  (do  rok

ve, Právnická

kladá  nový  a

me konštatov

j nadobudnu

entskej  obci 

oktorandov)

ého  výkladu

ámcových ka

úcej  stati  o o

odizácii. V je

izáciu podľa

očensko‐eko

ným právnym

iestej a sied

učebných tex

oznatkov. Au

erali na pred

achytávajúcic

ch základnom

ekundárne p

va (t.j. napr. 

cké pramene

i etnologický

ch prvopočia

dný vznik Uh

m“,  ktorého 

ce s rozvojom

nských práv

atnej  štvrtej

matívny systé

Veľkej Morav

tná kapitola 

rávo  (Súdny 

Strana | 4  

 978‐80‐

právnickej 

 (Beňa, J. 

ku 1918). 

á  fakulta, 

a výrazne 

vať, že sa 

utá peda‐

(od  štu‐

)  výrazne 

u  sloven‐

apitol.  

objekte  a 

ej  zmysle 

 historic‐

nomickej 

m poriad‐

mej kapi‐

xtov sme‐

utori uve‐

dstavenie 

ch  (práva 

m členení 

pramene, 

literárne 

e). Napo‐

ý výskum, 

atkov Sa‐

horského 

štátny  aj 

m sloven‐

nych dej‐

j  kapitoly 

ém.  

vy (správ‐

explikuje 

zákonník 



Strana | 5  

 

 

Šiesta  a siedma  kapitola  sú  nosnými  výkladmi  učebnice  s ich  zameraní  na  feudálny  štát  a právo 

a moderný (skôr by sme zvolili prívlastok novodobý) štát a právo. Zásadnou invenciou práce je posun 

k dejinám práva, čo je zreteľné zo spracovania výkladov o právnej kultúre, romanizácii práva, kodifi‐

kačných pokusov, výkladov k chápaniu moderného práva a „moderného“  či „kapitalistického“ štátu 

a celkovo k výkladom o jednotlivých odvetviach práva.  

Recenzovaný učebný  text  reflektuje nové smery vo výučbe dejín práva, predstavuje právny systém 

ako produkt vývoja spoločnosti s vyústením do súčasnej právnej úpravy – čo vo svojej podstate pred‐

stavuje koncept didaktického poslania a zrozumiteľnosti pre konečného užívateľa v podobe študenta. 

Práve uvedený cieľ zrejme sledovali autori pripustením anachronického prístupu pri výklade jednotli‐

vých právnych odvetví a ich inštitútov. Druhou vecou je istá nevyváženosť či disproporčnosť matérie 

jednotlivých výkladov a nejednoznačné určenie textu; pre študentov prvého ročníka práva sú niekto‐

ré pasáže príliš zložitými a na druhej strane doktorand by niektoré výklady potreboval zasadiť do šir‐

šieho (aj európskeho rámca). Uvedené však ponechávame na zváženie autorov pri prípadnej reedícii 

diela  a optimalizácie  jeho  obsahu  za  účelom  lepšej  komunikatívnosti  s jeho  konečným  adresátom. 

Učebnica svojim obsahom vie prekvapiť a zaujať.  Je námetom na premýšľanie a výzvou pre  jej čita‐

teľov. Nesie v sebe potenciál vysokoškolskej učebnice.  

 

Miriam Laclavíková ‐ Adriana Švecová 
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právneho  poriadku.  Odpovede  na  položené  otázky  prinášajú  predstavením  právnych  argumentov 

a simili, a fortiori, a contrario a ad absurdum i s doložením príkladných normatívnych textov.  

Autori v učebnici ďalej v III. kapitole skonkretizovali zásady  tvorby záverečných prác na právnických 

fakultách a definovali požiadavky na jednotlivé druhy záverečných prác (od bakalárskej po dizertačnú 

prácu).  Graficky  navyše  znázornili  odporúčaný  postup  študentov,  predstavili  formálne  náležitosti 

a poskytli niektoré príklady vhodného spracovania jednotlivých častí záverečnej práce. Neopomenuli 

ani  problematiku  citovania  a odkazovania  prameňov,  literatúry  a  judikatúry. Napokon  uviedli  kon‐

krétne príklady vhodného a nevhodného postupu pri citovaní. Študentovi  tak ponúkli praktický ná‐

vod,  ako  proces  tvorby  a obhajoby  záverečnej  práce  doviesť  do  zdarného  konca  pred  skúšobnom 

komisiou. 

Záverom možno povedať, že predmetná učebnica metodológie vedeckej práce, ktorá, ako zdôrazňu‐

jeme,  je prvotinou v slovenskom akademickom právnickom prostredí, nesie  logickú obsahovú štruk‐

túru, ktorá iste privedie čitateľov (potenciálnych či reálnych študentov práva, ale nielen ich) od všeo‐

becných vedomostí ku konkrétnym praktickým záverom. Má preto iste nielen teoretizujúci všeobecný 

charakter,  ale  aj  významný  praktický  potenciál  skutočne  jednoducho  a účelne  napísanej  príručky. 

Napokon  aj  poznámky  pod  čiarou  majú  explanačný  a edukatívny  charakter*  a odrážajú  kvalitnú 

a rutinne  zvládnutú  editorskú prácu  autorského  kolektívu profesionálnych  vedcov  a pedagógov  Tr‐

navskej  právnickej  fakulty  s početnou  domácou  a zahraničnou  literatúrou  a prameňmi.  Záverečná 

kapitola uľahčuje orientáciu v pojmovom aparáte, ako aj prácu so súvisiacim interným predpisom na 

Právnickej fakulte TU v Trnave o koncipovaní záverečných prác.  

Ešte jedna poznámka na záver. V texte publikácie cítiť vplyv západoeurópskej filozofie, ktorá je pred‐

stavená  ako  prameň  vedy,  z pohľadu  všeobecných, metafyzických  otázok,  ktoré  si  kládla  a  kladie 

a odpovedí na ne. Týmto  širším, všeobecným,  kriticky  racionalisticky  logickým a tradicionalistickým 

prístupom v európskej vede si študenti väčšmi uvedomia, aké dôležité je na začiatku práce položiť si 

dobrú (výskumnú) otázku a hľadať v záverečnej práci na ňu odpovede a predovšetkým argumenty na 

tieto odpovede, čo opätovne prispieva k prvotnému predpokladu a cieľu každej záverečnej písomnej 

práce (ale aj vedeckého výskumu ako takého) logickosti a verifikovateľnosti (resp. falzifikovateľnosti) 

každej tvrdenej skutočnosti. Vplyv filozofie môže miestami zvyšovať náročnosť textu, avšak ak aj štu‐

dent (čitateľ) nadobudne dojem „predimenzovanosti“ textu, po  jeho prečítaní mu  iste aj vďaka zvý‐

razneným textom neunikne hlavná myšlienka danej kapitoly.  

K vyššieuvedenej anotácii o najnovšom učebnom počine Katedry dejín práva na Právnickej fakulte TU 

v Trnave napokon dodávame naše  vrelé  želanie,  aby predmetná publikácia  sa  stala prínosnou pre 

hlavné cieľové  skupiny‐  študentov a vyučujúcich na právnických  fakultách na Slovensku, ako aj pre 

všetkých  záujemcov  o vzdelávanie  ako  také  a jeho  efektívnu  edukáciu.  Uvedená  snaha  autorov 

o optimalizáciu teoretických vedomostí v maximálnej možnej miere v praktickom uplatnení vo vyso‐

koškolskom štúdiu či samotnej právnej praxi sa vždy vysoko cení a iste sa stane príkladom jedného z 

adekvátnych  postupov  pri  koncipovaní  nielen  záverečných,  ale  aj  akýchkoľvek  právnických  diel,  či 

samotnej každodennej juristickej praxe, ktorá sa neraz dnes už koncentruje na strohý, formalizovaný, 

písomný administratívny proces a štýl. 

Adriana Švecová – Ingrid Lanczová
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Katrin Treska, Engjëll Likmeta: The Funds for the Execution of Obligations (Contract) according to the 
Albanian Customary Law  

Iván Siklósi: Treasure Trove  in Roman Law,  in Legal History, and  in Modern Legal Systems. A Brief 
Summary  

Miklós Kelemen: Veränderung der Beschaffenheit der „annona militaris“ in der späten Kaiserzeit 

János Erdődy: The Regula “nasciturus pro iam nato habetur” and the Appearance of the Expression 
“mulieris portio” in the Digest and its Consequences  

Pál Sáry: The Rules of Condemnation to the Mines in Imperial Rome  

József Benke: What Would ‘Praetor Paulus’ Do  in ‘Post‐Lehman’ World? A Comparative Analysis of 
Lawmakers’ Responses  to  the Spreading Practice of Fraudulent Transfers’ Novel Ruses  in Late Ro‐
man Republic’s Liquidity Crisis and in 21st Century Hungarian ‘Post‐Lehman’ Crunch: Some Morals of 
the ‘Paulian Action’  

Adolfo A. Diaz Bautista Cremades: Notes about Sport Finance in Rome  

Michael Conforti: John Wilkes, the Wilkite Lawyers and Locke’s Appeal to Law  

Jiří Bílý: Marxism in the West Thought Interpretation of Law in Postwar Period  

Jacek Zieliński: Myth of the Truth in the Heterogeneous Society  

 

REPORTS FROM HISTORY OF LAW 

Die Publikationen der Liechtensteinisch‐Tschechischen Historikerkommission  

János Zlinszky (†) 
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA 

 

VYDRANCOVÁNO – ALE KÝM? Protektorát Čechy a Morava a okupovaná Evropa ve světle 

nacistických krádeží (panel právní historie) 

Ve dnech 21. a 22. října 2015 uspořádalo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních 

statků obětí  II.  světové  války, o.p.s.  šestou mezinárodní  konferenci  k  tématu  konfiskací,  krádeží  a 

majetkových převodů uměleckých děl v důsledku nacistické nadvlády nad Československem a Evro‐

pou za druhé světové války a v době poválečné. Konference se konala pod záštitou prezidenta repub‐

liky Miloše Zemana v klášteře sv. Anežky České v Praze.   

Konferenční příspěvky byly uspořádány do šesti následujících panelů: Protektorát Čechy a Morava a 

poválečný  vývoj  státu  ‐ historický přehled, Protektorát  Čechy  a Morava  a poválečný  vývoj  státu  – 

právní přehled, Okupovaná Evropa – historický a právní přehled, Vládní úřady a  jejich úloha při do‐

hledávání uloupeného umění,  Identifikace zcizených kulturních  statků v  českých a moravských mu‐

zeích a knihovnách a Identifikace zcizených kulturních statků v evropských muzeích.  

Z právněhistorického hlediska se jako nejzajímavější jeví první dva panely, ve kterých zazněly následu‐

jící příspěvky: 

Protektorát Čechy a Morava a poválečný vývoj státu ‐ historický přehled  

Mečislav BORÁK: Hlavní  rysy okupační politiky v Protektorátu Čechy a Morava a ve zbytku  českých 

zemí  

Jan GEBHART: Okupační a protektorátní správa ve vztahu k uměleckým předmětům  

Monika SEDLÁKOVÁ: Zřízení a činnost tzv. Einsatzstabů v Protektorátu Čechy a Morava  

Jan MACHALA: Konfiskace židovských hudebních nástrojů na příkladu prostějovských židů (1942) 

 

Protektorát Čechy a Morava a poválečný vývoj státu – právní přehled  

Vilém KNOLL/Jakub HABLOVIČ: Problematika uprchlíků v roce 1938 a její řešení  

Jaromír TAUCHEN: Protektorát Čechy a Morava a právo  

Pavel MARŠÁLEK: Nacistická okupace českých zemí, Norimberský proces a mezinárodní válečné právo  

Jan KUKLÍK: Vztah dekretů prezidenta republiky k restitucím židovského majetku 

 

Příspěvky  z této mezinárodní  konference budou publikovány  v elektronickém  sborníku,  který bude 

odborné  i  široké  veřejnosti přístupný na  stránkách Centra pro dokumentaci majetkových převodů 

kulturních statků obětí II. světové války (http://www.cdmp.cz) 

 

Jaromír Tauchen
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Dny práva 2015 ‐ Sekce Katedry dějin státu a práva (Odpovědnost v právu) 

 
Ve dnech 18. a 19. listopadu 2015 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konal již de‐

vátý ročník mezinárodní konference Dny práva. I v letošním roce uspořádala Katedra státu práva svou 

vlastní  sekci, která  se  tentokráte věnovala odpovědnosti v právu. Aktuální  téma  tak nabídlo  široké 

možnosti  pro  právní  historiky,  romanisty,  právní  teoretiky  i  kolegy  z pozitivně  právních  disciplín. 

V jeho  rámci bylo možné  se  zaměřit na problematiku  tvorby  i aplikace práva,  jakož ho  i  rozvíjet  v 

právněfilosofické rovině i ve vazbě na konkrétní právní instituty. S níže uvedenými příspěvky se bude 

moci nejširší veřejnost seznámit v konferenčním sborníku, který bude tradičně zveřejněn na interne‐

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

Přednesené příspěvky 

Pál Sáry     The Penal Liability of the Prison Guards in Classical Roman Law  

Zsuzsanna Kovács   The Responsibility of the Municipal Council of Miskolc in the Age of Dualisam  

Ibolya Katalin Koncz   Specific forms of marital responsibility in the 19th century in Hungary  

Aleksandra Szerba  State Responsibility for Breach of EU Principle of Equal Treatment  

Jan Šejdl     Práva vycházející z cesty přes cizí pozemek  

Petr Dostalík     Bezdůvodné obohacení v justiniánských pramenech  

Martin Šlosar     Pomáhat a chránit aneb policejní kompetence v římském právu  

Lenka Šmíd. Malárová   Periculum est emptoris v knize právních naučení Liber informationum et sen‐

tentiarum pro Uherské  

Martin Skaloš   Historické a medzinárodné aspekty zodpovednosti za porušenie práva ozbro‐

jených konfliktov  

Alexandra Letková   Prehodnotenie zodpovednosti v diele "Otázka viny"  

Tomáš Gábriš     Zákon č. 61/1918 Zb. z. a n. a zodpovednosť za jeho porušenie  

Miroslav Fico   Formovanie základov trestnej zodpovednosti (v procese pokusov o unifikáciu 

československého trestného práva)  

Ondřej Horák     Odpovědnost za schůdnost chodníků (z prvorepublikové perspektivy)  

Stanislav Balík   Odpovědnost advokáta za škodu v judikatuře Nejvyššího soudu z 30. let 20. 

století  

Libor Klimek   Trestná zodpovednosť právnických osôb v prípade európskych trestných či‐

nov  

Drahomíra Fridrichová  Procesní odpovědnost při uzavírání smíru na pozadí vývoje civilního procesu  

Jakub Míšek     Právní odpovědnost státu za kvalitu poskytovaných dat při open data 

 
Jaromír Tauchen 
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BULLETIN 

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 1    roč. 2   31. březen 2016      ISSN 2464-4889 

 

Vážení členové                                               

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

dovolujeme si Vám zaslat letošní první řádné 

číslo našeho bulletinu, ve kterém naleznete 

recenze a anotace celé řady nově vyšlých práv-

něhistorických knih, pozvánky na nejbližší kon-

ference, jakož i další informace z oblasti právní 

historie a římského práva.  

Mezi jednu z nejdůležitějších aktualit tohoto 

kalendářního čtvrtletí náleží jistě vydání druhé-

ho svazku „Encyklopedie českých právních dějin 

(D-J)“, o kterém jste byli informováni prostřed-

nictvím zvláštního čísla našeho bulletinu. 

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. 

Na závěr bychom Vám chtěli popřát pěkné 

prožití velikonočních svátků. 

 

Představenstvo Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Mosný,  Peter – Laclavíková, Miriam: Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. Od naj-

starších čias do roku 1848.  

Wolters Kluwer: Bratislava, 2015, 134 s.  

(ISBN 978-80-8168-326-8) 

 
Právnohistorická propedeutika na slovenských právnických fakul-

tách za posledných približne desať rokov cielene koncentrovala 

svoju pozornosť na vydávanie nových učebných textov z odboru 

právnych dejín, snažiac sa pritom o nové či staronové koncepty 

výuky právnych dejín. Okrem predmetného učebného textu vydali 

v minulom roku kolegovia z bratislavskej právnickej fakulty J. Beňa 

a T. Gábriša prepracovanú a doplnenú učebnicu pod názvom Dejiny 

práva na Slovensku I. (do roku 1918), ktorej prvé vydanie je z roku 

2008, no o ktorej sa tu nebudem zmieňovať, no v obsahovom zá-

mere sa môže stať konkurujúcim učebným textom.  

Uvedený autorský počin trnavských právnych historikov 

a skúsených pedagógov vyšiel z podnetu reakcie na prvé vydanie 

rovnomennej učebnice z roku 2010. Skúsenosti s prvým vydaním v konfrontácii v priamom výučbo-

vom procese za päť rokov ukázali kvality aj negatíva prvého vydania. Jeho pozitíva sa preukázali 

v jednoduchej a prehľadnej systematike, vyváženosti dejín štátu s dejinami práva a vytvárajúcich sa 

právnych odvetví a inštitútov. Periodizácia slovenských právnych dejín vychádza z dlhodobo akcepto-

vaného a študentmi výborne prijímaného konceptu (ktorý sa prijal už pre prvé vydanie) lineárne po-

ňatej chronológie, umožňujúcej sledovať vývoj štátu a práva v jeho premenách aj historických odbo-

čeniach, nadväzujúc na vydaný druhý diel predmetnej učebnice zameranej na obdobie rokov 1848 – 

1948 z roku 2015. Zaužívaná periodizácia tvorí druhú kapitolu a načrtáva právne dejiny od predveľ-

komoravských čias Nitrianskeho kniežatstva až po dejiny 20. storočia. Učebný text zároveň oddelene 

sleduje najprv dejiny predštátnej (1. kapitola) a následne feudálnej štátnej formy (3. kapitola) 

a následne v ďalších kapitolách (4. – 6.) dejiny práva v stručnej charakteristike prameňov feudálneho 

práva, základných inštitútov (osoby a veci) a vybraných, ahistoricky poňatých právnych odvetví a to 

rodinného, vecného, dedičského, záväzkového, procesného a trestného práva. Učebnou pomôckou je 

i priložený zoznam panovníkov a prezidentov do súčasnosti.  

Dejinne učebný text postihuje viac-menej feudálny typ štátu a práva (s výnimkou predštátnej spoloč-

nosti v 1. kapitole) od jeho prvopočiatkov až po prelomové roky 1848/49, počas ktorých sa definitív-

ne odmietol feudalizmus ako spoločenské a (štáto)právne usporiadanie a začína fáza postupného 

budovania občianskeho štátu a práva. Výklad sa príznačne zameriava, resp. reflektuje postavenie 

Slovenska a Slovákov na Veľkej Morave a v mnohonárodnostnom Uhorsku a v ich dejinnom rámci. 

Obsahová štruktúra teda predovšetkým reflektuje uhorské dejiny.  
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Výklad sa preto koncentruje na najdôležitejšiu, encyklopedicky poňatú históriu a jej základnú charak-

teristiku. Náznakovo sa vykladajú aj právnohistorické či všeobecnohistorické príčiny a dôsledky. Cha-

rakteristickou črtou učebného textu je jednoduchosť výkladu a zovšeobecňujúci, stroho faktografický 

charakter podanej matérie. Učebnému textu tak chýba širší výklad či pluralitné názory na diskutabil-

né dejinné fenomény či udalosti. Na druhej strane je možné si položiť otázku, či učebné texty majú 

ašpirovať na vedecké diela či syntézy. Obsah a koncept uvedenej učebnice rešpektuje jednu reálnu 

príčinu, ktorá tkvie v otvorenom a neskrývanom zámere autorov o elementaritu poňatia a vlastného 

autorského podania. Tá však pre slabší záujem až odmietanie starších dejín vo výučbovom procese 

našla svoju pozitívnu študentskú odozvu na Právnickej fakulte v TU v Trnave. Študentská aj laická 

obec si tak môže overiť historický dosah mnohých právnych inštitútov a ich ukotvenia a pretrvania zo 

stredovekej, novovekej minulosti. Na druhej strane trvalejším záujemcom o právne dejiny učebnica 

určite poskytuje dostatočný historickoprávny rámec a sumu vedomostí, na ktorý môžu nadviazať 

vlastným štúdiom staršej aj najnovšej literatúry, ktorej výberový prehľad autori v závere podávajú. 

Rozsah a kvalita uvedenej učebnice preto odráža reálny záujem o právne dejiny na právnických fakul-

tách, pričom zachováva štandardnú a neutrálnu formu výkladu. Napokon až budúcnosť právnohisto-

rickej propedeutiky na Slovensku a jej napojenie na pozitívne právo a jeho modernú výuku ukáže 

skutočný potenciál nielen uvádzanej učebnice trnavských autorov, ale aj ostatných právnohistoric-

kých učebných textov a pomôcok a snáď aj umožní poodhaliť tak študentskému či laickému publiku 

podstatu  vnímania práva ako spoločenského fenoménu. 

Adriana Švecová 
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Beňa, Jozef – Gábriš, Tomáš: Dejiny práva na Slovensku I (do roku 1918).  

Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015, 298 s. 

(ISBN 978-80-7160-391-7) 

 

 

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave sa v roku 2015 podujala 

k vydaniu novej učebnice pre potreby výučby študijného predmetu 

„právne dejiny Slovenska.“ Jej autori si pritom z hľadiska tematic-

kého zamerania a  metodológie spracovania relevantnej matérie 

stanovili ambiciózne ciele, čo sa prejavilo hneď v niekoľkých rovi-

nách. 

Prvú významnú zmenu oproti doteraz používaným učebným tex-

tom možno badať pri voľbe terminológie, vymedzujúcej predmet 

výkladu. Autori sa rozhodli prekonať zaužívaný dichotomický mo-

del „dejín štátu a práva“ a primárne sústrediť svoju pozornosť len 

na „dejiny práva“. Ťažisko výkladu sa preto presunulo 

z problematiky vývoja štátu na otázky spojené s vlastným vývojom 

práva. Dôsledkom nového tematického zamerania učebnice však v žiadnom prípade nebola redukcia 

rozsahu spracovanej matérie. Pojem štát aj naďalej zostal na zreteli autorov, ktorí sa do svojho výkla-

du rozhodli zaradiť kapitoly venované vývoju štátneho práva ako právnej stránky štátu. Logicky tak 

bola zohľadnená skutočnosť, že vývoj právneho poriadku korešponduje s vývojom štátu, nakoľko 

právne normy a právny poriadok ako časť normatívneho systému spoločnosti spravidla manifestujú 

vôľu a záujmy štátu. Takýto prístup nakoniec z praktického hľadiska viac korešponduje so zameraním 

a potrebami výučby právnych dejín Slovenska, a to najmä v kontexte využiteľnosti poznatkov tohto 

študijného predmetu v ďalšom štúdiu pozitívnoprávnych disciplín. S cieľom zefektívniť poznanie dejín 

práva a ich vzájomnej nadväznosti a kompatibility  so štúdiom platného práva v nasledujúcich roční-

koch právnického štúdia preto výklad sleduje štruktúru súčasného právneho poriadku. 

Odklon od doteraz zaužívanej terminológie sa tiež prejavil v teritoriálnom vymedzení predmetu vý-

kladu, ktorý sa venuje vývoju práva na území dnešnej Slovenskej republiky. Zodpovedá tomu aj sa-

motný názov učebnice „Dejiny práva na Slovensku.“ Zámerom autorov bolo prekonať doterajší trend 

badateľný v dielach domácej i zahraničnej historiografie, smerujúci k interpretácii vývoja dejín slo-

venskej štátnosti a slovenského práva ako dejín uhorského práva, dejín uhorského práva na Sloven-

sku, prípadne dejín práva na území Československa. Akcentovanie teritória uhorského alebo česko-

slovenského štátu v súvislosti s vývojom práva na Slovensku totiž opomínalo úlohu a historické mies-

to predkov Slovákov, ako aj slovenského národa a ľudu Slovenska v tomto vývoji. Ohraničenie pred-

metu výkladu územím Slovenska sa preto premietlo do jednotlivých kapitol učebnice v podobe nová-

torského pohľadu na témy ako napríklad boj o národnoštátnu emancipáciu slovenského národa 

v polovici 19. storočia. Autori sa rozhodli preklasifikovať „dejiny práva na Slovensku“ v rokoch 1848 

až 1918 na „slovenské právne dejiny.“ Vzhľadom na obsah tohto vývojového obdobia slovenských 

právnych dejín, tvorený v praxi nerealizovanými ústavnoprávnymi projektmi z pera slovenských ná-

rodovcov, sa autori rozhodli pre jeho označenie „slovenské proto-ústavné právo.“ V kontexte tohto 

prístupu je potom celkový vývoj práva na Slovensku do roku 1918 možno vnímať ako vývoj normatív-

neho systému, na ktorého tvorbe sa síce slovenský národ a slovenský ľud spravidla priamo nepodie-

ľal, ale ktorý aj napriek tomu určoval spôsob jeho života. 
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Od doterajších učebných textov sa nová učebnica výrazne líši aj spôsobom jej spracovania. Rozhodu-

júce právne skutočnosti sú v nej analyzované, pomenované, interpretované a hodnotené s dôrazom 

na podstatu kľúčových právnych inštitútov v ich právnom, filozofickom, politickom, sociálno-

ekonomickom, ako aj geopolitickom kontexte. K uskutočneniu v skutku náročného a komplexného 

vedeckého spracovania danej problematiky pre účely pedagogického procesu pritom autori využívajú 

rozsiahlu heuristickú základňu. Tá je tvorená nielen širokým spektrom dobových primárnych prame-

ňov, ale aj mnohými sekundárnymi prácami, ktoré obsahujú najnovšie poznatky domácej 

i zahraničnej historickoprávnej vedy. Výsledkom skĺbenia komplexu na seba nadväzujúcich metód 

vedeckej práce a solídnej pramennej bázy je potom systémový historický výklad, prinášajúci 

v mnohých ohľadoch novú interpretáciu viacerých historickoprávnych skutočností. Ako príklad možno 

uviesť problematiku vývoja práva na Veľkej Morave, ktorá najmä v súvislosti s nedávnymi verejnými 

diskusiami o význame osoby kniežaťa Svätopluka pre národnoštátny vývoj Slovenska ešte dnes pred-

stavuje vysoko aktuálnu tému.  

Opierajúc sa o najnovšie vedecké poznatky o danej téme, autori ponúkajú nový pohľad na otázky 

medzinárodnoprávneho postavenia Veľkej Moravy, označenia titulu hlavy štátu a organizácie správy. 

Osobitne podnetná je pritom práve časť venovaná výkladu o vzájomných vzťahoch medzi panovníkmi 

Veľkej Moravy a Východofranskej ríše. Na základe analýzy celoeurópskych trendov stredovekého 

„medzinárodného“ práva, reflektujúceho existenciu lénnych vzťahov medzi vladármi stredovekých 

štátov a význam kresťanstva pre formovanie ich obsahu na „medzinárodnej“ úrovni, autori pomenú-

vajú medzinárodnoprávne postavenie Veľkej Moravy ako vzťah suzerenity k Východofranskej ríši. 

V porovnaní s doterajšími učebnými textami je tiež značná pozornosť venovaná právu Veľkej Moravy, 

a to prostredníctvom analýzy dochovaných právnych pamiatok. Prínosom tohto počinu je najmä for-

mulovanie záveru, podľa ktorého obsah vybraných noriem veľkomoravského Súdneho zákonníka pre 

ľud predstavuje dôkaz prítomnosti verejnej (štátnej) moci, disponujúcej prostriedkami štátneho do-

nútenia vo vzťahu k obyvateľstvu Veľkej Moravy. Podľa autorov ide o dôkaz, že Veľká Morava napĺňa-

la atribúty štátu, čo súčasne považujú za dôkaz zavŕšenia procesu štátoprávnej etnogenézy Veľkej 

Moravy a transformácie predštátneho práva na štátom tvorené a vynucované právo. V súvislosti so 

zánikom Veľkej Moravy došlo tiež k reinterpretácii procesu vzniku stredovekého uhorského štátu. Za 

najdôležitejšie možno v tomto smere považovať poukázanie na skutočnosť, že veľkomoravská štát-

nosť, existencia vlastnej liturgie i cirkevnej provincie, ako aj prítomnosť slovanského osídlenia, trvajú-

ca približne päťsto rokov, predstavovala základ pre vznik uhorského, českého a poľského štátu na 

prelome 10. a 11. storočia. Transformácia maďarských kmeňov na nadkmeňový zväz, prebiehajúca aj 

na území Slovenska, so sebou priniesla aj proces splývania so slovanskými kmeňmi do spoločného 

politického útvaru v podobe uhorského štátu, ktorý tak nemal výlučne maďarský etnický základ. Nad-

väzujúci výklad dejín práva až do roku 1918, doplnený o relevantný historický exkurz spravidla 

v úvode príslušných kapitol, tento záver ďalej potvrdzuje. Pasáže venované otázke národnoštátnej 

emancipácie Slovákov a následnej maďarizácie v 19. storočí totiž poukazujú na skutočnosť, že až do 

zániku Rakúsko-Uhorska tvorilo majoritu v mnohonárodnostnom Uhorsku práve nemaďarské obyva-

teľstvo. 

Nakoniec z pedagogického hľadiska možno tiež za osobitne prínosné považovať zaradenie kapitoly 

venovanej významu právnych dejín Slovenska. V dobe, kedy sa možno stretnúť s názormi, ktoré vy-

jadrujú pochybnosti o účelnosti zaradenia právnych dejín do študijných programov právnických fa-

kúlt, autori prinášajú študentom pohľad na právne dejiny v troch rôznych rovinách. Právne dejiny 

najprv predstavujú ako pedagogickú disciplínu, ktorej primárnou úlohou je sprostredkovať poznatky 

o nepopierateľnej obsahovej i terminologickej prepojenosti moderného práva s už neplatným  
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právom z dôb našej minulosti. Študenti tým získavajú predstavu o význame a prínose právnych dejín 

Slovenska, ktoré im poskytujú nielen širší pohľad na ukotvenie súčasného práva v minulosti, ale aj 

rôzne zručnosti, využiteľné pri ďalšom univerzitnom štúdiu. Tu sa potom dostávame k posúdeniu 

právnych dejín ako vedeckej disciplíny, ktorá študentom poskytuje do ich výbavy zručností súbor 

osobitných metód vedeckej práce, umožňujúcich adekvátne riešenie a pochopenie otázok vývoja 

práva. Výklad o význame právnych dejín pre štúdium práva potom autori završujú staťou 

o využiteľnosti historického výkladu práva v súčasnej aplikačnej praxi. Na viacerých príkladoch 

z rozhodovacej činnosti domácich i zahraničných súdnych orgánov je tu presvedčivo poukázané na 

reálnu využiteľnosť metód historickej argumentácie a interpretácie práva, ktoré na základe toho 

možno považovať za štandardné zručnosti každého absolventa právnického štúdia. 

Na záver treba konštatovať, že výber solídnej a aktualizovanej pramennej základne, prepracovanie 

štruktúry učebnice, ako aj inovatívny spôsob jej spracovania presunutím ťažiska výkladu na vývoj 

inštitútov slovenského práva, jednoznačne svedčia o naplnení cieľov, ktoré si autori recenzovanej 

učebnice právnych dejín Slovenska vytýčili. Tým sa im súčasne podarilo vytvoriť nielen kvalitnú učeb-

nú pomôcku pre účely pedagogického procesu na právnických fakultách, ale aj cennú historickopráv-

nu publikáciu, po ktorej môže bez strachu z nepochopenia jej obsahu siahnuť nielen odborná, ale 

i laická verejnosť. 

Ján Sombati 
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Menke, Monika: Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikova-
ného kanonického práva.  

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 271 s.  

(ISBN 978-80-244-4804-6) 

 

 

Kniha Moniky Menke, notářky Interdiecézního soudu v Olomouci, 

obsahuje pět kapitol, vhodně vycházejících od obecnějších témat 

ke konkrétnímu předmětu jejího zájmu. Prvé dvě kapitoly jsou 

proto vřazeny do obecné části, zbylé pak do části speciální. Toto 

členění naznačuje také jistý pedagogický zřetel, neboť nelze po-

jednávat o činnosti konkrétních církevních soudů na území ČR, aniž 

by se dříve nepředstavila sama právní úprava jejich činnosti, typy 

kauz, jimiž se soudy zabývají, historie diecézí, v nichž soudy působi-

ly či působí, a další informace potřebné k pochopení činnosti kon-

krétních soudů, o nichž pak pojedná speciální část. 

Je logické, že údaje obsažené v obecné části si nečiní a nemohou 

činit nárok na originalitu a původnost, neboť autorka skrze ně hod-

lá představit smysl činnosti soudů podle právní úpravy obou kode-

xů kanonického práva. Nemělo by ale smysl v práci pouze odkázat na manualistiku z pera jiných auto-

rů; čtenář totiž potřebuje „na místě“ porovnávat údaje obsažené ve speciální části se stálým zřetelem 

k právnímu základu jejich působení. 

Hodnota a novost práce je založena především na autorčině rešerši, provedené s mravenčí důklad-

ností. Dohledávání informací o působení církevních soudů v naší vlasti, jejich personálním složení a 

kauzách, jež řešily, bylo jistě náročné a vyžadovalo mnoho trpělivosti. Výsledkem je pak dosud ne-

publikovaný přehled těchto informací, nakolik se autorce podařilo dohledat archiválie zejména 

z období nadvlády obou totalitních režimů dvacátého století. V tomto směru má práce také obecnější 

dosah, neboť i v takové dílčí tematice, jakým působení soudů je, se ukazuje, jak zásahy těchto režimů 

katolickou církev často doslova decimovaly. Práce poukazuje jak na statečnost kněží – funkcionářů 

církevních soudů, kteří podstupovali tresty dlouholetého věznění, avšak i na jiné církevní činitele, 

kteří byli naopak ochotni kolaborovat a často blokovali řádné působení církevní správy. Popis činnosti 

soudů po roce 1989 je v práci podrobnější, neboť dokumenty o jejich činnosti jsou kompletní a snad-

něji dohledatelné. Důležitá je pozornost, kterou autorka věnuje náležité erudici, potřebné 

k vykonávání jednotlivých funkcí na církevních soudech. Uvádí především detailnější životopisné me-

dailony některých církevních soudců, a to těch nejvýznamnějších, kteří prosluli rovněž přednáškovou 

a publikační činností (littera scripta manet). V páté kapitole pak detailněji rozebírá způsob organizo-

vání nutného vzdělávání v církevním právu, jímž bylo zapotřebí zaplnit čtyřicetiletou mezeru, kdy u 

nás nebylo možno dosáhnout vzdělání, potřebného k výkonu příslušných úloh v církevním soudnictví. 

Práce je vybavena dostatečným poznámkovým aparátem a potřebnou bibliografií, přináší poznatky 

sice historické, nikoli inovativní, avšak mnohé z nich nebyly v logicky strukturovaném souhrnu dosud 

publikovány. Fenomén církevního soudnictví nebyl zatím od roku 1989 takto podrobně zpracován, 

takže práce může posloužit jako základní text pro další zkoumání jak historických aspektů, tak i další-

ho rozvoje činnosti církevních soudů. Sepisování textu bylo jistě náročné, a to zejména v pasážích, 

kde se jedná o odkazy na příslušné archivní prameny. Práce kolegyně M. Menke je tak bezesporu 

přínosná pro laickou i odbornou veřejnost. 

Stanislav Přibyl 
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Dudásová, Eva – Nemec, Matúš: Prvky a princípy rímskeho a kánonického procesného prá-
va  

(manuskript), 197 stran  

 

Kolektiv autorů pod vedení doc. Matúše Nemce z bratislavské právnické fakulty připravil do tisku jako 

výstup svého tříletého grantového výzkumu podpořeného slovenskou grantovou agenturou VEGA 

(projekt č. 1/1006/15 s názvem Koncept prirodzeného práva a jeho princípov vo vývoji práva, so za-

meraním na procesnoprávne principy a procesnú zpôsobilosť v rímskom a v kánonickom práve) oje-

dinělou publikaci s názvem Prvky a principy rímskeho a kánonického procesního práva. 

První kapitola věnovaná principům a zásadám kanonického procesního práva představuje právní 

princip a právní pravidlo pohledem právní teorie, římského práva, řecké filozofie a kanonické nauky. 

Autorem této kapitoly je doc. Matúš Nemec. Jeho způsob zpracování tématu je neobvyklý a zároveň 

mimořádně zdařilý, zohledňuje sekulární judikaturu stejně jako právotvorbu Apoštolského stolce 

(Kodex kanonického práva, dekretália, odborná literatura, biblické odkazy) a je velmi přínosný pro 

vědce obou stran, tj. právníky i kanonisty. Samostatně se přitom věnuje principu spravedlnosti a 

pravdy, principu morální jistoty a principu práva na obhajobu. 

Druhá kapitola (autorkou je dr. Veronika Čunderlík Čerbová) navazuje řešením otázky procesní způ-

sobilosti v případech nulity manželství podle kanonického práva. Opět neopomíná romanistické vý-

chodisko kanonického práva, navazuje rozborem CIC17 a CIC83. Upřesňuje situace, kdy právo je 

chráněno nejen žalobou, ale i námitkou, což má velký procesní význam a obvykle bývá neprávem 

opomíjeno, stejně jako institut promotora iustitiae. Autorka kapitoly vyzdvihuje význam II. Vatikán-

ského koncilu a dogmatické konstituce Lumen gentium. Zajímavým přínosem kapitoly je rozbor mož-

ností nulity u manželství s pokřtěnými nekatolíky s ohledem na nový význam pojmu communio. 

Třetí kapitola nazvaná Počátky soudní ochrany subjektivních práv v římském právu – pět legisakcí se 

věnuje velmi komplikované otázce právní romanistiky, a to nejstarší formě žalob. Přestože autor 

(doc. Róbert Brtko) zmiňuje některé nepopiratelné nevýhody legisakcí, věnuje dostatečnou pozornost 

i jejich pozitivům, zejména právu na předvolání (in ius vocatio), právu být přítomen při procesu, právu 

hájit se a navrhovat důkazy a právu vyjádřit se k nim. Legisakční proces není jen neobvyklý, ale při 

bližším zkoumání obsahuje i prvky, které z psychologického hlediska zvyšují právní jistotu ve sporu, o 

čemž svědčí mj. volné části procesu. Legisakční proces je v této kapitole přiblížen čtenáři tak, že je 

srozumitelný, v některých bodech i podobný našemu modernímu procesu (např. dies nefasti jako 

obdoba státních svátků). Autor následně rozebírá každou legiskaci podrobně a uvádí demonstrativní 

příklady. 

Navazující čtvrtá kapitola z pera dr. Kataríny Lenhartové se věnuje skutečnostem ovlivňujícím obvyklý 

průběh římského formulového procesu. Formulový proces je zde stručně představen ve své obvyklé 

podobě a následně podrobně rozebrány procesní následky odmítnutí žalobní formule žalovaným, 

uznání povinnosti žalovaným, defensní povinnost žalovaného, odmítnutí přísahy a lživé odpovědi na 

otázky. 

Pátá kapitola se věnuje již otázce speciální, a to římskému procesu o svobodu člověka. Výklad dr. 

Mateje Mlkvého započíná hmotněprávními ustanoveními o tom, kdo je otrokem, jak se do svého 

postavení dostal a jak je lze ukončit. Na to navazuje kritickým rozborem pramenů, a to jak historic-

kých, tak právnických, a demonstruje postup na známém případu zotročení Verginie. Dále se zabývá 

výkladem soudní příslušnosti od nejstarších dob až do justiniánské doby a postavením procesních 
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stran (procesní způsobilost a vyloučení, postavení adsertora libertatis), neopomíjejíc ani zvláštnost v 

podobě výjimky ze zásady res iudicata. 

Šestá kapitola v souladu s plynulou specializací témat přináší výklad o procesní způsobilosti žen v 

římském procesu, se zvláštním důrazem na justiniánské prameny a rozdílnost postavení žen sui iuris a 

žen alieni iuris (autorkou kapitoly je Katarína Lenhartová). Připomíná situace, kdy postulační právo i 

právo zastupovat na soudě jiného bylo ženám přiznáno, byť výjimečně, a kdy žena mohla dokonce 

vznést trestní obžalobu nebo žalovat pro veřejné blaho. 

V závěrečné sedmé kapitole knihy představuje Mgr. Eva Dudásová  způsobilost Latínů jako účastníků 

v legisakčním procesu. Tato zajímavá otázka, kdy cizinec přes zákonný zákaz může vystupovat v řím-

ském legisakčním procesu, je zde traktována jednak z hlediska foedus, a dále s ohledem na ius mi-

grandi a ius conubii. Obě tato práva, která částečně mohli mít i někteří cizinci, zejména rodově pří-

buzní Římanům, umožňovala průlom do zásady, že legisakční proces je určen výhradně římským ob-

čanům. Rovněž ius commercii, bez jehož rozšíření by obchodování s cizími národy brzo ztratilo pů-

vodní rozlet, je zde zajímavým způsobem doloženo jako možnost průlomu (snad i souvislost s boni-

tárním vlastnictvím).  

Nebývá častým zvykem zveřejňovat recenzi na knihu ještě před jejím vydáním, doufám však, že zain-

teresovaní čtenáři prominou. Ráda bych informovala o brzkém vydání této knihy již nyní, neboť se 

jedná o publikaci vědecky využitelnou pro právníky i kanonisty a skýtající možnost obohacení nebo 

rozšíření výuky procesního práva na právnických i teologických fakultách. Nastíněné a řešené pro-

blémy procesního práva jsou traktovány srozumitelně a zároveň kompetentně. V textech se odráží 

podrobné studium autorů a znalost rozsáhlé evropské literatury, kterou kniha zprostředkovává slo-

venskému čtenáři (a jak doufám, z důvodu jazykové blízkosti i čtenáři českému). 

Kamila Bubelová 
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

PRÁVNICKÁ DVOULETKA - REKODIFIKACE PRÁVNÍHO ŘÁDU, 
JUSTICE A SPRÁVY V 50. LETECH 20. STOLETÍ 
Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Jan Kuklík, Jiří Souša a kol. 
  
ISBN 978-80-87284-52-0   
 
 
Auditorium, Praha, 2016, 316 stran 

 

 

 

 

DĚJINY ÚSTAVNÍHO PRÁVA 
Karel Schelle 
  
ISBN 978-80-7478-998-4   
(2. aktualizované vydání) 
 
Wolters Kluwer, Praha, 2016, 392 stran 

 

 

 

 

ČESKÉ PRÁVNÍ DĚJINY 
Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Vilém Knoll 
  
ISBN 978-80-7380-575-3 
(3. upravené vydání) 
 
Aleš Čeněk, Plzeň, 2016, 696 stran 
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PRÁVNICKÝ STAV A PRÁVNICKÉ PROFESE V MINULOSTI 
Vladimír Kindl, Michal Skřejpek a kol. 
  
ISBN 978-80-7552-030-2 
(2. vydání) 
 
Wolters Kluwer, Praha, 2016, 280 stran 

 

 

 

 

DIGESTA SEU PANDECTAE. JUSTINIÁNSKÁ DIGESTA, TOMUS I, 
FRAGMENTA SELECTA 
Peter Blaho, Michal Skřejpek, Jarmila Vaňková, Jakub Žytek 
  
ISBN 978-80-246-3063-2 
 
 
Karolinum, Praha, 2015, 704 stran 

 

 

 

 
PRÁVNICI PRÁVA ZBAVENÍ. 2. ČASŤ - PERZEKÚCIE ŽIDOV-
SKÝCH PRÁVNIKOV NA SLOVENSKU V ROKOCH 1938-1945 
Jozef Sulaček 
  
ISBN 978-80-8060-327-4 
 
 
Slovenské národné múzeum, Bratislava, 2015, 251 stran 

 

 

 

ISLANDSKÉ STŘEDOVĚKÉ ZÁKONÍKY 
Lenka Doová 
  
ISBN 978-80-87895-12-2 
 
 
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc, 2014, 
415 stran 
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Mezinárodní konference „Civilnoprávne inštitúty a ich historická reflexia vo svetle moder-

ných rekodifikácií“, PF UMB, Banská Bystrica 
 

Ve dnech 17. až 18. března 2016 se na půdě banskobystrické právnické fakulty uskutečnila meziná-

rodní konference „Civilnoprávne inštitúty a ich historická reflexia vo svetle moderných rekodifikácií“, 

kterou uspořádala Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bys-

trici ve spolupráci s Katedrou soukromoprávních věd Akademie policejního sboru SR v Bratislavě a 

Katedrou dějin práva, římského práva a právní komparatistiky Fakulty práva a administrativy Univer-

zity Warminsko-mazurskej v Olzstynie. Po přivítání a úvodních příspěvcích se účastníci rozdělili do 

anglické a česko-slovenské sekce, v jejímž rámci vystoupili právní historici a civilisté takřka ze všech 

právnických fakult České a Slovenské republiky; nejvíce zastoupena byla olomoucká právnická fakul-

ta.   

Témata byla volena z různých oblastí soukromého práva: především z věcných práv (samostatné pří-

spěvky P. Petra, Š. Letkové a J. Šurkaly o superficiální zásadě, společné vystoupení P. Konečné a Z. 

Pinkavové o manželském majetkovému právu, a I. Kišše o vydržení) a dědického práva (příspěvky J. 

Ciráka o staronových institutech, O. Horáka o povinném dílu, M. Starého o dědické smlouvě, A. Ta-

landy o mystickém testamentu a I. Talandové o dědické způsobilosti), dále pak z obligačního práva 

(příspěvky T. Gábriše o odpovědnosti za škodu, P. Dostalíka o custodii a B. Jablonky o výprose) a okra-

jově i z procesního práva (příspěvek K. Ševcové o kolektivních žalobách). Vzhledem k omluvám někte-

rých přihlášených byl dán větší prostor diskusi k předneseným příspěvkům, jejíž význam byl umocněn 

tím, že tři z účastníků konference se budou podílet na přípravě nového slovenského občanského zá-

koníku. Sekci řídila I. Šošková z hostitelské katedry dějin.          

V neposlední řadě musíme vyzdvihnout kvalitní a pružnou organizaci (Z. Poláček Tureková) i velmi 

přátelskou a podnětnou atmosféru. Z příspěvků bude uspořádán sborník.     

Původní program konference dostupný na tomto odkazu   

Fotogalerie z konference dostupná na tomto odkazu 

Ondřej Horák 

  

http://www.prf.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/program-konferencie-civilnopravne-instituty-a-ich-historicka-reflexia-v-modernych-kodifikaciach.html
http://www.prf.umb.sk/o-fakulte/fotogaleria/rok-2016/konferencia-katedry-dejin-statu-a-prava-civilnopravne-instituty-a-ich-historicka-reflexia-v-modernych-kodifikaciach.html
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Předmět na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 

MITTELEUROPÄISCHE RECHTS- UND VERFASSUNGSGESCHICHTE  

IM 19. / 20. JAHRHUNDERT (SCHWERPUNKT ÖSTERREICH) 
 

Výuka právní historie by se na právnických fakultách neměla omezovat jen na povinné předměty, 

nýbrž zájem o ní je nutno mezi studenty vzbuzovat i prostřednictvím předmětů povinně volitelných.  

Na brněnské právnické fakultě se již třetí rok těší značnému zájmu ze strany studentů předmět „Mit-

teleuropäische Rechts- und Verfassungsgeschichte im 19. / 20. Jahrhundert (Schwerpunkt Österre-

ich)“, který na konci března 2016 v německém jazyce vyučoval ve čtyřech blocích ao. Univ.-Prof. Dr. 

Christian Neschwara z Institutu pro právní a ústavní dějiny Právnické fakulty Vídeňské univerzity. 

Profesor Neschwara s Katedrou dějin státu a práva PrF MU v posledních několika letech velice úzce 

spolupracuje, ať již autorsky na publikaci „Vývoj soukromého práva na území českých zemí“ (Brno 

2011) či v současnosti jako autor mnoha hesel k vývoji veřejné správy v období absolutismu v rámci 

„Encyklopedie českých právních dějin“, nebo jako organizátor vzájemného každoročního setkávání 

studentů vídeňské a brněnské právnické fakulty se zájmem o právní historii. 

I přesto, že předmět „Mitteleuropäische Rechts- und Verfassungsgeschichte“ je vyučován v němčině, 

studenty to neodradilo a z kapacitních důvodů nemohl být zájem všech o jeho absolvování plně 

uspokojen. Účelem tohoto kurzu je pochopení vývoje rakouského soukromého i veřejného práva 

(které platilo prakticky až do 50. let minulého století i v českých zemích) od éry kodifikací na konci 18. 

století až do současnosti, analýza vlivu společenských změn na právo (zejména ve 20. století), rozpo-

znání vlivů římského práva, porovnání vývoje rakouského práva ve vztahu k českému právu a právu 

sousedních států, jakož i zlepšení znalosti právnické němčiny. Smyslem výuky je poznat základní tren-

dy vývoje státu a práva u nás a v Rakousku, a umožnit tak studentům vnímat platný český právní řád 

a jeho předchozí vývoj v širších souvislostech.  

Osnova kurzu: 

1. Entstehung der Österreichischen Monarchie als Gesamtstaat bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts 

• 2. Rechtsvereinheitlichung (Schwerpunkt Privatrecht: ABGB) • 3. Entstehung des Kaisertums Öster-

reich als moderner Verfassungsstaat (Verfassungssituation im Vormärz - Frühkonstitutionalismus 

1848/51 • 4. Neoabsolutismus 1852/60 - neuständische Monarchie 1860/67) • 5. Entwicklungen auf 

dem Gebiet des Privatrechts • 6. Verfassungsentwicklung bis 1918 (Rückkehr zum Konstitutionalis-

mus in Cisleithanien - Ausbau der Verfassungsordnung bis zum Ende der Monarchie (Schwerpunkte: 

Parlamentarismus und Wahlrecht - Grundrechte und Rechtsstaat - Nationalitätenproblem) • 7. 

Entwicklungen auf dem Gebiet des Privatrechts • 8. Zerfall der Österreichisch-Ungarischen Monar-

chie: Rechts- und Verfassungsentwicklung in den Nachfolgestaaten (Schwerpunkt Österreich) bis 

1938 • 9. Österreich als Bestandteil des Deutschen Reiches bis 1945 • 10. Wiederherstellung Österre-

ichs 1945 und Verfassungsentwicklung bis zur Unabhängigkeit mit dem Staatsvertrag von Wien 1955 

- Ausblick auf die Gegenwart. 

Jaromír Tauchen 
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Fotografie z výuky (foto: Martina Pospíšilová)  
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 

 

 

Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

The European Society for History of Law 

 

si Vás  dovolují pozvat na konferenci  

 

„Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes“, 

 
která se bude konat ve středu dne 1. června 2016  

v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (místnost 030). 
 

Letošní konference se bude věnovat dvěma souvisejícím skupinám trestných činů, a to trestným či-

nům proti majetku a hospodářským trestným činům. Majetkové delikty provázejí lidstvo od samého 

počátku jeho existence a náleží k těm trestným činům, které byly postihovány od pradávna. Tento 

postih se však v průběhu věků samozřejmě měnil. Konference se dále dotkne fenoménu trestných 

činů, které jistým způsobem narušují ekonomický či hospodářský život společnosti. Půjde nám o jed-

nání, jež ohrožují daný hospodářský řád nebo – snad přesněji řečeno – stanovená pravidla fungování 

jednotlivých subjektů v tomto řádu. Účastníci připravované konference by se tedy měli zamýšlet nad 

nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihu trestné činnosti zasahující do vlastnického 

práva a narušující ekonomický a hospodářský život od počátků až do současnosti.  

Naše konference volně naváže na tři velice úspěšné konference, které se na Právnické fakultě MU 

konaly v předcházejících letech. 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 30. dubna 2016. 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu konference, případ-

ně pouze o jeho písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v monotématickém 

recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete moci konference osobně zúčastnit a máte o téma konfe-

rence zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš zaslaný příspěvek.  

Přihlašování: elektronicky přes konferenční systém PrF MU 

 

Vzhledem k omezené kapacitě a velkému zájmu v minulých letech doporučujeme zaslat přihlášku na 

konferenci co nejdříve. 

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference na emailu:  

jaromir.tauchen(at)law.muni.cz  

https://www.law.muni.cz/applications/cs/conferences/
mailto:jaromir.tauchen@law.muni.cz
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Srdečne Vás pozývame na 

 

18. konferenciu právnych romanistov Slovenskej republiky a Českej republiky 

 

na tému 

 

„Historia et interpretatio  

Digestorum seu Pandectarum“,  

 

ktorú organizuje 

    

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra rímskeho a cirkevného práva. 

 

Po tom, čo hlavní garanti zverili organizovanie tradičnej slovensko-českej romanistickej konferencie 

po siedmich rokoch opäť  fakulte v Trnave, rozhodli sme sa ju usporiadať v obvyklom víkendovom 

čase, a to v dňoch 27. – 28. mája 2016, v budove Právnickej fakulty na Kollárovej ulici č. 10 v Trnave, 

v miestnosti Collegium novum. V duchu zaužívanej tradície bude v piatok pre účastníkov pripravená 

večera a spoločenské stretnutie a v sobotu sa uskutoční pracovné rokovanie.  

Vážený a milý kolega, pevne veríme, že naše pozvanie prijmete. V takom prípade Vás prosíme, aby 

ste sa na toto podujatie prihlásili cez konferenčný portál našej fakulty na adrese 

http://www.pravnickekonferencie.sk/sk/, a to najneskôr do 31. marca 2016.  

Pokiaľ ide o tému konferencie, ako všetci dobre vieme, opus Digesta je rozsiahla a dôležitá časť justi-

niánskej kodifikácie, ktorú dnes poznáme ako Corpus iuris civilis. Vo veľkej miere obsahuje fragmenty 

zo spisov klasických rímskych právnikov zameraných predovšetkým na ius privatum, menej na ius 

publicum. Táto pre romanistu zaiste kniha kníh je pre teoretického právnika i pre právnika v praxi 

nevyhnutnou orientáciou v dejinách práva a zároveň právnickým klenotom v pravom zmysle slova.  

Majúc na zreteli zabezpečenie plynulosti priebehu a konzistencie konferencie, si Vás dovoľujeme, 

vzácny kolega, oboznámiť s prípadnými východiskovými myšlienkovými námetmi pre spracovanie 

príspevku. Konáme tak s dobrým úmyslom a v žiadnom prípade Vás týmto nechceme vo výbere témy 

referátu obmedzovať.  

Na spracovanie sa priam samy ponúkajú nasledovné témy: Štatistické údaje o Digestách; Priebeh prác 

na Digestách;  Interpolácie v Digestách; Zákaz komentovať Digesta; Bibliografia Digest; Dejiny Digest; 

Miniatúry Digest; Textová exegéza Digest; Obsah jednotlivých titulov Digest; Rukopisy a staré tlače 

Digest; Summa z knižného fondu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity Trnave; Konštitúcia Deo auc-

tore; Konštitúcia Omnem; Konštitúcia Tanta; Edície Digest; Preklady Digest; Tvorcovia Digest (Justi-

nián, Tribonián); Objavitelia Digest (Irnerius a glosátori); Prví kritici (humanisti) a systematici (Budé, 

Hotmann, Faber, Cuiacius, Leibnitz); Prví editori (Blaubloom, Haloander, Herwagen, Lemire, Torelli, 

Leconte, Godefroy); Prví teoretici (Savigny, Bluhme, Mommsen, Krüger, Hofmann, Kantorowitz); Opäť 

interpolácie (Gradenwitz, Eisele, Beseler, Albertario, Kalb); Textová kritika pokračuje (Lenel, Schulz, 

Wieacker, Wenger, Rotondi); Moderná teória Digest (Jacobs, Kaiser, Pugsley…).  

http://www.pravnickekonferencie.sk/sk/
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Katedra teorie práva a právních dějin 

Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

 

si vás dovoluje pozvat na letošní ročník konference 

 

„Olomoucké právnické dny“,  

 
která se bude konat 19. – 20. 5. 2016 

v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

 
 

Tématem letošní sekce, kterou garantuje Katedra teorie práva a právních dějin, je Právo a 

hodnoty. Příspěvky na toto téma mohou být zpracovány nejen teoretickoprávně, ale také 

z pohledu historického, případně pozitivněprávního. 

 

Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete 

moci konference osobně zúčastnit a téma vás zaujalo, rádi v konferenčním sborníku uveřej-

níme váš příspěvek.   

 

Sborníky z předchozích ročníků konference (sekce teorie práva a právních dějin) najdete ke 

stažení na stránce:  

www.pf.upol.cz/menu/struktura-pf/katedry/katedra-teorie-prava-a-pravnich-

dejin/sborniky-z-konferenci/ 

 

Veškeré informace o přihlašování a programu konference jsou na stránce: 

www.opdny.upol.cz. 

  

http://www.pf.upol.cz/menu/struktura-pf/katedry/katedra-teorie-prava-a-pravnich-dejin/sborniky-z-konferenci/
http://www.pf.upol.cz/menu/struktura-pf/katedry/katedra-teorie-prava-a-pravnich-dejin/sborniky-z-konferenci/
http://www.opdny.upol.cz/
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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 platebním příkazu uveďte 
vaše jméno a příjmení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolko-
vém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047. 
Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620. 
Redaktor: Jaromír Tauchen; členové redakční rady: Karel Schelle, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen. 
Kontaktní email: info@historyoflaw.eu 
Bulletin vychází minimálně čtyřikrát ročně. Archiv starších čísel je dostupný na www.historyoflaw.eu 
ISSN 2464-4889  
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BULLETIN 

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 2    roč. 2   1. červenec 2016      ISSN 2464-4889 

 

Vážení členové                                               

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

dovolujeme si Vám zaslat letošní druhé řádné 

číslo našeho bulletinu, ve kterém opět nalezne-

te recenze a anotace celé řady nově vyšlých 

právněhistorických knih, pozvánky na konfe-

rence a jakož i další informace z oblasti právní 

historie a římského práva. Především chceme 

upozornit na velice zajímavé zamyšlení Jozefa 

Beni týkající se předmětu pedagogické a vě-

decké práce právních historiků. 

Mezi jednu z nejdůležitějších aktualit tohoto 

kalendářního čtvrtletí náleží jistě vydání třetího 

svazku „Encyklopedie českých právních dějin (K-

M)“, o kterém budete informováni prostřednic-

tvím zvláštního čísla našeho bulletinu v nejbliž-

ších dnech. 

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. 

Na závěr bychom Vám chtěli popřát pěkné 

prožití nadcházejících prázdnin, abyste na do-

volené načerpali mnoho tvůrčích sil do druhé 

poloviny roku 2016. 

 

Představenstvo Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Miriam Laclavíková – Adriana Švecová: Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku   - 

I. zväzok (od najstarších čias do roku 1848)  

Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vy-
davateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015, 234 s. 

(ISBN 978-80-8082-854-7) 

 
V podaní stabilného dua dvojice Miriam Laclavíková a Adriana Šve-

cová vychádza nový zväzok odbornej knižnej publikácie orientova-

nej na pramene práva. Ako samy autorky už v predhovore uvádzajú, 

ich snahou je predovšetkým „prepojiť teoretické základy predmetu 

Dejiny práva na území Slovenska I. s ich praktickou stránkou 

v podobe pramenných ukážok z právnej praxe a prispôsobiť tak ob-

sah pôvodnej edície prameňov didaktickému procesu.“ Na Prakti-

kum k dejinám štátu a práva na Slovensku sa preto budem pokúšať 

hľadieť očami študenta a zhodnotiť či sa vytýčený cieľ autorkám 

podarilo splniť.  

V prvom rade je potrebné si zvoliť kritériá, podľa ktorých budem 

predmetnú publikáciu hodnotiť. Je zrejmé, že posudzovaná edícia 

prameňov, aj keď je určená výlučne pre študentov, nie je klasickým učebným textom. To síce nemení 

nič na skutočnosti, že jej účelom je adresátovi, čiže študentovi, podať čo najkomplexnejší sumár in-

formácií, no z hľadiska formy, a to hlavne pri posudzovaní jazyka, ktorým je Praktikum napísané, mu-

síme byť obozretnejší. Pri obsahu je zase dôležitá štruktúra, ktorá odráža spôsob akým autorky pri-

stúpili k uchopeniu a spracúvaniu nimi zvolenej problematiky. Už zo samotnej štruktúry textu môže-

me totiž vytušiť akou optikou sa autorky na problematiku pozerali, čo pre nich bolo dôležité, alebo čo 

naopak vynechali ako nepodstatné. Zo štruktúry sa teda vieme dozvedieť k akej redukcii autorky pri-

stúpili, a zároveň aké pravidlá, si pri výbere tzv. historických faktov zvolili.  

Z hľadiska formy môžeme v Praktiku nájsť dva typy jazyka. Prvý typ je jazyk, ktorým sú napísané texty 

prameňov, druhý je jazyk, ktorým sú napísané texty úvodov každej kapitoly a podkapitoly. Uvedené 

rozdelenie je dôležité hlavne kvôli posudzovaniu zrozumiteľnosti publikácie ako celku. Každá učebni-

ca alebo cvičebná pomôcka na semináre musí byť napísaná čo najzrozumiteľnejšie. Je potrebné, aby 

študentovi podávala v prístupnej podobe čo najviac pre neho potrebných informácií. Pri publikáciách, 

ktoré sú edíciou prameňov práva je však niekedy ťažké uvedenú požiadavku naplniť. Pramene práva 

napríklad zo stredoveku sú totiž často nezrozumiteľné. Je to spôsobené buď doslovným prekladom 

z iných jazykov (napr. latinčina), alebo samotnou povahou vtedajšieho jazyka použitého v právnych 

textoch (slová menia svoj význam). Inak povedané pôvodný jazyk napríklad stredovekých prameňov 

práva je kvôli jeho zrozumiteľnosti často potrebné upravovať resp. určite minimálne dovysvetľovať. 

Z hľadiska formy je preto potrebné skúmať v rámci Praktika skôr úvodné texty kapitol a podkapitol 

než samotné texty prameňov.  
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Nie som však lingvista, a preto pri posudzovaní zrozumiteľnosti úvodných textov využijem osobnú 

skúsenosť získanú pri práci s Praktikom. Zistil som, že študenti často pred tým než začali pracovať so 

samotným prameňom siahli najskôr po informáciách, ktoré sa nachádzali v úvodnom texte. Nadobud-

li tak akési predporozumenie, ktoré im potom pomohlo pri analyzovaní, ale hlavne pri hľadaní nor-

matívneho obsahu, čiže interpretácii samotného právneho textu prameňa. Z tohto hľadiska teda mô-

žem konštatovať, že úvodné texty sú napísané minimálne takým jazykom, ktorý študentom pomáha 

pri interpretácií historických prameňov práva, ktoré sú často bez predchádzajúceho vysvetlenia ťažko 

zrozumiteľné. Jazyk Praktika je preto primeraný a vyhovuje potrebám študenta.  

Čo sa týka obsahovej stránky Praktika, zostanem najskôr pri posudzovaní úvodných textov. Napríklad 

v úvodnom texte k Zákonom prvých Arpádovcov sa nachádzajú tieto dve vety: „Väčšia časť ustanove-

ní zákonov prvých uhorských kráľov sa týka oblasti trestného práva, kde je badateľné postupné ob-

medzovanie krvnej pomsty a zavádzanie systému vykúpenia. Model odvety za spáchaný trestný čin 

však ešte nie je definitívne odstránený.“ Uvedené vety predstavujú typickú informáciu, ktorú môže 

študent pri čítaní akéhokoľvek iného úvodného textu v praktiku získať. Študent si jednoducho po 

prečítaní úvodného textu dokáže vytvoriť prvotný názor na prameň, ktorý sa chystá analyzovať ale 

zároveň zistí čo v ňom má hľadať.  

Z hľadiska štruktúry je tiež zaujímavé, že autorky pristúpili k rozčleneniu Opus Tripartita, a to tak, že 

jeho jednotlivé ustanovenia nenasledujú zaradom, ale sú zaradené podľa ich obsahu k príslušným 

právnym odvetviam. Časť Opus Tripartita tak nájdeme pri rodinnom práve, časť pri vecnom práve a 

pod. Uvedený krok je určite prínosný hlavne z hľadiska didaktického postupu pri výučbovom procese. 

Rozčlenenie Opus Tripartita totiž nadväzuje na štruktúru učebnice Dejiny štátu a práva na území Slo-

venska I. (od najstarších čias do 1848), ktorá bola napísaná v spoluautorstve prof. JUDr. Dr. H. c. Petra 

Mosného CSc. a doc. JUDr. Miriam Laclavíkovej PhD.. 

Na záver by som chcel vysloviť pripomienku, že rozčlenenie, ktoré autorky zvolili pri Opus Tripartite, 

by bolo vhodné použiť aj pri niektorých ďalších prameňoch napr. (Radný zákon), aby sa tým zvýrazni-

lo prepojenie na už spomenutú učebnicu štátu a práva na území Slovenska I. (od najstarších čias do 

1848) aj v časti, ktorá sa týka dejín štátu. V zásade je však publikácia Praktikum k dejinám štátu a 

práva na Slovensku (od najstarších čias do roku 1848), prínosom nielen pre študentov ale aj pre pe-

dagógov, ktorým uľahčuje ich prácu v rámci pedagogického procesu. 

Štefan Siskovič 
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Mosný, Peter a kol.: Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia. (2. rozšír. vyd.) 

Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, 332 s.  

(ISBN 978-83-7490-742-2) 

 

 

V roku 2014 vzniklo druhé a rozšírené vydanie kolektívneho mo-

nografického diela slovenských a českých právnych historikov (Pe-

ter Mosný - Ján Drgo - Vladimír Kindl - Jan Kuklík - Miriam Laclaví-

ková - Štefan Siskovič  - Adriana Švecová - Ladislav Vojáček - Peter 

Vyšný) ,,Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia“. 

Ambíciou diela bolo postihnúť nielen východiská, ale aj základné 

idey sociálnej doktríny na našom území v období predmníchovskej 

Československej republiky (čiastočne s presahom do Uhorska kon-

ca 19. storočia) a Slovenskej republiky vojnového obdobia. Čitate-

ľom predkladá i pohľad na formovanie odvetví pracovného práva 

a práva sociálneho zabezpečenia, pričom ich čiastočne porovnáva 

s predchodcom modelu sociálneho zabezpečenia z obdobia kance-

lára Bismarca a prípadne aj s obdobím tzv. tretej ríše.  Koncepčne 

monografické dielo pozostáva z deviatich kapitol.    

Prvá kapitola ,,Sociální doktrína první Československé republiky a její odraz v právu“ sa venuje obdo-

biu prvej Československej republiky a jej ústrednej postavy v podobe T. G. Masaryka, ktorý koncept 

sociálnej doktríny predstavil už v texte Washingtonskej deklarácie. Hlavná idea doktríny vychádzala 

z toho, že práve štát svojím zákonodarstvom má zabezpečiť vyrovnanie spoločenskej nerovnosti pro-

stredníctvom právnej úpravy. Aj keď lepšiu realizáciu hlavných ideí tejto sociálnej doktríny limitovali 

viaceré spoločenské okolnosti (napr. marxizmus, nedôsledné presadzovanie zákonov, či následky 

vojny), nezabránili prijatiu viacerých zákonov, ktoré postupne sociálne podmienky obyvateľstva zlep-

šili.  

Nasledujúca kapitola s názvom ,,Východiská sociálnej doktríny Slovenskej republiky 1939 - 1945“ sa 

zameriava na analýzu sociálnej doktríny v podmienkach prvej Slovenskej republiky. Sociálna doktrína 

slovenského štátu sa opierala o kresťanskú sociálnu náuku a vychádzala z piatich východiskových 

prameňov – z evanjelií Biblie (Nového zákona),  z dvoch pápežských encyklík (Rerum Novarum 

a Quadragessimo Anno), z ideovo-politického programu HSĽS (Slovenský národný socializmus) 

a napokon zo samotnej Ústavy Slovenskej republiky z roku 1939. Originalita sociálnej doktríny Slo-

venskej republiky medzivojnového obdobia mala svoj základ v kresťanských hodnotách – v morálnych 

zákonoch, ku ktorým sa nehlásil žiadny relevantný štátny útvar, vrátane protektorského Nemecka. 

Tretia kapitola s názvom ,,Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia na území Slovenska 

v období druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia“ je zameraná na predstavenie vývoja odvetvia 

pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia s dôrazom na dôslednú analýzu kľúčových prvkov 

pracovnoprávneho zákonodarstva (napr. pracovná zmluva, rozhodovanie pracovnoprávnych sporov) 

a práva sociálneho zákonodarstva (napr. právo na štrajk). Vo všeobecnosti možno konštatovať, že 

obdobie prvej polovice 20. storočia viedlo k posilneniu ochranných funkcií pracovnoprávnych úprav, 

pričom normy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa stali trvalou a dôležitou súčasťou 

pracovného zákonodarstva. Kapitola nakoniec zdôrazňuje, že pri akomkoľvek zásahu do oblasti pra-

covného práva a práva sociálneho zabezpečenia je potrebné vždy pamätať na zachovanie najvšeo-

becnejšej hodnoty – a to hodnoty ľudskej dôstojnosti. 
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Na uvedenú kapitolu nadväzuje v poradí štvrtá kapitola nazvaná ,,Diskuze o provedení socializace 

v Československu v prvních letech jeho samostatné existence“ venovaná procesu socializácie. Zaobe-

rá sa vplyvom Marxových a Engelsových názorov, ktoré sa postupne dostávali do programov socialis-

tických a sociálno-demokratických strán. Reálny pokus presadiť programové východiská socialistic-

kých strán a hnutí, ako je v kapitole konštatované, skončil napokon v zásade len umiernenou sociali-

záciou.  

Kapitola nazvaná ,,Sociálny obsah domovského práva v českých zemích a v Československu (1848 – 

1948)“ mapuje vznik, vývoj a základné prvky domovského práva a jeho sociálny rozmer. Základné 

pravidlo pôsobenia domovského práva vychádzalo zo zásady subsidiarity, podľa ktorej domovská 

obec bola povinná sa starať o chudobnú osobu až po vyčerpaní všetkých ostatných titulov, ktoré 

svedčili v jej prospech. Sociálna starostlivosť v oblasti osobitnej chudobinskej starostlivosti sa tak 

postupne začala prenášať na štát. 

Šiesta kapitola s názvom ,,Starostlivosť o sociálne slabé minority na Slovensku v období I. ČSR“ nadvä-

zuje na predchádzajúcu kapitolu. Koncepciu tzv. chudobinskej starostlivosti rozoberá najskôr 

v Uhorsku a následne na území Slovenska. V rámci kapitoly analyzuje na jednej strane minoritu ne-

zamestnaných, medzi ktorú sa radili početné sociálne znevýhodnene skupiny ako žobráci, tuláci, Ró-

movia, vojnoví invalidi, chudobné alebo osirelé deti a mládež, duševne alebo telesne postihnuté oso-

by, na strane druhej subjekty (obce a politické orgány štátu), ktoré mali správu a výkon verejnej chu-

dobinskej starostlivosti na Slovensku na starosti. V závere kapitoly sa poukazuje na to, že pre sociálnu 

politiku prvej republiky sa stala kľúčovou otázka verejnej garancie sociálneho minima, tzv. životnej 

miery, resp. zmierňovanie sociálnych rizík a tvrdostí.   

,,Sociálne zákonodarstvo Nemeckej ríše (1871 – 1918)“ je témou siedmej kapitoly, ktorej cieľom bolo 

priblížiť historický kontext a právne základy štátnej sociálnej politiky Nemeckej ríše v rokoch 1871 až 

1918, pričom sa zameriava predovšetkým na hmotnoprávnu stránku danej problematiky. Kapitola 

podáva analýzu viacerých poistných zákonov sociálneho zabezpečenia – zákon o nemocenskom pois-

tení robotníkov z roku 1883, zákon o úrazovom poistení z roku 1884, zákon o invalidnom 

a starobnom poistení z roku 1889.  Štát na seba preberal v rozhodujúcej miere zodpovednosť za so-

ciálnu starostlivosť svojich občanov, čím im poskytol záruky a garancie pre prípad nečakaných život-

ných udalostí. 

Nasledujúca kapitola ,,Sociálno – právna pozícia zamestnancov v totalitnom štáte na príklade Nemec-

kej ríše po roku 1933“, analyzuje sociálnoprávnu situáciu zamestnancov v Nemecku v období tzv. 

Tretej ríše. Dopad, ktorý malo toto ideologické smerovanie sa najzreteľnejšie prejavil práve 

v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch, čo viedlo k potlačeniu slobody jednotlivca. Toto obdobie 

viedlo k likvidácii nezávislých odborov a k strate vplyvu zamestnanca na mzdovú politiku podniku. 

Zamestnanci boli nútení sa podrobiť hospodárskym a politickým záujmom totalitného štátneho reži-

mu.  

Záverečná, v poradí deviata kapitola s názvom ,,Dva prístupy k formovaniu sociálnej doktríny“ porov-

náva dva prístupy, ktoré pôsobia na formovanie doktríny – liberalizmus a sociálnu doktrínu. Ústred-

ným motívom celej kapitoly je hodnota ľudskej dôstojnosti.  

Recenzovaná kolektívna monografia je komplexným dielom postihujúcim hlavné rysy politicky a aj 

sociálne zložitého obdobia prvej polovice 20. storočia. Bolo to obdobie vojenských konfliktov, sociál-

nych a ekonomických kríz, rastúcej nezamestnanosti, vojenskej konjunktúry a značnej politickej ne-

stability.  
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Dôležitým však je odkaz tohto obdobia spočívajúci v nutnosti prihliadania (a nie prehliadania) na so-

ciálnu otázku v záujme stability a zachovania ingerencie a vôbec vzťahu štát a občan. Nové pohľady 

a aj komparatívne postrehy na danú problematiku prinesú pre čitateľskú obec nesporne nové výzvy. 

Ideovým východiskom monografie je viera v spoločenský pokrok, v nutnosť rešpektovania hodnoty 

a dôstojnosti jednotlivca a v povinnosť štátu starať sa aj o sociálny rozmer realizácie jeho občanov. 

 

Viera Valková 
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

XIX. Medzinárodná vedecká konferencia z cyklu „Kultúra strednej Európy“ na tému „Za-

stupiteľské systémy a parlamentarizmus v strednej Európe v historickom vývoji“ 

(Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura Europy Środkowej“ Systemy re-

prezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym) 
 

V dňoch 19. – 20. novembra 2015 v Zabrze (Poľsko) organizovali Poľská Akadémiou vied (PAN) odde-

lenie v Katowiciach, Poľské Historické združenie (PTH), oddelenie v Katowiciach a mesto Zabrze zau-

jímavú vedeckú konferenciu „Zastupiteľské systémy a parlamentarizmus v strednej Európe 

v historickom vývoji“ (Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju histo-

rycznym). Vo svojej podstate je to cyklické každoročné medzinárodné vedecké podujatie zaradené 

do cyklu „Kultúra strednej Európy“, ktorého 19. ročníka sme sa zúčastnili. Na konferencii vystúpili 

prednášajúci z Poľska, Českej republiky a zo Slovenskej republiky. 

Dopoludňajšia časť prvého dňa podujatia bola venovaná dvom  zásadným referátom: Architektura 

parlamentarna, jej kształty i treści ideowe (prof. dr hab. Ewa CHOJECKA) a Zasada reprezentacji w 

polskim systemie władzy publicznej (sudca Jerzy STĘPIEŃ, prezident Nadácie pre rozvoj miestnej 

demokracie. Nasledovala široká panelová diskusia tematicky zameraná na limity uplatňovania de-

mokratických mechanizmov a priblíženie smerovania vývoja demokracie v súčasnosti nazvaná „De-

mokracja dziś ewolucja czy schyłek. W poszukiwaniu ustroju idealnego”, v rámci ktorej ako diskutu-

júci okrem hlavných referentov konferencie vystúpili aj hostia dr. hab. Tomasz Falęcki, prof. dr hab. 

Irena Lipowicz, dr. Jan Olbrycht, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz a  prof. Szewach Weiss. 

Popoludňajšia časť konaná v historicky príťažlivých priestoroch budovy Múzea uhoľného baníctva v 

Zabrze sa niesla v duchu  príspevkov tematicky zameraných na počiatky parlamentarizmu v období 

stredoveku a novoveku (U kolebki parlamentaryzmu: średniowiecze - czasy nowożytne). V jej rámci 

vystúpili prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc. (Karlova Univerzity v Prahe) s mimoriadne aj pre presah 

na slovenské pomery zaujímavým príspevkom Politická reprezentace raně přemyslovských Čech. 

Nasledoval príspevok Mgr. Piotra OKNIŃSKEHO z Varšavskej univerzity venovaný vzniku miestnej 

samosprávy v Krakove v druhej polovici 13. storočia; príspevok prof. dr hab. Anny POBÓG-

LENARTOWICZ z Univerzity v Opole zameraný na predstavenie kláštornej školy demokracie 

a spôsobu ustanovovania opátov v sliezskych kláštoroch v období stredoveku a príspevok dr.  Mare-

ka STAWSKEHO rozoberajúci fungovanie samosprávnych prvkov v cirkevných inštitúciách. Prof. Dr. 

hab. Mariana Józef PTAK z Univerzity vo Wrocłavi priblížil tematiku stavovského parlamentarizmu 

v Sliezsku a Ks. Bp. prof. dr hab. Jan KOPIECKI, gliwický biskup úlohy pápežských nunciov na zasadnu-

tiach poľského snemu. Obdobie novoveku otvorili príspevky Ks. prof. dr hab. Waldemara GRACZYKA 

z Univerzity Kardinála Štefana Wyszyńskieho vo Waršave zameraný na predstavenie mazovských 

snemov v 20. a 30. rokoch 17. storočia, Mgr. Marty JAWORSKEJ z Varšavskej univerzity o bojarskej 

dume v moskovskom kniežatstve v 17. storočí a Dr hab. Dariusza ROLNIKA predstavujúceho proble-

matiku stavovskej reprezentácie, jej obsahu a ideových východísk v Poľsku druhej polovice 18. storo-

čia.  
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Druhý konferenčný deň sa niesol v úvahách a polemikách nad novovekým a novodobým poňatím 

a fungovaním parlamentarizmu v Poľsku a v strednej Európe. Prof. dr hab. Sławomir GAWLAS 

z Univerzity vo Waršave priblížil počiatky inštitúcie poľského, PhDr. Jana VOJTÍŠKOVÁ, Ph.D. 

z Univerzity v Hradci Králové sa venovala správe a samospráve českých kráľovských miest na konci 

stredoveku a počiatku novoveku a prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK z Univerzity Jana Kochanow-

skiego v Kielcach priblížil formovanie stredovekých zhromaždení ľudu v strednej Európe obdobia 

stredoveku. V ďalšom slede sa prof. Dr. hab. Marek CETWIŃSKI z  Akadémie Jana Długosza v Często-

chowie venoval polemike chápania vlády a správy v Sliezsku a Dr. Waldemar HANASZ z Univerzity 

Kazimierza Wielkiego v Bydgoszczy priblížil fungovanie štátneho mechanizmu s období Rzeczpospoli-

tej Polskiej. Nasledujúci príspevok PhDr. Zdeňka BERANA, Ph.D. z Univerzity v Hradci Králové nám 

predstavil zaujímavý a v západnej Európe často využívaný inštitút landfrýdu (Landfrýdní struktury v 

zemích České koruny. Obecné charakteristiky a komparativní východiska). Dopoludňajší blok predná-

šok zavŕšil príspevok Dr. hab. Adama PERŁAKOWSKEHO o poľskom sneme a jeho postavení v období 

prvej polovice 18. storočia.  

Chronologický posun do obdobia 19. a 20. storočia otvorili Prof. Dr. hab. Piotr FRANASZEK 

z Jagellonskej univerzity v Krakove s predstavením zaujímavého pohľadu na voľby do miestneho 

zastupiteľského snemu v Galícii a doc. PhDr. Dana MUSILOVÁ, CSc. z univerzity v Hradci Králové 

s predstavením komparatívnej skice o zastúpení žien v parlamentoch strednej Európy (Ženy v parla-

mentech střední Europy mezi dvěma světovými válkami (komparativní perspektiva). Nasledovali dva 

tematicky nadväzujúce príspevky prof. Dr. hab. Józefa CIĄGWU z univerzity v Katowiciach 

o zastupiteľských zboroch autonómnych oblastí štátov strednej Európy a príspevok autorov prof. 

JUDr. Dr.h.c. Petra MOSNĚHO CSc., doc. JUDr. Miriam LACLAVÍKOVEJ PhD. a JUDr. Mgr. Štefana SIS-

KOVIČA PhD. z Trnavskej univerzity Ústavno-právny relativizmus postavenia Podkarpatskej Rusi 

1920-1938. Právnický posun v téme zavŕšili príspevky prof. dr hab. Bogdana DOLNICKEHO o právnej 

regulácii územnej samosprávy v poľských ústavách (Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach) 

a prof. dr hab. Adama LITYŃSKEHO o práve a súdnej moci v totalitnom štáte (Prawo i sądy w syste-

mie totalitarnym - Polska 1944-1956). Dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA zo Sliezskej univerzity 

v Katowiciach ponúkol svoj pohľad na zloženie a rozvoj parlamentného systému počas londýnskej 

emigrácie a Dr hab. prof. UJK Grzegorz MIERNIK z University Jana Kochanowskiego w Kielcach ná-

sledne predstavenie samosprávnej obecnej organizácie. Záverečný blok konferencie bol venovaný 

kodifikáciám, právnym zbierkam a možnostiam bádania v tejto oblasti. V týchto intenciách vystúpili 

spoluautori PhDr. Jan ZDICHYNEC, Ph.D., Prof. Lenka BOBKOVÁ, CSc. z Karlovej univerzity v Prahe 

s príspevkom o vplyve práva a právneho myslenia Lužíc a jeho reflexie v kodifikáciách a právnych 

zbierkach. Dr. hab. prof. UO Bogusław CZECHOWICZ z univerzity v Opole vo svojom príspevku pred-

stavil pohľad na postavenie snemu v čase panovania Mateja Korvína a dynastie Jagellovcov (Nyski 

pomnik późnośredniowiecznego parlamentaryzmu? Przyczynek do badań nad koronnym czeskim 

sejmowaniem w dobie korwinowsko-jagiellońskiej) a dr. hab. prof. UJK Beata WOJCIECHOWSKA 

z univerzity Jana Kochanowskiego w Kielcach predstavila traktát o interdiktoch a exkomunikáciách 

zo začiatku 16. storočia (Mikołaja Kotwicza traktat o interdyktach i ekskomunikach w Statucie Jana 

Łaskiego (1506 r.). Záverečné príspevky predniesli prof. dr hab. Jolanta M. MARSZALSKA z univerzity 

kardinála Štefana Wyszyńskiego vo Warszave venujúca sa snemovému vystúpeniu Bogusława Les-

zczyńskiego; Dr hab. Wacław GOJNICZEK zo Sliezskej univerzit v Katowiciach rozoberajúci neznámy 

rukopis vzťahujúci sa k zemskému snemu opolsko-raciborskému a Dr. Roman STELMACH zo Štátne-

ho archívu vo Wrocławi analyzujúci zákonodarné akty sliezskeho parlamentu zachované v Štátnom 

archíve vo Wrocławi. 
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Konferencia bola sprevádzaná bohatou odbornou diskusiou, pre právnych historikov bola mimoriad-

ne obohacujúca a podnetná s prihliadnutím na nové dimenzie ponúknuté historickou vedou osvetľu-

júce z istého uhla pohľadu „čisto právnickú“ problematiku budovania a fungovania zastupiteľských 

zborov. Potvrdila sa nám skutočnosť, že v dnešnej dobe je skutočne dôležitou medziodborová spolu-

práca a dialóg, ktorý je nielen profesne ale aj vecne prospešný. Len diskusia a ozajstná spolupráca 

majú potenciál posunúť oblasti historickej a právnohistorickej vedy vpred. A práve v uvedenom tkvie 

aj najväčší prínos tohto vedeckého podujatia, ktorého sme sa zúčastnili. 

 
Miriam Laclavíková – Štefan Siskovič  
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Zpráva z konference „Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes“ 
 

Dne 1. června 2016 se na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity konala mezinárodní konfe-

rence „Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes“ v rámci pokračující tradice konferencí 

pořádaných Katedrou dějin státu a práva a Katedrou trestního práva společně s The European Society 

for History of Law. 

Úvodních slov se ujali vedoucí zmíněných kateder, prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., a doc. JUDr. 

Věra Kalvodová, Dr., a prezident The European Society for History of Law, doc. JUDr. Karel Schelle, 

CSc. Připomněli, že téma konference je v dnešní době stále velmi aktuální, i když je jistě zajímavé 

sledovat historický vývoj dané problematiky. Konference tak mohla shrnout majetkové a hospodář-

ské trestné činy v podstatě od antiky až do současné české a slovenské právní úpravy a praxe.  

Moderování prvního bloku se ujal doc. Schelle, s prvním příspěvkem „Prétorské zásahy v rímskom 

deliktuálnom práve“ vystoupil Mgr. Ján Šurkala z Právnické fakulty UK v Bratislavě. Na něj navázal 

přesunem v čase i v prostoru jeho kolega doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, Ph.D., LL. M., MA, 

s příspěvkem na téma „Krádež na Veľkej Morave vo svetle historickej lingvistiky“, který se pokusil o 

jakousi rekonstrukci práva Velké Moravy, o němž máme jen velmi málo skutečně relevantních práv-

ních památek vypovídajících o tzv. předcyrilometodějském právním systému. Následoval příspěvek 

„Vybrané aspekty majetkovej kriminality jej trestanie v Košiciach v 16. storočí“, který vznikl za spolu-

práce JUDr. Miroslava Fica, Ph. D., a Mgr. Richarda Papáče z Právnické fakulty UPJŠ v Košicích 

a seznámil účastníky konference kromě aspektů teoretických také s několika konkrétními případy 

společně s udělenými tresty. S příspěvkem „Trestné činy proti majetku v uhorských mestách raného 

novoveku“ následně vystoupila Mgr. Blanka Szeghyová, Ph. D., která mimo jiné upozornila na skuteč-

nost, že majetkové trestné činy tvořily v raném novověku největší část soudní agendy uherských 

městských rad. Jen o pár set kilometrů dál přenesl obecenstvo Mgr. Miroslav Nemec z Historického 

ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě se svým příspěvkem „Krádeže v Liptovskej stolici v 18. 

storočí“, v němž poukázal na velmi širokou škálu nejčastěji kradených předmětů s poukazem ke kon-

krétním případům řešeným Liptovskou stolicí. O závěr prvního bloku konference se s příspěvkem 

„Realizácia trestnoprávnych noreiem při arizácii a vyvlastňování židovského majetku na Slovensku 

v rokoch 1939 – 1945“ postaral doc. PhDr. Peter Mičko, Ph. D., z Filozofické fakulty UMB z Banské 

Bystrice, díky němuž se téma konference definitivně přeneslo do 20. století. 

Druhý blok, moderovaný prof. Vojáčkem, zahájil PhDr. Anton Hruboň z Filozofické fakulty UMB 

v Banské Bystrici s příspěvkem na téma „Rabovanie majetku na Slovensku v období nemeckej okupác-

ie (september 1944 – apríl 1945ú a jeho právné postihy“, jenž vedle významných souvisejících otázek 

právních upozornil také na neméně významný psychologický aspekt dané problematiky. Aplikací de-

kretů E. Beneše a nařízení SNR Národními soudy v Praze a v Bratislavě se zabývala Mgr. Alexandra 

Letková z Právnické fakulty UK v Bratislavě ve svém příspěvku „Majetkové a hospodárské trestné činy 

v retribučním zákonodárstve v ČSR“. S tématem „Konštrukcia hospodárskych trestných činov 

v politických procesoch v Československu“ následně vystoupil JUDr. Ján Štefánica, Ph. D., z Filozofické 

fakulty KU v Ružomberku, jenž nastínil nejen známý proces s Rudolfem Slánským, ale také se zabýval 

několika procesy s odpůrci kolektivizace. Otázkami, jak fungovala, jaké prostředky používala a jak se 

kryla organizovaná hospodářská kriminalita v 50. letech, se zabýval Mgr. Jan Slavíček, Ph.D. z Vysoké 

školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze ve svém příspěvku „Politická instrumentalizace eko-

nomické kriminality v prvních letech komunistického režimu - příklad tzv. Štěpánovy aféry v Děčíně v 

roce 1949“. 
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Do 80. let přenesl účastníky konference Mgr. Ondrej Podolec, Ph. D. z Právnické fakulty UK 

v Bratislavě se svým příspěvkem „Právne a politické súvislosti novely trestného práva na konci 

80.rokov so zameraním na majetkové delikty“. V něm se zaobíral zejména tzv. druhým obuškovým 

zákonem a zvýšenou mírou trestní represe, kterou tento právní předpis zavedl. Posledním příspěv-

kem bloku na téma „Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví“ všechny přítomné velmi zaujal 

JUDr. RNDr. Vlastislav Man MBA z Vysoké školy aplikovaného práva v Praze. Poutavě totiž nastínil 

vznik a obsah socialistického vlastnictví společně s procesy znárodňování a následnou trestněprávní 

ochranou, uvedl také mnohé až absurdní případy jednání, která byla pod tento trestný čin podřazo-

vána a často zahlazována jinými trestnými činy. 

Odpolední blok zahájil doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, jenž se 

ve svém příspěvku „K aktuálním problémům hospodářské kriminality“ zabýval zejména pojmy eko-

nomická, hospodářská, finanční a majetková kriminalita, především v teoretické rovině. Na doc. 

Kuchtu plynně navázala doc. JUDr. Margita Prokeinová, Ph. D. z Právnické fakulty UK v Bratislavě 

s příspěvkem „Aktuálne zmeny v trestnom zákone vo sfére majetkových a hospodárskych trestných 

činov“. S poněkud konkrétnějšími problémy pak vystoupili Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D. na téma „Pro-

blémy vyšetřování ekonomické kriminality spojené s existencí nefunkční obchodní společnosti“ a Mgr. 

PhDr. Andrej Franek ze Společnosti pre trestné právo a kriminológiu v Žilině s tématem „Status znalca 

v trestnej norme SK - pro futuro CZ“. Zatímco Mgr. Kotlán upozornil na rozmáhající se trend tzv. bílých 

pěšců, kdy jediná fyzická osoba mohla být členem v 533 korporacích najednou a během několika let 

„působila“ dokonce ve více než 1500 právnických osobách, dr. Franek se zabýval dokazováním hos-

podářské trestné činnosti jako vůbec nejdražším a časově náročným dokazováním v trestních věcech 

vůbec. Následoval příspěvek na téma „Trestnoprávne sankcie za porušenie pravidiel hospodárskej 

súťaže“, který byl přednesen Ing. Mgr. Ondrejem Blažem, Ph. D. z Právnické fakulty UK v Bratislavě a 

jenž byl vlastně jakýmsi historickým exkurzem zahrnujícím problematiku kartelů od antiky přes stře-

dověk až do dnešních dnů. S příspěvkem „Skutkové podstaty související s korupčními delikty v trest-

ním právu. Korupce a právní povědomí studentů práva.“ dále vystoupila Mgr. et Mgr. Lucia Micanová, 

jež vedle objasnění pojmu, obsahu a různých forem korupce upozornila také na nízký zájem nezisko-

vých organizací v českém prostředí spolupracovat na vymýcení tohoto fenoménu. Posledního pří-

spěvku konference se ujal JUDr. Petr Osina, Ph. D. z Právnické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci, který se již tradičně zabýval islámským právem. V příspěvku „Krádež v islámském právu“ 

se zabýval zejména kategorizací trestných činů v islámském právu, požadavky na pachatele trestných 

činů a podmínkami, které bylo nutné naplnit, aby mohl být pachatel souzen za trestný čin. 

Výstupem konference „Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes“ bude samozřejmě tiště-

ný sborník, jenž bude obsahovat zmíněné, o poznání podrobnější a některé další příspěvky těch, jenž 

se bohužel nevešli do poměrně nabitého programu. 

Závěrem bych ráda poděkovala všem organizátorům za zajištění již několikáté konference na pomezí 

právních dějin a trestního práva a stejně tak i všem účastníkům za den plný zajímavých a diskusi budí-

cích příspěvků, jenž byl jistě velmi přínosný pro všechny přítomné.  

Martina Pospíšilová*  

                                                           
*
 Tento text vznikl jako výstup z projektu specifického výstupu MUNI/B/0982/2015, který byl v roce 2016 realizován na 

Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 
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(foto: Martina Pospíšilová)  
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Zpráva z teoreticko-historické sekce konference „Olomoucké právnické dny 2016“ 

 

Dne 19. a 20. května 2016 se na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého konal 10. ročník meziná-

rodní konference „Olomoucké právnické dny“, která byla zasazena do rámce letošních oslav 25 let od 

vzniku olomoucké fakulty.  

Po úvodních přednáškách dopoledního plenárního jednání prvního dne konference, kde vystoupili 

významní čeští právníci (Kateřina Šimáčková, Karel Eliáš, Jan Passer) se svými příspěvky, následovalo 

odpolední jednání tematicky zaměřených sekcí. Tématem sekce, kterou organizovala Katedra teorie 

práva a právních dějin PF UP, bylo Právo a hodnoty. 

Moderování prvního bloku, který měl právněhistorické zaměření, se ujal prof. Eduard Vlček. S prvním 

příspěvkem „Právo a hodnoty v období vojnového Slovenského štátu“ vystoupil JUDr. Igor Kišš z Pa-

nevropské vysoké školy v Bratislavě. Z hlediska historického období na něj navázala JUDr. Alexandra 

Letková z Právnické fakulty UK v Bratislavě, která hovořila na téma „Hodnota "spravodlivej odplaty" v 

rozsudkoch Národného súdu v Prahe“. Posledním referátem prvního bloku („… pevnou kostru pojmo-

vou podává právo římské; avšak duše zákoníka je podstatně jiná.“ K přirozené slušnosti v občanském 

právu) bylo vystoupení JUDr. Ondřeje Horáka, Ph.D. z pořadatelské fakulty, který se zabýval vlivem 

přirozenoprávních principů na ABGB, zejména v oblasti dědického práva.  

Moderátorem druhého bloku, který měl spíše právněfilozofické zaměření, byl dr. Petr Osina. Jako 

první vystoupila Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Palackého 

s příspěvkem „Pikova důstojnost člověka – inspirace pro právo“. V něm se věnovala některým aspek-

tům humanistické filozofie středověkého myslitele Giovanni Pico della Mirandoly. Druhý referát 

přednesl JUDr. Petr Čechák, Ph.D. z Vysoké školy finanční a správní v Praze. V příspěvku s názvem 

„Nutnost a nahodilost hodnot v právu“ přiblížil vybrané myšlenky obsažené v právněfilozofických 

koncepcích Josepha Raze a Johna Finnise. Jednání sekce pak ukončil obecněji laděný příspěvek Mgr. 

Martina Haply, Ph.D. z Právnické fakulty MU v Brně na téma „Lidská práva - univerzální hodnoty nebo 

historicky podmíněný koncept“.  

Výstupem z konference bude plánovaný sborník, který by měl vyjít na podzim letošního roku. Ten 

bude obsahovat nejen rozšířené verze konferenčních vystoupení v sekci, ale také příspěvky dalších 

právních teoretiků a historiků, kteří se z různých důvodů nemohli jednání konference osobně zúčast-

nit. 

Petr Osina  
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Návštěva studentů vídeňské právnické fakulty na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 
 

Již se stalo pro Katedru dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity tradicí, že se vždy 

v květnu stane hostitelem pro skupinu rakouských studentů z vídeňské právnické fakulty doprováze-

né Ao. Univ.-Prof. Dr.iur. Christianem Neschwarou z Institutu für Rechts- und Verfassungsgeschichte. 

Nejinak tomu bylo i v roce letošním.  

V pátek 6. května 2016 navštívila brněnskou právnickou fakultu skupina vídeňských posluchačů semi-

náře s právněhistorickým zaměřením, který se letos tematicky vztahoval k historii výuky práva. Zde 

byla přijata v zasedací místnosti děkanátu a bylo uskutečněno vzájemné setkání s vybranými brněn-

skými studenty se zájmem o právní historii. V rámci tohoto setkání zazněly dva referáty. V prvním 

s názvem „Rechtsgeschichte, Rechtsunterricht und Juristenausbildung im Mittelalter (Europa)“ se 

Olivia Reboukheh zaměřila na představení systému výuky práva v období feudalismu na právnických 

fakultách v Evropě, přičemž vzpomenula podmínky pro připuštění ke studiu, které museli studenti 

splňovat, dále uvedla formy výuky a nastínila život univerzitních studentů. Z brněnských studentů 

přednesl referát Petr Sedláček na téma „Rechtsunterricht an der Juristischen Fakultät der Masaryk 

Universität in Brünn (1919-2016)“, ve kterém podrobně představil formy výuky na brněnské právnic-

ké fakultě od jejího založení v roce 1919 až do současnosti. 

Následně měli vídeňští studenti možnost prohlédnout si prostory fakulty, především pak nově zre-

konstruovanou knihovnu a aulu. Odpoledne absolvovali prohlídku Ústavního soudu, kde si vyslechli 

krátkou přednášku o historii ústavního soudnictví v českých zemích, kterou pronesl Mgr. Robert Ja-

kubíček z analytického oddělení Ústavního soudu a současný doktorand katedry. Následující den se 

rakouským studentům věnoval bývalý doktorand Katedry dějin státu a práva JUDr. Martin Cempírek, 

Ph.D., který skupinu provedl po historickém centru Jihlavy a seznámil je s právněhistorickými reálie-

mi.  

Vzájemné setkávání a práce se studenty se zájmem o právní historii jsou do budoucna velice důležité, 

proto je bude brněnská Katedra dějin státu a práva i nadále podporovat. 

 

Jaromír Tauchen  

  



Strana | 21  
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Smutné ohlédnutí za rokem 2015 

Rok 2015, respektive jeho začátek, byl pro středoevropskou právní historiografii krutý: v první třetině 

roku ji postupně opustili čtyři její protagonisté. V lednu zemřel významný vídeňský profesor Werner 

Ogris, který už od předlistopadových dob spolupracoval s českými a slovenskými právními historiky. 

V březnu v německém Špýru skonal prof. Hans Hattenhauer, až do svého penzionování působící na 

univerzitě v Kielu. V dubnu je krátce po sobě následovali prof. JUDr. Stanislav Balík, CSc., dlouho vyu-

čující na pražské právnické fakultě a později i v Plzni, a evropsky proslulý medievalista doc. JUDr. Jiří 

Kejř, DrSc., který působil především na pracovištích Československé a pak České akademie věd. 

 

Werner Ogris 

Emer. o. Univ.-Prof. Dr. iur. DDDr. h.c. Werner Ogris (narozen 9. červenec 1935) skonal ve své rodné 

Vídni 13. ledna letošního roku. Jeho smrt naši právněhistorickou obec silně zaskočila. Čeští a slovenští 

kolegové jej totiž – na první pohled v plné síle – mohli potkat a hovořit s ním ještě v listopadu 2014 

na mezinárodní konferenci Formování vědního oboru národních právních dějin ve střední Evropě, 

uspořádané na počest profesora Jaromíra Čelakovského (1846–1914) při příležitosti stého výročí jeho 

úmrtí (prof. W. Ogris na konferenci přijel s příspěvkem Die österreichische Reichsgeschichte). 

Vídeňský rodák W. Ogris vyrůstal ve městě Wels v Horním Rakousku. Tam také v roce 1954 maturo-

val. Po maturitě jej zlákalo právnictví, a tak se zase vrátil do svého rodiště, kde začal na univerzitě 

studovat právo. Jako studenta jej zaujala právní historie a díky tomu se stal na tehdejším Institutu pro 

rakouské a německé právní dějiny právnické fakulty Vídeňské univerzity pomocnou vědeckou silou. 

Studium zakončil promocí v roce 1958.  

K habilitaci v široce pojatém oboru německých právních dějin a soukromého práva a rakouských ús-

tavních a správních dějin přivedli W. Ogrise v únoru 1962 profesor Hans Lentz a další významný práv-

ní historik profesor Heinrich Demelius. Kandidátova habilitační práce Der mittelalterliche Leibrenten-

vertrag. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Privatrechts (Wien-München: Herold, 1961) jasně 

naznačovala, že se objevil právněhistorický talent. Nejen že byla bez problémů obhájena, ale její kva-

litu ceněním potvrdila i Nadace Theodora Körnera na podporu věd a umění.  

Po habilitaci získal Werner Ogris na vídeňské fakultě místo vysokoškolského asistenta. Ve Vídni však 

nepůsobil dlouho. Již po půl roce dostal nabídku místa řádného profesora na Svobodné univerzitě 

(Freie Universität) v Berlíně. V roce 1966 se vrátil zpět na univerzitu do Vídně, kde na právnické fakul-

tě nově zřídili druhou právněhistorickou stolici. Zde pak působil až do svého penzionování v roce 

2003. Mezitím si v roce 1992 „odskočil“ do Spojených států, když získal místo hostujícího profesora 

na School of Law Kansaské univerzity v Lawrence. V letech 1966 až 1967 a 1997 až 2003 stál v čele 

Institutu pro rakouské a německé právní dějiny (dnes Institut pro právní a ústavní dějiny) vídeňské 

právnické fakulty a v akademickém roce 1972/1973 jako děkan fakultu řídil. 

Profesor W. Ogris také spoluzakládal Vídeňskou právněhistorickou společnost (WRG) a několikrát se 

stal jejím prezidentem. Spolu se svým dlouholetým kolegou prof. Rudolfem Hoke spoluorganizoval 

31. ročník věhlasných Německých právněhistorických dní, konaný v roce 1996 ve Vídni. V letech 1968 

až 1992 se podílel na vydávání prestižního Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Ger-

manistische Abteilung).   

http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Demelius
http://de.wikipedia.org/wiki/Privatrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitschrift_der_Savigny-Stiftung_f%C3%BCr_Rechtsgeschichte
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W. Ogris na pozvání přednášel nejen v Evropě (ještě v roce 2013 začal hostovat na Akademii Jana 

Długosze v Čenstochové) a ve zmíněných Spojených státech, ale též v Japonsku. V roce 1985 se stal 

členem korespondentem Saské akademie věd a v roce 1988 zahraničním členem Královské holandské 

akademie věd. Tradiční německá Filipova univerzita (Philipps-Universität) v hesenském Marburgu mu 

v roce 1997 udělila Cenu Bratří Grimmů. Čestné doktoráty mu přiznali na Komenského univerzitě 

v Bratislavě (1993), na Karlově univerzitě v Praze (1993) a na univerzitě v Pécsi (2012). Karlova uni-

verzita mu navíc při příležitosti výročí svého vzniku v roce 1998 udělila čestnou medaili.  

Pocty neminuly profesora W. Ogrise ani doma v Rakousku. Rakouská akademie věd jej v roce 1972 

přijala za korespondujícího člena a v roce 1975 za člena řádného. Rakouské státní orgány jej vyzna-

menaly velkým stříbrným křížem za zásluhy o Rakousko (2003) a Rakouským řádem za vědu a umění 

(2010). 

Více než všechna ocenění za profesora Ogrise hovoří jeho dlouholetá pedagogická a vědecká práce. 

Ve své publikační činnosti se zaměřil především na dějiny soukromého práva ve středověku, rakouské 

ústavní dějiny, dějiny rakouské státní správy a též novější trestní právo. Díky působení v Berlíně mu 

byly blízké i pruské právní dějiny. S právní historií propojil i své umělecké zájmy, což se promítlo do 

řady článků věnovaných právním otázkám v životě významných osobností kulturního i politického 

světa (Johann W. Goethe, Wolfgang A. Mozart, Jacob Grimm, Marie Terezie či Friedrich Velký). Z jeho 

významných prací můžeme připomenout například Der Entwicklungsgang der österreichischen Pri-

vatrechtswissenschaft im 19. Jahrhundert. (Berlin: De Gruyter, 1968), Die Rechtsentwicklung in Öster-

reich 1848-1918 (Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975), Periodi-

sierungsprobleme der Rechtsgeschichte (In: Bericht über den dreizehnten österreichischen Historiker-

tag in Klagenfurt, veranstaltet vom Verband Österreichischer Geschichtsvereine in der Zeit vom 18. bis 

21. Mai 1976. Veröffentlichungen des Verbandes Österreichischer Geschichtsvereine 21, 1977) nebo 

Vom Galgenberg zum Ringtheaterbrand. Auf den Spuren von Recht und Kriminalität in Wien (Wien-

Köln-Weimar: Böhlau, 1997). Podílel se také na reprezentativní publikaci Die Habsburgermonarchie 

1848–1918 (eds. Adam Wandruszka, Peter Urbanitsch), když do jejího druhého dílu Verwaltung und 

Rechtswesen (Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975) přispěl obsáh-

lou statí Die Rechtsentwicklung in Cisleithanien 1848–1918 (s. 538–662). Spolu s dalšími kolegy psal 

příspěvky do popularizačních a výukových sborníků, vydávaných pod názvem Tatort Rechtsgeschich-

te. Ereignisse aus der historia iuris als Rätsel dargestellt und mit Lösungen versehen. (Wien: Manz, 

1994, 1998, 2001).  

Jak už naznačují jeho ocenění, profesor Werner Ogris dlouhodobě udržoval dobré kontakty se sloven-

skými a českými právními historiky. A když byl pak v roce 2003 ve Vídni penzionován, začal působit na 

slovenských právnických fakultách. Spolupracoval s Právnickou fakultou Univerzity Komenského a 

působil jako hostující profesor na Právnické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (2004). 

V roce 2004 stál u zrodu Bratislavské vysoké školy práva (BVŠP), nyní Panevropské vysoké školy 

(PEVŠ) a v letech 2005 až 2007 vykonával funkci děkana její Fakulty práva. Spolu se svým žákem a 

mladším kolegou Thomasem Olechowskim vyučoval disciplínu Elementy evropské právní kultury, 

která je specificky pojatou alternativou obecných právních dějin. Pro výuku společně připravili i dvoj-

jazyčnou učební pomůcku (Elemente europäischer Rechtskultur/Prvky európskej právnej kultury. I., II. 

Wien-Bratislava: BVŠP, 2005, 2009). Na jejím prvním vydání jsem měl tu čest se nepatrně podílet, 

když jsem, bohužel u první části až dodatečně, po odborné stránce redigoval překlad. Mohl jsem se 

tak dobře seznámit s její pro nás poněkud nezvyklou, ale o to inspirativnější koncepcí.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Periodisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Periodisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Klagenfurt
http://de.wikipedia.org/wiki/Galgenberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Ringtheater
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaisertum_%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Wandruszka
http://de.wikipedia.org/wiki/Cisleithanien
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Za svého působení na Slovensku prof. W. Ogris publikoval několik statí ve slovenských konferenčních 

sbornících (Rechtsgeschichte und Juristenausbildung. In: Právna kultúra a význam právnického vzde-

lávania v súčasnosti na Slovensku. Bratislava: PF UK, 2002, s. 44−49), Rechtsakzeptanz und 

Normdurchsetzung in der Geschichte. In: Vymožiteľnosť práva v podmienkach Slovenskej republiky. 

Bratislava: Nadácia profesora Karola Planka, 2003, s. 37-47), Die Rechtsentwicklung in Cisleithanien 

1848 bis 1918. In: Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu. Bratislava – Brno: 

BVŠP, 2007, s. 168–171; k tomuto sborníku napsal jako tehdejší děkan Fakulty práva BVŠP i doslov 

Überblick und Schlussbemerkung, s. 307–310). Dvěma zajímavými články přispěl i do časopisu PEVŠ 

v Bratislavě (Das ABGB 1812-2012. Die naturrechtliche Kodifikation vor ihrem 200-Jahr-Jubiläum, č. 

4/2010, s. 4-14 a Dichterfürst und Fürstendiener. Goethe in amtlichen Verhältnissen, č. 3/2011, s. 4-

11). 

Právě při zrodu Bratislavské vysoké školy práva jsem měl možnost pana profesora blíže poznat a zpo-

čátku s ním i poměrně úzce spolupracovat. V posledních letech, kdy jsme oba na této škole působili 

již jen v malém rozsahu, jsme sdíleli společný stůl a počítač. Ale potkávali jsme se už jen velmi spora-

dicky, protože jsme každý učili u jiné formy studia. Váženého vídeňského kolegu mi tak budou připo-

mínat kromě Elementů evropské právní kultury v knihovně a několika ofocených statí v šuplíku hlavně 

jeho doporučení k mé profesorské inauguraci, fotografie, které pořídil při oslavě životního jubilea 

prof. J. Klimka, a zmíněný počítač (než jej vymění za novější), mapa nad stolem a malá moudrá sova 

v naší pracovně.  

 

Hans Hattenhauer  

Život prof. em. Dr. iur. Hanse Hattenhauera (narozen 8. září 1931) vyhasl 20. března 2015 ve Špýru 

(Speyer) v Porýní-Falci. Významný konzervativně založený německý právní historik ovšem prakticky 

celou profesní dráhu spojil s univerzitou v Kielu, pojmenovanou podle svého zakladatele vévody 

Christiana Albrechta von Holstein-Gottorf (Christian-Albrechts-Universität, založena 1665). V jeho 

právně-historických šlépějích kráčí i syn Christian, působící jako profesor občanského práva a právní 

historie a v akademickém roce 2014/2015 i jako děkan právnické fakulty univerzity v Heidelbergu 

(Ruprecht-Karls-Universität).  

Hans Hattenhauer se narodil v dnes již neexistující vesničce Groß Mellen v Pomořanech v rodině bap-

tistického kazatele. Sám byl aktivním členem baptistické náboženské obce a později o právu baptis-

tické bratrské jednoty napsal i řadu odborných statí. Vysokoškolské studium práv absolvoval v letech 

1952 až 1955 na Filipově univerzitě (Philipps-Universität) v hesenském Marburgu. Tam také v roce 

1958 získal doktorát (podkladem byla práce Die Bedeutung der Gottes- und Landfrieden für die Ent-

stehung der Gesetzgebung in Deutschland) a šest let na to se i habilitoval (obhajoval práci Die Ent-

deckung der Verfügungsmacht, v roce 1969 publikovanou Hansischen Gildenverlag Joachim Heit-

mann & Co. v Hamburku). Jen krátce po habilitaci (1965) získal místo řádného profesora německých 

(a evropských) právních dějin, občanského práva a obchodního práva na univerzitě v Kielu. 

V akademickém roce 1973/1974 se stal jejím rektorem a působil na ní až do svého penzionování 

v roce 1996. V bouřlivé druhé polovině šedesátých let se profiloval jako zásadní odpůrce radikálního 

studentského politického hnutí, které se šířilo (nejen) na německých univerzitách a pro které Němci 

používají označení „die 68er-Bewegung“.  

U nás nejznámější prací profesora H. Hattenhauera jsou jeho opakovaně vydávané Europäische 

Rechtsgeschichte (Heidelberg: C. F. Müller Juristischer Verlag, 1992), protože jejich druhé vydání 

z roku 1994 se – s vypuštěním kapitoly o vývoji práva po druhé světové válce – stalo podkladem čes-  
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kého překladu, publikovaného v roce 1998 (Evropské dějiny práva. Praha: C. H. Beck, 1998, XII + 708 

s. ISBN 80-7179-056-7). Tato učenice čtenáře zaujala u nás do té doby nezvyklým přístupem, a stala 

se tak svým způsobem pandantem našich tradičních učebnic obecných právních dějin. Za zmínku stojí 

pokora, s jakou ke své práci přistoupil. Odráží ji jeho předmluva k prvnímu vydání, v níž nejdříve cituje 

Anselma Feuerbacha („Kdo chce mnohé obsáhnout, nesmí se stydět za malé omyly, kdo bere v úvahu 

všechno v celku, nemůže vypátrat vše v jednotlivostech, nýbrž musí se mnohého jen letmo dotknout, 

mnohé ponechat v temnotě, jiné věci přijímat jen ´na čestné slovo´, jako věc důvěry.“) a pak 

v návaznosti na to sám za sebe moudře píše, že „kdo chce písemně vylíčit evropské právní dějiny, mů-

že tak učinit jenom se špatným svědomím“. Z jeho dalších prací v časové řadě připomínám alespoň 

Textbuch zur Privatrechtsgeschichte der Neuzeit (spolu s Arno Buschmannem, München: Verlag C. H. 

Beck, 1967), Thibaut und Savigny. Ihre programmatischen Schriften (München, Vahlen Verlag, 1973), 

Grundbegriffe des Bürgerlichen Rechts. Historisch-dogmatische Einführung, (München: C. H. Beck, 

1982), Die geistesgeschichtlichen Grundlagen des deutschen Rechts (Heidelberg: C. F. Müller, 1983), 

Zur Geschichte der deutschen Rechts- und Gesetzessprache (Göttingen, Verlag Vandenhoeck & 

Ruprecht 1987), Geschichte des deutschen Beamtentums, které tvoří první díl práce Handbuch des 

öffentlichen Dienste (Köln: Heymann, 1993) a Deutsche Nationalsymbole. Geschichte und Bedeutung 

(Köln: Bundesanzeiger-Verlag, 1998).  

Za odbornou práci a veřejnou činnost se profesoru H. Hattenhauerovi dostalo ocenění v Německu i 

v zahraničí. Získal Spolkový záslužný kříž se stuhou (1975) a Německou jazykovou cenu za péči o čisto-

tu německé řeči, udělovanou Henning-Kaufmann-Stiftung (1995). V zahraničí jej v roce 1973 vyzna-

menali norským královským řádem svatého Olafa 2. třídy (komandér s hvězdou) a v roce 2003 se stal 

ve Francii rytířem čestné legie (Chevalier de la Légion d’honneur). 

K profesoru H. Hattenhauerovi se váže má jen drobná vzpomínka na dávné letmé setkání. Když jsme 

v začátcích mého působení v Bratislavě sdíleli společnou pracovnu s profesorem Josefem Klimkem, 

neočekávaně se v ní objevil cyklista Hans Hattenhauer. Starý pán (bylo mu tehdy asi tolik, kolik je 

dnes mně) doprovázený mladou společnicí na sportovně pojaté dovolené projížděl Bratislavou a při-

šel pozdravit svého bratislavského kolegu. 

 

Stanislav Balík 

Prof. JUDr. Stanislav Balík, CSc. (narozen 15. února 1928) skonal 11. dubna letošního roku ve věku 87 

let. Pocházel z obce Morašice nedaleko Moravského Krumlova. Obecnou školu absolvoval v brněnské 

části Slatina. V Brně studoval reálné gymnázium a po přerušení za nacistické okupace studium ukončil 

maturitou v roce 1947. Poté nastoupil ke studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Dostudoval však v Praze, protože brněnská fakulta byla v roce 1950 zrušena. Ze svých brněnských 

učitelů vyzvedával především právního historika prof. Jiřího Cvetlera. Ten se mu později stal kolegou 

a přátelský vztah udržovali až do začátku devadesátých let, kdy J. Cvetler zemřel. V Praze jej svými 

přednáškami zaujali především Vladimír Solnař, František Štajgr, Josef Tureček a Arnošt Wenig-

Malovský.  

Pozornost S. Balíka se ovšem neupírala jen k právnickému studiu. Na pražské Filosofické fakultě se 

věnoval také studiu hindštiny a sanskrtu. Už tehdy rozvíjel svůj zájem o vážnou hudbu, operu a vý-

tvarné umění. V Praze se i oženil. Jeho žena Věra, v poslední době už sama také vážně nemocná, stála 

po jeho boku až do posledních chvil.   
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Přestože Stanislava Balíka na fakultě zaujaly zejména občanské právo (na katedře působil i jako po-

mocná vědecká síla) a právní teorie, upsal se v roce 1952 obecným právním dějinám a začal působit 

jako asistent na Katedře dějin státu a práva. V roce 1958 se stal odborným asistentem, ale až do roku 

1964 v nejistém postavení bez trvalého pracovního poměru. Ve své vědecké práci se orientoval na 

oblast francouzského a anglosaského práva. Kandidátem věd se stal v roce 1966 po obhajobě práce 

Massachussetský Zákoník svobod z roku 1641. Habilitoval se v roce 1969 na základě práce Obchodní a 

průmyslové monopoly XV. – XVIII. století a jejich historičtí předchůdci. Profesorský titul však získal až 

„po listopadu“ v roce 1992. Nejbližším kolegou i se společnými mimopracovními zájmy mu na fakultě 

byl romanista a právní historik Jaromír Kincl.  

Postupné politické uvolnění a pevné zakotvení na fakultě umožnilo Stanislavu Balíkovi už před půlsto-

letím, v letech 1965 až 1966, absolvovat studijní pobyt v Turíně na Institut d´Etudes européennes. 

V letech 1968 až 1970 pak studoval u prof. Jacquese Godechota na Faculté des Lettres et science 

humaines univerzity v Toulouse (Université de Toulouse II – Le Mirail; l´ÚTM). Oba studijní pobyty 

zakončil obhajobou svých prací. Po obhajobě druhé (Histoire de l´aménagement juridique de la pro-

priété fonciére sous la Révolution Française, I. 1789 – 1794) získal titul docteur d´Université. Později 

do zahraničí cestoval k přednáškovým pobytům. Přednášel v Polsku a v Řecku a navázal při tom řadu 

kontaktů se zahraničními kolegy, a opakovaně se vracel do Francie. Intenzitu jeho vazeb na polské 

právní historiky částečně demonstruje jejich zastoupení mezi přispěvateli do Pocty, kterou mu plzeň-

ská právnická fakulta připravila k osmdesátinám /KNOLL, Vilém (ed.), Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. 

narozeninám. Plzeň: A. Čeněk, 2008; ze zde publikovaného životopisu (s. 9 – 12) čerpám informace o 

počátcích profesní dráhy prof. S. Balíka/.  

Stanislav Balík monograficky vydal práci Státní zřízení Francie v letech 1789 – 1811 (Praha: UK, 1977). 

Jeho obsáhlejší studie najdeme zejména v periodicích vydávaných na pražské právnické fakultě (Acta 

Universitatis Carolinae – Iuridica a Právněhistorické studie). Participoval také na přípravě řady učeb-

ních pomůcek. Už v počátcích svého pedagogického působení se autorsky podílel na „Turečkových“ 

učebních pomůckách k obecným dějinám státu a práva Výbor z textů ke studiu obecných dějin státu a 

práva (Praha: SPN, 1956) a Světové dějiny státu a práva ve starověku (Praha: Orbis, 1963). Později 

participoval na „Kinclových“ Všeobecných dějinách státu a práva (Praha: Panorama, 1983) a publiko-

val i Obecné dějiny státu a práva. Nástin přednášek (Praha: Univerzita Karlova, 1989) a další podobné 

praktické pomůcky. Opět se zapojil do přípravy výborů z dokumentů (BALÍK, Stanislav, Texty ke studiu 

obecných dějin státu a práva II. a BALÍK, Stanislav – LITSCH, Karel – MALÝ, Karel, Texty ke studiu obec-

ných dějin státu a práva. III.), které opakovaně vyšly v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého 

století.  

Na Fakultě právnické Západočeské univerzity se v roce 1996 stal vedoucím Katedry právních dějin a 

vedl ji více než deset let. V Plzni se podílel na vydání základních učebních pomůcek pro výuku obec-

ných dějin státu a práva (BALÍK, Stanislav – BALÍK, Stanislav ml., Právní dějiny evropských zemí a USA. 

Dobrá Voda: A. Čeněk, 1999 a BALÍK, Stanislav – BALÍK, Stanislav ml., Texty ke studiu právních dějin 

evropských zemí a USA. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005) i kanonického práva (BALÍK, Stanislav – HRDINA, 

Ignác Antonín, Kanonické právo. Dějiny, teorie, obecná část. Plzeň: ZU, 1997). Přípravu studentů na 

státní zkoušku měla usnadnit praktická Rukojeť k dějinám římského práva a jeho institucí (Dobrá Vo-

da: Aleš Čeněk, 2002), kterou připravil opět ve spolupráci se synem. 

Své znalosti dějin mimoevropských zemí Stanislav Balík zúročil po roce 1989 v zavedení předmětu 

Dějiny státu a práva zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky a za svého plzeňského působení i vydáním 

Kapitol z dějin státu a práva zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky (spolu se svým synem Stanislavem  

http://www.univ-tlse2.fr/
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BALÍKEM a Petrou MÜLLEROVOU, poprvé ve vydavatelství ZU v Plzni v roce 1995) a Právních dějin 

mimoevropských zemí (spolu se synem v nakladatelství Aleš Čeněk poprvé v roce 2003). 

Pod vlivem svých dlouhodobých zahraničních studijních pobytů a díky dobré jazykové výbavě se S. 

Balík snažil v počátcích studia pomáhat zahraničním studentům Právnické fakulty UK v Praze. Pro ně 

také vydával upravené anglicko-české materiály ke studiu, jako jsou opakovaně tištěné nástiny před-

nášek General History of the State and Law – Obecné dějiny státu a práva (Praha: Univerzita Karlova, 

1989) a History of the Roman State and Law – Dějiny římského státu a práva (Praha: Univerzita Karlo-

va, 1989). 

Tvář prof. Stanislava Balíka se mi vždycky vybaví spolu s jeho pražskými „téměř“ vrstevníky Milosla-

vem Doležalem (1926), Karlem Malým ml. (1930), Dragutinem Pelikánem (1928) a již nežijícími Jaro-

mírem Kinclem (1926), Karlem Litschem (1929) a Karlem Malým st. (1926), s nimiž jsem se mohl 

v závěru osmdesátých let celkem pravidelně setkávat u nich na katedře. Smrtí Stanislava Balíka ti 

nežijící už bohužel získali převahu. V mých vzpomínkách však ožívají, protože jsou s nimi spojeny ne-

zapomenutelné chvíle, ať už se probíraly právní dějiny, jejich společné vzpomínky nebo jen to, „jak 

jde život“.  

 

Jiří Kejř 

Doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc. (narozen 28. srpna 1921 v Praze) skonal 27. dubna v nedožitých 94 letech. 

Svůj život žil ve středověku. Tak alespoň nazval své poutavě napsané memoáry (Žil jsem ve středově-

ku. Praha: Academia, 2012). Jejich název je skutečně namístě, protože středověké právní dějiny jej 

provázely po celou jeho profesní dráhu. Rodinné zázemí mu při tom tvořili manželka Dáša, syn Jiří, 

snacha Eva a později i vnoučata. 

Rané dětství ovšem reálně prožil v počátcích samostatné republiky v Praze-Bubnech. Od pěti let pak 

vyrůstal u Jičína v Oboře, malé obci spojené se sousedními Chomuticemi. Jeho zájem o právní historii 

podnítilo až studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde promoval v roce 1948. Nejdříve jej 

oslovily přednášky romanisty prof. Miloslava Boháčka, ale jeho zájem se brzy přesunul ke starším 

českým právním dějinám a k církevnímu právu. Podobně jako Stanislav Balík oceňoval prof. Jiřího 

Cvetlera, který se později – za jeho brněnského působení na začátku sedmdesátých let – stal i pro něj 

přítelem.  

Zlomovým okamžikem, předurčujícím jeho profesní zájem, se pro mladého studenta stala volba té-

matu seminární práce v semináři prof. Václava Vaněčka. Po delším hledání problematiky, která by 

zahrnula i Kejřův zájem o církevní právo, společně zvolili právní rozbor Čtyř pražských artikulů. Husit-

ské období pak spolu s městským právem zůstalo „domácí půdou“ budoucího právního vědce po celý 

jeho dlouhý život. 

Mladý adept právnictví J. Kejř měl složitý start (a vlastně nejen start). Po absolvování fakulty sice za-

čal pracovat jako notářský koncipient, ale byla to jen krátká epizoda, která skončila poúnorovou reor-

ganizací notariátu. V následujících letech se proto hlavním zdrojem jeho obživy stal zpěv, který stu-

doval u basbarytonisty Jana Konstantina. Zpíval v Českém pěveckém sboru a přilepšovaly mu jen 

drobné externí úvazky pro různé vědecké instituce. Stálé zaměstnání získal až v roce 1952, kdy se 

v Kutné Hoře při Ústavu pro výzkum rud zakládal báňský archív. V té době se však rodila také Česko-

slovenská akademie věd a tu přišel druhý zlomový moment jeho profesního života: v Kabinetu dějin 

práva ČSAV našel pro talentovaného právního historika s nedobrým kádrovým profilem uplatnění  
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jeho bývalý učitel a nový vedoucí Václav Vaněček. V Kabinetu, který byl později převeden pod Ústav 

státu a práva, pracoval dr. Kejř až do začátku sedmdesátých let. V době působení v této instituci ob-

hájil kandidátskou práci na téma Právní život v husitské Kutné hoře (Praha: ČSAV, 1958). V roce 1956 

se zapojil i do práce v Komisi pro soupis a studium rukopisů (název se v čase měnil) při Ústředním 

archívu ČSAV vedené historikem a archivářem prof. Václavem Vojtíškem. Na začátku sedmdesátých 

let se po odchodu z Ústavu státu a práva (opět s přispěním Václava Vaněčka) stal i jejím zaměstnan-

cem, resp. zaměstnancem Archívu ČSAV. Po listopadu 1989 se na jistou dobu postavil i do jejího čela 

Komise.  

Výčet pozoruhodných publikací doc. J. Kejře by byl velmi dlouhý. Z husitské problematiky připomenu 

alespoň monografické práce: Právní život v husitské Kutné Hoře (Praha: ČSAV, 1958), Husitský právník 

M. Jan z Jesenice (Praha: Nakladatelství ČSAV, 1965), Husité (Praha: Panorama, 1984.), drobné Huso-

vo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu (Ústí nad Labem: Albis international, 1999), Husův 

proces (Praha: Vyšehrad, 2000), Z počátků české reformace (Brno: L. Marek, 2006) a Jan Hus známý 

i neznámý. Resumé knihy, která nebude napsána (Praha: Karolinum, 2009). Studium městských práv 

korunoval prací Vznik městského zřízení v českých zemích (Praha: Karolinum, 1998). Je také autorem 

Dějin pražské právnické univerzity (Praha: Karolinum, 1995), která se ve 14. století oddělila od praž-

ské univerzity a fungovala do začátku husitských válek. Jeho práce budily náležitý ohlas doma i 

v cizině a mnohé z nich vyšly i v zahraničí. 

Odborný růst plodného autora, měřeno akademickými tituly, ovšem nadlouho zmrazil nevhodný „ká-

drový profil“. Poté, co byla odmítnuta jeho žádost o habilitaci z doby brněnského pedagogického 

působení a když bylo zřejmé, že v daných politických poměrech nemá smysl pokus opakovat, získal 

hodnost docenta na základě předloženého souboru prací až v 72 letech. Doktorem věd se stal na 

základě již zmíněné monografie Vznik městského zřízení v českých zemích z roku 1998. 

Při své práci se J. Kejř často setkával a sbližoval s historiky a – podle vlastních slov – „cítil se stále více 

historikem než právníkem“. Zároveň však jeho „touha byla vždy učit na právech“. Tu se mu, ke škodě 

studentů, příliš naplnit nepovedlo. V Praze to pro jeho neskrývanou náboženskou víru nešlo, proto 

v roce 1970 začal – ovšem jen na několik semestrů – dojíždět na nově otevřenou právnickou fakultu 

do Brna. Po listopadu pak, ale zase jen externě, krátce přednášel církevní právo na nově zřízené Práv-

nické fakultě UP v Olomouci a souběžně učil i právní dějiny pro historiky na Filosofické fakultě UP. 

Vyučoval též na Husitské teologické fakultě v Praze.  

Jiří Kejř soustavně rozvíjel kolegiální vztahy se zahraničními historiky a právními historiky. Nejdříve 

navázal kontakty v Polsku. V roce 1960 poprvé vycestoval „na Západ“, na Historický kongres ve Stoc-

kholmu, brzy na to i na kongres středověkého kanonického práva v Bostonu a na pozvání v zahraničí 

přednášel a studoval ještě několikrát. Frekvence jeho zahraničních studijních a přednáškových poby-

tů se ještě zvýšila po roce 1989, kdy mu už v cestě nestály dřívější administrativní překážky. A koneč-

ně byla jeho práce i formálně doceněna, a to nejen ziskem zmíněných akademických titulů. V roce 

1995 dostal badatelskou cenu Alexandra von Humboldta, s níž byla spojena možnost dlouhodobého 

studijního pobytu v Německu. Ten využil k dokončení práce, na základě níž získal hodnost doktora 

věd. V roce 1998 byl zvolen členem Učené společnosti České republiky. Stal se členem komise pro 

studium problematiky spojené s osobností, životem a dílem Mistra Jana Husa, zřízené pražským arci-

biskupem Miloslavem Vlkem. Výsledkem její činnosti bylo symposium, uspořádané v roce 1999 ve 

Vatikánu. Při této příležitosti se stal – asi jako první evangelík – komturem rytířského řádu sv. Silvest-

ra papeže.  
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I u doc. Jiřího Kejře si na závěr dovolím osobní vzpomínku, vlastně vzpomínky. Na začátku sedmdesá-

tých let jsem jej v Brně poznal jako student na seminářích. Při pozdějších občasných setkáních jsem 

mu neopomenul připomenout, jak na mne zapůsobily jeho hluboké vědomosti o vývoji městského 

práva v českých zemích, jemuž věnoval celý cyklus našich seminářů (v jeho vzpomínkách jsem se po 

letech dočetl, že právě při pobytu v Brně tuto problematiku intenzivně studoval). Stejně tak, ale 

s pocitem studu, nezapomenu na jeho ochotu a shovívavost, s níž mi někdy v polovině devadesátých 

let pomohl při německy vedené diskusi o vztahu Čechů a Němců v první republice na semináři 

v Poděbradech (mimochodem: jejich čestným občanem se stal). Z pozdějších občasných setkání při-

pomenu poslední dvě: jeho přednášku o městském právu na Filosofické fakultě MU v Brně a hlavně 

jednání redakční rady Právněhistorických studií, u jejichž zrodu kdysi stál. Bylo to asi před sedmi lety 

a pro mne to byla redakční rada první, zatímco pro něj poslední. Brzy na to na členství v ní ze zdra-

votních důvodů rezignoval. 

* * * 

Když jsem své bývalé doktorandce a dnes mladé brněnské kolegyni, jíž před několika málo lety doc. 

Jiří Kejř oponoval disertační práci, mailem oznámil zprávu o jeho smrti, odpověděla mi, že má „pocit, 

jakoby starší právní dějiny osiřely“. Ano, právní dějiny osiřely. A nejen ty starší. 

          Ladislav Vojáček  
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DISKUZNÍ PŘÍSPĚVKY 

 

 

DEJINY PRÁVA alebo DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA. 

(O predmete pedagogickej a vedeckej práci právnych historikov) 

 

 

I. Historickoprávne katedry  

Na Slovensku sú právni historici zorganizovaní v rozlične pomenovaných pedagogicko – vedeckých 

útvaroch na právnických fakultách  a to - na troch katedrách dejín štátu a práva (UMB Banská Bystri-

ca, UPJŠ v Košiciach, a Paneurópskej vysokej škole v Bratislave), na jednej katedre kumulujúcej teóriu 

a dejiny štátu a práva (súkromná VŠ Danubius Sládkovičovo). Túto však treba zaradiť do množiny 

predchádzajúcich troch (pretože sa odlišuje len tým, že je k dejinám organizačne priradená aj teória 

štátu a práva) a na Slovensku máme teda štyri katedry dejín štátu a práva. Názov  ďalších  dvoch 

katedier je jednodimenziálny. Vypustil sa z nich pojem či kategória dejiny štátu a v pomenovaní len 

jeden atribút ich činnosti a to dejiny práva, avšak v dvoch formulačných podobách: a  to ako katedra 

právnych dejín (UK v Bratislave) a katedru dejín práva právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Ktoré 

z týchto pomenovaní najlepšie, najvýstižnejšie, a pojmove najadekvátnejšie vyjadruje predmet práce 

právnych historikov ? Platí rezultát demokratického volebného práva, že pravdu má väčšina. Alebo 

väčšinový názov je už pomenovaním pretrvávajúcim z minulosti a stratil v nových pomeroch opráv-

nenosť? Alebo vývoj vedeckých disciplín si vyžiadal ich novú klasifikáciu?  

Môžu nám pri posúdení otázky ktoré pomenovanie katedier je najvýstižnejšie pomôcť naše sesterské 

katedry v Českej republike ? Na Právnickej fakulte Karlovej univerzity majú katedru právnych dejín, na 

fakulte Masarykovej univerzity je katedra dejín štátu a práva, v Plzni na fakulte je katedra právnych 

dejín, a na olomouckej univerzite je katedra teórie práva a právnych dejín.  Ak vyabstrahujeme časť 

teória práva z názvu právnickej fakulty Palackého univerzity máme rezultát, že v Českej republike sú 

tri katedry právnych dejín a iba jedna je katedra dejín štátu a práva. Nie iba absolútnu väčšinu, ale 

kvalifikovanú trojštvrtinovú väčšinu majú katedry s názvom – katedry právnych dejín.  

Celkový súčet, sumarizácia počtu katedier na Slovensku a v Českej republike s názvom katedra dejín 

štátu a práva – je teda päť katedier; a súčet počtu katedier s názvom katedra právnych dejín (vráta-

ne katedra dejín práva) je takisto päť. Výsledkom je remíza, rovnaký počet historickoprávnych kate-

dier s takýmito názvami.   

Vyjadruje tento rovnaký, zhodný počet katedier s jedným či druhým názvom aj nerozhodnú, či do-

konca patovú situáciu pri teoretickom chápaní predmetu historickoprávnych disciplín a to v dvoch ich 

prejavoch ako vedeckých disciplín a ako pedagogických predmetov ? Vyjadruje pluralistické chápanie 

tohto predmetu, rozličnosť v akceptovanej tolerantnosti?  
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II. Historickoprávne učebnice  

Ďalším faktorom podľa ktorého môžeme posúdiť aký je predmet týchto disciplín sú učebnice vytvo-

rené a vydané autormi, členmi daných katedier. Katedra právnych dejín fakulty UK v Prahe editovala 

učebnice s názvom „Dějiny českého a československého práva do roku 1945“1 (ktoré obsahujú dejiny 

práva a podporne aj kapitoly s názvom dejiny štátu), ďalej učebnicu „Vývoj československého práva 

1945 – 1989“2, ktorú autori ju traktujú výslovne ako dejiny práva, abstrahujúc od pojednaní o vývoji 

štátu). Ďalším počinom autorov pražskej katedry v edícii vysokoškolských právnických učebnic je dielo 

„Dějiny anglo-amerického práva“ a „Dějiny kontinentálního evropského práva“3, ktoré sú spracované 

výlučne ako právne dejiny.  

Už na základe tohto stručného prehľadu možno urobiť dôležitý hodnotiaci úsudok – predmetom ve-

deckej práce katedry právnych dejín v Prahe ako aj predmetom jej pedagogickej práce podľa edito-

vaných učebníc sú už najmenej štvrťstoročie „dejiny práva“, resp. právne dejiny. Dôkazom tejto zá-

sadnej zmeny bola prvé vydanie citovanej učebnice Dějiny českého a československého práva v r. 

1997, ktorá vyjadrovala a dokumentovala túto novú kvalitu začatú v praxi v predchádzajúcom desať-

ročí. Zaznamenať tu možno a treba dôležitú zmenu v predmete vedeckej a pedagogickej práce a to 

vyabstrahovanie, či vyselektovanie z nich predmet známy ako „dejiny štátu“ tak ako sme ich poznali 

v učebniciach vydaných pražskou katedrou z predchádzajúceho, prednovembrového obdobia 

s pomenovaním „Dejiny štátu a práva“4. Rovnaké predmetové zameranie na „dejiny štátu a práva“ 

bolo aj v dielach, ktoré boli vydané ako spoločné celoštátne vysokoškolské učebnice pre študentov 

právnických fakúlt v oboch republikách československej federácie5.  Zásadné poznanie je teda také, 

že historickoprávne vedecké a pedagogické disciplíny – zúžili predmet svojho bádania a didaktického 

pôsobenia na z dvojdimenziálneho, či duálneho (štát a právo) – unidimenziálne pole, kategóriu 

„právne dejiny“, resp. dejiny práva.  

Ako sa vyvíjala a menila pedagogická a vedecká práca historickoprávnej katedry Právnickej fakulty na 

Masarykovej univerzite v Brne ? Otázka je zaujímavá aj preto, že práve toto významné pracovisko 

právnych historikov ako jediné na právnických fakultách v Českej republike stále nesie pomenovanie 

signifikantné pre predchádzajúce obdobie a to katedra dejín štátu a práva. Vedecká a pedagogická 

produkcia členov tejto katedry však presvedčuje, že príslovie „nomen omen“ tu neplatí doslova.  Uči-

telia tejto fakulty sú autormi pomerne veľkého počtu učebníc, resp. učebných textov ktoré podľa 

názvov, ako aj podľa ich obsahu preukazujú posun, preorientovanie sa na „právne dejiny“, 

s vypustením z nich problematiky dejín štátu. Sú nimi české právne dejiny do roku 1945, (Vojáček, L, 

Schelle, K. , vyd. Key publishing 2007 , vyšli aj vo vydavateľstve Aleš Čeněk, 2016; ďalej trojzväzkové 

„Právní dějiny“ (autorsky všetkých členov katedry );  -  Encyklopedie českých právních dějín I., II. III. 

svazek. (A. Čeněk, a Key Publishing 2015 až 2016, ktorej heslá vypracovala, resp. pracuje na nich 

možno stovka autorov najmä českých, ale i slovenských a ktorá sa rozrastie asi na desať zväzkov. Te-

da aj na tejto katedre predmetom bádania a pedagogickej komunikácie – je predmet „právne dejiny“.   

                                                           
1
 MALÝ, Karel a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání.  Praha. Leges., 2010, s. 640 s. Prvé 

vydanie vydalo Linde. Praha v roku 1997.  
2
 KUKLÍK, J., a kol., Vývoj československého práva 1945 – 1989. Praha, Linde 2009. s. 727.  

3
 KUKLÍK, J., SELTENREICH, R.: Dějiny angloamerického práva. Praha, Linde 2007. s. 879; Dějiny evropského kontinentálního 

práva. Leges 2010.  
4
 VANĚČEK, V.: Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. (třetí vydání). Praha. Orbis 1974.  584 s.  

5
 MALÝ, K., SIVÁK, F.: Dějiny státu a práva v Československu. I. díl. do r. 1918. Panorama. Praha 1988. s. 568. Učebnica vyšla 

aj v slovenskom znení  pod titulom: Dejiny štátu a práva v Česko – Slovensku do roku 1918., vo vydavateľstvo Obzor, Brati-
slava 1992.  404.,:  ako celoštátna federálna vyšla aj učebnica : KINCL, J. a kol.: Všeobecné dějiny státu a práva. Panorama 
Praha 1983. S. 468. 
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Aký bol vývoj a aký je stav na katedre právnych dejín  (od r. 2015 s rozšíreným názvom aj na „právnu 

komparatistiku“) právnickej fakulty UK v Bratislave ? Po konštituovaní samostatnej Slovenskej repub-

liky bolo treba adekvátne reagovať na novú ústavnú i medzinárodnoprávnu situáciu Slovenska a to 

vytvorením samostatného učebného predmetu dotovaného aj náležitou učebnicou z dejín (ešte stá-

le) štátu a práva. Na tieto účely sa používala učebnica autorov K. Malý, F. Sivák (vyššie citovaná), kto-

rá bola preložená do slovenčiny a vydaná v r. 1992. Prvý učebný text zameraný iba na slovenské deji-

ny vydal F. Sivák, na novozriadenej právnickej fakulte v Banskej Bystrici v r. 1998.  V roku 1998 a 1999 

sa skompletizovali učebné texty z domácich právnych dejín. Vyšli „Dejiny štátu a práva na území Slo-

venska do roku 1918“, a potom skriptá s názvom Slovenské a české dejiny štátu a práva v rokoch 

1918 – 1945. Autorom bol F. Sivák.  V roku 1992 boli editované ako učebný text pre nový historickop-

rávny predmet na bratislavskej fakulty skriptá s názvom „Moderné dejiny štátu a práva krajín stred-

nej a východnej Európy“ I. a II. diel, vrátane dvojdielnej zbierky dokumentov (autor, J. Beňa). Názov 

bol „duálny“, ale obsah iný. Pod názvom dejiny štátu sa traktoval vývoj ústavných systémov a právne 

aspekty vývoja hospodárskych reforiem v týchto štátoch. Prvý učebný text vydali učitelia katedry 

v Bratislave v roku 2008 s názvom „Dejiny práva na území Slovenska I. (do roku 1918), autori T. Gáb-

riš, J. Beňa.  Dosiahla sa tým úplná transformácia tohto historickoprávneho predmetu, na samostatný 

predmet právnych dejín Slovenska a po druhé už nie dejín štátu a práva, ale iba „dejín práva“ a to 

dôsledne podľa názvu ako aj podľa obsahu a textu kapitol. V roku 2015 bola táto problematika pod-

statne odborne, či vedecky právne prehĺbená (osobitne v pasážach zaoberajúcich sa predštátnymi 

útvarmi na Slovensku, a rozsiahle a kvalitatívne novo boli spracované dejiny práva Veľkej Moravy;  

ďalej podľa formulácie autorov národnoštátne požiadavky (deklarácia a memorandum) boli pomeno-

vané ako „slovenské ústavné protoprávo z r. 1848, a 1861“). Výsledkom bolo vydanie učebnice práv-

nickej fakulty s názvom: Právne dejiny na Slovensku“. V tomto zmysle aj bratislavská katedra akoby 

dovŕšila úplné preporodenie tohto predmetu na dôsledne historickoprávny. Možno tento proces 

transformácie trval dlhšie ako v Prahe či v Brne. Vyplývalo to okrem osamostatnenia slovenského 

vývoja práva v učebnici, aj z inej situácie v personálnom vývoji obsadenia katedry.  Bývalý predmet 

všeobecné dejiny štátu a práva sa úplne a kvalitatívne prepracoval, premenil a rozdelil na dejiny ve-

rejného a dejiny súkromného práva. Zabezpečil sa tromi zväzkami Prameňov k dejinám práva (Staro-

vek, Stredovek, Novovek), vydávaných v rokoch 2007 až 2009. Ťažiskom práce členov katedry je teraz 

na vydaní učebných textov, resp. učebníc k týmto pedagogickým disciplínam.  

Priebeh transformácie predmetov na katedre dejín práva na Trnavskej univerzite bol čiastočne iný. 

Pôvodne sa tam používali učebnice a učebné texty ktorých autorom bol F. Sivák.  V roku 2008 napísal 

nový vedúci katedry dejín práva, P. Mosný, v spoluautorstve L. Hubenákom, učebný text s názvom 

„Dejiny štátu a práva na Slovensku“ (374 s.) V roku 2010 P. Mosný, v spoluautorstve s M. Laclavíko-

vou vydali učebný text s názvom „Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (od najstarších čias do 

roku 1848).   Podľa názvu diela učitelia katedry zachovali pôvodný názov učebného textu  a to duálne 

chápanie „dejiny štátu a práva“, ako aj s prívlastkom „na území Slovenska“. Už to však nie je pôvodné 

chápanie a traktovanie problematiky dejiny štátu – v zmysle výkladu o stave ekonomickej základne 

a nadstavby, o základnom výrobnom a spoločenskom vzťahu, o sociálnej a triednej štruktúre a jej 

kontexte na korešpondujúci historický typ štátu, jeho podstatu a formu. Problematika dejín štátu je 

spracovaná ako politické dejiny vo vzťahu inštitútom štátoprávnym. Názov však zostal. V podstate 

vytrvalo sa na tejto katedre držia, sú verní tomuto dvojičkovému názvu. Zrejmé je to aj z ďalšieho 

pedagogického diela katedry s názvom „Svetové dejiny štátu a práva“ z r. 2013 (autori Vyšný, P.  

a kol. ). Významný posun k transformácii predmetu aj jeho názvu sa prejavil v rozsiahlom a kvalitnom 

štvorzväzkovom diele katedry „Pramene práva na území Slovenska“ (Laclavíková, M., Švecová, A.).  
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Pomenovanie učebnice „dejiny štátu a práva“ zostalo, obsah učebníc má však inú kvalitu, nadobudol 

nové znaky.   

Na fakulte práva privátnej Paneurópskej fakulty v Bratislave vydali učebnicu „Československé právne 

dejiny“ v r. 2013  (autori Vojáček, L. a kol) .  Nie je prejavom československého sentimentu, ale ve-

deckého zamerania autorov, ako aj pôsobenia danej fakulty v českom prostredí. Podobne vedecko – 

pedagogickú expanziu na teritórium Slovenska prejavili aj učitelia brnenskej katedry vydaním učeb-

ných textov s názvom  „Právni  dějiny na území Slovenska“ (2007).  

 Na Katedre teórie práva a dejín štátu a práva fakulty v Banskej Bystrici je v učebnom pláne zaradený 

predmet „Dejiny štátu a práva na území Slovenska“ a „Svetové dejiny štátu a práva“. Študuje sa podľa 

učebných textov Mosný P., a L. Hubenák; resp. Vyšný, P. a kol., a odporúčané sú učebnice autorov 

z iných fakúlt. Obdobné predmety sú zaradené v študijnom programe aj na fakulte UPJŠ v Košiciach, 

treba však dodať, že poklesli z kategórie povinného predmetu, do skupiny povinne voliteľných pred-

metov. Katedra vyučuje dva  predmety blízke historickoprávnym a to  – Inštitúty vecných práv 

a Justiniánske Digesta a ich vplyv na vývoj moderného práva. Aj tu sa uskutočnila transformácia ob-

sahu predmetov. Podľa uverejnených skúšobných otázok z oblasti dejín štátu a práva zostalo iba nie-

koľko otázok zameraných na politické, resp. sociálne dejiny, ako základňa štátnej nadstavby. Celkove 

však meritórnu otázku dovŕšenie obsahovej transformácie predmetu „dejiny štátu a práva“, na 

predmet „právne dejiny“, resp. „dejiny práva“ nemajú vyriešený6, ani neriešia, ani sa ním v podstate 

nezaoberajú.  

Na katedrách dejín štátu a práva na Slovensku a to vyslovene na štyroch zo šiestich proces zmeny 

názvu, obsahu predmetov s pomenovaním dejiny štátu a práva, na dejiny práva nie je dokončený, 

resp. ani neprebieha, a dokonca príslušné katedry a multiplikačne  k tomu aj vedenia fakúlt si potrebu 

tejto transformácie ani neuvedomujú.  

III. Klasifikácia vednýh odborov  

Ako korunný dôkaz neriešenia transformácie historickoprávnych útvaroch, predmetoch, možno 

uviesť aj názov korešpondujúceho doktorandského študijného programu schváleného slovenským 

ministerstvom školstva s pomenovaním: „teória a dejiny štátu a práva“7. Nielenže je tento duálny 

názov „dejiny štátu a práva“ historicky vedecky prekonaný, ale ešte akoby na „kvadrát“ kumuloval do 

jedného odboru dve úplne samostatné disciplíny a to „teóriu štátu a práva“ a dejiny štátu a práva“. 

Pritom všetky ďalšie pozitívnoprávne disciplíny ako doktorandské študijné odbory sú simplifikovane 

vyčistené na – ústavné právo, správne právo, občianske, pracovné právo atď. Takýto bol vtedajší plod 

predstaviteľov slovenskej akademickej právnej vedy, resp. akademického juristického manažmentu. 

Rezíduá minulosti ako „svetlo pre budúcnosť“ navrhli vedenia právnických fakúlt, rektorská konfe-

rencia, akreditačná komisia a právnu relevanciu tomu dalo ministerstvom. Cez nepochopenú minu-

losť, v mene budúcnosti, ovládajú súčasnosť. A pozitivisti vo vedení fakúlt sú v tom zakonzervovaní. 

Neprijateľné je primárne spojenie doktorandského odboru s názvom „teória a dejiny štátu a práva“.   

                                                           
6
 Por. vydanie učebného textu, autor člen tejto katedry: Štenpien , E.: Svetové dejiny štátu a práva. Košice PF UPJŚ, 2013.  

7
 V sústave študijných odborov Slovenskej republiky vydanej rozhodnutím MŠ SR č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002 v 

znení neskorších rozhodnutí MŠ SR obsahuje študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskyto-
vať vysokoškolské vzdelávanie. Podľa prílohy č. 2 : Zoznam oblastí výskumu hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a 
im zodpovedajúcich študijných odborov je zaradený pod číslom 3. 4. 2. študijný odbor doktorandského štúdia „teória 
a dejiny štátu a práva“ . porovnaj : Smernica č. 27/2006-R  z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselní-
ku odborov vedy a techniky.  
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Ale aj táto metaprávna kreativita nebola vyvrcholením, korunováciou systému vedeckých disciplín 

v ére slovenskej štátnej samostatnosti. Takou sa stala až sústava odborov vedy a techniky (a jej čísel-

ník), vydaná slovenským ministerstvom školstva. Historickoprávnu vedu tu sformulovala úplne výni-

močným spôsobom, formou a dikciou s číselníkom „050501“ s názvom „teória dejín štátu a práva“ . 

Dobre čítate ! Nejde o dva odbory teóriu a dejiny, ale o jeden odbor – teda „dejiny štátu a práva“ ale 

absolútne scientifikovaný ako „teória dejín štátu a práva“8.  Ani ministerstvu školstva, ani jeho nor-

motvorcom a už vôbec nie kolegom z pozitívno – právnych vedeckých disciplín sa ani nezazdalo pri 

tvorbe tejto numerickej a textuálnej náučnej vízie, aký výkon, doslova fantazmagorického typu sa im 

podaril. Prax ide však po svojej ceste bez vyrušenia číselníkmi, numerológmi náuky, vedy a techniky. 

Učí a báda sa alternatívne a to buď v teórii práva (na určitej časti katedier aj nominálne v „teórii štátu 

a práva“) alebo samostatne v dejinách práva, či dejinách štátu a práva. Uvedený odbor, pododbor 

v skupine a v podskupine vedy a techniky musela vytvoriť mimoriadna osobnosť slovenskej právnej 

vedy, možno povedať renesančná bytosť v postmoderného formátu vývoja jurisprudencie.  Ak je 

právny predpis nereálny, v rozpore so životom, jestvujúcim stavom vied jednoducho sa mu neprizná-

va právna relevancia, povinnosť sa podľa neho riadiť, resp. takáto norma je obsolentná. Tak je toto 

ustanovenia vydané v roku 2006 už desať rokov úplne – obsolentným, neživotným, vyhasnutým, 

presnejšie mŕtvo narodeným neaplikovateľným i keď formálne platným.   

Slovensko je v koncipovaní vedeckých disciplín úplne výnimočné a úplne osamotené. Vynikne to aj 

v porovnaní s českou úpravou. Medzi doktorské (v SR „doktorandské“) študijné programy v Českej 

republiky patrí odbor „právne dejiny a rímske právo“, a ďalej odbor „teória práva, filozofia 

a sociológia“. Ďalšie odbory pozitívnoprávne sú totožné so slovenskou nomenklatúrou.  

IV. Genéza stavu, riešenie protirečení 

Akými argumentmi možno zdôvodniť neudržateľnosť tohto stavu a naliehavosť zmeny  na Slovensku?  

Sú nimi aspoň dva. Po prvé vývoj vedných odboroch a požiadavka na zmenu ich klasifikácie a  katego-

rizácie a po druhé pretrvávajúca, už síce zabudnutá, ale nevedomky jestvujúca ideologická pritom 

quasi vedecká zotrvačnosť. Prvýkrát bola deformačne zakotvená v rokoch najhorúcejšieho stalinizmu 

a potom obnovená vo vydaní v čase neostalinizmu, resp. normalizácie. 

Historicky  ešte na konci 18. storočia a potom aj v ďalšom storočí sa v rozdrobenom v Nemecku trak-

tovali  dejiny štátu a dejiny práva, a z toho bola štátoveda a právoveda. Tak to bolo aj  v našich zeme-

pisných šírkach.  Reziduálnym pozostatkom z toho je fakulta pre právo v Budapešti, ktorá má dodnes 

názov fakulta štátnych a právnych vied  (Állam- és Jogtudományi Kar) ELTE. Podobne sa volá fakulta 

v Debrecíne, Szegedíne, v Miškolci. V Nemecku - to boli a niekde dodnes sú fakulty pre štátne 

a právne vedy (für Staats- und Rechtswissenschaft ) . Alebo sa premenovali na vysoké školy pre právo 

a verejnú správu.  

V roku 1933 J. Kallab napísal, že „politická veda je tradičným názvom pre náuku o štáte a jeho činnos-

tiach. Skôr sa tu hovorí v množnom čísle o politických vedách a zahrňuje sa pod toto označenie platné 

právo ústavné, historické i porovnávacie, právo medzinárodné, národné hospodárstvo, veda  

                                                           
8
 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 2 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu 

a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov určuje túto sústavu odborov vedy a techniky a číselník odborov vedy a techniky. Podľa prílohy 
k tomuto predpisu vydala Príloha č. 1 k smernici č. 27/2006-R v ktorej je v číselníku 050501 zaradený ako odbor vedy 
v príslušnej skupine a podskupine odbor s názvom „TEÓRIA DEJÍN ŠTÁTU a PRÁVA“.  
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finančná, a mnohé odbory správneho práva a i“.9 Práve v tomto období sa zaznamenali sporné otázky 

v triedení a v metóde  vedy a to vytvorením skupiny tzv,. štátovied a ktoré sa neskôr vyvíjali pod vply-

vom pozitivisticko – sociologického bádania. Dospelo sa k názoru, že treba rozlišovať právnu vedu ako 

teoretickú vedu – od praktickej vedy za ktorú vtedy uvádzali právnu politiku a dogmatiku. Iný názor 

bol, že právna veda patrí do spoločnej skupiny javov spoločenských vied a štátovedy do skupiny vied 

sociálnych resp. sociologických. Tak zaznamenal autor príslušného hesla v encyklopédii výsledky tejto 

polemiky v roku 1933.10 Možno povedať, že štát (ako predmet poznania, bádania a vyučovania) jeho 

atribúty, dimenzie a formy bol považovaný v období predmníchovskej republiky za predmet štáto-

vedy, nie práva. Súčasťou prvej rigoróznej skúšky v rámci rigorózneho konania, získania doktorátu na 

právnickej fakulte UK v Bratislave v roku 1937 boli predmety názvom  „dejiny verejného 

a súkromného práva v strednej Európe“ a „dejiny práva na území ČSR“. Ani jeden predmet aj 

v druhom a treťom rigorózu nebol zo štátovedy resp. dejín štátu.11 Taký predmet vôbec nejestvoval.   

Už v tom období sa rozvíja v Európe nový vedný odbor teória politiky (politológia). Vznikala pod vply-

vom teoretickej sociológie, práva a rozvoja štátoprávnych teórií. V Nemecku a v Rakúsku bolo zreteľ-

né  zameranie politológie na štátovedu. Vymedzeniu politológie od ostatných vied bolo dokončené až 

po druhej svetovej vojne. V roku 1949 bola založená Medzinárodná asociácia pre politickú vedu (In-

ternational Political Science Association). V Československu pod priamym vplyvom ZSSR nebola povo-

lená resp. bola vyhlásená priamo J. V. Stalinom  za buržoáznu pavedu, pseudovedu, či lživedu12.    

Za týchto podmienok, stranícko – politického diktátu a mocensky chápaného poznania ako prikáza-

ného ideologického náboženstva sa vytvorila vedecká disciplína z názvom marxisticko – leninská 

teória štátu a práva, a jej partner dejiny štátu a práva13. Do kategórie teória štátu, resp. teória práva 

sa premiestnila vlastne bývalá disciplína s názvom štátoveda, ale vo vtedajšom dogmatickom a vul-

gárno historicko – materialistickom vydaní. Pojednávala o štáte ako mocenskej organizácie vládnucej 

triedy, jej sociálno – triednej štruktúry, o metódach ovládania spoločnosti, zaisťovania jej záujmov, 

určovania a ochrany poriadku, ktorý jej vyhovuje a prospieva na úkor potlačovanej triedy, resp. ďal-

ších sociálnych vrstiev. Skúma vznik a vývoj štátu, jeho historické typy, podstatu štátu, ako diktatúry 

vládnucej triedy. Plnenie potlačovateľskej funkcie štátu vykorisťovateľského typu  a ďalšie pojmy.14 

Boli to teda pojmy a kategórie historické, sociologické a politické, aj polit-ekonomické. Súviseli vtedy, 

dotýkali sa, či priamo prelínali z predmetom s názvom „vedecký komunizmus“ ktorý sa chápal ako 

jedna z troch zložiek a súčasti marxizmu. Študijný odbor „vedecký komunizmus“, katedry vedeckého 

komunizmu a jeho absolventi sa premenovali či pretransformovali po nežnej revolúcie na odbor „po-

litické vedy“, na absolventov s názvom politológovia. Do tohto vedného odboru sa pretransformova-  

                                                           
9
 Cit. podľa: Ottova encyklopedie nové doby: díl 8, strana 1218. Politická věda. 

10
 por. Ottova encyklopedie obecných vědomostí. díl 20., s. 560. 

11
 Doktorát práv predpokladal, že študent zložil ďalšie tri skúšky, nazývané rigoróznymi (prísnymi) doktorskými skúškami. I. 

rigorózum sa skladalo z predmetom: rímske a cirkevné právo, dejiny verejného a súkromného práva v strednej Európe 
a dejiny práva na území ČSR; II. rigorózum tvorili predmety: československé právo súkromné, obchodné, zmenkové a civilný 
súdny poriadok, ďalej československé trestné právo a trestný súdny poriadok;  predmetmi III. rigoróza boli: ústavné právo, 
správna veda a správne právo, medzinárodné právo a politická ekonómia . Rigoróza boli verejné a každá skúška trvala dve 
hodiny. Skúšobnej komisii predsedal dekan alebo prodekan, príp. profesor In: Päťdesiat rokov Univerzita Komenského. 
Bratislava 1969. (časť: Dejiny Právnickej fakulty. Autor. VIETOR, M.), s. 213 až 214. 
12

 Porovnaj Wikipedia. Slobodná encyklopedia. české znenie pod adresou: https:// cs.wikipedia.org/wiki/Politologie  (navští-
vené dňa 23. mája 2016.  Ďalej ruská verzia hesla politologie vo Wikipedii – adresa:  https://ru.wikipedia.org/wiki/ - navští-
vené dňa – 23. mája 2016..  
13

 Prvým dielom ktorý československá právna verejnosť, študenti právnických fakúlt mali k štúdiu bol preklad sovietskej 
učebnice s názvom „Theorie státu a práva. Praha 1951. Autormi bol Aržanov, M. A., Kečekjan, S. F., Maňkovskij, B. s., Stro-
govič, M. S.  
14

 Podrobnejšie In: KUKLÍK, J. a kol.: Vývoj československého práva 1945 – 1989. Linde Praha 2009.,  kapitola XX. Základní 
koncepty marxisticko – leninské právní teorie v Československu v letech 1948 – 1989. S. 709 až 727.  



Strana | 36  

 

 

lo, či malo pretransformovať aj tie predmety poznania, ktoré patrili do vedeckého komunizmu, vráta-

ne vtedajšieho učenia o štáte, politiky. Vo vývoji spoločenských a sociologických vied po roku 1990 sa 

oprávnenosť vedy o štáte a práve neuznala.  

Prejavom tejto zmeny bolo vypracovanie a vydanie učebných z textov z novokoncipovaného predme-

tu (s rozličným stupňom a obsahom transformácie) s názvom „teória práva“. Autormi boli v Prahe A. 

Gerloch, ale i nestor marxisticko – leninskej filozofie práva V. Knapp, v Bratislave J. Prusák, v Brne M. 

Večeřa, v Košiciach A. Bröstl a ďalší. O zmenách vo výučbe a edícii učebníc z dejín práva sme už po-

jednali v predchádzajúcej časti tohto príspevku.  

V priebehu deväťdesiatych rokoch sa obnovila štátoveda, resp. sa vydali  učebné texty zo štátovedy. 

Do zoznamu doktorských študijných odborov v Českej republike zaradilo recentné orgány aj program 

„štátovedy“ ako sekundárny popri ústavnom práve. Takže „teória práva“ a „štátoveda“ sú odbormi 

tretieho stupňa študijného odboru právo. Nestalo sa tak v slovenskom právnom priestore a netýka sa 

to len štátovedy, ale ani teória práva, ktorá nepatrí medzi samostatné doktorandské študijné prog-

ramy.  Štátoveda sa dostala do určitého konkurenčného vzťahu s politológiou s jednou z jeho zložiek 

poznania a výskumu, ktorú teória politiky tiež klasifikuje ako „štátovedu“15 Osobitne na Slovensku sa 

vydali aj publikácie s pedagogickým zameraním, ktoré akoby zotrvali na predchádzajúcej pomenova-

ní16, resp. sú určené pre študentov neprávnických študijných odborov17  

Hlavným prúdom vývoja je špeciálny vedecký výskum v oblasti „teória práva“ ako aj v „dejín práva“, 

resp. právnych dejín. Kontext s kategóriami teórie štátu, resp. štátovedy, je vzhľadom na blízkosť 

týchto disciplín, ich dotyky, kontext i prepojenia náležitý a potrebný. Nie sú to rýdze, od seba nezávis-

lé a oddelené vedné odbory. V normatívnom chápaní a traktovaní pojmu právo, sa považuje právo za 

zviazané so štátom, vyjadrujúce spoločenskú, či všeobecnú vôľu, povýšenú na zákon, resp. záväznú 

právnu normu. Zrejme sa neprijme zjednodušená téza, že štát a právo sú dvomi stranami jednej min-

ce, mince ktorej obsahom a podstatou je politická moc.  Neakceptuje sa ani simplifikovaná poučka, že 

právo je nástrojom na riadenie spoločnosti štátom, prípadne na premeny spoločnosti. Kategória prá-

vo je zložitejšia, mnohodimenziálna, niekoľko vrstvová a súčasne vývojová. Má nielen normatívnu, ale 

aj sociálnu dimenziu  v rovine spoločenských vzťahov upravených právom, má tiež psychologickú 

dimenziu, v podobe vôle normotvorcu, právneho vedomia adresátov právnych predpisov, ktorí sú ho 

akceptujú i neakceptujú, vykladajú, menia, i rozhodujú o aplikácii. V tomto akoby trojdimenziálnom 

chápaní práva, dejín práva, jeho štátne – normatívneho, právne sociologického rozmeru a právne 

psychologickej dimenzie a nesporne aj ďalších aspektov a faktorov, ako sa domnievame bude aj veda 

o dejinách práva v súčasnosti i v blízkej budúcnosti pracovať vedecky a komunikovať pedagogicky.  

Dejiny práva obsahove pojednávajú v staroveku a v stredoveku o verejnom a súkromnom práve, od 

konca 18. storočia  o štátnom (resp. ústavnom) práve, o trestnom práve, o občianskom práve, najmä 

o dejinách týchto právnych odvetví. Analyzujú, hodnotia a vykladajú právne skutočnosti, udalosti a 

deje sústredené na samotné inštitúty práva ich konkrétno-historických podobách, význame, ako aj v   

                                                           
15

 Podľa popisu teoretikov politických vied sa politológia zaoberá popisom a hodnotením politických javov, ako je napríklad 
fungovanie štátu a politického systému, mocenských organizácie a autorit. Za osobitnú politologickú disciplínu sa pokladá aj  
Státověda – zkoumá vznik, fungování a znaky státu a vztahy mezi institucemi. cs.wikipedia.org/wiki/Politologie  (navštívené 
dňa – 23. mája 2016).  
16

 Por. ŠMIHULA, D.: Teória štátu a práva.  Epos 2010.;   KROŠLÁK, D., ŠMIHULA, D.: Základy teórie štátu a práva. Wolters 
Kluwer (Iura Edition), 2013.  
17

 ZOUBEK, V.: Právověda a státověda (Úvod do právního a státovědního myšlení). A. Čeněk, 2010.  
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ich vývojových väzbách s právnickým, filozofickým a politickým myslením a v podmienenosti so so-

ciálno-ekonomickým vývojom a v kontexte s danými politickými pomermi a neskoršom období 

v súvislosti s geopolitickými  faktormi. Kategórie štátovedy – používajú dejiny práva v súvislosti 

s výkladom o ústavnom práve, o vzniku štátu, jeho historických typoch, vývojových etapách, 

o formách štátu, formách štátneho režimu.  

Tvrdenia, či argumenty niektorých predstaviteľov ktorých predmetom poznania je  teória štátu, že 

treba zachovať predmet aj katedry „dejiny štátu a práva“ resp. teórie štátu a práva,  práve pre potre-

bu či nevyhnutnosť používať a vysvetľovať najmä študentom pojmy ako forma štátu, forma štátneho 

zriadenia,  štátny režime nepovažujeme za dostatočne presvedčivé. Prepojenie dejín práva so štáto-

vedou, pri ich postavení ako samostatných vied, nevylučuje kooperáciu, použitie pojmov v inej discip-

líne.  

Vývoj vedeckých odborov nie je teda lineárnym procesom. V Českej republike je už plne akceptovaný 

a uplatňovaný pohľad, že disciplína s názvom „dejiny štátu a práva“ je historickou a vedeckou minu-

losťou. Obdobne ako uznávanie tandemu – vedy o štáte a vedy o práve. Veda o práva je všeobecne 

akceptovaná a jej súčasťou je vedný odbor „dejiny práva“, či právne dejiny“. Akosi sekundárne je 

k odboru ústavné právo zaradená aj štátoveda. Do určitej miery protirečivý vývojový moment 

v tomto pohybe je obsah vedného obdobu politológia ktoré za svoju zložkou pokladá aj štátovedu. 

Vyvinie sa tento vzťah ako koexistujúci, alebo konkurenčný, dokonca vylučujúci sa ?  

Na Slovensku prevládajú pracoviská s názvom katedry dejín štátu a práva, ako aj predmety s týmto 

názvom. Obsahove vo svojich učebných textoch rozhodne odmietli príslušní autori a katedry 

a prekonali dogmatické neostalinistické ponímanie predmetu dejiny štátu a práva. Zložku „dejiny 

štátu“ zo názvov svojich učebníc, posunuli do polohy v ktorej sa blíži k popisu a výkladu pojmu dejiny 

štátu ako ju pozná disciplína s názvom štátoveda. Domnievame  sa, že hlbší ponor do vývoja inštitú-

tov práva, právnych odvetví, bude tendovať aj k celkovej transformácii predmetov dejiny štátu 

a práva , na dejiny práva. A k tomu treba aj dosiahnuť zmeny v klasifikácii vied z nevydarenej podoby 

„teória dejín štátu a práva“, ako aj z doktorandského študijného programu „teória a dejiny štátu 

a práva“, - do dikcie „dejiny práva“, resp. právne dejiny.  

Takto asi približne vyzerá vývoj historickoprávnej vedy, zmena jej obsahu, zmena jej názvov 

a klasifikácie v systéme skupín a podskupín vied po roku 1989, na začiatku 21. Storočia. Pokúsili sme 

sa diagnostikovať mainstreamový prúd, ako aj jestvujúce vedľajšie smerovania. Monolitná jednota 

v názve a obsahu nebude a nie je potrebná. Ako sa však na túto problematiku pozerajú ďalší kolego-

via z historickoprávnych disciplín, z pohľadu vedy a potrieb pedagogiky ? Uvítali by sme ich názory.  

Jozef Beňa*  

                                                           
*
 Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc., Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenského 

v Bratislave. 
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 

 

 

Ústav státu a práva Akademie věd České republiky, v. v. i. 

si Vás dovoluje pozvat na pracovní seminář 

 

„Dobrý vládce: Symbolika, paměť a kult  

na příkladu zpřítomňování císaře a krále Karla IV.“, 

 
který se bude konat dne 22. září 2016 od 10.00 hod.  

Místo konání: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., v zasedací místnosti v 7. patře, Národní 18, Praha 1 

Karlovské výročí nás nabádá k dalšímu zkoumání osobnosti Karla IV. Téma „Symbolika, paměť a kult 

na příkladu zpřítomňování císaře a krále Karla IV.“ otevírá možnost soustředit se na otázky právního a 

politického symbolismu a historické paměti. 

Účastníci pracovního semináře se mohou věnovat například následujícím okruhům: 

 císařská a královská symbolika Karla IV. na pozadí Zlaté buly z roku 1356 

 ústavněprávní symbolika na pozadí výtvarných projevů při korunovaci  

 interpretace Karlovy osobnosti, vzdělání, diplomatických projevů 

 vzájemný poměr Svaté říše římské národa německého a českého státu. 

Navrhované téma příspěvku a jeho krátkou anotaci zašlete nejpozději do 30. června 2016 na 

e-mailovou adresu sekretariátu: poctova(at)ilaw.cas.cz.  

 

Podrobný program pracovního semináře s tématy příspěvků bude účastníkům oznámen nedlouho po 

skončení přihlašování. 

 

Vybrané příspěvky budou publikovány v kolektivní monografii. 

 

Poplatek na pracovní seminář není vybírán. Občerstvení bude zajištěno. Ubytování není hrazeno; 

účastníci si ubytování zajišťují sami. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolko-
vém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047. 
Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620. 
Redaktor: Jaromír Tauchen; členové redakční rady: Karel Schelle, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen. 
Kontaktní email: info@historyoflaw.eu 
Bulletin vychází minimálně čtyřikrát ročně. Archiv starších čísel je dostupný na www.historyoflaw.eu 
ISSN 2464-4889  
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BULLETIN 

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 3    roč. 2   1. říjen 2016      ISSN 2464-4889 

 

Vážení členové                                               

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

dovolujeme si Vám zaslat letošní třetí řádné 

číslo našeho bulletinu, ve kterém opět nalezne-

te recenze a anotace celé řady nově vyšlých 

právněhistorických knih, pozvánky na konfe-

rence a jakož i další informace z oblasti právní 

historie a římského práva.  

Nově jsme se rozhodli pravidelně zařazovat 

rozhovory s významnými českými a slovenský-

mi právními historiky a romanisty na aktuální 

témata právních dějin.  

První je rozhovor s panem prof. JUDr. Ladisla-

vem Vojáčkem, CSc., vedoucím Katedry státu a 

práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

v Brně. 

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. 

Uzávěrka příštího čísla je 15. prosince 2016. 

 

Představenstvo Evropské společnosti pro právní dějiny, z.  s. 
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Václav Valeš   Alexandra Bejvančická: České státní právo církevní. 1, Dějiny.  

Brno: Tribun EU, 2016, 215 s.  

(ISBN 978-80-263-1014-3) 

 
Začátkem roku 2016 byl díky finanční podpoře Západočeské un i-

verzity vydán první díl monografie o českém státním církevním 

právu autorů Václava Valeše a Alexandry Bejvančické, který se 

věnuje historii konfesních vztahů na našem území. Přestože 

v posledních letech lze pozorovat obnovený zájem o dané téma i 

v produkci knih, můžeme konstatovat, že se souhrnným pojetím 

tématu přichází autoři nově a téma pojímají otevřeně. Oba spolu-

autoři jsou právníci, oba se zkušeností s řešením vztahu státu a 

církví v právní praxi. A vzhledem k faktu, že bez dějinných souvis-

lostí nelze pochopit ani současný vztah a průběh jednání mezi cír-

kevními subjekty a státními institucemi, lze jen vítat, že oba autoři 

obrátili svou pozornost směrem k minulosti. Nejedná se o dílo pr-

voplánově nakloněné některé ze stran vývoje konfesního práva. 

Z textu naopak vyplývá jednak znalost okolností církevních, a na druhé straně i zohlednění státního 

vývoje v příslušném historickém období. 

Kniha obsahuje šest výkladových celků. První je nazván Státem řízená christianizace (9. – 12. století). 

Téma začíná rozborem prvních literárních pramenů, které patří ještě ke staršímu období. Za zásadní 

zlom považují autoři průběh 9. století, kdy se v  českých zemích začal projevovat vliv křesťanství 

z Podunají. Stejně jako jiní autoři i tito se domnívají, že christianizace byla projevem státotvorným, a 

to v tak široké míře, že přijetí křtu lze považovat prvotně za politický, nikoli náboženský akt. Tímto 

aktem však bylo náboženství zároveň přijato do státního systému. Na dalších stranách se výklad vě-

nuje prvotní misijní činnosti, a s potěšením můžeme konstatovat, že správně rozlišuje postavení čes-

ké oblasti (misijní činnost koordinována řezenským biskupstvím) a oblasti moravské (spadající pod 

biskupství pasovské). Toto první údobí proto nazývají autoři bavorskou misí. Při četbě se může čtenář 

setkat i s dalšími podnětnými myšlenkami, které zahrnují např. úvahy o určité podpoře christianizace 

formou sňatků se zahraničními (již pokřtěnými) manželkami. Složité politické spletence, které dopro-

vázely začátky christianizace na našem území, a které z nedostatku písemných pramenů mohou být 

v některých bodech spíše spekulacemi, však autoři opírají i o archeologická fakta (např. kostel 

v Modré u Velehradu vznikl na přelomu 8. a 9. století, a protože se jedná o křesťanskou stavbu, mu-

sela na tomto území prokazatelně mise působit). Zajímavá je i polemika o tom, který český kníže byl 

vlastně prvním pokřtěným naším vládcem. 

Následující výklad věnují autoři vzniku církevní organizace, misi Konstantina a Metoděje, úmyslům 

zřídit samostatnou církevní organizace knížete Václava a kroku Vratislava II., který obnovil roku 1063 

moravské biskupství. Postupně můžeme sledovat přechod od 11. do 12. století, které jsou již  



Strana | 3  
 

 

charakterizovány vznikem církevních právnických osob, zejména klášterů. Velmi zajímavě je podána 

kapitola o období vlastnických kostelů, doplňována průběžně i citacemi ze starých pramenů, a vykres-

lující dobové okolnosti, kdy síla byla zároveň i právem. Obdobně autoři přistoupili k výkladu o první 

legislativě inspirované křesťanstvím, nešťastné zkušenosti svatého Vojtěcha a vyhnáním benediktinů 

ze Sázavského kláštera. 

Emancipace duchovní moci, kterou autoři kladou do konce 12. století, je pak následně popisována 

formou posilování pozic katolické církve a její oddělení od státní moci. Tento delší boj, ve kterém 

docházelo ke klatbám a na druhé straně k odnímání majetku pražského biskupství, byl zakončen 

v roce 1221 velmi zvláštním smírem, který sice přiznával pražské diecézi privilegium fori, ale na druhé 

straně dovoloval panovníkovi závažné zločiny trestat podle zemského práva. Toto ujednání je dle 

našeho názoru jedním z prvních příkladů konfesního státního práva, ne tedy již nadřazenost z  pozice 

moci, ale dohoda. 

Kniha neopomíjí ani výklady, které se týkají temné stránky vrcholného středověku, a to diskriminace 

náboženských menšin, zejména segregace židovských věřících, pogromy a kodifikaci Statuta Judaeo-

rum (1262), jež zakotvila zásady platné pro značně autonomní soudní praxi uvnitř židovských obcí a 

jejich ochranu králem. Poté, co se křesťanská církevní organizace emancipovala (vznikla samostatná 

česká církevní provincie), začalo se velmi výrazně rozvíjet i pražské vysoké učení. Úspěšné propojení a 

spolupráci mezi církevními a sekulárními složkami demonstrují autoři knihy právě na příkladu Karlovy 

univerzity – příslušníci akademické obce byli z velké části duchovní, ale uplatnění nacházeli i ve služ-

bách českého státu. 

S otevřeností autoři knihy rovněž hovoří o příčinách husitských válek, o znepokojivé zesvětštělosti 

vyšších duchovních i o příčinách tohoto stavu (obsazování míst politicky). Rovněž odsouzení Jana 

Husa není uváděno jako důsledek dogmatických rozporů s  naukou církve, ale jako trest za kritiku ob-

jektivního negativního stavu. Polarizace společnosti poté byla jen nutným následkem. Husitské hnutí, 

jehož následkem byl v konfesní sféře systém dvou státních církví (do roku 1619) je dokládán četnými 

citáty a neopomíjí hlavní podstatu sporu, která vznikla z možnosti svobodně číst bibli a následně sub-

jektivně (rozdílně) vykládat text Písma. Jak autoři výstižně uvádějí, „tato pluralita rozhodně nevedla 

k respektu k jiným názorům, ale stávala se důvodem pro spory a v  řadě případů k pronásledování 

oponentů“. Další výklady, jež neskrývají surovosti ani jedné ze stran, věnují se basilejským kompaktá-

tům, pikartům, české konfesi, rekatolizaci a Majestátu Rudolfa II.  

Z následujících výkladů zaujme zejména kapitola o majetkovém vyrovnání mezi státem a katolickou 

církví z roku 1620 a habsburském jurisdikcionalismu (arcibiskupské stolce obsazoval panovník sám 

členy aristokracie), toleranční patent a josefinské reformy, zejména rušení klášterů a zabavování j e-

jich majetku. Závěrečná část knihy začíná úvodem do ústavního zakotvení náboženských práv v roce 

1848, konkordátem a popisem nesystematické právní úpravy, rozdílné pro různá církevní společen-

ství. Zajímavě je pojat popis situace po vydání prosincové ústavy 1867, díky níž byl poprvé v  českých 

zemích zakotven stav „bez vyznání“ (první takové osoby se ovšem přihlásily až začátkem 20. století).  

Jak se politické poměry po vzniku Československa projevily v  konfesním právu, si lze přečíst 

v závěrečné kapitole. Ta zachycuje, jak se stát postavil k navázání vztahů s apoštolským stolcem a 

nakolik jeho nuntius s některými kroky českého státu nesouhlasil. Postavení církví během nacistické 

okupace a následky diskriminačních opatření zejména směrem k židovské obci jsou vyloženy podrob-

ně, stejně jako násilné ukončení existence pravoslavné eparchie v roce 1942 po atentátu na Heydri-

cha. Není opominut ani boj katolické církve formou rezistence – po smrti některých biskupů se (slovy  
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autorů) „nacisté pokusili dosadit na tyto biskupské stolce svoje kandidáty. Svatý stolec tomuto tlaku 

odolal, avšak pouze za tu cenu, že tyto posty zůstaly uprázdněné.“ Kniha rovněž zaznamenává četné 

útoky nacistické moci vůči duchovním (včetně popravených). Naděje osvobozené země byly 

v konfesní oblasti zmařeny únorovými událostmi 1948 a následnými represemi provázenými vědec-

koateistickou výchovou, kterou už mnozí čtenáři pamatují osobně. Výklad knihy končí rokem 1989.  

Závěrem: zpracování stručné konfesní historie našeho území od autorů Valeše a Bejvančické lze do-

poručit zájmu právníků, a zejména studentů právnických fakult. Kniha poskytuje ucelený přehled 

zásadních právních okolností, které měly vliv na vytváření vztahu mezi státem a církvemi 

v předchozích staletích. Bude vhodným úvodem do studia.  

Kamila Bubelová  
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Jozef Vozár: Významní slovenskí právnici z Liptova. 

Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016,  208 s.   

(ISBN 978-80-224-1471-5) 

 
Recenzovaná publikácia právnickej a právno-historickej verejnosti 

predstavuje život a dielo významných osobností slovenského 

právnického stavu a právnej vedy. Jej autor, pôsobiaci na pôde 

Ústavu štátu a práva SAV, sa podujal na túto neľahkú cestu 

a možno konštatovať, že čitateľom predstavil príťažlivú 

a profesionálne kvalitne zvládnutú prácu obsahujúcu množstvo 

fotografií dokumentujúcich pracovný aj súkromný život približova-

ných osobností, a tiež niektoré relevantné archívne materiály. Pre 

účely svojej publikácie chronologicky vsadenej do druhej polovice 

19. storočia až po 70-te roky 20. storočia si autor vybral štyri sku-

točne výrazné osobnosti právnej vedy a praxe, ktoré okrem zanie-

tenosti pre právnu vedu spájali ich liptovské korene. V  publikácii 

nám teda autor priblížil štyroch významných slovenských právn i-

kov pochádzajúcich z Liptova, a to konkrétne Emila Stodolu, Augustína Rátha, Adolfa Zátureckého 

a Štefana Lubyho. Každému z menovaných venoval približne 30 strán, výnimkou práve pre mimoriad-

ne bohatý vedecký záber a publikačnú činnosť  bola osobnosť Štefana Lubyho, ktorej je venovaných 

cca 50 strán. Na pozadí životných osudov osobností právnej vedy a praxe sa čitateľom odvíja spletitý 

príbeh osudov predstaviteľov slovenskej inteligencie v  rámci uhorských pomerov na sklonku druhej 

polovice 19. storočia, obdobie následných politických otrasov a zvratov (prvá svetová vojna, vznik 

Československej republiky, druhá svetová vojna, Slovenská republika r. 1939 – 1945 a čiastočne vo 

vzťahu k prof. Š. Lubymu aj následný povojnový vývoj).  

Publikácia v sebe spája minimálne dve čitateľsky príťažlivé roviny – jednak osloví čitateľov zaujímajú-

cich sa o osudy a dielo predstaviteľov právnej vedy a na druhej strane osloví čitateľov hľadajúcich 

súvislosti v dobových reáliách v snahe o objektivizáciu poznatkov vnímaných z vlastnej perspektívy 

alebo z perspektívy inej osoby. Má potenciál v mnohom dotvoriť obraz o turbulentnom vývoji nášho 

územia v 19. a 20. storočí s dôrazom na osobnosti, ktoré boli v danom čase morálnymi a vedeckými 

autoritami. V recenzii nemáme priestor na obšírnejšie predstavenie Emila Stodolu (1862 – 1945), 

Augustína Rátha (1873 – 1942), Adolfa Zátureckého (1884 – 1958) a Štefana Lubyho (1910 – 1976). 

Myslíme si, že to v mimoriadne vydarenej podobe už urobila predmetná publikácia. Len pre pripo-

menutie a azda aj nadchnutie prípadných záujemcov dodávame, že Emil Stodola bol vynikajúcim ad-

vokátom a zakladateľom po slovensky vychádzajúceho odborného právnického časopisu Právny ob-

zor, ktorý vychádza dodnes a ako najstarší slovenský odborný časopis oslávi v  budúcom roku svoju 

storočnicu. Augustín Ráth bol prvým dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

a jej prvým slovenským rektorom. Zo spomienok jeho žiakov sa uchovali informácie o  jeho mimoriad-

nom pedagogickom nadaní a rétorických schopnostiach, čo ho radí medzi najvýznamnejšie osobnosti  

právnického vzdelávania na Slovensku v období tzv. prvej Československej republiky. Osobitne výz-

namný a v našich podmienkach ojedinelý bol jeho pokus formou anketového diela zozbierať na Slo-

vensku platné obyčajové právo. Adolf Záturecký sa podobne ako Emil Stodola zaslúžil o rozvoj sloven-

ského právnického názvoslovia. Jeho dlhoročná sudcovská prax a erudícia je zreteľná z jeho diel (vy-

daných v spoluautorstve s Vladimírom Fajnorom), ktoré slúžili ako cenná pomôcka pri poznaní práva  
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platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi ako súčastí novovznikutého československého štátu (Ná-

stin súkromného práva platného na Slovensku a  Podkarpatskej Rusi; Zásadné rozhodnutia bývalej 

uhorskej kráľovskej Kúrie a Právnický terminologický slovník). Osobnosť a dielo Štefana Lubyho a jeho 

prínos pre rozvoj slovenskej právnej vedy a právnického vzdelávania nie je zrejme potrebné čitateľ-

skej obci ani osobitne zdôrazňovať, čo však musíme a máme, je pripomínať si jeho mimoriadne 

schopnosti, morálny a vedecký profil a celý rad jeho dodnes citovaných publikácií (Prevencia 

a zodpovednosť v občianskom práve, Dejiny súkromného práva na Slovensku, Základy všeobecného 

súkromného práva a i.). 

Na záver môžeme vyzdvihnúť tiež osobitný prínos recenzovaného biografického diela pre právnu 

vedu, dejiny právnického stavu a vôbec právnickú etiku – práve morálny rozmer predstavených vý-

razných osobností právnej vedy a praxe totiž môže predstavovať inšpiratívny zdroj aj pre formovanie 

osobností dnešných právnikov, prihliadajúc na charaktery a postoje právnických osobností žijúcich 

v dobe minulej, kedy právnický stav požíval úctu, ktorú sa právnici museli snažiť nesklamať 

a potvrdzovať. Tento významný rozmer biografií a aktuálny deficit si zjavne uvedomuje aj autor re-

cenzovanej práce, keď konštatuje (na s. 71): „Škoda, že dnes nemáme viacej právnikov ráthovského 

typu, ktorí by študentom vštepovali, že právo bez morálky a  hľadania spravodlivosti v rukách bezcha-

rakterných jedincov sa mení na svojvôľu a zneužívanie práva. Byť dobrým právnikom, ktorého si slušní 

ľudia vážia, je v skutočnosti drina. Nie sú to teatrálne výstupy, ale presedené hodiny nad knihami 

a analýzou judikatúry. Neraz povrchne hodnotíme právnika nie podľa toho, čo vie, ale čo má. Nepre-

káža nám, že často sú úspešní takí, ktorí používajú nekalé praktiky. Aj preto asi máme veľa absolven-

tov práva, ale málo skutočných osobností.“ Aj na tieto aktuálne problémy teda posudzovaná práca 

reaguje a ponúka riešenia. 

Tomáš Gábriš – Miriam Laclavíková 
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Jaromír Tauchen: Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945).  

Praha: Wolters Kluwer, 2016, xxiii, 456 s.  

(ISBN 978-80-7552-304-4) 

 
Kniha Jaromíra Tauchena z Katedry dějin státu a práva brněnské 

právnické fakulty přehledným způsobem podává komplexní rozbor 

právní úpravy v oblasti pracovního práva v období Protektorátu 

Čechy a Morava. Je rozdělena do 11 kapitol, z nichž první tři se pro 

snazší vniknutí čtenáře do tématu věnují samotnému ideologic-

kému pojetí práce a následně stavu právní úpravy na zkoumaném 

území před ustanovením Protektorátu v roce 1939 a také stavu 

soudobé úpravy říšské, jež v mnohém posloužila protektorátním 

regulacím za vzor.  

V samotné hlavní výzkumné části pak se autor věnuje několika 

logicky odděleným oblastem, z nichž zmiňme omezení autonomie 

vůle v pracovněprávních vztazích (tedy zásahy státu do mzdové 

politiky nebo také nucené propouštění/zákazy propouštění) či 

specifické pracovněprávní postavení určitých skupin zaměstnanců (diskriminace Židů, ale také odliš-

nosti v postavení např. zemědělských dělníků či osob zaměstnaných v domácnosti) . Nejobsáhlejší 

kapitolu pak představuje část věnovaná systému řízené a nucené práce.  

Každá z kapitol publikace je zakončena stručným shrnutím, což přispívá ke srozumitelnosti podání: 

tuto srozumitelnost a následně také názornost dále zvyšuje způsob, jakým je dobová situace v oblasti 

pracovněprávních předpisů předvedena na konkrétních jednotlivých případech. Samotné téma mo-

nografie nebylo dosud takto komplexně zpracováno, stejně tak se autor rozhodl zařadit mezi zvolené 

podklady mimo již dříve dostupné a známé archiválie a sekundární literaturu (ať již soudobou či poz-

dější) také dosud neprobádané a nezpracované archivní materiály . Kniha tak přináší řadu zcela no-

vých a dříve nepublikovaných informací pocházejících právě z tohoto doposud unikátního výzkumu. 

Jazyk této publikace je na vysoké úrovni, aniž by se však zároveň stával příliš odborným a ztrácel tak 

na srozumitelnosti s ohledem na laickou veřejnost, čímž činí monografii dostupnou širokému spektru 

čtenářů. 

Magdalena Petrů 
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

NOVOMORAVŠTÍ RODOVÉ. I. OLOMOUČTÍ PROTESTANTÉ VE 
ZMOCŇOVACÍ LISTINĚ Z ROKU 1610. ČÁST III. 
Jiří L. Bílý – Zdeněk Kašpar 
  
ISBN 978-80-7418-253-2   
 
 
KEY Publishing, Ostrava, 2016, 616 stran 

 

 

 

 

MAJETKOVÉ A HOSPODÁŘSKÉ TRESTNÉ ČINY VČERA A DNES. 

SBORNÍK Z KONFERENCE. 
Ladislav Vojáček – Jaromír Tauchen  
  
ISBN 978-80-210-8332-5 
 
 
Masarykova univerzita, Brno, 2016, 457 stran 
 
Plná verze sborníku ke stažení zde: 

 

 

 

 

MNICHOVSKÁ KRIZE (PAMĚTI) 
František Ježek 
  
ISBN 978-80-7422-493-5 
 
 
Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2016, 418 stran 

 

 

  

https://www.law.muni.cz/sborniky/majetkove_hospodarske_ciny/sbornik.pdf
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SÚDNICTVO A SÚDNA PRAX V MESTÁCH PENTAPOLITANY V 
16. STOROČÍ 
Blanka Szeghyová 
  
ISBN 978-80-224-1499-9 
 
 
Veda, Bratislava, 2016, 188 stran 

 

 

 

 

RODINA V ZÁJMU STÁTU - POPULAČNÍ RŮST A INSTITUCE 
MANŽELSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH 1918-1989 
Jakub Rákosník – Radka Šustrová 
  
ISBN 978-80-7422-378-5 
 
 
Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2016, 282 stran 

 

 

 

 
PRÁVNÍ KULTURA STŘEDOVĚKU 
Martin Nodl – Piotr Węcowski (eds.) 
 
ISBN 978-80-7007-450-3 
 
 
Filosofia, Praha, 2016, 226 stran 

 

 

 

ČERVENÁ KNIHA OPAVSKÉHO KNÍŽECTVÍ: EDICE REGISTRA 

KOMUNIKACE OPAVSKÝCH STAVŮ Z LET 1614-1618 VE VĚCI 
JEJICH SPORU S KARLEM Z LICHTENŠTEJNA 
Petr Kozák (ed.) 
  
ISBN 978-80-87632-31-4 
 
 
Zemský archiv, Opava, 2015, 269 stran 
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Česko - slovenská soutěž SVOČ 2016 - SEKCE I - Římské právo, právní dějiny 
 

Ve dnech 22. a 23. září 2016 hostila pražská právnická fakulta další ročník celostátního kola Česko - 

slovenské soutěže SVOČ. V sekci „Římské právo a právní dějiny“ byly hodnoceny následující práce: 

 Vojtěch Vrba, Pavel Homolka: Ústavní rozpor jako základ americké revoluce (Plzeň), 

 Simona Ulčová: Odpovědní války jako forma mimosoudního vyrovnání (Plzeň), 

 Magdaléna Petrů: Vývoj právní úpravy honebního práva a myslivosti na našem území do roku 

1945 (Brno), 

 Jan Beránek, Ondřej  Šmat: Omezování občanských práv a svobod na základě rasy ve světle 

internace amerických občanů japonského původu za II. světové války  (Praha), 

 Jan Ullmann, Nicola Brandtlová: Crimen falsi a Lex Cornelia testamentaria nummaria (Praha), 

 Tereza Stará: První československá kodifikace pracovního práva (Praha). 

 

Hodnotící komise: 

 JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. (Plzeň) 

 JUDr. David Falada (Praha) 

 JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. (Brno) 

 

Vítězná práce: 

 Simona Ulčová: Odpovědní války jako forma mimosoudního vyrovnání  
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Zasedací místnost Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,  

kde se konalo zasedání SVOČ – sekce římské právo, právní dějiny / Foto: Jaromír Tauchen  



Strana | 12  
 

 

VIII. ročník letní školy Katedry dějin státu a práva PrF MU –  

„Odpovědnost v právu v proměnách věků“ 
 

Již od roku 2009, tedy letos poosmé, se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konala 

letní škola Katedry dějin státu a práva, pokaždé věnovaná jinému tématu z české právní historie. 

Letní škola dějin je určena nejen všem studentům právnických fakult především magisterských a 

popř. i bakalářských, či doktorských studijních programů, ale i široké veřejnosti. Jejím cílem je po-

skytnout studentům určitý ucelený přehled o vývoji konkrétního právního odvětví či problematiky 

od nejstarších dob až do současnosti, přičemž důraz je samozřejmě kladen na novější období. Celá 

výuka je pravidelně koncentrovaná do tří dnů.  

Letošní téma bylo věnováno odpovědnosti v právu a jejímu historickému vývoji. 

Na letní škole zazněly tyto přednášky: 

 Jan Šejdl: Odpovědnost a moralita v několika starověkých příbězích; Odpovědnost u reálných 

kontraktů  

 David Čep / Katarína Kandová: Odpovědnost státního zástupce při plnění úkonů v  trestním ří-

zení 

 Ondřej Horák: Odpovědnost za schůdnost chodníků (z prvorepublikové perspektivy); Odpo-

vědnost za dluhy zůstavitele 

 Ondřej Pavelek: Bolestné v prvorepublikové judikatuře 

 Martin Šlosar: Odpovědnost představitelů státu v římském právu a dnes 

 Martina Pospíšilová: Subjektivní princip odpovědnosti za rozvod a rozluku (v letech 1918 – 

1938) 

 Stanislav Balík: Odpovědnost advokáta a notáře za škodu v minulosti a současnosti  

 Kamila Bubelová: Odpovědnost za věci vnesené - actio de recepto 

 Wojciech Dajczak: Penalties and contractual liability 

 Lukáš Králík: Odpovědnost v hospodářské soutěži 

 Petr Dostalík: Bezdůvodné obohacení v justiniánských pramenech; Custodia 

 Michal Turošík: Pericullum est emptoris v Římě a dnes 

 Petr Bělovský: Odpovědnost za škodu způsobenou zvířaty v  historické perspektivě 
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Účastníci letní školy a prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak (UAM Poznaň) / Foto: Martina Pospíšilová  
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Rozhovor s prof. JUDr. Ladislavem Vojáčkem, CSc. 

 

 

 
Foto: Martina Pospíšilová 

 

1. Kam se bude právní historie v ČR podle Vás ubírat v blízké budoucnosti? 

Především věřím, že právní historiografie a výuka právní historie budoucnost mají. Protože však jsem 

spíše skeptik, neznamená to, že bych se zejména o budoucnost výuky právní historie neobával. Mění 

se společnost, právní řád a v důsledku toho i požadavky na výuku práva. Z toho důvodu se bude ob-

sah (ale i způsob) výuky více či méně rychle měnit. A opodstatněnost výuky právní historie budeme 

muset, resp. mí mladí kolegové budou muset, umně a vytrvale zdůvodňovat. Nebude to lehké, proto-

že i dnes mi připadá, že se naše argumentace často míjí účinkem. Jako bychom se odnaučili vzájemně 

se poslouchat a obraz, který si jednou vytvoříme, nechceme korigovat.  

Na druhou stranu chápu, že mnozí v právní historii nenacházejí to, co od ní očekávají (pokud od ní 

něco očekávají). Vždy jsem byl přesvědčený, že výuka právní historie by měla plnit dva základní úkoly. 

Měla by u studentů vytvářet obecné povědomí o vývoji práva (a státu), o jeho měnících se formách, 

pramenech, rolích, které ve společnosti hrálo, o jeho vazbě na jiné normativní systémy, na ekonomi-

ku a další složky života společnosti atd., prostě ukazovat, jakými cestičkami jsme se dopracovali 

k právě platnému právnímu řádu a proč formální zachycení práva a jeho aplikace vypadají tak, jak 

vypadají. Dále bychom měli studentům ukázat, jak se vyvíjela jednotlivá právní odvětví a jejich klíčové  
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instituty. Podmíněně o obou úkolech mluvím proto, že dnes už to nejde. Se současnou hodinovou 

dotací nemáme šanci oba cíle dosáhnout. V  povinných předmětech v podstatě zůstáváme jen u prv-

ního a ani na jeho naplnění moc času nemáme. Jiné to však již nebude. V  této souvislosti ještě vidím 

dva velké problémy, které se promítají do vnímání naší výuky a budou ovlivňovat její budoucí podo-

bu. První je obecný trend potlačování výuky společenskovědních disciplín a konkrétně historie. Není 

ničím nový, už má generace měla daleko povrchnější historické vzdělání než naši rodiče (a možná 

bychom mohli jít i dál do minulosti). S měnící se společností se mění i struktura informací, které mají 

zvládat žáci základních a studenti středních škol, a výuka historie pod tímto tlakem prostě ustupuje 

do pozadí. I když neprávem, protože ztráta historického povědomí podle mne stojí jako jeden 

z důležitých podmiňujících faktorů za nejedním současným problémem. A  podobné je to i s výukou 

práva. Stále pestřejší a složitější vztahy ve společnosti, umocněné navíc evropským rozměrem práva, 

mění i právní řád a logicky kladou nové nároky též na výuku práva. I tu tedy bude třeba hledat nové 

cesty. Kudy povedou, to se ukáže. Úkolem kolegů bude přesvědčit ostatní, že zdánlivě nejschůdnější 

cesta – vytláčení výuky „nepraktických“ propedeutických disciplín – je cestou do pekel. Ve stále složi-

tějším právním řádu budoucnosti totiž budou „orientační tabule“, které v  něm právě propedeutické 

disciplíny umísťují, ještě významnější než dnes. 

Druhým, snad jen momentálním, problémem, ovlivňujícím výuku právní historie, je výrazně rozdílná 

úroveň pro nás relevantních vědomostí a schopností, které si studenti přinášejí ze středních škol.  

Vidíme to i v ohlasech studentů, když z jedné strany slyšíme, že naše výklady jsou nesrozumitelné, a 

zároveň z druhé strany zaznívá, že povídáme věci notoricky známé. K  tomu se pojí ještě obecnější 

problém, který jistě pociťují i kolegové z pozitivněprávních disciplín: snižující se schopnost nezane-

dbatelné části studentů vnímat a interpretovat delší souvislý psaný text. Prostě stále více se rozevírají 

pomyslné nůžky mezi těmi studenty, kteří sice prokázali u přijímací zkoušky studijní předpoklady, ale 

nedokáží je přetavit ve studijní výsledky, protože jsou zaměřeni jinak, neosvojili si studijní návyky, 

neprokazují větší chuť ke studiu, případně utilitárně neprojevují zájem o širší ukotvení svých věd o-

mostí, a těmi, kteří cílevědomě využívají možností, které jim na cestě za vzděláním současné středo-

školské a vysokoškolské vzdělávání nabízí. A tyto možnosti jsou v  porovnání s dobou mého studia 

nebývalé. 

Ve světle toho, jak se mi jeví budoucnost naší disciplíny, bude podle mne v  její výuce – i na úkor výše 

zmíněných cílů výuky – hrát významnou úlohu dosud nezmíněná motivační funkce: naši pokračovate-

lé budou mít v prostoru vymezeném studijním plánem, který se asi zvětšovat nebude, i když bych jim 

to přál, za úkol studenty především motivovat k zájmu o právní historii, aby už při studiu a ne až třeba 

později v praxi pochopili, jak jim může být prospěšná, a aby si sami iniciativně doplňovali znalosti o ní.  

Jsem rád, že na katedře máme mladé učitele, kteří jsou do výuky právních dějin zapálení a dokážou to 

přenášet i na studenty. Jen si přeji, aby jim zápal vydržel až do vysokého věku. Bude to obtížnější a 

obtížnější, což jim mohu z pozice pracujícího důchodce zaručit. Ale tím se už dostávám k  druhé otáz-

ce. 

 

2. Jak hodnotíte současnou úroveň historickoprávní vědy a úroveň současné mladé generace práv-

ních historiků, zejména doktorandů? 

Trochu si tu otázku upravím a začnu její druhou částí. Nevím, zda to tak vidí i ta nejmladší generace, 

ale mně se zdá, že se naše společnost snaží mladým lichotit a nadbíhat – alespoň v různých proklama- 
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cích, aniž by se to všude odráželo i v realitě. V moderní historii tomu bylo podobně snad vždy,  ale ne 

tak výrazně jako v posledních letech (nebo mi to dřív jako mladému tak nepřišlo).  Jsem rád, že sou-

časné generaci mladých právních historiků, ať už kolegů z katedry, nebo trochu z povzdálí pozorova-

ným kolegům z jiných pracovišť, pochlebovat a nadbíhat nemusím. Prostě to není potřeba. Naopak: 

jejich odbornou a jazykovou vybavenost (a samozřejmě mládí a elán) velké většině z  nich mohu jen 

tiše závidět. A nejen já, ale mnozí z mé generace. Možnosti, které se před mladými vědeckými pra-

covníky v posledních letech, vlastně už desetiletích, otvírají, představují ohromný kapitál. Bez zásad-

ních problémů mohou zároveň studovat více vysokých škol (u nás v ideální kombinaci historie a prá-

va) a díky tomu je ve škole naučí, co jsme si museli metodou pokusu a omylu sami ohmatávat až 

v praxi. Mají větší motivaci i možnosti k rozvíjení znalosti cizích jazyků a mohou pravidelně konfron-

tovat sebe, svou výuku i výsledky své vědecké práce se zahraničím. Mají neskonale snadnější přístup 

k pramenům, literatuře a dalším zdrojům informací a nabízí se jim spousta možností publikovat ... Mí 

kolegové prozatím ukazují, že tento kapitál, každý trochu jiným způsobem a s jinými prioritami, doká-

žou zhodnotit. Jsem rád, že jsme s nimi měli šťastnou ruku. /Jen dvě perličky pro srovnání: stenogra-

fické záznamy z prvorepublikového parlamentu, které dnes visí na internetu, se na pražské právnické 

fakultě půjčovaly do studovny a pouze učitelům, a když jsem kdysi dávno potřeboval Peroutkovo 

Budování státu, musel jsem za ním z Holešova jezdit do Olomouce a tam si je se zvláštním povolením 

pročítat ve studovně univerzitní knihovny./ 

Avšak – když použiji otřepané, ale výstižné rčení – není všechno zlato, co se třpytí. Samozřejmě je i 

spousta toho, co mým mladým kolegům závidět nemohu, neboť jim to život komplikuje, a co souvisí 

se současnou pozicí vysokého školství a výuky právní historie, ale i se stavem naší společnosti jako 

takové. Možná jsem v tomto až velký skeptik. /Takže to raději trochu odlehčím a dodám, že větší míra 

skepse je dobrou metodou, jak si udržovat radost ze života: pokud člověk očekává spíše ty horší kon-

ce, může jej život občas příjemně překvapit./ 

V čem jsem naopak optimista, je budoucí úroveň historickoprávní vědy (skeptik ve mně ovšem po-

dotýká: za předpokladu, že vnější okolnosti budou alespoň trochu příznivé). To je ostatně zřejmé 

z toho, co jsem napsal o svých mladých spolupracovnících. Díky nim a současným mladým právním 

historikům, působícím na ostatních fakultách, případně i jinde, není třeba mít o právní historiografii 

strach. Jen budou muset odolat tlakům, které je „ve jménu rozvoje vědy“ budou nutit ke všemu mož-

nému, jen ne ke skutečné, soustavné a důkladné vědecké práci v archívech, studovnách či u počítače, 

ale zároveň také přesvědčit příslušné instituce, že je jejich práce smysluplná (a opět hlas skeptika: a 

samozřejmě musí dostat možnost tu vědu dělat).  

Abych dodržel zadání, bývá ještě zmínit doktorandy. Tam už nemohu říci, že bychom měli vždy šťast-

nou ruku. Ale to asi ani nejde. Na druhou stranu našimi doktorandy byli též mí mladší kolegové 

z katedry, ale též jinde působící, dnes už nepřehlédnutelní právní historici a romanisté (z právních 

historiků O. Horák nebo manželé Janišovi) a také někteří další, kteří možnost prokazovat své nepop i-

ratelné schopnosti nedostali. 

Právě v těch posledních vidím hlavní problém spojený s doktorským studijním programem v oboru 

Dějiny práva a římské právo. Bohužel ani skutečně kvalitním doktorandům, kteří prokážou předpo-

klady pro vědeckou práci, zpravidla nemůžeme nabídnout byť jen šanci ucházet se o adekvátní uplat-

nění, natož reálnou naději na ně. Absolvování doktorského studijního programu se tak u nich míjí se 

svým vlastním smyslem a promítne se pouze do časem vyprázdněného titulu za jménem.  
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 

 

 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 

si Vás dovoluje pozvat na konferenci 

 

DNY PRÁVA – DAYS OF LAW 2016 

sekci Katedry dějin státu a práva 

„Právní obyčej“, 

 
která se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu 2016.  

 

Právní obyčej je patrně nejstarší pramen práva, který stál u základů všech právních řádů. Témata 

mohou být zaměřena jak na jeho podobu a podstatné znaky, tak i na jednotlivé obyčeje, jež právní 

řád formovaly. Stejně tak je možné se zaměřit i na poměr právního obyčeje k ostatním pramenům 

práva a jeho význam dnes. 

 

Místo konání: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Veveří 70 

Kontaktní e-mail: dp2016-dejiny@law.muni.cz  

Přihláška: http://www.dnyprava.cz/content/cs/prihlaska/ 

  

http://www.dnyprava.cz/content/cs/prihlaska/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolko-
vém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047. 

Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620. 
Redaktor: Jaromír Tauchen; členové redakční rady: Karel Schelle, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen. 
Kontaktní email: info@historyoflaw.eu 

Bulletin vychází minimálně čtyřikrát ročně. Archiv starších čísel je dostupný na www.historyoflaw.eu 
ISSN 2464-4889  
 

mailto:info@historyoflaw.eu
http://www.historyoflaw.eu/
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BULLETIN 

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 4    roč. 2   19. prosinec 2016      ISSN 2464-4889 

 

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 a jakož i další informace z oblasti 

právní historie a římského práva.  

Především chceme upozornit na velice zajíma-

vý rozhovor s panem profesorem Jozefem Be-

ňou o významu a dalším směřování právní his-

torie jako pedagogické disciplíny. 

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 vyzíváme tímto její členy, aby se 

k ní přidali. Naše skupina představuje možnost 

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 

2017. 

 

Představenstvo Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 

  

https://www.facebook.com/groups/271287786103/
https://www.facebook.com/groups/271287786103/
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Malý Karel: Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století.  

Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016, 161 s. 

(ISBN 978-80-246-3269-8) 

 
Předmluva se zabývá otázkou, proč má být právě trestní právo 

předmětem zkoumání, čím mimořádným se vyznačuje. Pravděpo-

dobně je to proto, že trestní právo, jeho podoba a aplikace 

v právním životě společnosti, bez ohledu na to, zda jde o dobu dáv-

no minulou či současnou, přináší velmi zásadní výpověď o promě-

nách společenských poměrů = koncentrovaná vůle vládnoucích elit 

či panovníka, ukazuje směřování státní politiky, postavení jednotli-

vých společenských skupin a jejich vzájemné vztahy, obraz právního 

vědomí společnosti, představy jednotlivců o právu a spravedlnosti.  

V publikaci jsou zkoumány, jak již název napovídá, tři právní předpi-

sy a zákoníky: Práva městská království českého, Obnovené zřízení 

zemské a Hrdelní řád Josefa I. Jednotlivé studie se zaměřují na 

zkoumání konkrétních druhů trestné činnosti a jejich postihy, zejména v souvislosti s torturou, po-

pravami, čarodějnictvím a podobnými jevy, které jsou atraktivní pro širší spektrum zájemců o historii. 

Publikace je zaměřena na trestní právo v době od druhé poloviny 16. století do počátku 18. století 

(v podstatě však do druhé poloviny 18. století díky platnosti Hrdelního řádu, jenž je předmětem 

III. studie). Autor však sám připomíná, že čtenáři podává pouze základní pohled na zkoumanou pro-

blematiku, neboť se vlastně jedná pouze o tři teoretické studie, v budoucnu jistě určené k rozšíření o 

poznatky z tehdejší trestněprávní praxe, získané například rozbory soudních případů aplikace práva. 

Podstatná je však podle autora publikace skutečnost, že při zkoumání trestněprávních norem se nelze 

obejít bez porozumění právnímu zakotvení úmyslů zákonodárců, zákonu samotnému a jeho obsahu; 

analyzuje proto jednotlivé skutkové podstaty trestných činů a věnuje se také základům procesu, kte-

rým byli pachatelé souzeni a trestáni. 

I. studie zkoumá Práva městská království českého, dokument silně ovlivněný humanismem; jedná se 

o analýzu městského práva trestního podle komentáře k nové edici Práv městských království české-

ho, avšak zde je poukázáno na souvislosti a případné odlišnosti od práva zemského v době stavovské. 

Jedná se o kodifikaci z roku 1579, jež v podstatě zdomácněla ve všech městech českého království, a 

to ještě před porážkou českých stavů na Bílé hoře. Tento dokument přináší překvapivý pohled na 

teoretickou úroveň tehdejšího právního myšlení a na schopnost dobového práva „řešit otázky, které 

ještě dnes činí problémy zákonodárcům i právní praxi“. Škoda jen, že tuto myšlenku ponechal autor 

knihy bez dokreslujících příkladů. Svůj výklad o Městských právech autor rozdělil do několika podka-

pitol, což jistě přispělo k jeho přehlednosti a zvýšení míry srozumitelnosti. První z podkapitol se proto 

zabývá obecnou částí trestněprávních ustanovení, která jistě hraje klíčovou roli pro zkoumání povahy  
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trestněprávních ustanovení zákoníku, avšak netvoří jeho samostatnou část. Najdeme zde objasnění 

pojetí trestu, druhy zavinění, přitěžující a polehčující okolnosti, zásadu presumpce neviny, popis po-

stavení obžalovaného v trestním řízení v závislosti na jeho sociálním a právním statusu a také institut 

nutné obrany. 

Druhá podkapitola obsahuje výklad o základních zásadách trestního řízení, proto vysvětluje proces 

akuzační (obžalovací) i inkviziční (vyhledávací), jež byly uplatňovány v souladu se zásadami ústnosti, 

veřejnosti, projednací a dispoziční. Autor se také zabývá náklady procesního řízení, problematikou 

žalob, zastupováním před soudem, a dále přibližuje dokazování, charakter i podobu rozsudků a exe-

kuce.  

Třetí podkapitola nese název „Trestní právo hmotné v právech městských“. V ní se autor věnuje jed-

notlivých skupinám skutků, které byly podle studovaného zákoníku trestány. Mezi delikty proti právu 

a řádu (crimina publica) se řadily delikt urážky majestátu, delikt moci, násilné zabrání cizího majetku, 

žhářství a mnohé další. Následující skupinu tvořily delikty násilí, které směřovaly proti soukromým 

zájmům příslušníků městské komunity – tyto skutky však podle autora publikace vykazují složitou 

kazuistiku spojenou pouze zlým úmyslem, nutno však ocenit autorovu snahu o jistou míru všeobec-

nosti a nezahlcování čtenáře přílišnými detaily. 

Výtržnosti a delikty usmrcení (delikty vraždy a mordu), včetně zabití při rvačce a čarodějnictví, jsou 

obsahem třetí skupiny, čtvrtou tvořilo opět žhářství, další krádež jako typický majetkový a ve městech 

nejčastěji páchaný delikt), a celou následnou skupinu zaujímaly delikty „trestané dle uvážení soudců“, 

u kterých nebyl výslovně uveden trest, ale byly trestány podle „obyčejů a způsobů Království české-

ho“ (dnes bychom je pravděpodobně zařadily mezi přestupky). Další skupiny byly tvořeny „nářky cti a 

zhaněním“, „zrádnými cedulemi“, „ublížením na zdraví“. Autor knihy také upozorňuje na velmi složi-

tou problematiku dokazování v části s názvem „Tortura“, odkrývající texty „De quaestionibus et tor-

mentis – o trápení aneb útrpném právu, a o popravách“ s konstatováním opatrnosti, s jakou zákoník 

užívání tortury dovoloval. 

II. studie se věnuje Obnovenému zřízení zemskému a počátkům moderního pojetí trestního práva, 

vydaným pro Čechy v roce 1627, pro Moravu o rok později, Ferdinandem I.. Tyto texty již byly vydány 

v Právněhistorických studiích (CITACE). Autor studie čtenáře seznamuje s tímto významným právním 

mezníkem, jenž představoval „ústavní“ zakotvení podoby absolutistického režimu, neboť, společně s 

Deklaratorii a Novelami, se jednalo o soubor právních norem „upravující právní život až do velkých 

kodifikací 18. století“ (tereziánské a josefínské zákonodárství). 

Úvod studie komplexně představuje systém trestněprávních ustanovení obsažených v Obnoveném 

zřízení zemském, jak normy ústavněprávní povahy, tak předpisy o soudní organizaci a procesu. Úče-

lem vydání obnoveného zřízení zemského bylo bezesporu „zajistit nedotknutelnost absolutistických 

principů vlády a důrazné potvrzení výlučnosti katolické církve“. Jak autor čtenáři vhodně připomíná, 

vydáním Obnoveného zřízení zemského došlo ke změně charakteru trestů a také spoléhání se na 

soukromou iniciativu v rámci trestního řízení je účinně nahrazováno principem oficiality spolu s 

uplatněním zásad obžalovacího procesu. 

Obnovené zřízení zemské rozdělovalo delikty podle výše nebo intenzity trestů na hrdelní delikty, kdy 

byl obligatorně ukládán trest smrti, mírnější delikty, za něž bylo nejčastějším trestem vězení, a 

„správní přestupky“ trestané peněžitými pokutami. Dále byly trestné činy diferencovány podle  
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objektu, proti němuž směřovaly: delikty politické, proti životu a zdraví, proti vlastnickým právům, 

proti cti, proti osobnostním právům. 

Zřejmě z důvodu přehlednosti je studie rozdělena do jednotlivých podkapitol: obecná část trestního 

práva, delikt urážky panovníka, delikty spojené s výkonem úřadu, trestní ochrana soudního řízení a 

právního řádu, trestné činy majetkové, delikty proti životu, trestní ochrana cti a předpisy o právu 

útrpném. Je však patrné zařazení procesněprávního tématu mezi výklady hmotněprávní, což textu 

naopak na přehlednosti ubírá. 

Poslední III. studie obsahuje zkoumání Hrdelního řádu Josefa I. z roku 1707, jako jednu z cest k vytvá-

ření jednotného právního systému pro země Koruny české. Tehdy došlo k opuštění sakrálního pojetí 

trestního práva, byl striktněji uplatňován státní zájem (vůle panovníka/absolutistický stát). Hrdelní 

řád tak má představovat jakousi recepci nového pojetí trestního práva, jak se vyvíjelo v rakouských 

a německých zemích - selekci dosavadní právní úpravy trestných činů, podmínky uplatňování původ-

ně stavovského práva u soudů, otevření možností pro radikální proměny trestního práva. Lze konsta-

tovat, že Hrdelní řád Josefa I. byl předstupeň pozdějšího Constitutio Criminalis Theresiana. Podle 

autora se jedná o zcela novátorskou studii s ohledem na českou literaturu, hrdelní řád byl dosud zmi-

ňován pouze okrajově.  

Podle autora knihy bývá tento trestněprávní předpis v různých výkladech o trestním právu opomíjen, 

o to více je tedy třeba ocenit jeho rozbor právě v předkládané publikaci. Hrdelní řád Josefa I. je auto-

rem knihy považován za „hluboký zásah do vývoje trestního práva“ a v podstatě prolomením právní 

autonomie jednotlivých zemí habsburské monarchie. Jednalo se o právní předpis účinný až do roku 

1768, kdy jej nahradil dokonalejší a komplexnější Constitutio Criminalis Theresiana. Na druhou stranu 

nutno dodat, že tento zmíněný „moderní“ kodex převzal mnohé procesní normy právě z hrdelního 

řádu, a proto i studie zabývající se tímto kodexem je nutné při zkoumání Hrdelního řádu Josefa I. 

neopomenout. Jak autor sám poznamenává, i s vydáním hrdelního řádu pokračovalo prosazování 

principu oficiality, prohlubovala se společenská diferenciace při aplikaci zákona a jeho „zcela neskrý-

vaná preference příslušníků společenských elit“. Jen škoda, že se autor i tomuto dílčímu tématu při 

psaní své studie hlouběji nevěnoval alespoň uvedením praktických příkladů. 

Výklad je opět rozdělen do podkapitol zahrnujících vysvětlení obžalovacího a inkvizičního procesu, 

přípravné trestní řízení, důkazní řízení, výslech obviněného i postavení, důvěryhodnost a úlohy svěd-

ků, vazba obviněného, výklad o polehčujících i přitěžujících okolnostech, výkonu rozhodnutí ve formě 

popravy včetně tortury a dále také specifická ustanovení o nákladech soudního řízení a mzdách a 

odměnách soudních zřízenců a katů. 

Jakousi přílohou předkládané publikace je velmi rozsáhlá bibliografie, zahrnující prameny v češtině, 

němčině i italštině. Umělecký dojem z knihy také dotvářejí reprodukce jednotlivých studovaných 

právních předpisů, které jsou umístěny ve frontispisech jednotlivých kapitol a díky tomu je vlastně 

uvádějí. 

Lze uzavřít, že i když by si jednotlivé studie jistě zasloužily rozšíření a hlubší zamyšlení, a zejména 

jejich spojení s poznatky z dobové trestněprávní praxe, lze předkládanou publikaci doporučit nejen 

obecným či právním historikům, ale díky její struktuře i laickým čtenářům, kteří se o historii českých 

zemí zajímají čistě rekreačně, neboť studie nejsou nijak dlouhé a jejich obsah je tvořen poměrně čti-

vými texty různorodého zaměření. 

Martina Pospíšilová  
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Adamová, Karolina – Schelle, Karel – Lojek, Antonín – Tauchen, Jaromír: Velké dějiny zemí 
Koruny české. Tematická řada, Stát.  

Praha: Paseka, 2015, 652 s. (ISBN 978-80-7432-652-3) 

 

 

Edice „Velké dějiny zemí Koruny české“ představovala první do-

končený projekt, jenž se zabýval zmapováním celé historie na 

našem území. Tato edice je nyní doplňována tematickou řadou, do 

níž náleží také nejnovější svazek věnovaný dějinám státního zříze-

ní u nás, od nejstarších dob do roku 1992. V. svazek, vydaný na 

sklonku roku 2015, je rozdělen do dvou velkých částí. První, zpra-

covaná Karolinou Adamovou a Antonínem Lojkem z právnické 

fakulty Západočeské univerzity v Plzni, má komplexně shrnout 

vývoj uspořádání, organizace a hlavních státoprávních institucí 

raného českého státu, doby stavovské a také období absolutismu, 

tj. od nejranějších dob plných legend a mýtů k jednomu 

z nejvýznamnějších milníků naší historie – roku 1848. Druhou část 

knihy, věnující se vývoji státu od roku 1848, vytvořili Karel Schelle 

a Jaromír Tauchen, působící na Právnické fakultě Masarykovy uni-

verzity v Brně. Svou prací navazují na své kolegy a čtenáři přibližují vývoj státu v době absolutistické, 

formování samostatného československého státu a následně také v éře socialistické v letech 1948 až 

1989. Závěrem celého díla je stručný nástin problematiky státního zřízení a přeměn státních institucí 

po revolučním roce 1989, do dalšího významného mezníku našich dějin, roku 1992, s jehož konce 

vznikla samostatná Česká republika. 

První kapitola spojuje skutečně doložená fakta s mýty a nedoloženými příběhy. Věnuje se prvním 

zprávám o slovanských kmenech a jejich příchodu na území dnešního českého státu a jeho okolí. Ze-

vrubněji je zde zmíněna Sámova říše, první doložený „předstátní“ útvar na našem území. Na jeho 

příkladu jsou také demonstrovány základy feudální společnosti, která jistě vývoj státu a jeho organi-

zace dále po několik století determinovala. Druhá kapitola čtenáře přenáší již ke skutečným státním 

útvarům, popisuje zformování Velkomoravské říše a následně počátky české státnosti spojené 

s přemyslovskými knížaty. Velkou mírou podrobností je poctěno postavení panovníka a dalších orgá-

nů středověkého státu, včetně veřejné správy, diplomacie a zemských sněmů. Poutavě autoři líčí také 

jednotlivé obory správy a jejich vznik a vývoj – zemská, lenní, hradská, krajská, vrchnostenská 

i církevní. Následuje kapitola charakterizující období husitství, velmi podstatné pro další směřování 

českého státu a jako postavení v Evropě. Nutno ocenit, že se autoři zabývali také specifiky organizace 

státní správy tohoto hnutí, jmenujme např. městské svazy.  

Jako naopak stručněji pojatou považuji kapitolu mapující vývoj stavovského státu. Toto vychází 

zejména ze složitosti struktury státních orgánů, od panovníka a jako postavení ke stavům a především 

jejich vzájemných vztahům a sporům. Vzhledem ke skutečnosti, že spektrum nejvyšších státních or-

gánů se velmi často měnilo, zejména po roce 1620, stejně jako rozsah a obsah jejich pravomocí, bylo 

jistě velmi složité rozhodnout, které a jak detailní informace čtenářům zprostředkovat. Z hlediska 

mezinárodněprávního postavení českého státu je možná na škodu, že není věnován větší prostor 

vlivu zániku Svaté říše římské na český stát a jeho další vývoj, tato otázka je sice součástí páté kapito-

ly, nicméně se jedná o pouhý nástin, jehož význam byl pravděpodobně lehce podceněn. 
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Druhá část knihy, jak již bylo zmíněno výše, se věnuje modernějším dějinám. Zahajuje ji kapitola ob-

jasňující vývoj Habsburské monarchie mapující jak pokusy o vydání univerzální moderní konstituce, 

tak jejich neúspěch a opětovné nastolení absolutismu. Významným je zde zmíněné a rozebrané ra-

kousko-uherské vyrovnání, které bylo jistě prvním krokem k následnému rozpadu monarchie po první 

světové válce. Následující kapitola pak ukazuje, jak vypadalo Československo bezprostředně po svém 

vzniku, a také, jakým vývojem procházelo během dvacetiletého meziválečného období. Jako velmi 

vhodné zde shledávám objasnění postavení a vzájemných vazeb nejvyšších státních orgánů, tj. prezi-

denta, vlády a Národního shromáždění, a také skutečnost, že autoři dostatečně podrobně věnovali 

postavení Slovenska a ostatních menšinových národností v rámci nově vytvořeného Československa. 

Velmi kladně také hodnotím podkapitoly zabývající dílčími „krizovými“ problémy První republiky – 

jazykovým právem, volebním právem a veřejnou správou. Následující kapitola s názvem „Ponížená 

republika“ se věnuje státoprávnímu vývoji postupně oklešťovaného československého státu v letech 

1938-1939. Na ni pak plynně navazuje vývoj státu “pod ochranou“ německé Třetí říše, se zaměřením 

zejména na protektorátní autonomní správu německou okupační správu a jejich vzájemné vazby a 

vztahy. Období druhé světové války, charakterizované opětovným bojem za samostatnost, je poměr-

ně stručně popsáno v následující kapitola, avšak dostatečně doplněno podkapitolami týkajícími se 

československého prozatímního státního zřízení v Londýně a neméně důležité dekretální pravomoci 

prezidenta republiky, jež do dnešních dnů budí mnoho diskusí a spekulací. 

„Quo vadis Československo?“ je názvem předposlední rozsáhlé kapitoly, jež mapuje velmi různorodé 

události let 1945-1948, s orientací zejména na velmi podstatný ústavněprávní vývoj znovu vznikající-

ho státu. Za velmi vhodně vloženou opět považuji podkapitolu, která nastiňuje postavení Slovenska 

v poválečném Československu, především s ohledem na znění Košického vládního programu a praž-

ských dohod. Dále následuje kapitola popisující československý stát v letech 1948-1989 pod vládou 

komunistické strany, a to postupně v několik fázích jeho vývoje, tj. mezi důležitými mezníky českoslo-

venských právních dějin let 1960, 1968 a 1989. Závěr publikace pak představuje kapitola věnující se 

znovuobnovení demokracie v Československu, od studentských demonstrací na podzim roku 1989, 

přes náročná politická jednání přelomu desetiletí, vztahy mezi Čechy a Slováky až k definitivnímu 

rozpadu společného státu na dva samostatné - Českou republiku a Slovenskou republiku. 

Text publikace je na svých stránkách doplněn bohatým obrazovým materiálem, jenž má ilustrovat 

historické prameny vývoje československého státu prostřednictvím černobílých vyobrazení soch, 

fragmentů, karikatur i fotografií, a také barevnou přílohou zobrazující mimo jiné významné osobnosti 

českých dějin, územní vývoj českého, potažmo československého státu nebo genezi podoby českého 

(československého) státního znaku. 

Celá publikace je psaná poměrně čtivě. V celé knize je patrná snaha o prezentaci naší historie jasným 

a srozumitelným způsobem, je tedy zřejmé, že může zaujmout nejen odborníky z oblasti historie, 

práva nebo státovědy, ale také nadšence z řad laické veřejnosti, kteří považují historii, a zejména tu 

českou nebo československou, za pouhý svůj koníček. 

Martina Pospíšilová 
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Mosný, Peter – Laclavíková, Miriam (eds.): Právno-historické trendy a výhľady I. Periodicky 
vydávaný zborník obsahujúci aj príspevky z medzinárodnej vedeckej on-line konferencie 
konanej 9. novembra 2015 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v rámci vý-
zvy Ministerstva školstva SR „Týždeň vedy a techniky.“  

Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a 
VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016, 259 s. (ISBN 978-80-8082-958-2) 

 

Katedra dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

v roku 2016 predstavila odbornej verejnosti zborník s názvom 

,,Právno-historické trendy a výhľady I.“, ktorý je sčasti výsledkom 

on-line medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 9. no-

vembra 2015. Zborník obsiahol vedecké príspevky z oblasti sloven-

ských a českých dejín štátu a práva, svetových dejín štátu a práva, 

teórie práva a dejín právneho a politického myslenia. Okrem ve-

deckých príspevkov jeho obsah tvoria aj recenzie, anotácie i správy 

z vedeckého života. Účelom predkladanej recenzie je poskytnúť 

čitateľom pohľad na publikácie z právno-historickej oblasti. 

V nasledujúcom texte bude pozornosť venovaná vedeckým prís-

pevkom jednotlivých autorov. 

Úvodný príspevok doc. PhDr. JUDr. Tomáša Gábriša, PhD., LL.M. 

s názvom „K využitiu historicko-lingvistickej analýzy v právnych dejinách“ objasňuje využitie historic-

ko-lingvistickej analýzy na konkrétnom príklade veľkomoravských textov. Autor úvodom vyčerpávajú-

co vysvetľuje, v čom spočíva historicko-lingvistická analýza písomných prameňov – „nejde o výskum 

z výlučného jazykovedného hľadiska, naopak, používanie termínov a pojmov sa dáva do súvislosti 

s ich historickým významom v dobovom kontexte“. Analýza následne spočíva v sledovaní premien 

používania týchto termínov a pojmov, s odzrkadlením ich významu. Autor uvádza priekopníkov histo-

ricko-lingvistickej metodológie a príkladmo pracuje s rozborom slov v jednotlivých zachovaných práv-

nych textoch. Z rozboru textov sa napríklad dozvedáme, že v deviatom storočí sa slovanské „zákony“ 

odlišovali od obyčají („leges et consuetudines“ Slovanov v zmienke z Fuldských análov), a na základe 

lingvisticko-etymologického rozboru možno tvrdiť, že to boli rytmické skladby. Nešlo nutne o zákony 

v dnešnom ponímaní, skôr o tradične memorované a ústnou tradíciou odovzdávané pravidlá správa-

nia sa. Autor vo svojom príspevku zhrnul aj súčasný stav metodológie v predmetnej oblasti. Formulo-

val hypotézu, podľa ktorej sa „terminológia použitá v najstarších písomných pamiatkach na našom 

území v jazyku blízkom jazyku miestnej populácie približuje zaužívanej domácej terminológii s jej 

konvenčným významom“. Spomenutý konvenčný význam sa môže odvodiť od archaického významu, 

a zároveň sa môže, ale nemusí, prekrývať s významom, ktorý termínom pripísali autori veľkomorav-

ských textov. Uvedené je vysvetlené prostredníctvom výstižných príkladov. Záver svojej štúdie autor 

upriamil na niektoré výsledky využitia historicko-lingvistickej analýzy v okolitých štátoch. 

Príspevok JUDr. Ondřeja Horáka, Ph.D. „Biografické projekty a právní věda“ predstavil stav 

a perspektívy českého a slovenského biografického bádania v oblasti práva a právnej vedy. Vo svojom 

texte vysvetľuje, že je nesmierne dôležitým zaujímať sa o svoj odbor, jeho históriu a predstaviteľov. 

Myšlienkou „Právo je dílem lidí a lidé jsou dílem doby“ vysvetľuje komplexnosť pochopenia práva, 

ktorému nie je možné porozumieť bez poznania dobového a osobného kontextu. Vo svojom príspev-

ku predstavuje slovenské biografické príspevky, ktoré majú nezanedbateľné právo na našu pozornosť 

a úctu, pričom sa venuje zhodnoteniu stavu, ich vývoju a perspektíve.  
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„Uhorské ústavné dejiny a ich jazyk vo svätoštefanských legendách“ nám priblížil doc. Mgr. Miroslav 

Lysý, PhD. Vznik vtedajšej ústavnoprávnej terminológie sa viaže viac na odraz doby než na obdobie 

vlády Štefana I. Z príspevku sa dozvedáme, že napríklad vtedajší pojem regnum nesplýval s vládou 

kráľa, ale s panovaním vo všeobecnosti, ako to vyplýva z poslednej kapitoly De constitutione regni 

diela Gesta Hungarorum. Stredovek vzhliadal viac k ideálu vlády ako k ústave v novovekom či moder-

nom zmysle. To však neznamená absenciu ústavných dejín, aj napriek tomu, že správanie vtedajších 

politických aktérov nenieslo znaky ústavou regulovaného konania, ale skôr improvizovaných politic-

kých hier. Absenciu noriem nahrádzali rituály a symboly vtláčajúce konaniu „ústavných inštitúcií“ 

pečať legality a legitimity. Autor v príspevku vysvetľuje, že vtedajšie ústavné dejiny možno vnímať cez 

dejiny politických štruktúr.  

Autorská dvojica doc. JUDr. Marek Števček, PhD. a doc. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., sa vo 

svojej krátkej úvahe zamysleli nad často diskutovaným procesom so Sokratom. Svoj príspevok pome-

novali „Musel Sokrates zomrieť? Krátka úvaha nad Apologiou Sokratous z hľadiska slobody prejavu 

aténskeho občana a povinnosti dodržiavať zákon“. V procese možno badať mnohé paralely so súčas-

nosťou, a to najmä v stále aktuálnom konflikte vnútornej slobody prejavu s tou právom garantova-

nou, obmedzenou povinnosťami, ktorých porušenie vedie k potrestaniu. V článku sa rozoberá okrem 

iného aj originálne prísažné vyhlásenie žalobcu v Sokratovom prípade, uložené v Demetrinom chráme 

v Aténach, s poukazom na výklad právnych teoretikov neskoršieho obdobia. Zaujímavou je úvaha 

o tom, či bol Sokrates potrestaný za slová, alebo ako sa zvyčajne uvádza, za bezbožnosť a kazenie 

mládeže. Záver spoluautorov spočíva v konštatovaní, že problém netkvie v tom, či išlo o slová alebo 

spomenuté skutky (keďže týchto sa možno dopustiť slovami), ale v tom, či Sokratove slová neboli 

zakázané, či nebezpečné. Úvaha vysvetľuje aj vtedajšie chápanie bezbožnosti, ktorá nemusela mať 

výslovne náboženský charakter, ale mala aj politický (a právny) rozmer. Účelom obžaloby Sokrata 

bolo chrániť vtedajšiu aténsku demokraciu proti jej vnútorným škodcom, za akého bol pokladaný aj 

Sokrates. Jeho stotožňovanie so sofistami pramenilo v nesprávnom posúdení existencie rozdielu, 

ktorý nebol vonkajší, ale skôr vnútorný – „Sokrates sa svojich spolurečníkov snažil zbaviť nesprávnych 

názorov a priviesť ich k skutočnej pravde, ale nie spôsobiť v nich hodnotový relativizmus a nihilizmus 

ako sofisti.“ Dobre známy verdikt prípadu Sokrata predchádza jeho voľbe, ktorou je pripravený skôr 

znášať zlo, než by mal sám spáchať nespravodlivosť. Sokrates predstavuje nárok slobody subjektu, 

slobody jednotlivého ducha, čo predstavovalo nebezpečenstvo pre vtedajšiu aténsku demokraciu.  

JUDr. Eva Vranková, PhD. poukázala na „Prínos Platóna a Aristotela na súčasnú právnu vedu“. Vo 

svojom príspevku ucelene analyzovala najvýznamnejšie politické a právne teórie týchto dvoch antic-

kých filozofov. V prvej kapitole sa venovala najmä ideálnemu štátu v predstave Platóna, nespravodli-

vým ústavám a jeho vnímaniu a pochopeniu prirodzeného práva a písaných zákonov. Druhá kapitola 

prináša predovšetkým pohľad na teóriu Aristotela zaoberajúcu sa formami vlády, pričom osobitná 

pozornosť je venovaná jeho koncepcii spravodlivosti. V závere svojej štúdie autorka formuluje 

myšlienku, že Platón je praotcom moderného kolektivizmu a správne tvrdí, že v jeho učení pozoruje-

me praideu koncepcie právneho štátu. Taktiež konštatuje, že Aristoteles ako najoriginálnejší mysliteľ 

celej filozofickej tradície vôbec má teóriu s prepracovanejšou terminológiou a väčším zmyslom pre 

realitu ako jeho učiteľ Platón.  

Zaujímavým príspevkom k histórii manželského práva je príspevok JUDr. PhDr. Róberta Jágera, PhD. 

s názvom „Právne pojmy a právna terminológia manželsko-právnych vzťahov“. Veľkomoravské ter-

míny označujúce vzťahy medzi manželmi sú autorom skutočne podrobne prebádané, porovnávajúc 

ich s ostatnými slovanskými jazykmi, aj napriek limitovanému počtu prameňov zachovaných z tej   
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doby. Analýza pôvodného praslovanského a praindoeurópskeho významu týchto termínov smerovala 

k rekonštrukcii samotných vzťahov, ktoré sa týmito pojmami označovali. Išlo konkrétne o osobno-

právny vzťah medzi manželmi, odlíšenie monogamného a polygamného charakteru manželstva či 

o zohľadnenie formy uzatvárania manželstva. Ako autor sám konštatuje, jazykovedným rozborom 

pôvodného významu uvedených slov či termínov je predostretá základná predstava o podobe man-

želských a manželsko-právnych vzťahov nielen z pocyrilo-metodského obdobia, ale aj z obdobia dejín, 

ktoré mu predchádzalo.  

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. sa zamerala na „Vplyv Katolíckej cirkvi na formu uzavretia manželstva na 

území Slovenska v historickom priereze“. V úvode svojho príspevku formulovala tézu spočívajúcu 

v tom, aký vklad Katolíckej cirkvi možno vidieť na súčasnej právnej úprave uzavretia manželstva, 

a položila si otázku, akým spôsobom kanonické právo ovplyvňovalo formu a spôsob uzavretia man-

želstva na území Slovenska, zohľadňujúc reakciu spoločnosti. Odpoveď hľadala s prihliadnutím na 

vybrané formálne a materiálne znaky uzavretia manželskej zmluvy, najmä na súhlas ako konštitutívny 

prvok vzniku manželstva a svedeckú prítomnosť. Pútavým spôsobom priblížila čitateľovi dobou sa 

transformujúce okolnosti prispievajúce k tomu, či je manželstvo konsenzom muža a ženy (tak ho chá-

pala Katolícka cirkev, s poukazom na budúcich manželov vstupujúcich do „zmluvy, ktorej obsah určil 

Boh“) alebo uzavretie manželstva vyplývalo z dominantného postavenia muža, či už ženícha a/alebo 

otca nevesty, a subordinovaného postavenia ženy. V závere svojho príspevku si autorka zodpovedala 

v úvode položenú otázku, a to vysvetlením skutočnosti, že súčasné ustanovenie zákona o rodine 

upravujúce formu uzavretia manželstva je výsledkom desiatich storočí, počas ktorých úprava manžel-

ských vecí podliehala kanonickému právu a jeho vývoju. Zároveň neopomenula fakt, že možnosť uza-

vretia manželstva pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku, je výsledkom sekula-

rizačných tendencií minulých dvoch storočí.  

Vo vedeckej štúdii s názvom ,,Právne základy testátneho dedenia v období formovania novodobého 

dedičského práva (1861 – 1950)“ autorka doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. prináša stručný 

historicko-právny pohľad na formovanie testátneho dedenia od druhej polovice 19. storočia na pod-

klade Dočasných súdnych pravidiel (1861), dualistického a prvorepublikového zákonodarstva až do 

prijatia prvého československého Občianskeho zákonníka z roku 1950. Štúdia poukazuje na materiál-

no právny základ testátneho dedenia vychádzajúceho z prvej všeobecnej úpravy dedičského práva, 

a to Dočasných súdnych pravidiel. I naďalej sa zachovalo odmietnutie rímskoprávnej zásady ,,nemo 

pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest“, čím sa umožnilo dedenie z oboch titulov, a 

to zo závetu i zo zákona, pričom dedenie zo závetu malo prednosť pred dedením zo zákona. Testa-

mentárne úkony ako závet, kodicil, dedičská zmluva, darovanie mortis causa sú systematicky 

a detailne spracované v rámci jednotlivých podkapitol, čím dávajú čitateľovi možnosť ich bližšieho 

spoznania. Prvú zákonnú úpravu podstatných formálnych náležitostí úkonov mortis causa zakotvil 

pritom až zákonný článok XVI/1876. Ak ich tieto úkony nespĺňali, boli vyhlásené za neplatné ex tunc. 

Autorka štúdiu obohatila aj podnetnou judikatúrou z daného obdobia, vychádzajúcou 

z rešpektovanej všeobecnej súdnej praxe najvyšších uhorských a československých súdov.   

V nasledujúcom príspevku, ktorého témou je ,,Prvotná profilácia protižidovských opatrení 

v Maďarsku v 20. storočí“, spoluautori prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Mosný, CSc. a doc. JUDr. Miriam 

Laclavíková, PhD. predkladajú čitateľovi pohľad na diskriminačnú politiku Maďarska vo vzťahu 

k židovskému obyvateľstvu v období začiatku 20. storočia. Samostatne posudzujú ustanovenia zákona  

č. XV/1938 a ich dopad na oblasti južného Slovenska, predovšetkým Podkarpatskej Rusi, ktoré 

v dôsledku Viedenskej arbitráže pripadli Maďarsku. Štúdia opisuje právny vývoj normotvorby  
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židovského obyvateľstva od najstarších čias až do prijatia uvedeného zákona, pričom sa dotýka aj 

protižidovských opatrení, predovšetkým zásahov do majetkového práva Židov formou zaberania ich 

nehnuteľného majetku. Autori v závere správne konštatujú, že maďarské vládnuce kruhy čoraz 

tesnejšie nasledovali politiku nacistického Nemecka, a to vydávaním rôznorodých protižidovských 

právnych noriem, ktoré porušovali základné ľudské a občianske práva, až napokon po nemeckej oku-

pácii Maďarska vláda rozhodla o úplnom vyhladení židovského obyvateľstva.  

Autorka Mgr. Zuzana Illýová vo svojom texte, ktorý nazvala  ,,Medzivojnové Československo – štát na 

dobu určitú?“ na jednej strane analyzuje hypotetickú úvahu o tom, či možno štát založiť na dobu 

určitú, na druhej strane sa venuje úvahe Dr. Vojtecha Tuku s názvom ,,V desiatom roku Martinskej 

deklarácie“. Úvaha vyšla v roku 1928 v denníku Slovák a jej obsahom bola premisa rozpadu spoločné-

ho štátneho zväzku Čechov a Slovákov, ku ktorému malo dôjsť 31. októbra 1928, za predpokladu, že 

by sa politickí predstavitelia Čechov a Slovákov nedohodli o otázke slovenskej autonómie. Hlavnou 

myšlienkou bolo, či bude medzivojnová republika štátom na určitú dobu. Bezprostredným následkom 

tejto úvahy bolo dokonca aj podanie trestného oznámenia na V. Tuku. Ten touto úvahou len analyzo-

val vzťahy medzi slovenskou a českou politickou reprezentáciou. Autorka napokon v závere kapitoly 

konštatuje, že v histórii nenájdeme prípad štátu, ktorý by v čase svojho vzniku obmedzil dobu svojho 

trvania, pričom to však neznamená, že možné to nie je.  

JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD. v príspevku s názvom ,,Analýza samosprávneho postavenia obce 

v zák. čl. XXII/1886 o zriadení obce v podmienkach prvej ČSR“ poukazuje na to, že zákonný článok 

XX/1886 striktne neoddeľoval prenesú a samostatnú pôsobnosť obce, čo spôsobovalo, že štát zasa-

hoval do vnútorných záležitostí obce i nad rámec zákona. Proti tomuto nezákonnému postupu sa 

pritom obec nemohla žiadnym spôsobom brániť. Autor analyzuje vývoj uhorskej obecnej samosprávy 

až do rozpadu Rakúsko  - Uhorska. Porovnáva i postavenie samosprávnych orgánov pred a po vzniku 

Československej republiky, pričom vychádza z recepčnej normy, zákona č. 11/1918 Sb. z. a n. Veľkým 

pozitívom je, že autor danú analýzu dopĺňa aj o komentáre a interpretácie československých práv-

nych vedcov, ako aj judikatúru Najvyššieho správneho súdu Československej republiky, aby si čitateľ 

mohol utvoriť čo možno najreálnejší obraz o československej obecnej samosprávne na území Sloven-

ska.      

Ďalší príspevok s názvom ,,Postoj štátu k otázke drobenia pozemkového vlastníctva v Československu 

v rokoch 1945 – 1964“, ktorého autorom je Mgr. Ján Sombati, PhD., poukazuje na vývoj štátnej ag-

rárnej politiky v rokoch 1945 až 1964, ktorá smerovala k postupnému odstraňovaniu rozdrobenosti 

pozemkového vlastníctva, k uskutočňovaniu pozemkovej reformy a následnému sceľovaniu pôdy, ako 

aj k obmedzeniu dispozičnej slobody vlastníctva pôdy ako jednému z opatrení smerujúcich k riešeniu 

uvedených problémov v poľnohospodárstve. Autor konštatuje, že  v tomto období bola kľúčovou 

zásada ,,pôda patrí tým, ktorí na nej pracujú“, ktorá sa premietla aj do Ústavy 9. mája 1948 

v nadväznosti na skutočnosť, že štát v rokoch 1945 – 1964 bojoval s hospodársky závažnými javmi 

rozdrobenosti pôdy v záujme nastolenia socialistickej veľkovýroby, založenej na kolektívnom vlastníc-

tve pôdy.       

Doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. predstavil ,,Základné koncepty aztéckeho trestného práva (hmotného)“.  

Zaoberá sa historickou súčasťou práva aztéckej kultúry, a to aztéckym trestným právom hmotným. 

Čitateľovi podáva základné informácie o Aztékoch a ich kultúre, ako aj o aztéckom práve a aztéckom 

trestnom práve, ktorého normy výrazne prevažovali nad normami ostatných právnych odvetví. Jed-

notlivé časti textu obsahujú analýzu právnej úpravy trestnoprávnych pojmov ako trestnoprávna zod-

povednosť, trestný čin, páchateľ trestného činu, trestanie a trest, čím dávajú čitateľovi možnosť  
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utvoriť si pohľad na právny život Aztékov. Autor prostredníctvom rozboru uvedených základných 

konceptov aztéckeho trestného práva dospel k záveru, že toto právo bolo najúčinnejším 

a najdôležitejším nástrojom sociálnej kontroly v aztéckej spoločnosti. V závere štúdie konštatuje, že 

v aztéckej spoločnosti prevládal monopol štátnej moci na stíhanie a trestanie páchateľov, v dôsledku 

čoho bol každodenný život Aztékov podriadený určitej disciplíne, ktorá tak zaručovala správny chod 

štátu.  

Publikácia Právno-historické trendy a výhľady I.  je prvým výstupom projektu cyklicky každoročne 

vydávaných trnavských zborníkov určených pre profesorov, docentov, odborných asistentov 

a mladých vedeckých pracovníkov s cieľom predstaviť ich aktuálnu vedeckú prácu formou vedeckej 

štúdie, predstavenia zaujímavých vedeckých podujatí (seminárov, konferencií a pod.), habilitačných a 

inauguračných prednášok, obhajob vedeckých prác a predstavenia aktuálnej knižnej vedeckej pro-

dukcie ich pracoviska (recenzie, anotácie a pod.). Svojím zameraním zborníky obsiahnu oblasť národ-

ných aj svetových dejín štátu a práva, oblasť rímskeho práva, teórie práva a dejín právneho 

a politického myslenia. V súčasnosti sa pripravuje druhý zborník z danej edície, ktorý, s rovnakou 

radosťou ako ten prvý, odbornej verejnosti predstavíme 

Monika Martišková – Viera Valková 
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Publikace přehledně shrnuje dějiny rodu Baťů, z nichž nejznámější byli průmyslníci Tomáš (1876 – 

1932) a Jan Antonín (1898 – 1965), a dále stručně naznačuje historický vývoj Baťova koncernu do 

současnosti s přihlédnutím k rozdělení společnosti v důsledku vývoje po druhé světové válce. Těžiš-

těm práce jsou dva právní aspekty spojené s koncernem Baťa, a to problematika jeho vlastnictví po 

tragické smrti Tomáše Bati a znárodnění koncernových společností po druhé světové válce v Česko-

slovensku, Bulharsku, Jugoslávii, Rumunsku a v Polsku.  

Analyzována je také poválečná situace v Maďarsku, Itálii a v Brazílii. Autor věnoval také pozornost 

rozhodovací činnosti soudů v Nizozemí, v New Yorku, Delaware a v Pensylvánii, které řešily otázku 

vlastnictví společnosti. Není opomenuta ani problematika extrateritoriálních účinků znárodnění a 

retribuce, když řízení ve věci J. A. Bati, Dominika Čipery, Huga Vavrečky a Albrechta Miesbacha měla 

vliv na vlastnictví akcií Baťa, a.s. 
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Henning Kästner: Der Weimarer Landtag 1817-1848. Kle-
instaatlicher Parlamentarismus zwischen Tradition und 
Wandel 

Viktor Winkler: Der Kampf gegen die Rechtswissenschaft. 
Franz Wieackers „Privatrechtsgeschichte der Neuzeit und 
die deutsche Rechtswissenschaft des 20. Jahrhunderts“ 

Martin P. Schennach: Neuere italienische Rechtsgeschich-
te: 19. und 20. Jahrhundert 

Jiří Bílý: Christianizace římského antického státu (Stát – 
Právo – Náboženství – Společnost) 

Michael Stolleis (Hrsg.): Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen Südosteuropas im 19. und 20. 
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Julia Maria Gokel: Sprachliche Indizien für inneres System bei Q. Cervidius Scaevola 
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Andrew Watson: The Silent Revolution in Methods of Advocacy in English Courts .  

Alessandro Hirata: Roman and Neo-Babylonian Private Law in a Comparative Legal History Per-
spective  

Dmitry Poldnikov: Origins of General Concept of Contract in Western European Legal Science (12th 
through 16th Centuries) 

Gábor Hamza: Tradition des römischen Rechts und Kodifikation des Privatrechts in Bulgarien  

Tamás Nótári: Some Remarks on the Issue of Suicide in Roman Criminal Law  

Katalin Siska: Slavery in the Ottoman Empire  

István Sándor: On the Emergence and Development of the Trust Legal Institution  

Péter Bónis: Bona fides exuberans. A New Legal Concept of Twelfth Century Legal Scholarship  

György Képes: The Birth and Youth of the Modern Hungarian Private Law  
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Csaba Cservák: The Theory of the Distribution of Powers and its Practical Implementation, in Particu-
lar with Regard to the United States  

Lu Da: Jus Sanguinis – The Basic Principle in Citizenship Law, Comparative Analysis 

of First Citizenship Law between Visegrad Four and China 

Fanny Koleva: First Trademark Regulations in Bulgaria 

Engjëll Likmeta, Enton Dimni: Historical – Legal View of the Freedom of Religion in Republic of Alba-
nia 

Carmine Galloro: Der Rücktritt gemäß Art. 50 EUV unter Rechtshistorischen Aspekten. Der Fall des 
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READERS REACT 
Jozef Beňa: History of Law or History of State and Law. (On the Subject of Pedagogical and Scientific 
Work of Legal Historians) 

 
REPORTS FROM HISTORY OF LAW 
Die Gründung der Dezső-Márkus-Forschungsgruppe für Vergleichende Rechtsgeschichte in Pécs. 
Beweggründe – Motive – Visionen 

„Prolegomena per una palingenesi dei libri di Paolo ad Vitellium“ 

Forth Biennial Conference of the European Society for Comparative Legal History «Culture, Identity 
and Legal Instrumentalism» (Gdańsk-Gdynia, 28 June – 1 July 2016) 
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PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 46/1 

 

 

STATĚ 
Michaela Knollová: Vybrané aspekty dědického práva u 
Chetitů  

Tomáš Gábriš, Róbert Jáger: Opätovne k Súdnemu zákon-
níku pre ľud (Zakon sudnyj ljudem): k možnostiam rekon-
štrukcie archaického práva na Veľkej Morave 

Marek Starý: Dva reverzy k zemi ve fondu Úřad desk zem-
ských 

Radim Seltenreich: Neblahá instituce otroctví - k 150. 
výročí zrušení otroctví ve Spojených státech amerických 

Ladislav Vojáček: Československé pracovní soudy 

Jaromír Tauchen: Organizace a činnost úřadů práce v Pro-
tektorátu Čechy a Morava (1939-1945) 

Stanislav Polnar: Zběhnutí do ciziny příslušníků českoslo-
venské armády a jeho vyšetřování v letech 1948 až 1989 

  

MATERIÁLY 

Karel Malý: České historické státní právo - idea, nebo skutečnost? 

 

RECENZE 

Michal Tomášek: Právní systémy Dálného východu. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2016, 316 s. 
(Ladislav Soukup) 

Ronnie Po-Chia Hsia: Trident 1475 (Rituální vražda před soudem). Praha: Argo, 2015, 157 s. (Radim 
Seltenreich) 

Thomas Habbe: Lastenausgleich. Die rechtliche Behandlung von Kriegsschäden in Deutschland seit 
dem 30 jährigen Krieg  (Rechtshistorische Reihe, 450). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, 307 s. 
(Petra Skřejpková)  

Jarmila Chovancová: Liberalizmus vs. komunitarizmus. Bratislava: PFUK, 2012, 160 s. (Pavol Judiak) 

Eduard Kubů, Jiří Šouša: T. G. Masaryk a jeho с. к. protivníci. Československá zahraniční akce ženev-
ského období v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou 
(1915-1916). Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015, 364 s. (Ladislav Soukup) 

Jozef Beňa: Diskontinuitná kontinuita slovenských ústavných dejín. Sedemdesiat rokov ústavného 
vývoja Slovenska (1944-2014). Bratislava: Atticum, 2014, 276 s. (Ján Štefanica) 

С. Шемшученко, B. H. Денисов: Энциклопедия мгжнародного права.  Том I. А-Д. Гл. ред. Ю. 
Кшв: Академпериодика, 2014, 918 s. (Ivan Halasz) 

 

KRONIKA 

Odešel PhDr. František Hoffmann, CSc. (Petra Jánošíková) 
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ANOTACE 

Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Jan Kuklík, Jiří Šouša: Právnická dvouletka. Rekodifikace právního řádu, 
justice a správy v 50. letech 20. století.  Praha: Auditorium, 2014, 416 s. (Daniela Němečková) 

Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Martin Boštík, Tereza Stará: Jménem republiky! Osm případů zvůle 
komunistické justice. Praha: Auditorium, 2015, 398 s.(Daniela Němečková) 

Jan Němeček, Daniela Němečková: Prototyp zrady: životní příběh Augustina Přeučila. Praha: Epocha, 
2015, 212 s. (Ivana Bláhová) 

 

Plný text PHS č. 46/1 je dostupný na tomto odkazu: 
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=74240  

 

 

  

http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=74240%20
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Nová Európa – výzvy a očakávania 
 

V dňoch 22. a 23. septembra 2016 sa v Trnave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Trnav-

ské právnické dni 2016 so zastrešujúcou témou pre všetky sekcie „Nová Európa – výzvy 

a očakávania“.  

Konferencia bola zahájená v kongresovej sále v priestoroch hotela AQUA RELAX & SPA v Trnave. 

Účastníkov privítal rektor Trnavskej univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a dekanka Právnickej 

fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. V rámci plenárneho zasadnutia konferencie následne 

vystúpili hostia zo zahraničných univerzít - prof. dr. hab. Józef Krukowski z Poľskej akadémie vied, ao. 

univ.-prof. Dr. Wolfgang Wieshaider z Viedenskej univezity, prof. Balázs Schanda, PhD. z Katolíckej 

univerzity Petra Pázmaňa v Budapešti, prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.  a JUDr. PhDr. Marek Antoš, 

Ph.D., LL.M. z Univerzity Karlovy v Prahe, prof. Yaroslav Lazur, DrSc. z Užhorodskej národnej univerzi-

ty, ale aj z tuzemských inštitúcií - prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a JUDr. Eduard Bárány, DrSc. z 

Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Príspevky boli venované najmä právnym problémom, 

ktoré v súčasnosti najviac otriasajú Európou t. j. problematika ľudských práv, európskeho práva a 

ekonomických, náboženských a politických aspektov utečeneckej krízy. Po skončení plenárneho za-

sadnutia nasledovala prehliadka mesta Trnavy a slávnostný banket, na ktorom boli udelené ocenenia 

Nadácie Štefana Lubyho významným členom právnickej akademickej obce, ale aj zástupcom z praxe; 

medzi ocenenými boli aj zástupcovia z radov právnych historikov prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. 

a doc. JUDr. Vladimír Kindl. Oceneným ešte raz srdečne gratulujeme.  

Na druhý deň pokračovala konferencia zasadaním v desiatich sekciách. Témou právnohistorickej sek-

cie boli „Právnohistorické trendy a výhľady“. Sekcia zasadala v priestoroch Právnickej fakulty Trnav-

skej univerzity a zúčastnilo sa jej 17 domácich aj zahraničných účastníkov. Zasadnutie v sekcii mode-

roval prof. JUDr. Dr.h.c. Peter Mosný, CSc., vedúci Katedry dejín práva z hosťujúcej fakulty, ktorý zá-

roveň predniesol prvý príspevok o Andrejovi Hlinkovi a jeho pôsobení a odkaze. Nasledovali príspevky 

prof. JUDr. Ladislava Vojáčka, CSc., z Masarykovej Univerzity v Brne, ktorý sa venoval recepčnej nor-

me č. 11/1918 Zb. z. a n. a doc. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., LLM, MA, z Univerzity Komenské-

ho v Bratislave, ktorý nám predstavil nové trendy právnej histórie očami postmoderny. Nasledoval 

príspevok Mgr. Konrada Graczyka zo Sliezskej university v Katoviciach, ktorý predniesol pútavý prí-

spevok o súdnom procese s agentom Jerzym Sosnowskim.  Ďalej vystúpil doc. JUDr. Vladimír Kindl, 

z Univerzity Karlovy v Prahe, s príspevkom o pracovnom práve, načo nadviazala doc. JUDr. Miriam 

Laclavíková, PhD., z hosťujúcej univerzity, pričom obaja prednášajúci otvorili priestor pre zaujímavú 

diskusiu. So zaujímavým príspevkom vystúpil JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD., z Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, v ktorom prepojil lingvistiku, etymológiu a právne pamiatky z veľkomoravského 

obdobia. Na imigrantskú problematiku, načrtnutú na plenárnom zasadnutí, nadviazal JUDr. Marek 

Starý, Ph.D., z Univerzity Karlovy v Prahe, s príspevkom o imigrácii v rannom novoveku.  

Okrem uvedených prednesených príspevkov budú do zborníka z právnohistorickej sekcie zaradené aj 

ďalšie príspevky, ktoré kvôli nedostatku času neboli prednesené. A to z oblasti ústavného práva od 
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prof. zw. dr hab. Józefa Ciągwu, Mgr. Zuzany Illýovej, PhD., JUDr. Štefana Siskoviča, PhD., JUDr. Jána 

Puchovského, PhD. a doc. JUDr. Petra Vyšného, PhD., ďalej z oblasti občianskeho práva, konkrétne z 

oblasti vecného práva od JUDr. PhDr. Martina Skaloša, PhD. a Mgr. Jána Sombatiho, PhD. a z oblasti 

rodinného práva od JUDr. Ingrid Lanczovej. Trestným právom sa vo svojom príspevku bude zaoberať 

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. Sondu do aplikačnej praxe prinesie vo svojom príspevku Mgr. 

Ondrej Podolec, PhD. Prepojenie etymológie a prameňov poznania práva nájdeme v príspevku od 

JUDr. Alexandry Letkovej.  

Druhý rokovací deň sa v právnohistorickej sekcii niesol vo veľmi príjemnom a priateľskom duchu, 

priniesol množstvo zaujímavých príspevkov a podnetných diskusií. Členom organizačného tímu kon-

ferencie Š. Siskovičovi a P. Vyšnému, ako aj všetkým členom hosťujúcej Katedry dejín práva, ďaku-

jeme a prajeme veľa síl a novej inšpirácie pri organizovaní ďalších, aspoň rovnako úspešných, konfe-

rencií.   

Alexandra Letková 

 

 

 

 
Sekce právnych dejín 
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Plenárne zasadnutie  
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Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
z cyklu „Kultura Europy Środkowej” na tému „Rola arystokracji w Europie Środkowej ze 
szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska” konaná v dňoch 17. – 18. novembra 2016 v 
Zabrze, Poľsko 
 

Sliezske mesto Zabrze opätovne privítalo významné vedecké podujatie, ktorým je konferencia organi-

zovaná Poľskou akadémiou vied (PAN), oddelením Katowice, Poľským Towarzystwom Historycznym, 

oddelením Katowice a mestom Zabrze. Tento ročník vedeckého podujatia z cyklu  „Kultura Europy 

Środkowej” je o to významnejším, že je už v poradí jubilejným dvadsiatym ročníkom nepretržite ko-

naných vedeckých podujatí venovaných historickým a aj právno-historickým témam. Tému jubilejné-

ho ročníka zvolili organizátori s citom a zmyslom pre noblesu a aj s istou spoločenskou aktuálnosťou 

minimálne pre európske (a osobitne stredoeurópske) pomery. Danou témou sa stala šľachta a jej 

úloha v pomeroch strednej Európy s osobitným zreteľom na oblasť horného Sliezska „Rola arystok-

racji w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska”. Rokovanie konferencie 

prebehlo v historických priestoroch budovy divadla a budovy Múzea baníctva v Zabrze v dňoch 17. – 

18. novembra 2016 a už na úvod môžeme za účastníkov konferencie konštatovať jej mimoriadne 

zaujímavý obsah a zameranie, ktoré potvrdila aj značná účasť a záujem odbornej i laickej verejnosti. 

Otvorenie rokovania konferencie sa nieslo v slávnostnom duchu jubilejného 20. ročníka podujatia, 

v rámci ktorého odzneli prejavy a poďakovania organizátorom a osobám, ktoré sa pričinili nielen 

o založenie tejto tradície, ale aj o jej udržanie. Osobitnú vďaku si rozhodne zaslúži prof. Dr hab. Anto-

ni Barciak, ktorý sa pričinil nielen o vznik daného cyklu vedeckých podujatí, ale aj o ich kontinuovanie 

do dnešných čias. S plenárnym referátom vystúpila Prof. dr hab. Ewa CHOJECKA, emeritná profesorka 

Sliezskej univerzity v Katowiciach, Vo svojom príspevku na tému Arystokratyczne rezydencje górnoś-

ląskie – współczesne miejsca pamięci i niepamięci zaujímavo predstavila a obrazovo zdokumentovala 

šľachtické rezidencie Horného Siezska (už zničené alebo v súčasnosti obnovené) z hľadiska dejín 

umenia a architektúry. Nasledujúci plenárny referát predniesol prof. dr hab. Sławomir GAWLAS 

(Waršava) na širšie formulovanú tému Arystokracja na ziemiach polskich, przeszłość i pamięć, ktorou 

poukázal na zásadnú a kľúčovú úlohu šľachty v poľských historických reáliách, jej značnú rôznorodosť 

a politickú moc. Príspevok vytvoril vhodné predpolie pre nasledujúcu panelovú diskusiu, ktorá si sta-

novila širšie formulovanú tému postavenia, miesta a významu šľachty (aristokracie) v strednej Európe 

do prvej svetovej vojny (s osobitným zreteľom na Horné Sliezsko). Zaujímavé bolo rozvrstvenie a pro-

fesijná orientácia jednotlivých panelových diskutujúcich z oblasti dejín stredoveku, novoveku, ale aj 

najnovších dejín, z oblasti dejín umenia a politiky (prof. dr hab. Ewa CHOJECKA, prof. dr hab. Bogus-

ław DYBAŚ, prof. dr hab. Tomasz FALĘCKI, prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK, prof. dr hab. Tomasz 

SCHRAMM, prof. dr hab. Jerzy WYROZUMSKI). Osobitný prínos mala účasť Macieja RADZIWIŁŁA, po-

tomka slávneho šľachtického rodu a jeho osobné spomienky, hodnotenia, kritické a polemické posto-

je k prezentovaným tézam. Diskutujúci sa tiež zamerali na vysvetlenie pojmov ako aristokracia, šľach-

ta a zemianstvo. Diskusia bola nesmerne živá a dynamická so zaujímavými postojmi k používa-

niu/nepoužívaniu šľachtických titulov v podmienkach súčasnej Európy. 

V poobedňajších hodinách sa rokovanie konferencie prenieslo do budovy Múzea baníctva. V rámci 

počiatočných referátov orientovaných na oblasť stredoveku ako prvé odznelo vystúpenie Prof. dr 

hab. Mareka CETWIŃSKEHO (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) na tému  "Parentibus non 

valde nobilibus" s podtitulom "Księga henrykowska" o mechanizmach wyłaniania śląskich elit, na 

ktoré nadviazalo vystúpenie Prof. dr hab. Sławomira GAWLASA (Uniwersytet Warszawski) Problem 

genezy możnowładztwa i prawa rycerskiego w Polsce. Do uhorských dejín nás preniesla Prof. dr hab. 
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Adrienne KÖRMENDY (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku) s témou pos-

tavenia uhorských magnátov v čase panovania dynastie Anjouovcov. Nasledujúci referent Dr hab. 

Wojciech MROZOWICZ (Uniwersytet Wrocławski) sa orientoval na tému Możnowładcze ekstrawa-

gancje – refleksy w śląskich źródłach narracyjnych. Obdobiu 12. storočia sa venoval Dr. Marek STAW-

SKI vo svojom príspevku na tému Testament Dzierżka jako świadectwo religijności możnowładcy pol-

skiego z XII wieku. Podvečerný blok príspevkov riešil šľachtu v poľsko-slovensko-českých súvislostiach. 

Začalo ho vystúpenie Dr hab. Bogusława CZECHOWICZA, prof. UO (Uniwersytet Hradec Králové; Uni-

wersytet Opolski), Barones Silesiae – barones Coronae. O stanie magnackim we władztwie czeskim w 

dobie króla Macieja I.. Na postavenie a rolu českej šľachty v stredovekej historiografii poukázala  Prof. 

PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc. (Univerzita Karlova v Prahe) aj priblížením Kosmovej kroniky a prezentá-

ciou zaujímavých pasáží týkajúcich sa spôsobu šľachtického života v období stredoveku. Slovenské 

reálie a úlohu rodu Thurzovcov predstavil Prof. dr hab. Józef CIĄGWA (Uniwersytet Śląski w Katowi-

cach) a na záver zaujímavý a podnetný príspevok k slávnostiam organizovaným na kráľovskom dvore, 

ako napr. krsty, svadby, pohreby predniesla Prof. dr hab. Beata WOJCIECHOWSKA (Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach) Uroczystości dworskie Jagiellonów w świetle Roczników Jana Długosza.  

Druhý konferenčný deň otvoril nasledujúcu historickú epochu – novovek príspevkami Ks. prof. Dr 

hab. Waldemara GRACZYKA (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) s témou 

Biskup płocki Andrzej Noskowski (1492-1567) jako opiekun artystów i scholarów a Prof. dr hab. Andr-

zeja RACHUBA (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Litewscy "króle-

więta" i problem ich hegemonii w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wiekach. Zaujímavú osob-

nosť Jana Tarnowskeho ako mecenáša vedy a kultúry predstavila Prof. dr hab. Jolanta M. MARSZAL-

SKA (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) vo svojom príspevku „Nie kazał się 

za to chwalić, nie zapisywał swoich zasług”. Hetman Jan Tarnowski jako mecenas nauki, kultury i pr-

zedsiębiorczości. Na osobitosti vývoja postavenia šľachty v Poľsku poukázal Prof. dr hab. Andrzej 

STROYNOWSKI (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) venujúc sa téme „Od szlacheckiej rów-

ności do arystokratycznych tytułów w epoce stanisławowskiej“. Na úlohu jednotlivých šľachtických 

rodov a ich predstaviteľov poukázali príspevky Mgr. Grzegorza MADEJA (Muzeum Historyczne w Biel-

sku-Białej) Bielscy Sułkowscy – pomiędzy lojalizmem a duchem rewolucji a Dr hab. Dariusza NAWRO-

TA, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Rola księcia Friedricha Ferdinanda Anhalt Koethen-

Pless w mobilizacji Śląska przeciwko Napoleonowi w 1806/1807 i 1813 roku. Oba príspevky zaujali aj 

osobitnou grafickou prezentáciou, ktorá v poslucháčoch umocnila dojmy z  historického pozadia a 

osobných pomerov života šľachtických rodov. Uhorské a československé právne dejiny svojimi prí-

spevkami obsiahli doc. JUDr. Miriam LACLAVÍKOVÁ, PhD. (Trnavská univerzita), Prof. JUDr. Dr.h.c. 

Peter MOSNÝ, CSc. a JUDr. Mgr. Štefan SISKOVIČ PhD. (Trnavská univerzita). Zamerali sa v nich na 

oblasť majetkových vzťahov medzi šľachtickými manželmi a na proces zrušenia šľachtických privilégií 

v podmienkach Uhorska a Československa.  

Poobedňajší blok príspevkov druhého dňa konferencie sa posunul do obdobia konca novoveku 

a novších dejín a v rámci neho odzneli príspevky Mgr. Romualda KUBICIELA Rola Promnitzów w roz-

woju pszczyńskiego państwa stanowego a Dr. hab. Bogumiły BURDA, prof. UZ (Uniwersytet Zielono-

górski) na tému spôsobu a reálneho obsahu šľachtického vzdelávania v Sliezsku Akademia Rycerska. 

Droga edukacyjna arystokracji polskiej przez Śląsk. Prof. dr hab. Stefan CIARA (Uniwersytet Warszaw-

ski) predstavil peripetie jedného šľachtického manželstva na báze historických reálií  Ze Śląska Na 

Pomorze Gdańskie. Małżeństwo Jakuba Wejhera z Anną Elżbietą Schaffgotsch (Ratyzbona 28 X 1636) 

i jego konsekwencje. Biskup prof. dr hab. Jan KOPIEC (Uniwersytet Opolski) otvoril tému vzťahov 

šľachty a Katolíckej cirkvi Czy postawa górnośląskiej arystokracji względem Kościoła katolickiego była  
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altruistycznym stanowiskiem? Novú industriálnu éru a meniacu úlohu šľachty v nej reflektovali prí-

spevky Dr hab. Rafała KOWALCZYKA (Uniwersytet Łódzki) Śląscy magnaci pieniądza. Aktywność pr-

zemysłowa arystokracji śląskiej w okresie budowy państwowego kompleksu przemysłowego przez 

Hohenzollernów na Górnym Śląsku; Dr Arkadiusza KUZIO-PODRUCKEHO so zameraním na Rola Do-

nnersmarcków w modernizacji Śląska. Premeny šľachtickej spoločnosti v rakúskej časti Sliezska si 

všímal Mgr. Jiří BRŇOVJÁK, Ph.D., (Uniwersytet Ostrawski). Obdobie po druhej svetovej vojne a osudy 

poľskej aristokracie v danom období nám v príspevku priblížil Dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA (Uniwer-

sytet Śląski w Katowicach) a Dr Radosław DOMKE (Uniwersytet Zielonogórski) a prof. Dr. hab. Andrzej 

MAŁKIEWICZ (Uniwersytet Zielonogórski). Osobitným problémom sa aj z hľadiska archívnictva veno-

vali Dr. Olga OSEREDCHUK (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki), Lwowskie  archiwalia 

rodowe poświęcone  arystokracji i jej związkom ze Śląskiem a Dr. Roman STELMACH (Archiwum Pań-

stwowe we Wrocławiu), Archiwum Książąt Pszczyńskich zachowane w zespole Akta majątku Hoch-

bergów w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu. 

Konferencia bola mimoriadne zaujímavým a podnetným podujatím s dôležitou multidisciplinaritou 

pohľadov rôznych vedných odborov, ktorá má kľúčový význam pri zhodnocovaní tém vývoja istých 

sociálnych fenoménov alebo skupín. Predstavenie šľachty ako kľúčovej sociálnej vrstvy veľkej časti 

nášho právno-historického vývoja sa tak stalo výzvou, ktorá, aspoň z nášho uhla pohľadu, bola mimo-

riadne úspešne uchopená. Zastúpenie účastníkov z viacerých vedných odborov a následná bohatá 

diskusia v rámci jednotlivých konferenčných vystúpení vytvorili predpolie pre vedecký diskurz, ktoré-

ho podstatné závery obsiahne publikácia – zborník s jednotlivými konferenčnými a diskusnými prí-

spevkami.   

Miriam Laclavíková – Štefan Siskovič 
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Správa z II. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Banskobystrické dni práva „Kvali-
ta normotvornej a aplikačnej stránky zákonnosti ako determinant právneho štátu“ konanej 
v dňoch 23.-24. novembra 2016 Sekcia teórie a dejín práva, medzinárodného a európskeho 
práva 
 

Univerzita Mateja Bela a jej Právnická fakulta tento rok zorganizovali v poradí druhý ročník medziná-

rodného vedeckého podujatia Banskobystrické dni práva, ktoré sa konalo v priestoroch mimoriadne 

príťažlivých pre všetkých účastníkov konferencie a osobitne pre právnych historikov. Konferencia sa 

totiž konala na zámku Vígľaš, ktorý sa snažil zachytiť históriu v priestore a čase, čo dodalo prednesu 

príspevkov, následnej diskusii a vôbec celkovej prítomnosti na konferencii osobitý rozmer. Za ten, 

rovnako ako aj za pozvanie, zorganizovanie a možnosť získať inšpirácie pre ďalšiu vedeckú prácu si za 

účastníkov konferencie dovoľujeme vysloviť jej organizátorom vďaku a uznanie.  

Prvý konferenčný deň bol venovaný slávnostnému plenárnemu zasadnutiu, v rámci ktorého 

s príspevkami vystúpili dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici mult. Dr.h.c. 

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. 

JUDr. Eduard Burda, PhD. a prof. Dr. Gábor Hamza z Eötvös Loránd University v Budapešti. Svoje prís-

pevky orientovali na kvalitu normotvorby ako základu efektivity práva, kvalitu a stabilitu trestnopráv-

nych kódexov v meniacich sa spoločenských podmienkach a kvalitu legislatívy z právno-historického 

pohľadu. Po krátkej prestávke pokračoval prednes príspevku prof. JUDr. Jána Ciráka, CSc. na tému 

právo v kontexte algoritmov, príspevku Dr. h. c. prof. Ing. Miroslava Kelemena, DrSc. MBA, LL.M. 

venovaného potrebe kvalitnej spravodajskej legislatívy a príspevku doc. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. 

o metamorfózach interpretácie práva v aplikačnej praxi súdov.  

Nasledovalo rokovanie v jednotlivých sekciách konferencie (verejnoprávna sekcia, súkromnoprávna 

sekcia a sekcia teórie a dejín práva, medzinárodného a európskeho práva). Sekcie teórie a dejín prá-

va, medzinárodného a európskeho práva sme sa zúčastnili a už na úvod možno konštatovať, že kvali-

ta príspevkov, ich obsahová rozmanitosť a následná diskusia umocnili dojem z daného vedeckého 

podujatia. V prvý deň rokovania konferencie danú sekciu v rámci troch blokov moderoval Dr. iur. 

JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., vedúci Katedry dejín štátu a práva Právnickej fakulty UMB v Banskej 

Bystrici. Ako prvý vystúpil JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD. s príspevkom Zákon a zákonník v najstarších 

dejinách Slovenska, v ktorom objasnil etymologický a historický pôvod oboch slov. Autor, dlhodobo 

sa venujúci problematike počiatkov slovanského práva, nás upozornil na zaujímavosť v súvislosti s 

termínom „zákonník“, ktorý kedysi označoval osobu čítajúcu zákony a nie samotný text zákona. Ro-

dinnoprávnej problematike v právno-historickom kontexte sa venoval príspevok JUDr. Ivany Šoško-

vej, PhD. zameraný na socialistické rodinné právo s názvom Pozadie prípravy niektorých ustanovení 

týkajúcich sa manželstva v procese tvorby prvého kódexu československého rodinného práva (1949) 

a príspevok JUDr. Ingrid Lanczovej venovaný vybraným otázkam terminológie súvisiacej so zánikom 

manželstva a vývoju dôvodov, ktoré umožňovali manželom faktický zánik manželstva do prijatia prvej 

civilnej úpravy v Uhorsku (Legálna separácia manželov: právno-historický exkurz). Riešenie zásadného 

teoreticko-právneho problému bolo základom príspevku JUDr. Zlatice Poláček Turekovej, PhD., ktorá 

sa venovala kritériu rovnosti vo viacerých súčasných zákonoch (Význam rovnosti ako kritérium spra-

vodlivosti v právnom štáte). Na uvedený príspevok nadviazala Mgr. Andrea Kluknavská, PhD. LL.M., 

(Štyri diskurzy o práve) ktorá predstavila zaujímavý výklad teórie významnej postavy postmodernej 

psychoanalýzy, profesora Jacquesa Lacana. JUDr. Alexandra Letková podala právno-historický pohľad 

na retribučné zákonodarstvo v príspevku na tému Trestné činy proti osobám v retribučnom zákono-

darstve v ČSR. Nasledovali vystúpenia zahraničných hostí, konkrétne prof. UWM Dr. hab. Piotra Kra-

jewskeho, ktorý prítomných oboznámil s Ekonomickým hodnotením biodiverzity vo vnútri a medzi  
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skupinami vývoja. Prvý deň konferencie uzavrel blok príspevkov venovaných kánonickému právu, 

v rámci ktorého sa predstavili prof. UWM Dr. hab. Mieczysław Rózański (Špecifické právomoci Biskup-

skej konferencie v Kánonickom zákonníku), Dr. Lesław Krzyżak (Recepcia kánonického práva do poľ-

ského právneho systému), Dr. Justyna Krzywkowska (Potreba novelizácie kánonického procesného 

práva?) a Dr. Piotr Szymaniec a Katarzyna Zeszut (Regulácia náboženskej slobody: Nové výzvy pre 

slobodu náboženského vyznania a právneho štátu v súčasnej Európe). 

 

Druhý konferenčný deň moderovaný JUDr. Ivanou Šoškovou, PhD., prodekankou pre pedagogickú 

činnosť Právnickej fakulty UMB a odbornou asistentkou na Katedre dejín štátu a práva bol podobne 

inšpiratívny aj s ohľadom na rozmanitosť tém a variabilitu pohľadov rôznych vedných odborov (dejín 

práva, medzinárodného práva a teórie práva). Lucie Mrázková poukázala na dva možné výklady práv-

nej úpravy inštitútu fideikomisárnej substitúcie v novom českom Občianskom zákonníku, opierajúc sa 

o charakter daného inštitútu v rímskom práve ako aj v rakúskom ABGB (Mezery v české úpravě svě-

řenského nástupnictví z historického pohledu). Doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. a doc. JUDr. Mgr. 

Andrea Olšovská, PhD. predniesli Právno-historický pohľad na politiku zamestnanosti 

v Československu (1945-1965), v ktorom podali pohľad na rozporuplné obdobie „národnej mobilizácie 

práce“ a uplatňovania pracovnej povinnosti a meniaci sa charakter pracovného práva zo súkromno-

právneho na verejnoprávne (resp. hybridné) odvetvie. Následná diskusia sa pracovnému právu veno-

vala širšie nielen v právno-historickom aj v súčasnom kontexte. Do obdobia predchádzajúceho nás 

v nasledujúcom príspevku preniesla Mgr. Zuzana Illyová, PhD. venujúca sa dokazovaniu v trestnej veci 

Dr. Vojtecha Tuku (Zhodnotenie dôkazov vykonaných v procese s Dr. Vojtechom Tukom 1929). 

K osobitne zaujímavým teoreticko-právnym príspevkom s presahom do histórie práva možno zaradiť 

Zákon a súdne rozhodnutie ako performatívne akty, v ktorom poskytol doc. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD. 

zaujímavý pohľad na tzv. law in books a law in action ako aj príspevok Mgr. Bc. Jany Kokešovej Svévo-

le zákonodárce, v ktorom upozornila na problematiku posudzovania ústavnosti textu zákonov 

v Českej republike. Posledný blok druhého konferenčného dňa bol zameraný na aktuálne otázky z  
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oblasti medzinárodného práva, a to v príspevkoch JUDr. Eleny Júdovej, PhD. (Problém predvída-

teľnosti a zrozumiteľnosti práva na príklade medzinárodnej právomoci súdov EÚ v dedičských veci-

ach), JUDr. Kataríny Blšákovej, PhD. (Vplyv spoločného európskeho azylového systému na právnu 

úpravu v Slovenskej republike), JUDr. Miloša Levrinca, PhD. (Princíp autonómie vôle v procesných 

vzťahoch s medzinárodným prvkom (voľba právomoci) a JUDr. Jozefa Beňa, PhD. (Ingerencia štátu do 

medzinárodných obchodných stykov).  

Za účastníkov konferencie si dovoľujeme vysloviť konštatovanie, že konferencia splnila naše očakáva-

nia. Za mimoriadne hodnotné považujeme medziodborové zameranie a značný priestor pre diskusiu, 

čo podstatnou mierou prispelo k vysokému vedeckému kreditu predmetného podujatia.  

Miriam Laclavíková – Ingrid Lanczová  
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Dny práva 2016 - Sekce Katedry dějin státu a práva (Právní obyčej) 

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2016 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konal již de-

sátý ročník mezinárodní konference Dny práva.  

Sekce Katedry dějin státu a práva se letos zaměřila na problematiku právního obyčeje, tedy nejstarší-

ho pramene práva, který stál u základů všech právních řádů. Nejširší veřejnost se bude moci seznámit 

s příspěvky v konferenčním sborníku, který bude tradičně zveřejněn na internetových stránkách kon-

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

 

Přednesené příspěvky 

Adriana Švecová,  Uhorská právna obyčaj v znení novovekej právnej vedy 

Miriam Laclavíková  

Magdolna Gedeon  The Role of Customary Law in the Medieval Hungarian Mining Administration 

Štefan Siskovič   Pohľad historickoprávnej školy na právnu obyčaj  

Jan Šmíd   Vznik práva v myšlení F. A. Hayeka  

Ivana Šošková   Právna obyčaj cez prizmu náuky o prameňoch práva  

Tomáš Gábriš   Obyčaj vo svetle archeológie práva  

Alexandra Letková  Frazeologizmy ako prameň poznania obyčajového práva  

Ondřej Málek   Interpretace právního obyčeje (zvláště pak v mezinárodním právu) 

Ivan Puškár   Vývoj a miesto obyčajových pravidiel v medzinárodnom investičnom práve 

Ján Šurkala   Povaha obyčaje v rímskom práve  

Martin Šlosar   Consuetudo - právní základ římského státu  

Jan Šejdl   Consuetudo a lex - obecné charakteristiky jejich vztahu  

Miroslav Frýdek  Consuetudine paganorum  

Vojtěch Vrba  Pirátství a námořní loupež - definice pojmu jako výsledek vývoje právního 
obyčeje? 

Lukáš Králík   Materiální publikace právních předpisů  

Ondřej Horák   Obyčejové právo v právním řádu ČR  

Petr Dostalík   Právní obyčej v novém českém právu - příspěvek k mezerám v zákoně 

 

Jaromír Tauchen   

http://www.dnyprava.cz/content/cs/proceedings
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(foto: Martina Pospíšilová)  
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IV. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů 

Dne 24. října 2016 uspořádala Katedra právních dějin a Ústav právních dějin Právnické fakulty Univer-

zity Karlovy již IV. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Pražská 

právnická fakulta tak navázala již dnes na tradici doktorandských setkávání, která se v minulosti usku-

tečnila v Brně a v Bratislavě. Doktorandům oboru právní historie a římské právo tak bylo umožněno, 

aby své kolegy seznámili s výsledky svého bádání. Jednání konference bylo již tradičně rozděleno do 

dvou sekcí: moderní dějiny státu a práva a římské právo a starší dějiny státu a práva. S níže uvedený-

mi příspěvky se bude moci jak odborná, tak i široká veřejnost seznámit v připravovaném sborníku, 

který vyjde v příštím roce.  

 
Přednesené příspěvky 

Pavel Vetešník  Říšský soud (podle základního zákona státního č. 143/1867 ř. z., o zřízení říš-
ského soudu) 

Magdalena Petrů  Historický vývoj právní úpravy včelařství na našem území 

Lukáš Králík   Český zemský zákoník 

Michal Chorvát  Úradné a menšinové jazyky v medzivojnovom Československu: de iure et de 
facto 

Martin Pelikán   Vývoj právní úpravy náhrady škody 

Daniela Němečková  Statistické zhodnocení činnosti mimořádných lidových soudů 1945–1947 

Alexandra Letková  Trestné činy proti republike v aplikačnej praxi Národných súdov (1945–1948) 

Tereza Blažková  Lex Schwarzenberg, zákon v duchu doby 

Ivana Bláhová   Správa soudnictví v Československu v letech 1948–1953 

Veronika Steinová  Státem řízená národní mobilizace pracovních sil z konce 40. let 20. století 

Lukáš Blažek   Činnost Státního soudu v Praze a použití interdisciplinárních metod 

Terézia Hišemová  (Stredoveké) mesto. Niečo viac? 

Alica Křápková   Dědičské právo v zápisoch žilinskej právnej knihy 

Igor Kišš   Pramene a základné halachot židovského práva 

Darina Kmecová  Zachovanie slobody alebo interdictum de homine libero exhibendo ako účin-
ný prostriedok proti únosom v rímskom práve 

Radek Černoch  Falcidiánská kvarta, třetina, osmina, desetina – příspěvek k vývoji výše vyhra-
zeného dílu 

Ján Šurkala   Publiciánska žaloba a naturalis ratio 

Kamila Stloukalová  Vybraná hlediska odpovědnosti otce rodiny za familii (římskoprávní pohled) 

Ľuboš Dobrovič  Vybrané aspekty právnych inštitútov ercto non cito a consortium a ich presa-
hy v právnom inštitúte societas 

Martin Šlosar   Vliv cizinců na utváření římského státu a práva 

Lenka Šmídová Mal. Metodologické otázky romanistické literatury zaměřené na problematiku 
pronikání římského práva do domácího právního vývoje 

Jaromír Tauchen  
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Rozhovor s prof. JUDr. Jozefem Beňou, CSc. 

 

Kam se bude právní historie podle Vás ubírat v blízké budoucnosti?  

(Má tedy nějakou budoucnost?) 

Ako ďalej? Odpoveď  sa dá vyvodiť z historicko-logického prístupu a z metódy poznania tejto témy!  

Odkiaľ prichádzame, aké peripetie sme prekonali, kde sme.  Čo sa dosiahlo v právnej histórii – aké 

máme výsledky? Aké sú personálne pomery?  Budúcnosť našej disciplíny a odboru je primárne 

v oblasti historicko-právnej vedy, a tiež v pedagogickej práci.  

Naša odborná a vedecká práca sa vyvíja pôsobením na vysokej škole, Univerzite a fakulte. Determi-

novaná je primárne študijným programom na právnických fakultách a zaradením dejín práva v ňom, 

a to tiež v ktorom semestri a ročníku, v akom rozsahu (jeden a dva semestre) počet hodín a nakoniec, 

ale nie na poslednom mieste, jeho ukončením, akým typom skúšky (zápisom za účasť; alebo písom-

nou aj ústnou skúškou;  pred skúšobnou komisiou; alebo či je to štátnicový predmet; aké nároky tre-

ba splniť pri príprave na takúto skúšku; či stačí priebežná príprava, alebo  sa vyžaduje desaťdňové 

intenzívne štúdium, učebnice a prameňov).  

Študijné programy na právnických fakultách – určite už dozreli na zásadnú reformu. Nielen reformu, 

či bude štúdium trvať štyri, či päť rokov, osem, či deväť semestrov, kde v ktorom semestri bude ten či 

onen program zaradený. Vyžaduje sa dosiahnuť jednotu zmien: organizácie (začlenenie a nadväznosti 

predmetov, previerka vedomostí, druhy skúšok, ukončenie štúdia); obsahu štúdia a jednotlivých 

predmetov; metód pedagogickej práce.  

Jestvujúci študijný program je ešte stále zviazaný jednou nohou, možno obomi, s obdobím polovice 

19. storočia, s Thunovou reformou. Vtedy bol nastavený postup štúdia, najskôr dejiny práva (zdôvod-

nené aj tým, že súkromné právo, aj keď tu už bol ABGB z roku 1811, vychádzalo stále z ius commune, 

a to najmä v Nemecku).  Potom sa učilo súkromné právo a neskôr pribudol tretí blok, verejného prá-

va (boli to známe bloky štúdia práva, ukončené štátnicami pred komisiou). dejiny práva tvorili jedno-

tu s rímskym právom, teóriou práva, s právnym učením). 

Dejiny práva, prednášky, absolvovanie, aj ako súčasť štátnej skúšky, boli rovnoprávne, niekedy sa 

zdalo, že je na ne kladený v štúdiu dôraz. Štúdium platného verejného a súkromného práva, v tej 

dobe  bolo: a) poznávaním, uplatňovaním vedomostí z historického práva v platnej realite, danej 

dobe, b) štúdium pozitívneho práva, bol potrebné pre získanie predpokladov pre uplatnenie sa v 

právnickej praxe.  V prvom bloku štúdia, poslucháč poznal ako právo vzniká, ako sa vyvíja, mení sa 

jeho štruktúra, ako sa uplatňuje v živote, aj v politike, a tiež, ak mal osvietených profesorov ako pô-

sobí, a čo sa s ním deje pri veľkých spoločenských a civilizačných zmenách. Spoznal čo to právo je, aké 

je (právne myslenie, právo v praxi, obyčaje, písané právo, aplikáciu súdmi, judikatúru a jurispruden-

ciu), možno niekedy aj prišiel na to, prečo také je. A výnimočne si položil otázku, prečo nie je iné, 

prečo by nemohlo byť iné, príp. prečo sa o takú zmenu nepokúsiť.  Možno ho napadlo – či právo mení 

svet (nadchol sa možno aj koncepciou „juristického svetonázoru“, že vydaním právnej normy sa svet 

zmení, a následne riešil aj dezilúziu z tejto eufórie). Alebo ho napadlo, že právo na stéle, na hlinenej 

tabule s klinovým písmom, ktoré dal Chammurapimu – babylonský boh Marduk, ako aj zákony ktoré  
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priniesol Mojžiš vytesané na dvoch kamenných tabulách, ako zákony  ktoré pochádzajú a majú auto-

ritu nadprirodzenej moci, sú tie konečne spravodlivé a to pre všetkých ľudí a pre všetky časy. Naopak 

pri štúdiu dejín práva mohli zistiť, že Solónova ústava, aj Zákon dvanástich tabúľ, aj Justianiánov Cor-

pus iuris civilis, sú zákony ktoré stvorili ľudia, tí ich aj interpretujú, uplatňujú a ďalší ich splnenie vy-

nucujú. Študent v prvom bloku štúdia mohol spoznať, že okrem možnosti, že právo je jav mystický, je 

aj produktom ľudskej racionality a najmä záujmov sociálnych tried a vrstiev. Môže byť preto výsled-

kom ľudského filozofického, sociologického, politologického poznania artikulovanom v právnych 

normách, že je podmieneným ľudským bytím, ale môže byť aj dôležitým prostriedkom a činiteľom 

spolu s ďalšími činiteľmi, pri zmene tohto ľudského bytia. Zákonmi takéhoto civilizačného rangu sa 

stali „Vyhlásenie nezávislosti USA“ a Deklarácia práv človeka a občana z veľkej francúzskej revolúcie. 

Pri ich zrode stáli aj veľké osobnosti, ktoré boli excelentnými právnikmi. V ich krokoch postupovali 

autori konštitúcii v 19. a 20. storočí. K tomuto všetkému, a určite aj k ďalšiemu prispievalo štúdium 

dejín práva v blokovom štúdiu. Porovnanie troch blokov študijného programu sa z hľadiska rozsahu 

poznávanej matérii blíži k poznaniu z ľadovcom plávajúcim v oceáne – dve tretiny matérie a poznania 

pre študenta poskytovalo štúdium prvého bloku, a jednu tretinu bola matérie druhého a tretieho 

bloku, platného práva, príprava pre výkon praxe právnika.  

Dokazovalo sa tým, že právo nie je iba platná legislatíva, ale má hodnotový (axiologický) rozmer. Štú-

dium práva dáva možnosti pre nájdenie si zamestnania, jeho vykonávanie. Právo však je aj životným 

poslaním, vedou a umením súčasne. K tomu potrebuje každý „jura absolvent“ aby získal svoje vedo-

mosti, prehĺbili sa a trvale sa regenerovali, historicko-právny rozmer, vrátane rímskeho práva, práv-

neho myslenia.  

Možno pre priblíženie sa k týmto cieľom bola primeranejšia doba monarchie – keď právo rakúske 

(rezíduálne) a uhorské (reálne), ešte viacej nemecké (do účinnosti BGB – 1900) žilo historickým prá-

vom, ako platným (uhorské obyčajové) a ius commune v Nemeckej ríši. V podmienkach ČSR sa vzťah 

k historickému právu – stal viac históriou, v recentnej dobe. Za týchto pomerov sa mení aj vedomost-

ná a osobnostná pripravenosť poslucháčov k poznaniu dejín práva, ktoré sa učilo v prvých troch se-

mestroch. Daný stav trval až do roku 1950,  kedy sa organizovanie štúdia práva do troch blokov zrušil. 

Organizácia štúdia, študijné programy potom prešli rozličnými nechvályhodnými zmenami 

a improvizáciami. Študenti práva neboli dôležití a istý čas ani potrební. Študijný program sa dostal do 

svojich koľají, na fakulte v Bratislave asi v roku 1964. Vtedy sa zaviedlo tzv. ročníkové štúdium. Dejiny 

práva sa vyhodnotili ako tzv.  propedeutický predmet! Podľa prekladu tohto slova – mohlo ísť – o tzv. 

predbežné vzdelávanie. Trochu lepšie vyznieva preklad, propedeutický – t.j. úvod do štúdia.  

Aj úradne to bolo potvrdenie, že dejiny práva nie sú rovnoprávnymi predmetmi pri štúdiu práva. Ne-

považujú sa za rovnako dôležité, rovnako hodnotné pre formovanie profilu právnika – absolventa, 

ako ústavné právo, správne právo, občianske či trestné právo. Neboli ani začlenené do štátnej záve-

rečnej skúšky. Autori tejto reformy priznali dejinám práva poslanie propedeutického predmetu a 

zachovali „kontinuitu“ zaradenia, do prvých troch semestrov, ale „dejiny práva“, sa im zdali najbližšie 

s predmetom „dejepis“  zo strednej školy, z maturity. Dejiny práva mali byť najbližšie vedomostiam 

a znalostiam študentov – maturantov a teraz prvákov, že mohli nadviazať na niečo, čo sa mali naučiť 

z politického dejepisu. Súčasne s dejinami práva (československými, všeobecnými, socialistickými) 

mali prvoročiaci zapísanú aj teóriu štátu a práva, dejiny KSČ a medzinárodného robotníckeho hnutia, 

takže niektorí z nich prichádzali so svojim vlastným poznaním, z prieskumu študijného programu, že 

„na práve sa právo vlastne ani neučí, a ak tak až od tretieho semestra“. Vyzeralo to aj preto, že dejiny  
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práva boli obohatené o dejiny štátu a tie sa učili ako dejiny triednych bojov, pri vzniku štátu, aj 

v jednotlivých typoch štátu. Dejiny štátu a práva sa obsahovo obohatili o predmet, ktorý bol vtedy 

zakázaný - o „politológiu“ a výdatne aplikovali kategórie vedeckého komunizmu. Od polovice 60. 

rokov sa obsah predmetu postupne menil v reformátorskom duchu. Ale bol to len krátkych „nádych“ 

a od roku 1971, sa obsah a vývoj stabilizoval. Bol to stále, v mysliach vtedajšieho vedenia, ale aj kole-

gov „propedeutický predmet“ – niečo medzi dejepisom a právom. Postavenie sa vylepšilo, keď sa od 

začiatku 80. Rokov začala forsírovať tzv. „komunistická výchova“, a dejiny štátu a práva, mohli a mali 

svojimi aspektmi triednymi a ideologickými pôsobiť účinnejšie ako platné právo. Aspoň jeden doku-

ment to tak prezentoval. 

K veľkému pokusu o zrovnoprávnenie dejín štátu a práva (stále s týmto názvom), došlo na fakulte 

v Bratislave – v roku 1991, kedy sa zaviedol nový systém, do istej miery sa obnovil starý blokový sys-

tém. Stala sa však „zrada“ – ako prvý blok štúdia sa dostal do fázy skúšok – práve historicko-

teoreticko-rímsky právny blok. Výsledky pri skúškach – s neovereným rozsahom matérií a požiadaviek 

na študentov – bol tristný. Viacerí museli zanechať štúdium, museli zostať tzv. stáť, pokračovať 

v štúdiu až po semestri a pod. Voľba nového dekana, dopadla tak, že tento urýchlene zrušil tento 

blokový systém štúdia a zaviedol opäť ročníkový systém, ale tzv. reformovaný. A jeho zdôvodnenie, 

resp. kritika blokového systému – narušila sa zaužívaná váha predmetov na fakulte, nemôžeme pri-

pustiť aby rímske právo, teória práva a dejiny práva boli rovnocennými, alebo mali rovnoprávne pos-

tavenie pri profilovaní absolventov fakulty práva!!! (Komentár nie je potrebný!) Slová charakterizujú 

človeka. Súčasne ukazujú, aké dôsledky mala „doktrína“ o propedeutickej úlohe dejín práva 

v študijnom programe fakulty.  

Ešte pripomeniem iného profesora a potom aj dve desaťročia dekana. Pri tvorbe programu novej 

fakulty padla zmienka o tom, že obdobne ako na fakulte vo Viedni, by v študijnom programe mohol 

byť, popri teórii práva a dejinách práva, začlenený aj predmet „trestné právo“. Jeho odmietavý argu-

ment znel – „trestné právo v prvom semestri nemá na čo nadväzovať“. Akoby ďalšie predmety mali 

na čo nadväzovať. Pri heterogénnosti predmetov na fakulte – každý predmet – musí si vytvoriť naj-

skôr svoju platformu, predmostie – a potom rozvíja svoj systém. Študent dobre pozná, že keď absol-

voval skúšku napríklad z pracovného práva a začal sa pripravovať na skúšku z finančného práva, to čo 

si osvojil z pracovného práva mu nepomôže pri naučení sa finančného práva. Každý predmet je iný! 

Pamätné pre mňa sú v tomto zmysle slová, profesora fakulty, ktorý 50. roky a prechod k čiastkovým 

dvojsemestrálny a trojsemestrálny skúškam hodnotil tak, že sa ukázalo, že „nové robotnícke 

a družstevno-roľnícke kádre“, ktoré začali študovať na fakulte neboli mentálne, intelektuálne, usilov-

nosťou naformátované tak, aby zvládli požiadavky vyplývajúce a kladúce sa na študenta – na štátnej 

skúške – historicko-teoreticko-rímsko-právnej štátnice. Podľa jeho poznania – vzhľadom na túto vy-

bavenosť nových študentov s takýmto triednym pôvodom a študentov absolventov maturantov zo 

stredných škôl, ktoré prešli útrapami reforiem školského systému – blokový systém štúdia nemôžu 

súčasní študenti zvládnuť. Preto bolo potrebné zaviesť ročníkový systém, so skúškami z jednotlivých 

predmetov, postupovými, či čiastkovými skúškami.  

Experiment na fakulte v Bratislave aj v rokoch 1991 až 1994 však ukázal, že ani ďalšia generácia štu-

dentov – už detí, ktoré pochádzali asi z prostredia inteligencie, resp. stredných a nižších stredných 

vrstiev – nemali potenciál (mentálny, sociálny) zvládnuť takéto požiadavky. Dovoľte v tomto ešte 

pokračovať, že po zavedení tzv. bolonského, kreditového systému, rozdelenie štúdia na I. (bakalársky) 

stupeň, a II. (magisterský) stupeň, s vytvorením troch kategórií predmetov, povinných, povinne voli- 
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teľných a výberových, sa išlo ešte ďalej. Predmety sú rozdelené, matéria zredukovaná na polovicu –  

žiada sa od neho iba polovica vedomostí z ročníkového štúdia. A sú problémy z absolvovaním takto 

amputovaných predmetov. Vývoj má svoj trend (už štatisticky zistený a overený), a to v zmysle:  a) od 

trojsemestrových predmetov, s tromi skúšanými disciplínami, pred komisiou, s formou a nárokmi – 

štátnicovej skúšky; b) ku skúškam z dvoj – až troj – semestrovej matérie – pred singl skúšajúcim; c) 

k skúškam z jednosemestrovej matérie. Skúšajúci, ktorí má prísnejšie nároky, s väčším počtom repro-

bantom, a ešte aj so selekciou, ide na pohovor k príslušnému prodekanovi, a následne mu dekan 

zakáže skúšať. Dôvod? Potrebujeme každého študenta – podľa toho fakulta dostáva dotácie od minis-

terstva!  

Čo sa stalo z nárokmi na štúdium ? Ako je to s akademickou slobodou ? Sloboda – na základe straníc-

keho uznesenia – každý angažovaný študent (člen KSČ, aktívny zväzák), každý študent s dobrým 

triednym pôvodom – je pre nás cenný a usilujme sa, aby úspešne študoval a doštudoval! 

A akademická sloboda na základe finančných dotácií – každý študent právnik, je príjmom do rozpočtu 

fakulty, inak sa môže stať, že fakulta nebude mať na výplaty pre svojich učiteľov a zamestnancov! 

Sloboda a sloboda! Nesloboda – daný straníckou direktívou, a nesloboda – daná finančným imperatí-

vom. A ako to je s nárokmi na študenta – ako odmerať parametre absolventa.  

AKO  ĎALEJ ?   

Každý predmet je svojprávny, osobitný. Dejiny práva sú osobité niekoľkonásobne. Na rozdiel od od-

vetvových predmetov (občianske, trestné, finančné právo, atď.).  

Dejiny práva na Slovensku  sú predmetom všeobecným, univerzálnym:   

a) Vecne zahrňujú všetky právne odvetvia (ústavné, občan, trest, rodinné, a i ) 

b) Časovo-vertikálne  sa venujú širokej problematiky - napr. Samo, Pribina, Veľká Morava, 

po r. 1918, od r. 1918 – obdobie ČSR – do r. 1992, a v rámci toho zachycujú vývoj všet-

kých týchto odvetví.  

Jedná sa o predmet komplexný, ktorý vyžaduje zohľadnenie materiálnych prameňov (sociálno-

ekonomických, politických, svetonázorových, právneho myslenia – jurisprudencie), ale aj právnych 

noriem, obyčajov a judikatúry.  

* * * 

Obdobne predmet  Všeobecné dejiny práva. Istou špecializáciou, ale v rámci nej – univerzálny 

a komplexný je aj predmet – Dejiny súkromného práva, Dejiny moderného práva.  

* * * 

Z toho je zreteľné, že sa jedná o samostatný blok, nie propedeutický predmet, nie len úvod do práva 

– s heslovitým výkladom a zoznamom právnych pamiatok a ich charakteristiky.  

* * * 
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Navrhli sme zmenu študijného programu  

I. Prvý stupeň štúdia – bakalárske štúdia – zaradiť sem predmety platného práva,  

Odvetvové predmety – Trestné právo, - Rodinné právo, Pracovné právo,  

                                         Občianske právo,  procesné právo atď.  

                                         Správne právo 

Slovenské odvetvové právne disciplíny, t.j. učiť to ako doteraz – ako úvod a komentár 
k platným zákonom.  

Ukončenie: štátnou skúškou. 

II. Druhý stupeň štúdia – 

                 Medzinárodné práv verejné,  

                 Európske právo – Európske ústavné, EU obchodné, atď.  

Mali by sa vytvoriť predmety odvetvového práva, ale nie ako výklad a komentár 
k platným zákonom, ale vytvoriť a učiť – VEDA TRESTNÉHO PRÁVA, VEDA OBČIANSKEHO 
PRÁVA atď.  

* * * 

A sem pridať  DEJINY PRÁVA –  

1. ) Dejiny práva Slovenska (kompletne – II. semestre)  

    2.)   Dejiny súkromného práva – ako porovnávacie dejiny súkromného práva  

Pre túto disciplínu – treba vytvoriť  učebnice  (Na tom ťažisko vedeckej práce).  

V mnohom je tento návrh v stave zrodu, prvých krokov k nemu.  

* * * 

Iný variant  -    Dejiny práva na Slovensku -  do prvého a druhého semestra.  

                         A porovnávacie dejiny práva – a) verejné a  

                                                         b) súkromné 

* * * 
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Tretí variant - Vytvoriť  pedagogicko-vedecké predmety   

Dejiny práva odvetvové:  

a) Dejiny ústavného práva,  

b) Dejiny trestného práva,  

c) Dejiny občianskeho práva atď.  

Mohli by sa učiť  - pred príslušnými odvetvovými disciplínami platného práva. Tým by sme sa vyrov-

nali s tým, že náš predmet je: 

a) všeobecný, univerzálny,  

b) komplexný (vecne, horizontálne i vertikálne)  

Ťažko to zvládne jeden pracovník, právny historik. Nie je to zaujímavé ani pre študenta.   

* * * 

Jak hodnotíte současnou úroveň historickoprávní vědy a úroveň současné mladé generace právních 

historiků, zejména doktorandů? 

Historicko-právna  veda -  veľa sa urobilo pri práci na grantoch, ktoré viedol prof. K. Malý. Boli vydané 

zborníky, výsledky výskumov, aj prednesené výsledky v príspevkoch na konferenciách – dejiny práva 

(zákonodarstva) aj dejiny právnej vedy – od roku 1918 do roku 1989.  

Ako antológia k tomu boli vydané ďalšie práce,  monografie, dokumenty (české mestské právo, Koldí-

nov kódex - tiež prof. K. Malý),  

Vynikajúce výsledky dosiahli právni historici z Masarykovej univerzity v Brne – veľkým dielom je Ency-

klopédie českého práva (doc. K. Schelle – J. Tauchen)  

Brno robí tiež vynikajúce konferencie, s takými „nekonferenčnými“ názvami ako Oděv v Právu, Sexu-

álne delikty – historický pohled, plus mnohé ďalšie.  

V súčasnosti – organizačne a personálne – je to pomerne dobré, resp. lepšie ako v r. 1973 – keď som 

bol prijatý za asistenta na fakultu v Bratislave. Štyri Katedry právních dějin v Českej republike. Traja 

profesori v Prahe (Malý, Skřejpek, Kuklík), štyria docenti, v Brne  jeden profesor (Vojáček), dvaja do-

centi, odborní asistenti, PhD.  

Slovensko, vďaka tejto spolupráci (viď vyššie), sa považuje ďalej za súčasť československej historicko-

právnej vedy.  Má aj niektoré vlastné grantové projekty realizované na Slovensku.  

Vyrástla nová fakulta v Trnave – katedru dejín práva vedie prof. Mosný, dve docentky s kvalitnou 

vedecko – publikačnou prácou, výsledkami (Švecová – úplne nový výskum – Testamenty a závete 

v Trnave v 17. a 18. storočí). 

Na Paneurópskej vysokej škole, Fakulte práva,  pôsobí prof. J. Klimko, DrSc. – na ktorého sa stále 

opierame, najmä osobnostne.   
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Na UK už katedra dosiahla potrebný stupeň kvalifikovanosti – t.j. profesor (Beňa), dvaja docenti (Gáb-

riš, Beňa), a ďalší v potenciálnom kvalifikačnom konaní.  

Katedra v Košiciach má troch docentov (Vrana, Antalová, Štenpien) 

Už dvadsať rokov jestvujúca katedra na PF UMB v Banskej Bystrici sa pripravuje na habilitačné kona-

nie.  

Na Slovensku získali akreditáciu na uskutočňovanie doktorandského štúdia dve fakulty, resp. ich ka-

tedry – a to v Trnave a v Bratislave.  

V Bratislave máme nový študijný program pre doktorandov, ktorý sa odštartoval tento rok.  Doteraj-

šie výsledky doktorandského štúdia boli veľmi dobré.  Vlastne vďaka tomuto doktorandskému štúdiu  

sa podarilo vyriešiť kvalifikáciu na katedre.  

Veľmi pozitívne hodnotíme spolupráce so sesterskou katedrou v Brne pri výchove doktorandov. Vďa-

ka tejto spolupráci sa podarilo uskutočniť, myslím, že už tri česko-slovenské stretnutia doktorandov, 

na ktorých sa venovala pozornosť ich témam.  

Momentálna situácia: v predchádzajúcich piatich rokov sme mali 10 či 11 doktorandov. Školili sa 

v rámci nášho odboru aj doktorandi z rímskeho práva a z teórie práva. Vynikajúce možnosti poskytuje 

Erasmus – dvaja naši doktorandi sa zúčastnili na študijnom pobyte v USA na príslušných univerzitách. 

Jedna doktorandka vo V. Británii a tiež v Taliansku. Ďalší dvaja boli na študijnom pobyte v Budapešti. 

Výsledky veľmi oceňovali.  

Doktorandi využívajú možnosť účasti na konferenciách – v Českej republike – konkrétne na ZČU 

v Plzni – Býkov (Nádeje právní vědy), tiež v Brne – Cofola, v Olomouci. Je to živý styk, poznanie, utu-

žuje osobné vzťahy, ako aj odborné, a pomáha pri riešení tém doktorandských prác.  

V súčasnosti môžeme očakávať, že po získaní akreditácie na ďalších odboroch na našej fakulte, a to 
na občianskom práve a trestnom práve. Na tieto odbory bude usmerňovať dekan fakulty aj novo 
prijímaných doktorandov.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolko-
vém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047. 
Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620. 
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BULLETIN 

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 1    roč. 3   3. duben 2017      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.  

Především chceme upozornit na pravidla nové 

soutěže o právněhistorickou knihu roku.  

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 vyzíváme tímto její členy, aby se 

k ní přidali. Naše skupina představuje možnost 

získat aktuální informace z našeho oboru.  

Naleznete ji na odkazu: 

  

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

6103/  

 

 

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 

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 

 

Jan Kuklík, Ivana Bláhová, Jiří Šouša, Lukáš Blažek a kol.: Právnická dvouletka.  

Praha: Auditorium, 2014, 413 s. 

(ISBN 978-80-87284-52-0) 

 
Autorský kolektiv vedený prof. JUDr. Janem Kuklíkem, DrSc., se roz-

hodl knihu Právnická dvouletka rozdělit do celkem čtrnácti kapitol, z 

nichž každá, vyjma kapitoly I, IV a VIII, které všechny jsou dílem Mgr. 

Lukáše Blažka, má jiného autora.  

Kapitola první, z pera již zmiňovaného Mgr. Blažka, je věnována 

uvedení do problematiky v podobě popisu ustavení, složení i sa-

motného způsobu jednání politické komise Ministerstva spravedl-

nosti včetně přehledu jejích zasedání a zmínky o významných osob-

nostech v její činnosti; kapitoly následující pak se již zaměřují na 

specifická odvětví.  

Kapitola druhá, napsaná přímo vedoucím autorského kolektivu prof. 

Kuklíkem, se věnuje vlastnictví a věcným právům a sleduje tato ce-

lým procesem přípravy zákoníku od prvotní diskuze nad pojmy přes projednávání v různých komisích.  

Třetí kapitola, jejíž autorkou je Petra Jestříbková, se týká práva dědického: autorka nejprve věnuje 

několik poznámek vývoji dědického práva, poté se obrací k samotné rekodifikaci dědického práva a 

vlivu kodifikace práva rodinného, na závěr pak poskytuje i stručný výklad norem dědického práva 

obsažených v občanském zákoníku z roku 1950.  

Kapitola čtvrtá, svěřená opět Mgr. Blažkovi, ovšem tentokrát za spolupráce Markéty Koblížkové a 

Světlany Kubišové, pak popisuje rekodifikaci práva rodinného, které se právě v tomto období dočkalo 

oddělení do samostatného předpisu: text otevírá výkladem o vývoji úpravy manželského práva od 

Všeobecného zákoníku, následně se obrací k přehledu příprav nového zákona o právu rodinném a 

jeho projednávání v různých komisích a na závěr pak přináší výklad o novém stavu zákonné úpravy.  

Kapitola pátá, pod níž je podepsána Tereza Stará, si klade za cíl vyložit pokus o rekodifikaci pracovní-

ho práva: toho autorka dosahuje skrze kapitoly nejprve pojednávající o vývoji pracovního práva až po 

rok 1950 a následně zaměřené na nový zákoník práce od jeho podkladů přes návrh zásad až k navr-

hovaným změnám.  

Kapitola šestá, napsaná Radkou Václavíkovou, mapuje změny v právní úpravě obchodněprávní mate-

rie na přelomu 40. a 50. let (tedy v období právnické dvouletky): nejprve se zde nabízí výklad o zániku 

obchodního práva a přechodu k právu hospodářskému, poté se autorka jednotlivě věnuje jednotli-

vým druhům podniků, společností a družstev.  
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Sedmá kapitola pak, od JUDr. Adély Pejskarové, popisuje peněžní reformu z roku 1953 od přípravných 

prací a vytvoření nových peněz přes samotné přijetí právních předpisů až ke zhodnocení výsledků 

reformy a dopadu na obyvatelstvo.  

Osmá kapitola, opět z pera Mgr. Blažka, se zabývá trestním právem hmotným: autor se pohybuje od 

popisu komise pro kodifikaci trestního práva a vyložení zásad osnovy přes podkapitoly věnované pří-

mo obecné i zvláštní části trestního zákona až k výkladu o projednání a přijetí nového trestního záko-

na.  

Obdobně kapitola devátá, svěřená Mgr. Ivaně Bláhové, se zabývá trestním právem procesním: autor-

ka nejprve vysvětluje nutnosti rekodifikace této oblasti, následně se přesouvá k popisu příprav nové-

ho trestního řádu a přes přípravu právní úpravy a připomínkové řízení přechází až k projednávání 

osnovy Národním shromážděním.  

Desátá kapitola, dílo Mgr. Veroniky Jarolínové, poskytuje vhled do organizace a výkonu soudnictví, a 

to na příkladu konkrétního okresního osudu (trutnovského): autorka kapitolu otevírá výkladem o 

zavedení laického prvku, poté se věnuje změnám v oblasti územní organizace soudů a předkládá ná-

stin vedení soudní agendy po nabytí účinnosti zákona o zlidovění soudnictví - závěrem pak autorka 

zmiňuje některé aspekty vývoje soudnictví v 50. letech.  

Kapitola jedenáctá, kterou přispěli JUDr. Jiří Šouša, PhD., a JUDr. Ladislav Šouša, nabízí organizovaný 

a detailní přehled rekodifikace přestupkového práva správního hmotného i procesního a též souvise-

jících norem: autoři se nejprve věnují popisu přípravy kodexů, následně analyzují vliv zásad právnické 

dvouletky, a konečně závěrem diskutují vybrané nerealizované otázky z této oblasti.  

Dvanáctá kapitola, již poskytla JUDr. Daniela Němečková, analyzuje právní aspekty táborů nucených 

prací, a to opět na konkrétním příkladu (zde TNP v Lešanech).  

Kapitola třináctá Mgr. Aleny Sojkové má za téma institucionální proměnu československých vysokých 

škol: autorka nabízí nejprve popis stavu vysokých škol po roce 1948 a následně po roce 1950, poté se 

zaměřuje jednotlivé aspekty, jako například zřizování kateder, studijní kroužky či přijímaní nových 

posluchačů. Konečně kapitola čtrnáctá, z pera Bc. Žanety Pokorné, nabízí přehled změn v tiskovém 

právu v 50. letech 20. století.  

U recenzované monografie je nutné vyzvednout práci s archivními zdroji a s ní související původní 

výzkum, které tvoří základ knihy. Některé kapitoly se snad poněkud zbytečně intenzivně zaměřují na 

analýzu sekundárních zdrojů, do kterých tak mohou proniknout publikace tematicky právnické dvou-

letce značně již vzdálené. Přes nesporný přínos a též poměrnou ojedinělost takového původního vý-

zkumu by však text místy mohl pojednat zvolenou problematiku šířeji či s mírně hlubším vhledem, 

kdyby se podařilo dohledat i jiné - avšak stále související - dokumenty. Místy též snad jsou využité 

zdroje i méně než vhodné, což je bohužel zvláště patrné tam, kde přijímají zajímavé inovativní formy 

zpracování. Zejména v případě statistik, které, ač jsou originálním způsobem zpracování dat pro práci 

právě z oboru práva, bohužel mohou právě v rámci zvolené problematiky místy částečně selhat jako 

dostatečně spolehlivý zdroj, a to především v důsledku nespojitosti dat, nad kterými jsou konstruo-

vány. Ztracená archivní data pak v tomto bodě mohou působit velmi negativně, zvláště proto, že ten-

to způsob analýzy obvykle vyžaduje množství doplňujícího výzkumu, neboť pro správnou interpretaci 

výsledků je statistiku třeba usadit do skutečně širokého kontextu historických i společenských okol-

ností a detailně popsat a vysvětlit veškeré vlivy, které mohly data ovlivnit.  
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Je zřejmo, že text je určen pro osoby s problematikou alespoň částečně obeznámené, nicméně přesto 

by v některých pasážích snad nebylo na škodu některé obecně méně známé či rozšířené pojmy ale-

spoň krátce pojednat, tak, aby čtenář nebyl zatěžován detaily, ale přesto neměl problém textu zcela 

porozumět, aniž by se obracel na jiné zdroje (mimo ty, na něž je samotným textem přímo odkázán). 

Přes některé zmíněné drobné nedostatky je však publikace velmi obsáhlá a věnuje se tématu, které v 

dnešní době není tak často ani tak široce diskutováno, a její grafická i technická stránka jsou na vyso-

ké úrovni, včetně jazykové korektury. 

Magdalena Petrů 
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Karolina Adamová, Antonín Lojek: Právníci doby osvícenské.  

Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2014, 108 s. 

(ISBN 978-80-87439-17-3) 

 
Recenzovaná publikace svou koncepcí navazuje na „Právníky doby 

rudolfínské“ z roku 2013, i zde najdeme kapitolu popisující vlastní 

ráz zkoumaného období a následně medailonky vybraných osobnos-

tí osvícenských právníků. Monografie dvou českých právních histo-

riků popisuje právnictví doby osvícenské, podle samotných autorů 

„oné nelehké doby, ve které se střetávají jak myšlenky nové a nos-

né, tak myšlenky jsoucí ještě v zajetí někdy i středověkého nazírání 

na svět.“  

Publikace je členěna do čtyř kapitol, doplněných o široký seznam 

použité literatury a jiných pramenů a samozřejmě jmenný a věcný 

rejstřík.  

První kapitola recenzované publikace popisuje „zrod a rozkvět osví-

cenství“, přičemž v návaznosti na obecný úvod je členěna podle jednotlivých zemí, kde se osvícenství 

postupně vyvíjelo a jak se dostalo také do zemí Koruny české – Anglie, Francie, Německo a České 

země. Tato kapitola se zpočátku zaobírá obecně pojmem osvícenství, důvody a základy jeho samot-

ného vzniku a existence, deismem a dalšími vlivy na tento nejednotný myšlenkový směr. Autoři 

správně připomínají, že „osvícenství jako nový duchovní proud ve vývoji evropské civilizace nevznikl 

ve všech zemích najednou“, čemuž velmi vhodně uzpůsobili strukturu úvodní kapitoly monografie.    

V části o Anglii a anglickém osvícenství tak najdeme zmínku o Johnu Lockovi, Georgi Berkeleym či 

Davidu Humovi, v souvislosti s vývojem osvícenství ve Francii jsou jmenováni velikáni jako Charles 

Louis Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau či Maxmilien Robespierre. Přesuneme-li se blíže 

do střední Evropy, nejsou zapomenuti němečtí osvícenci: Gottfried Leibniz, Immanuel Kant či pruský 

král Fridrich Veliký; historický exkurz do historie českých zemí pak zosobňuje Jan Amos Komenský, 

následován Janem Jesenským-Jesseniem a Bohuslavem Balbínem a známějšími Josefem Dobrovským 

a Bernardem Bolzanem.  

Druhá kapitola publikace je věnována „univerzitnímu právnickému vzdělávání“. Po krátkém úvodu 

týkajícím se doby předcházející nám autoři přibližují osvícenské období obecně, plynule navazují sna-

hami o reformy univerzitního vzdělávání datovanými do počátku 18. století a také jejich překlopením 

do částečné realizace za vlády Marie Terezie a Josefa II. Podrobněji se autoři monografie zastavili také 

u ožehavé jazykové otázky a pro čtenáře přehledně zpracovali také informace o studiu na právnické 

fakultě co do předmětů, výuky a zkoušek. Závěr této kapitoly zaujímá výčet profesorů pražské práv-

nické fakulty z doby osvícenství, což následně předesílá seznam zpracovaných medailonků obsaže-

ných v kapitole čtvrté.  

Mezi ně je však vložena ještě jedna krátká kapitola, která se detailně zaobírá „soudní soustavou za 

osvícenství“, přičemž popisuje jednotlivé druhy soudů tak, jak existovaly a fungovaly v českých ze-

mích v osvícenské době. Díky tomu si čtenář může udělat poměrně komplexní představu o justici u 

nás ve zkoumaném období, načerpat informace např. o soudu zemském coby nejvýznamnější šlech-

tické soudní instanci a soudu komorním, který představoval zvláštní královský soud. Dále se autoři vě- 
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novali soudům městským a vrchnostenským, apelačnímu soudu a moravskému královskému tribuná-

lu. Velmi stručně a poněkud stroze jsou dále zmíněny např. soudy horní, merkantilní a směnečné, 

církevní a také vojenské a některé další.  

Poslední, ale nejrozsáhlejší kapitola recenzované publikace nese název „Vybrané osobnosti osvícen-

ských právníků“. Jak označení kapitoly napovídá, tato část monografie představuje její jádro. Celkem 

devatenáct medailonků, seřazených pro přehlednost nikoli chronologicky podle data narození, ale 

abecedně, představuje popis životních osudů a vědecké práce osob, které se v době osvícenské pro-

sadily na poli práva či filozofie, právní historie či teorie. Medailonky se věnují právníkům pocházejícím 

z různých sociálních vrstev (byl-li daný právník příslušníkem některého ze šlechtických rodů, najdeme 

v publikaci společně s jeho medailonkem také erb jeho rodu), věnujícím se různým právnickým profe-

sím i oblastem práva. Výběr osobností je velmi rozmanitý, obsahuje jména více či méně známá, ale 

také několik laické veřejnosti jmen zcela neznámých, což opět prospívá vědeckému charakteru mo-

nografie a její atraktivitě nejen s ohledem na odborníky z řad právních historiků.  

Závěrem lze konstatovat, že recenzovaná publikace, byť na pohled s „pouhými“ 99 stranami textu, je 

naplněna poutavými informacemi, přínosnými nejen pro právní historiky, ale také pro další odbornou 

veřejnost. Dovoluji si dokonce tvrdit, že i běžného čtenáře z řad laické veřejnosti dokáže zaujmout a 

obohatit jej o zajímavá fakta a pozoruhodnosti, v důsledku čehož lze tuto publikace doporučit kaž-

dému, kdo touží dovědět se více o našich vlastních (nejen právnických) dějinách. 

Martina Pospíšilová  
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Ondřej Horák a kol.: Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Vy-

brané otázky.  

Praha: Leges, 2017, 160 s. 

(ISBN 978-80-7502-189-2) 

 
Učebnice se věnuje jak vybraným zásadám a institutům v rámci 

absolutních majetkových práv, tak i jejich zasazení do širšího kon-

textu. Výklad proto zahajuje pojednáními o významu a smyslu práv-

ních dějin z historicko-srovnávacího pohledu (autor O. Horák) a 

rozlišování pojmů soukromého a veřejného (nejen) v právu (autorka 

N. Fiedlerová). Dále pokračuje vývojem českého soukromého práva 

až k novému občanskému zákoníku, a to jak s důrazem na kodifi-

kační práce, tak i srovnání nejdůležitějších systémových změn, ke 

kterým přikročili autoři (či spíše, slovy autorů publikace, „redakto-

ři“) nového občanského zákoníku. Rovněž seznamuje čtenáře se 

základní literaturou a prameny, které jsou využitelné při studiu 

platného občanského práva z historicko-srovnávacího pohledu (au-

tor O. Horák) Vzhledem k faktu, že učebnice je koncipována jako 

„odrazový můstek“ k dalšímu studiu, je zařazena i kapitola o komparativní metodě, kde jsou studen-

tům přiblíženy základní aspekty komparace a je vysvětleno, jak s touto metodou pracovat (autorka O. 

Rosenkranzová).  

V rámci zvláštní části se pak učebnice věnuje jednotlivým vybraným zásadám soukromého práva.       

Z věcných práv byly vybrány zásady akcesní (superficiální) a translační, obě ve spojení s ochranou 

dobré víry. Z dědického práva jde o zásady pořizovací volnosti a univerzální sukcese, a to v návaznosti 

na ochranu dědiců. Ke každé vybrané zásadě jsou stanoveny úvodní otázky, za nimiž následuje vý-

klad, dělený na pojem, smysl, vývoj, komparaci a kritiku jednotlivých institutů. Za tímto výkladem 

následují prameny, a to jak české či československé (Vládní návrh OZ 1936/37, Osnova OZ 1931, OZ 

1950, OZ 1964 i nový občanský zákoník), tak zahraniční (ABGB, ZGB, BGB, Code civil), s uvedením 

originálního textu i překladu. Nechybí ani srovnání s římskoprávní úpravou.  

V kapitole o akcesní zásadě autoři rozebírají instituty akcese, zpracování, stavby na cizím pozemku, 

nálezu pokladu a součásti a příslušenství věci (autoři O. Horák, P. Dostalík, P. Salák, L. Šmídová Malá-

rová, K. Vlček), u translační zásady pak nabytí od nevlastníka a vydržení (autoři O. Horák a P. Do-

stalík). V kapitole o zásadě pořizovací volnosti se věnují nepominutelným dědicům, povinnému dílu, 

kolaci a vydědění (autor O. Horák). Konečně kapitola o univerzální sukcesi pojednává o odpovědnosti 

za dluhy zůstavitele a výhradě soupisu, odkazu a Falcidiánské kvartě a darování pro případ smrti (au-

toři O. Horák a R. Černoch).  

Celkově učebnice přináší vhled do problematiky historicko-srovnávací metody a přibližuje studentům 

práci s různými prameny, jejich komparaci a východiska k pochopení aktuálně platné právní úpravy. 

Soustředí se také na nalezení sporných otázek, které se v platném právu objevují, a k jejichž řešení 

může právě historicko-srovnávací metoda znatelně přispět. 

Lucie Mrázková 
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

PRAKTIKUM K DEJINÁM ŠTÁTU A PRÁVA NA SLOVENSKU II. 
ZVÄZOK (1848 - 1948) 
Miriam Laclavíková, Adriana Švecová 
  
ISBN 978-80-5680-008-9 
 
 
Veda, Trnava, 2017, 349 stran 

 

 

 

 

ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVNÍ DĚJINY  
(PRACOVNÍ SEŠIT) 
Adéla Pejskarová 
  
ISBN 978-80-85305-50-0   
 
 
Všehrd, Praha, 2016, 137 stran 

 

 

 

 

DĚJINY SOUKROMÉHO PRÁVA V STŘEDNÍ EVROPĚ /  
PŘEHLED DĚJIN SOUKROMÉHO PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ 
Miloslav Stieber, Rudolf Rauscher (Ondřej Horák Ed.) 
  
ISBN 978-80-7552-492-8 
 
 
Wolters Kluwer, Praha, 2017, 400 stran 
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PODKARPATSKÁ RUS V ČESKOSLOVENSKU 1919-1922:  
PRÁVNÍ A POLITICKO-SPOLEČENSKÉ ASPEKTY PŘIPOJENÍ 
PODKARPATSKÉ RUSI K ČESKOSLOVENSKU 
Robert Pejša 
  
ISBN 978-80-246-3205-6 
 
 
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha, 2016, 203 stran 

 

 

 

 

ZLATÁ BULA SICILSKÁ: MEZI MÝTEM A REALITOU 
K vydání připravili Martin Wihoda a Josef Žemlička 
  
ISBN 978-80-7422-288-7 
 
 
NLN, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2016, 197 stran 

 

 

 

 
ZÁHADY KOLEM SŇATKU ANNY KATEŘINY ŠPORKOVÉ 
Antonín Ignác Hrdina, Hedvika Kuchařová 
  
ISBN 978-80-246-3360-2 
 
 
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha, 2017, 351 stran 

 

 

 

SOUDOBÉ REFLEXE ŘÍMSKÉHO PRÁVA.  
ŘÍMSKÉ PRÁVO V MODERNÍCH KODIFIKACÍCH 
Kamila Stroukalová (ed.) 
  
ISBN 978-80-87975-29-9 
 
 
Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, Praha, 2016, 
310 stran 
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ŠKOLY, OSOBNOSTI, POLEMIKY. POCTA LADISLAVU 
VOJÁČKOVI K 65. NAROZENINÁM 

Tomáš Gábriš, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen (eds.) 
  
 
ISBN 978-80-87475-51-5 
 
 
 
 
The European Society for History of Law, Brno,  2017,  
608 stran 

 
 

 

 

 

Fotografie z předání monotématického sborníku vydaného u příležitosti 65. jubilea  
prof. JUDr. Ladislava Vojáčka, CSc., které se konalo 24. ledna 2017 na Právnické fakultě MU 

Na fotografii zleva: Jaromír Tauchen, Alexandra Letková, Ladislav Vojáček, Renata Veselá, Tomáš Gábriš,  
Zuzana Suchá, Karel Schelle, Ondřej Horák  
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V „Poctě Ladislavu Vojáčkovi“ byly publikovány následující příspěvky: 

 

 Juristické vzdělávání českých studentů v době rudolfínské  
Karolina Adamová – Antonín Lojek 

 Locatio conductio rei – súvisiace problémy  
Blažena Antalová 

 Société internationale d’histoire de la profession d’avocat v letech 1988–1997  
Stanislav Balík 

 Dva problémy, dve otázky – ako dar k narodeninám  
Jozef Beňa 

 Vybrané případy odpovědnosti a soudního trestání zvířat v evropských dějinách  
Petr Bělovský 

 „Caritas“ v rímskoprávnych textoch  
Róbert Brtko 

 Olomoucké čtvrtstoletí  
Kamila Bubelová 

 Spor meziválečné právní vědy o smysl § 1041 ABGB  
Petr Dostalík 

 Manželské peripetie Lothara II. Lotrinského a jeho manželky Teutbergy  
Ján Drgo 

   O jednotě bádání a výuky v životě a díle Františka Čády  
Naďa Fiedlerová 

 Aedificium solo cedit na Slovensku? Historickoprávne stanovisko k aktuálnemu sporu  
Tomáš Gábriš 

 Brněnská normativní civilistika Jaromír Sedláček a jeho žáci 
Ondřej Horák 

 Jak tomu bylo s papežským zákazem studia a výuky římského práva?  
Ignác Antonín Hrdina 

 Soukromoprávní vztah jako výchozí konstrukce práva a jeho historické poslání  
Jan Hurdík 

 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v medzivojnovom období  
Zuzana Illýová – Matej Mlkvý 

 Věda o finančním právu a její místo ve vysokoškolském vzdělávání v běhu času  
Petra Jánošíková 

 Metod – zakladateľ (právnického) vzdelávania na Veľkej Morave? (Niekoľko úvah o vzdelávaní na 
Veľkej Morave)  
Róbert Jáger 

 „Zásadní usnesení profesorského sboru právnické fakulty Karlovy university učiněná od 28. 10. 
1918“ (neznámý pramen k dějinám právnického studia v prvním dvacetiletí Československé re-
publiky)  
Vladimír Kindl – Jan Kuklík 

 Niekoľko postrehov k fenoménu hranice v optike filozofie a práva  
Jozef Klimko 

 Marxistická právna teória v Československu a dnešný postmarxizmus  
Andrea Kluknavská 

 Příběh Katedry právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v běhu třiadvaceti 
let  
Vilém Knoll – Michaela Knollová  
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 Právně-historické výzkumy Jiřího Kejře  
Pavel Otmar Krafl 

 O tradičních domněnkách otcovství  
Zdeňka Králíčková 

 Počiatky, tradícia a výzvy právnického štúdia a právnej vedy na Slovensku v kontexte historického 
dedičstva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (1667–1777)  

Miriam Laclavíková – Adriana Švecová 

 Právne a historické polemiky v procese s J. A. Baťom  
Alexandra Letková 

 Vznik včasnostredovekých štátov v strednej Európe v odraze literatúry spoločenských vied  
Miroslav Lysý 

 Brněnská normativní právní teorie 
Pavel Maršálek 

 Rokovania o československom menovom zlate medzi Prahou a Washingtonom na prelome 50. a 
60.-tych rokov 20. storočia  
Slavomír Michálek 

 Vzdelávanie právnikov v stredovekom a novovekom Anglicku  
Matej Mlkvý  – Zuzana Illýová 

 JUDr. Emil Stodola a prvky jeho slovenskej národnej štátotvornosti  
Peter Mosný 

 Über Eduard Sturm, Rechtsanwalt aus Brünn, und seinen Ur-Entwurf zum Staatsgrundgesetz über 
die allgemeinen Rechte der Staatsbürger von 1867  
Christian Neschwara 

 Spor o ústavu  
Ondrej Podolec 

 Mýtus feudalismu? Spor o výklad česko-říšských vztahů v raném středověku  
Jakub Razim 

 Sabiniáni versus Proculiáni a vojenský testament  
Pavel Salák 

 Otto von Gierke – koryfej německé právní vědy z přelomu 19. a 20. století  
Radim Seltenreich 

 Pohled na brněnskou právní historii prostřednictvím vybraných právních historiků  
Karel Schelle 

 Osnabrück, die Friedenstadt a Knihovna ius commune  
Magda Schusterová 

 Formovanie „českej“ a “slovenskej“ právnej vedy v podmienkach ČSR  
Štefan Siskovič 

 Matej Bel – „veľká ozdoba Uhorska“ a jeho miesto v dejinách Slovenska  
Martin Skaloš 

 Nomen iuris u římských encyklopedistů 
Michal Skřejpek 

 Kolíne, Kolíne aneb z Polabí na Harvard  
Petra Skřejpková 

 Križiaci v Konštantínopole – Byzantská ríša „v novom šate“ alebo úsvit novej štátnosti?  
Ján Sombati 

 Jakub Menšík z Menštejna  
Marek Starý 

 Dejiny práva štátov Európy a USA – teória a prax výučby právnych dejín  
Ivana Šošková  
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 Spor Sabiniánov o Prokuliánov o posúdenie otázky vlastníctva k ostrovu vzniknutému v rieke  
Ján Šurkala 

 Osudy Vladimíra Procházky, tvůrce Ústavy 9. května  
Jaromír Tauchen 

 Pojetí práva a právní vědy Brněnskou normativní školou a Brněnskou sociologickou školou  
Miloš Večeřa 

 Český akademický spolek „Právník“  
Renata Veselá 

 Niekoľko poznámok k nájomnej zmluve v rímskom práve  
Vladimír Vrana 

 Teória spravodlivej vojny Francisca Suáreza  
Peter Vyšný 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

HISTORIA ET THEORIA IURIS 2/2016 

 

 

STATĚ 

GREGOR, M.: Iinterpretačná záväznosť judikatúry vrchol-
ných súdnych orgánov v právnom poriadku SR  

KASINEC, R.: Spojenie práva a technológií v súčasnom 
právnickom vzdelávaní  

KORN, F.: Niekoľko úvah o koncepcii základných práv a 
slobôd v ústave Slovenskej republiky  

MIČKO, P. – MIČKOVÁ, Z.: Politicko-právne postavenie 
českej a židovskej pracovnej komunity na Slovensku          
v rokoch 1938 – 1945  

POVAŽAN, M.: Niekoľko postrehov k transformácii proku-
ratúry v strednej Európe. Príklad Slovenska a Ukrajiny  

ZELENAJOVÁ, Z.: Inštitút prezidenta v Maďarsku alebo 
pohľad za južné hranice 

  

 

RECENZE 

SKALOŠ, M.: TAUCHEN, JAROMÍR, Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939 
– 1945) 

 

Plný text časopisu je dostupný na tomto odkazu: 
http://www.pravnedejiny.sk/4/casopis/historia-et-theoria-iuris-2016-2 

 

 

  

http://www.pravnedejiny.sk/4/casopis/historia-et-theoria-iuris-2016-2
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Rozhovor s doc. JUDr. Jiřím L. Bílým, Ph.D., Eq.M. 

 

Kam se budou právní historie a římské právo podle Vás ubírat v blízké budoucnosti?  

(Mají-li tedy nějakou budoucnost?) 

Obor římského práva je už více než sto let v krizi, neboť původně byl pozitivně právním oborem          

s dogmatickým výkladem. Posledních sto let hledá raison d´etre. Jeho předchozí tradice vedou k ana-

lytickému poznávání právních institutů, což vyvolává efekt atomizace poznatků a stále menší význam 

římského práva jako inspirativního zdroje pro pozitivní právo. Vidíme to v Německu, ústavy římského 

práva mají malý vliv na výuku i právní vědu. Smyslem římského práva podle mého názoru by mělo být 

hledání odpovědí na základní principy, bez nichž by nemohlo římské právo fungovat. Myslím tím zko-

umání pojmu jako je bona fides, aequitas, rovnost stran. Zejména zkoumání dovedností římských 

právníků jako stoupenců menších legislativních experimentů.  

V právní historii se domnívám, že nás zatěžuje periodizace, která zkresluje poznání. Zde bychom měli 

více sledovat vývoj jednotlivých právních institutů a otázky kontinuity časové i územní.  

Oba obory mají budoucnost, pokud se zachová samostatnost těchto oborů. V případě ztráty této 

samostatnosti zanikne i poptávka po výsledcích těchto disciplín. 

 

Jak hodnotíte současnou úroveň historickoprávní vědy a úroveň současné mladé generace právních 

historiků, zejména doktorandů? 

Je faktem, že obě disciplíny zažily za posledních 25 let velký rozvoj. A to počtem titulů a množstvím 

témat. Úroveň prací je různá. Jako hlavní problém vidím to, že vědecká obec není schopna takové 

množství prací absorbovat, promyslet, téměř zmizely recenze nebo klesla jejich úroveň a schází hlubší 

diskuze. Doba je rychlá a i dynamika historickoprávní vědy je také překotná.  

Co se týče úrovně doktorandů, často jsou obětí svých ambicí a systému přípravy. Hlavním požadav-

kem je dnes publikovat a bohužel méně bádat. Dnes nejsou podmínky pro vědeckou pokoru, aby 

člověk publikoval, až téma bude dostatečně zmapované a promyšlené. Ubylo by více popisnosti a 

přibylo poznatků. 
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 
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VÝZVA K ZASLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolko-
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BULLETIN 

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 2    roč. 3   1. červenec 2017      ISSN 2464-4889 

 

Vážení členové                                               

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

dovolujeme si Vám zaslat letošní druhé řádné 

číslo našeho bulletinu, ve kterém opět nalezne-

te recenze a anotace celé řady nově vyšlých 

právněhistorických knih, obsahy několika práv-

něhistorických časopisů, pozvánky na konfe-

rence, jakož i další informace z oblasti právní 

historie a římského práva. Zvlášť zajímavý je 

rozhovor s prof. Karolinou Adamovou, ve kte-

rém se zamýšlí nad budoucím vývojem právní 

historie a současnou úrovní právněhistorické 

vědy. 

Rádi bychom své členy informovali o tom, že se 

dne 22. května 2017 od 15 hodin v Brně konalo 

zasedání představenstva a dozorčí rady Evrop-

ské společnosti pro právní dějiny, z.s., na kte-

rém byla pozitivně zhodnocena dosavadní prá-

ce spolku a byl schválen plán na další období.  

V poslední době náš člen JUDr. Lukáš Králík, 

Ph.D., publikoval celou řadu zajímavých článků 

mapující vývoj publikace právních norem na 

našem území. Rádi bychom na ně tímto upo-

zornili: 

• Králík, L., Počátky a vývoj publikace 

soudních rozhodnutí. Právní rádce. 

2016, ročník XXIV., číslo 7-8, s. 64-68. 

ISSN 1210-4817. [online] dostupné: 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-65358700-

pocatky-a-vyvoj-publikace-soudnich-

rozhodnuti 

• Králík, L., Počátky a vývoj publikace 

soudních rozhodnutí v českém prostře-

dí. Právní rádce, 2016, ročník XXIV., čís-

lo 9, s. 68-71. ISSN 1210-4817. [online] 

dostupné: http://pravniradce.ihned.cz/c1-

65426660-pocatky-a-vyvoj-publikace-

soudnich-rozhodnuti-v-ceskem-prostredi.    

• Králík, L., Připomínkové řízení a sbírky 

judikatury. Právní rozhledy, 2016, roč-

ník 24, číslo 23-24, s. 830-835. ISSN 

1210-6410. dostupné: Beckonline.  

• Králík, L., Zobecňující materiály vrchol-

ných soudů. In: Večeřa, M., Hapla, M. 

(eds). Weyrovy dny právní teorie 2016. 

Sborník příspěvků z konference. Brno: 

Masarykova univerzita, 2016, s. 49-63. 

ISBN 978-80-210-8364-6. [online] do-

stupné: 

https://www.law.muni.cz/sborniky/weyr/

weyr2016.pdf.  

http://pravniradce.ihned.cz/c1-65426660-pocatky-a-vyvoj-publikace-soudnich-rozhodnuti-v-ceskem-prostredi
http://pravniradce.ihned.cz/c1-65426660-pocatky-a-vyvoj-publikace-soudnich-rozhodnuti-v-ceskem-prostredi
http://pravniradce.ihned.cz/c1-65426660-pocatky-a-vyvoj-publikace-soudnich-rozhodnuti-v-ceskem-prostredi
https://www.law.muni.cz/sborniky/weyr/weyr2016.pdf
https://www.law.muni.cz/sborniky/weyr/weyr2016.pdf
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• Králík, L., Moravský zemský zákoník 

(1848-1948). Moderní dějiny. 2016, 

ročník 24, číslo 2, s. 97-113. ISSN 1210-

6860. 

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. 

 

Představenstvo Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 

 

 

 

 
Společná fotografie ze zasedání představenstva a dozorčí rady  

Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. 

na fotografii zleva:  

Renata Veselá, Jaromír Tauchen, Karel Schelle, Martina Pospíšilová, Antonín Lojek, Ondřej Horák 
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Miriam Laclavíková – Adriana Švecová: Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku   - 

II. zväzok (1848-1948)  

Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vy-
davateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016, 347 s. 

(ISBN 978-80-568-0008-9) 

 
Rokmi overená spoluautorská dvojica z Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave (doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. a doc. 

JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.) pripravila očakávaný druhý diel 

praktickej učebnej pomôcky - Praktika k dejinám štátu a práva na 

Slovensku II., obsahujúci pramene v zložitom období vývoja rokov 

1848 - 1948.  

Publikácia má podobu edície prameňov práva, resp. výberu z ich 

ustanovení, ktoré umožnia študentom vnímať realitu právneho 

prostredia v dynamickom 19. a 20. storočí. Študenti právnických 

fakúlt sa prostredníctvom nej lepšie pripravia na absolvovanie ma-

térie dejín štátu a práva na území Slovenska a najmä, naučia sa 

pracovať so zákonmi v takej podobe, aká bola východiskom súčas-

nej právnej úpravy. Nielenže ich čítaním získajú vedomosti z národnej štátoprávnej histórie obdobia 

Uhorska a Rakúsko-Uhorska, I. Československej republiky, II. Československej republiky, Slovenského 

štátu či povojnového Československa, ale aj prvotné a v súčasnosti aplikovateľné vedomosti z verej-

noprávnych a súkromnoprávnych odvetví.  Privyknú si tiež na jazyk zákona a zdokonalia sa v jeho 

výklade, či už v gramatickom a následne aj v historickom. Interpretáciu prečítaného textu 

a uvažovanie v širších súvislostiach si študenti môžu precvičiť na otázkach sformulovaných za prísluš-

ným textom. Samozrejme, na dosiahnutie želaného efektu je vhodné, ak bude predkladaná publiká-

cia využívaná najprv v priebehu pedagogického procesu a až následne na samostatnú prácu študen-

tov. Vzhľadom na pedagogické skúsenosti autoriek však nie je prekvapivé, že aj takéto samoštúdium 

študentov vhodným spôsobom usmerňujú, a to prostredníctvom úvodného, kurzívou písaného textu, 

v ktorom študenta stručne a jasne uvedú do problematiky, predstavia mu konkrétny prameň a často 

ho upozornia na jeho najdôležitejšie ustanovenia. Predmetný, kurzívou písaný text predstavuje po-

môcku aj pre študenta, ktorý má ťažkosti osvojiť si študijný text učebnice k národným dejinám štátu 

a práva a aj pre študenta, ktorý si chce svoje vedomosti rozšíriť či ilustrovať na reálnom príklade. 

Zároveň študenta práva nabáda aj do budúcna pracovať nie len s odbornou literatúrou a zákonom, 

ale aj s komentárom k nemu.  

Prirodzene, zamýšľali sme sa nad otázkou, či by nebolo vhodné publikáciu aspoň čiastočne skrátiť, 

keďže (vzhľadom na rozsah matérie) nie je reálne možné prejsť všetky do nej absorbované pramene 

v rámci daného semestra. Z pozície recenzentky som dospela k záveru, že pre študenta (osobitne 

prvého ročníka právnickej fakulty)  je nevyhnutné vedieť si v prvom rade súhrnne a na jednom mieste 
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predstaviť, čo všetko právo reguluje a skôr mu umožniť hľadať si predmet jeho záujmu, ktorý sa od 

študenta k študentovi rôzni. Ak si aj neprečíta text diela v celom rozsahu, stále je naplnený pedago-

gický cieľ, a to tým, že si osvojí existenciu a čiastočne aj dikciu noriem ústavného práva, správneho 

práva, trestného práva, rodinného práva, vecného práva, dedičského práva, záväzkového práva, ob-

chodného práva, pracovného práva, zmenkového práva, autorského práva či práva sociálneho zabez-

pečenia, a to hmotných i procesných, zákonných i podzákonných. Navyše, ak by po predmetnej pub-

likácii siahol aj ktokoľvek iný, či už z odbornej alebo laickej verejnosti, text je písaný spôsobom 

a rozsahom všeobecne podnetným. Ak by autorky mali za cieľ vytvoriť publikáciu len pre účely semi-

nárnych cvičení, musel by byť vytvorený iný koncept, majúci podobu prípadnej cvičebnice, ktorá by 

obsahovala menej druhov prameňov, menej výňatkov, príp. ich skrátenú podobu a viac doplňujúcich 

otázok či iných druhov cvičení zameraných na interpretáciu, argumentáciu, prednes a opakovanie už 

osvojeného učiva. Praktikum v tejto podobe ponecháva priestor pre kreativitu pedagóga, priestor pre 

bádanie zo strany študenta a najmä priestor na prácu s autentickým textom, ktorú kyber-doba utláča 

do úzadia, a ktorej sa študenti práva musia v prvom ročníku naučiť. Samozrejme, pri prípadnej reedí-

cii sa autorky môžu zamyslieť aspoň nad minimálnym skrátením niektorých textov, aby bola publiká-

cia pre študenta ešte atraktívnejšia. Za oveľa dôležitejšie a mimoriadne vhodné by sme však považo-

vali vydanie tretieho zväzku, zameraného na socialistické právo do roku 1989, ktoré je pre súčasných 

študentov ťažko predstaviteľným obdobím našich národných dejín a ktoré by skompletizovalo ich 

pohľad na vývoj práva na našom území a vývoj vzťahu štátu a práva, a predstavil by tak pomyselnú 

bodku za nepochybným didaktickým cieľom Praktika k dejinám štátu a práva na Slovensku (od naj-

starších čias do roku 1848) a Praktika k dejinám štátu a práva na Slovensku II. zväzok (1848 – 1948).  

Ingrid Lanczová 
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Ivana Šošková: Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie českos-

lovenského rodinného práva 1949  

Banská Bystrica: Belianum – Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, Právnická fakulta, 2016, 
197 s. 

(ISBN 978-80-557-1151-5) 

 
Banskobystrická právna historička Dr. Ivana Šošková predstavila 

koncom roka 2016 odbornej verejnosti monografiu s názvom 

,,Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie 

československého rodinného práva 1949.“ Je to jedna z prvých slo-

venských právno-historických čiastkových monografií, venujúcich sa 

obdobiu ľudovodemokratického, resp. socialistického práva a jeho 

prameňom. Vydanie predmetnej publikácie, aj vzhľadom na výzvy, 

ktoré stoja pred súčasnou formuláciou rozvodového práva vo svetle 

európskych tendencií ako aj vzhľadom na riešenie otázky 

o vhodnosti subsumácie rodinnoprávnej problematiky pod občian-

sky zákonník, hodnotíme veľmi pozitívne. Opomenúť samozrejme 

nemožno ani samotný prioritný historický rozmer práce, ktorým nás 

uvádza do dobového vnímania predmetného zákona odbornou 

vedou aj súdnou praxou a jej kritickému vnímaniu manželského práva 50. rokov v realite života, ale aj 

vnímaniu zákona oddelene od tejto reality, ako prostej právnej normy zavádzajúcej nové hodnoty 

a spôsoby regulácie manželstva po rokoch nezdarných unifikačných a kodifikačných prác.  

Autorka v recenzovanej monografii predstavila čitateľom širší pohľad na prvý československý rodin-

noprávny kódex - zákon č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve na báze právno-historického vývoja od-

vetvia rodinného práva (skôr užšie manželského práva); sociálnych, politických a demografických 

reálií danej doby a reálneho uplatnenia ustanovení zákona a aplikačných problémov v súdobej súdnej 

praxi. Dielo je členené v zmysle širšieho záberu a následného zamerania len na manželstvo, vzťahy 

medzi manželmi a vzťahy vyplývajúce zo zasnúbenia na sedem kapitol. Osobitne prínosné v tomto 

ohľade sú autorkine sumarizačné a osobné úvahy obsiahnuté v úvode a závere práce umožňujúce 

pochopiť jej hodnotové, ideové zameranie a východiská.  

Prvá kapitola analyzuje snahy o kodifikáciu a ideové osamostatnenie nového odvetvia, rodinného 

práva, po druhej svetovej vojne. Na základe vykonaného archívneho výskumu a v kontexte dobovej 

a súčasnej literatúry autorka vyhodnocuje východiská a ideové základy novej kodifikácie a jej ústav-

ného zakotvenia, priebeh kodifikačných prác a ich výsledky. Ideovým základom novej kodifikácie sa 

stala požiadavka premeny rodiny z tzv. buržoáznej na rodinu socialistickú, s ústavnými východiskami 

v podobe zásady rovnoprávneho postavenia muža a ženy v rodine a v spoločnosti a zásady, podľa 

ktorej pôvod dieťaťa nesmel byť na jeho ujmu.  

Zaujímavým a do istej miery aj prekvapujúcim, bolo zaradenie druhej kapitoly Zasnúbenie 

a snúbenecký pomer ako ,,predfáza“ manželstva. Zákon o rodinnom práve z roku 1949 totiž zrušil 

uvedenú, storočia na rímsko-právnom a kánonickom základe existujúcu, inštitúciu. Zrušenie však 

nebolo dôsledné, a už vôbec nie (ako to bolo zrejme pôvodne v úmysle) trvalé. Nedôslednosť záko-

nodarcu sa prejavila v tom, že hoci inštitút zasnúbenia ako taký zrušil, naďalej využíval jeho termino-

logický aparát – „snúbenci“ – pre označenie osôb majúcich v úmysle vstup do manželstva (terminolo- 
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gická premena na pojem „muž“, „žena“, „občania“ sa udiala až na základe zákona o rodine č. 94/1963 

Zb.). V tejto súvislosti si ako recenzentka dovolím predostrieť hodnotiaci záver o zaujímavom charak-

tere tohto inštitútu, ktorý (napriek svojej formálno-právnej neexistencii v právnom poriadku Sloven-

skej republiky)1 prežíva dodnes v spoločenskom vedomí a v spoločenskej praxi (ak opomenieme 

úpravu kánonického práva, ktorá uvedený inštitút aj naďalej pozná a reguluje). Autorka podrobne 

analyzuje dôvody zrušenia inštitútu zasnúbenia v úprave z roku 1949 so záverom v ich „majetkovej 

a zmluvnej podstate,“ nezhodujúcej sa so zásadami ideovo nového socialistického rodinného práva.  

V tretej kapitole venovanej historickému vývoju a všeobecnej charakteristike manželstva sa riešila 

otázka, ktorej zodpovedanie je kľúčové aj pre prípadnú úpravu de lege ferenda, a to či manželstvo 

možno definovať ako zmluvu alebo nie. Okrem riešenia tejto otázky zo súčasného hľadiska tak autor-

ka urobila aj z hľadiska historického, konkrétne v období po prijatí zák. čl. XXXI/1894. V tejto časti 

nám však chýba prezentovaný pohľad uhorskej právnej vedy, ktorej vyjadrenia na margo vzťahu 

manželstva a zmluvy považujeme za najrelevantnejšie. Napr. univerzitný profesor Herczegh Mihály 

uviedol, že manželstvo nie je takou civilnou zmluvou ako ostatné.2 Tiež významný uhorský advokát, 

sudca a učiteľ František Raffay vo svojej publikácii napísal, že nemožno o manželstve povedať, že je 

zmluvou, hoci na základe zmluvy vzniká.3 Z novšej literatúry sa problematike vzťahu zmluvy 

a manželstva v zák. čl. XXXI/1894 zaujímavým spôsobom venuje aj kapitola Vertragselemente im Un-

garischen Sekularisierten Eherecht des Dualismus  v publikácii Die Entwicklung des Zivilrechts in Mit-

teleuropa 1848-1944. Zapracovanie daných názorov by bolo prínosom aj vo vzťahu 

k prezentovanému porovnaniu definície manželstva podľa zák. čl. XXXI/1894 a ABGB. Problematiku 

riešenia (ne)zmluvného charakteru manželstva v histórii autorka zaujímavo pertraktuje aj v ďalšom 

texte, konkrétne napr. v kapitole venujúcej sa zániku manželstva.  

Štvrtá kapitola opisuje vznik manželstva, ktorý zaznamenal výraznú zmenu oproti stáročia zaužíva-

nému prístupu prameniacemu v ideologicky odlišnom období. Piata kapitola je zameraná na právnu 

úpravu prekážok manželstva, výrazne zjednodušenú oproti predchádzajúcej úprave. Práva 

a povinnosti manželov autorka komplexne hodnotí v rámci šiestej kapitoly s ich historickoprávnou 

reflexiou k Všeobecnému rakúskemu občianskemu zákonníku, platnému v českých krajinách 

a Manželskému zákonu z roku 1894, platnému na území Slovenska. Obsahom predmetnej kapitoly sú 

aj majetkové vzťahy medzi manželmi založené na inštitúte tzv. zákonného majetkového spoločenstva 

manželov, ktorý autorka špecifikuje a porovnáva s inštitútom predchádzajúcim - koakvizíciou. 

Posledná siedma kapitola monografie je venovaná spôsobom zániku manželstva (s dôrazom na zru-

šenie manželstva rozvodom). Zákon o rodinnom práve upustil od prechádzajúceho vymedzenia roz-

luky (v dnešnej terminológii rozvodu) a rozvodu od stola a lôžka a zaviedol len jeden inštitút - rozvod 

manželstva. Zákon podobne upustil od taxatívneho výpočtu dôvodov rozvodu manželstva a uzákonil 

len jeden všeobecný dôvod, tzv. hlboký a trvalý rozvrat manželstva, ktorý nastal z dôležitých dôvo-

dov, pri zachovaní tzv. princípu viny. O rozvod manželstva v zmysle predmetnej právnej úpravy ne-

mohol požiadať ten z manželov, ktorý rozvrat výlučne zavinil, ak by s návrhom nevinný manžel nesúh-

lasil. Konštatovanie viny na rozvrate manželstva súdom prinášalo závažné právne následky, či už vo 

vzťahu k uzatvoreniu nového manželstva, k rozdeleniu majetku patriaceho do zákonného majetkové- 

                                                            
1 Právna úprava v podobe zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine (rovnako aj v zákone o matrikách č. 154/1994 Z. z. a v jeho vyko-
návajúcej vyhláške č. 302/1994 Z. z.) a vracia k terminológii „snúbenec“, „snúbenci“  vo význame osôb (muža a ženy), ktoré 
chcú uzavrieť manželstvo.  
2 HERCZEGH, M.: Magyar Házassági Jog. Budapest: Pallas Irodalmi És Nyomdai Részvénytársaság, 1896, s. 1-6. 
3 RAFFAY, F.: A Magyar Házassági Jog- 1894. Évi XXXI. Törvényczikk. Budapest: Grill Károly cs. és kir. udvari könyv-
kereskedése, 1902, s. 5-6.     
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ho spoločenstva manželov alebo k určeniu výšky príspevku na výživu rozvedeného manžela. Od výro-

ku o vine súd upustil, ak ho o to požiadali obidvaja manželia. Novelizácia zákona z roku 1955 prinies-

la obmedzenie princípu viny na rozvrate manželstva, v zmysle čoho súd mohol manželstvo rozviesť aj 

bez súhlasu nevinného manžela, majúc pritom na zreteli záujem spoločnosti, ak manželia spolu dlhšiu 

dobu nežili. Napriek tomu, že zisťovanie viny na manželských problémoch malo tiež pôvod 

v kánonickom práve, socializmus si tento výchovný prístup, hoci nie rigidne, prisvojil. Vzhľadom na 

osobité postavenie rodinného práva to nemožno považovať za nič neobvyklé, napokon, aj 

v súčasnosti súd napr. pri určení príspevku na výživu rozvedeného manžela prihliadne na príčiny roz-

vratu vzťahov medzi manželmi.4 Osobitný prínos predmetnej kapitoly možno vidieť v analýze súdnej 

praxe a pokusu o sociologickú sondu vo vzťahu k reálnemu uplatneniu danej právnej úpravy 

v reálnom živote.  

Monografia predstavuje jasne štruktúrované a logicky vystavané dielo objasňujúce historickú právnu 

úpravu v podobe zákona o rodinnom práve z roku 1949 na báze širších dobových súvislostí jazykom, 

ktorý robí publikáciu dostupnou pre viaceré cieľové skupiny. Autorka sa nevyhýba hodnoteniam 

a nepodlieha „modernému“ zavrhovaniu všetkého historického, čo osobitne platí o dobe 1948 – 

1989. Z monografie je zrejmá dvojjedinosť rodinnoprávnych predpisov, ktoré charakterizuje tradicio-

nalizmus a snaha o zohľadnenie novej sociálnej reality, ktoré v minulosti boli a aj v súčasnosti sú kľú-

čovými pri ich tvorbe. Ich východiskom je určite ich dôležité vyvažovanie a táto idea na svojej aktuál-

nosti nestráca.  

 Miriam Laclavíková – Ingrid Lanczová

                                                            
4 § 72 (2), zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Antonín Ignác Hrdina – Hedvika Kuchařová: Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové,  

Historicko-právní studie z manželského práva  

Praha: Karolinum, 2017, 352 s. 

(ISBN 978-80-246-3360-2) 

 
Pro prof. Antonína I. Hrdinu je tato knížka již třetím šporkovským 

výstupem. A každý následující je o něco zajímavější. Poslední knížka 

se věnuje sňatku Anny Kateřiny Šporkové, a to převážně na základě 

studia zejména původních latinských pramenů, které jsou v originále 

i v českém překladu uvedeny v objemné příloze. 

Před čtenářem se odvíjí příběh podivného sňatku dcery Františka 

Antonína hraběte Šporka. Ženichem byl František Karel Rudolf, svo-

bodný pán Svéerts z Reistu, kterému Špork vymohl v roce 1718 titul 

hraběte. K nelibosti Františkovy rodiny, se od  svého povýšení psal 

jako hrabe Swéerts- Špork. 

V čem ale spočívaly překážky spojené s tímto sňatkem? Nedobrou 

úlohu tu hrály církevní byrokracie a přílišný formalismus, který uza-

vření toho sňatku provázel., ale rovněž i osobní spory a majetkové zájmy jednotlivých zúčastněných. 

Šporkovi se bezesporu podařil vskutku husarský kousek. Provdal dceru – není vyloučeno, že proti její 

vůli – a porušil přitom všechny církevní regule. K uzavření sňatku především došlo před nekompe-

tentním duchovním. Teprve následně se Šporkovi podařilo sňatek zpoplatnit. Celá kauza zásluhou 

Šporka, litoměřické biskupské konzistoře a zejména apoštolské nunciatury dopadla dobře ve smyslu 

staré zásady – Roma locuta, causa fiinita. 

Knihu uvádí předmluva litoměřického generálního vikáře Stanislava Přibyla, který mimo jiné píše, že 

situace ,,kolem životních osudů Šporkovy dcery Kateřiny se blíží spíše dobrodružnému románu, kde 

není nouze o emoce a zvraty...“. 

Autoři velmi dobře vystihli v sedmi kapitolách osudy lidí, kteří prakticky nemohli sami rozhodovat o 

svém životě. Doba vlády Karla VI. před čtenářem defiluje v oblasti manželského práva. 

Podívejme se ale nyní podrobněji na strukturu samotné knihy. V první kapitole představují autoři 

protagonisty příběhu – Annu Kateřinu Šporkovou a Františka Karla Rudolfa barona te Swéertsu. Ve 

druhé kapitole se autoři věnují vývoji úpravy manželství v právu. 

Třetí kapitola se zabývá otázkou souhlasu Šporkovy dcery k uzavření manželství s Františkem Rudol-

fem. Souhlasila s ním opravdu svobodně?  

Čtvrtá kapitola poukazuje na překážku pokrevního příbuzenství mezi snoubenci. Jejich předkové byli 

spříznění, a to dokonce dvojnásobně. Pátá kapitola líčí dvojí dispens od manželské překážky pokre-

venství. V té souvislosti popisují autoři velmi zajímavě právní úpravu dispensace. 

Šestá kapitola se věnuje dvojímu manželskému slibu snoubenců a analýze této skutečnosti. Zvláště 

zajímavé je líčení průběhu druhého manželského slibu a jak uvádějí spoluautoři v názvu subkapitolky, 

„divoké“ svatbě v Kuksu. 
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Sedmá kapitola směřuje ke katarzi, kdy dochází k zpoplatnění manželství Anny a Františka. 

Závěr pak uzavírá shrnutím a vyhodnocením zkoumané problematiky celkový obsah vysoce odborné 

a přitom čtivé knihy. 

Podívejme se ale na Závěr blíže, neboť zde svěží a netradiční formou vystavují vysvědčení hlavním 

postavám příběhu. Nejlépe v hodnocení dopadli manžel Šporkovy dcery, litoměřická biskupská kon-

zistoř i když ta s jistou výhradou, neboť litoměřický oficiál Tomáš Hübner byl ve svém jednání a roz-

hodování přece jen opatrnější a apoštolská nunciatura, nejhůře pak pražská konzistoř reprezentova-

ná tehdejším světícím biskupem Danielem Josefem Mayerem. Biskup se choval vůči baronu Swéert-

sovi hrubě, dopouštěl se lží a spolupracoval se světskou mocí v neprospěch Šporkovy dcery a jejího 

snoubence. 

Recenzentka si nedovedla představit, že po dvou šporkovských knihách bude následovat třetí a stále 

bude o čem smysluplně psát. Neobjeví se nakonec ještě čtvrtá kniha se šporkovskou tématikou? Re-

cenzentku by to, pokud by k tomu došlo, vůbec nepřekvapilo. 

 Karolina Adamová 
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

CIZINCI, HRANICE A INTEGRACE V DĚJINÁCH  
Petr Bělovský, Michal Skřejpek, Kamila Stloukalová (eds.) 
  
ISBN 978-80-87284-62-9 
 
 
Auditorium, Praha, 2016, 256 stran 

 

 

 

 

PRÁVNE FORMY PERZEKÚCIE A TRESTNÉ PRÁVO  
NA SLOVENSKU V ROKOCH 1938 - 1945 
Katarína Zavacká 
 
ISBN 978-80-224-1555-2   
 
 
VEDA, Bratislava, 2016, 190 stran 

 

 

 

 

PRAMENE K PRÁVNYM DEJINÁM SLOVENSKA II. 
Ladislav Vojáček, Tomáš Gábriš 
  
ISBN 978-80-8173-037-5 
 
 
Heuréka, Bratislava, 2017, 224 stran 
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ZMENY V POZEMKOVOM VLASTNÍCTVE V 20. STOROČÍ 
Peter Sokolovič 
  
ISBN 978-80-8105-792-2 
 
 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 2016, 355 stran 

 

 

 

 

CÍRKEVNÍ PRÁVO 
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák 
  
ISBN 978-80-7502-192-2 
 
 
Leges, Praha, 2017, 424 stran 

 

 

 

 
KONFESNÍ PRÁVO                         
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák 
  
ISBN 978-80-7502-118-2 
 
 
Leges, Praha, 2016, 416  
stran 

 

 

 

V ČELE OBČANSKÝCH ELIT: ADVOKÁTI A SPOLEČNOST NA 
MORAVĚ V LETECH 1869–1914 
Martin Rája 
  
ISBN 978-80-87709-09-2 
 
 
Matice moravská, Brno, 2015, 396 stran 
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KNIHY  
EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY  

VYDANÉ V KOEDICI 
 

 

 

KAMPAŇ PROTI SLOVENSKÉMU BURŽOAZNÍMU 
NACIONALISMU 
Ján Štefanica 
  
 
ISBN 978-80-87475-52-2 
(The European Society for History of Law) 
 
ISBN 978-80-7418-273-0 
(KEY Publishing) 
 
 
 
The European Society for History of Law, Brno, 2017,  
252 stran 

 
 

Období 50. let dvacátého století poznamenáno bipolarizovaným světem bylo v Československé re-

publice charakterizováno bojem proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli. Politicky motivované procesy, 

ve kterých hrál hlavní roli údajný nacionalismus odsouzených, se odehrály téměř ve všech státech 

tehdejšího východního bloku. Tažení proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu bylo charakteris-

tické tím, že otázka státoprávního postavení Slovenska v unitárním státě byla kritizována slovenský-

mi reprezentanty bez ohledu na jejich stranickou příslušnost už v období první republiky. V pováleč-

ném Československu se problém přenesl do komunistických stranických struktur i centralistických 

vlád, v nichž byly slovenské požadavky vnímány optikou separatismu a zrady společných ideálů. Ten-

to konflikt byl trestněprávně završen kauzami s buržoazními nacionalisty.  

Objektem dlouholetého výzkumu autora a také obsahem předkládaného monografického zpracová-

ní je ideologická konstrukce slovenského buržoazního nacionalismu, interpretace dobových právních 

norem a jejich aplikace v politicky motivovaných procesech. Monografie podává problematiku z 

historicko-právního hlediska se zaměřením na dobový stav trestního práva, s představením hmotně-

právních i procesněprávních aspektů nejdůležitějších procesů a jejich zasazením do mezinárodního i 

vnitropolitického prostředí. Nabízí odbornou analýzu zpracovanou za použití rozsáhlého, dosud ne-

publikovaného archivního materiálu. Zároveň uvádí víceré dosud nezpracované politické procesy. 

Práce je určena nejen pro odbornou veřejnost z okruhu právních historiků a historiků, ale snad bude 

přitažlivá i pro širokou laickou veřejnost. 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW (vol. 8, č. 1/2017) 

 

 

BOOK REVIEWS 
Eva Kell – Sabine Penth (Hrsg.): Vom Empire zur Restaura-
tion. Die Saarregion im Umbruch 1814-1820 

Patricia Zambrana Moral: Estudios de Historia del Dere-
cho penal. Vindicatio, inimicitia y represión penal en el 
Derecho español medieval y moderno  

Guido Fontaine: Fraulautern im Dritten Reich – die Geist-
lichkeit im Widerstand 

Janine Wolf: Aspekte des Urheberrechts bei Carl Maria 
von Weber, Albert Lortzing und Otto Nicolai  

Johannes M. Geisthardt: Zwischen Princeps und Res Pu-
blica. Tacitus, Plinius und die senatorische Selbstdar-
stellung in der Hohen Kaiserzeit  

Susanne Hähnchen: Rechtsgeschichte. Von der 
Römischen Antike bis zur Neuzeit  

Christian Fischer – Walter Pauly (Hrsg.): Höchstrichterliche Rechtsprechung in der frühen Bundesre-
publik 

Michael Stolleis: Margarethe und der Mönch. Rechtsgeschichte in Geschichten  

Joachim Rückert: Abschiede vom Unrecht. Zur Rechtsgeschichte nach 1945 

Andreas Groten: Corpus und universitas: römisches Körperschafts- und Gesellschaftsrecht: zwischen 
griechischer Philosophie und römischer Politik 

 

TABLE OF CONTENTS 

Peter Lutz Kalmbach: The German Courts-martial and their Cooperation with the Police Organizati-
ons during the World War II  

Martin Löhnig: Zur Geschichte des Erbverzichts  

Raluca Enescu: The Imperial Court of Justice, Police Authorities and Bertillon’s Measurements  

Marta Rodrigues Maffeis Moreira: Medical Responsability in Roman Private Law  

Gábor Hamza: Römisch-Holländisches Recht (Roman-Dutch law, Romeins-Hollands recht, Romeins-
Hollands reg) und sein Geltungsbereich in Europa und außerhalb Europas  

István Sándor: The Medieval History and Development of Company Law  

Guy Lurie: What is Modern in the State of Exception?  

Ivan Kosnica: Citizenship in Croatia-Slavonia during the First World War  

József Szalma: Solidary and Divided Liability of Joint Tortfeasors - with Special Regards to the Provi-
sions of the New Hungarian Civil Code  

Michał Gałędek: Juridification as an Ideology of Polizeiwissenschaft in 18th Century  

Adolfo Antonio Díaz-Bautista Cremades – Patricia Blanco Díez: Execution of Tax Credits in Rome  
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Iván Siklósi: Some Thoughts on the Inexistence, Invalidity and Ineffectiveness of Juridical Acts in 
Roman Law and in its Subsequent Fate  

János Jusztinger: Economic Significance of the Ancient Roman Superficies  

Janos Erdődy: “Parsimonia atque tenuitas apud veteres custodita sunt” Certain Aspects of Laws Pre-
venting Extravagant Expenditures in Roman Law  

Ibolya Katalin Koncz: Morning-gift, a Special Marital Legal Instrument  

Máté Pétervári: The History of Hungarian Civil Service from the Austro-Hungarian Compromise of 
1867 to the First World War 

Katalin Siska: Thoughts on the Special Relationship between Nationalism and Islam in Particular the 
Late Ottoman Empire and the Early Turkish Republican Era  

Jiří Bílý: The Basic Methodology Problems in Study of Medieval Political and Legal Thought  

Veronika Steinová: National Mobilization of Labour Force in Czechoslovakia (1945 – 1949)  

Vojtěch Vrba – Pavel Homolka: Constitutional Conflict as the Basis for American Revolution  

 

REPORTS FROM HISTORY OF LAW 

Ludwig Marum zum Gedenken – Zur Verleihung des Marum-Preises 2016 an Diemut Majer  

„Gemeinsame Elemente des österreichischen und ungarischen Familienrechts zur Zeit der Doppel-
monarchie und innerhalb der EU”. Bericht über das Forschungsseminar der Dezső-Márkus-
Forschungsgruppe für Vergleichende Rechtsgeschichte (Pécs, den 25.-28. Oktober 2016) 

„Nichtgeborene Kinder des Liberalismus? – die Zivilgesetzgebung in Mitteleuropa in der Zwischen-
kriegszeit“ 

In memoriam Imre Molnár (*1934 – †2016)  

Zum 30. Todestag von Christian Broda: Lebensskizze und Reformen  
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 46/2 

 

 

STATĚ 
Tomáš Havel: Pojetí suverenity lidu v antické filosofii a 
právním myšlení 

Miroslav Černý: Vztah mezi římským a kanonickým prá-
vem ve středověku a papežská konstituce Super specu-
lam. Několik stručných poznámek k rozsáhlé problemati-
ce. 

Lukáš Králík: Publikace soudních rozhodnutí po vzniku 
československého státu 

Jakub Drápal: Postup advokátského stavu v českých ze-
mích proti židovským advokátům před druhou světovou 
válkou 

Kristína Novanská-Kručayová, Adriana Švecová: Arizácia - 
negácia práva na vlastníctvo v Slovenskom štáte (1939 – 
1945) 

Michal Malatinský: Kolektívna zodpovednosť v rozsud-
koch Národného súdu (1945 – 1947)  

MATERIÁLY 

Radim Seltenreich: „Substantive due process“ amerického ústavního práva – jeho vznik, vzestup, 
úpadek a znovuoživení 

Thomas Simon: „Ius Publicum“ im 19. Jahrhundert: Die Bedeutung des „Historischen Staatsrechts“ 
und des „staatsrechtlichen Arguments“ in den Ländern der Habsburger Monarchie 

Lothar Höbelt: Egbert Belcredi, die mährischen Konservativen und das böhmische Staatsrecht 

Vladimír Kindl: Ještě jednou o pokusu zřídit stolici dělnického práva na Právnické fakultě Karlovy 
univerzity a jeho širších souvislostech 

René Petráš, Petr Novák: Německá menšina v Československu 1948 až 1989 

Ivan Halász: Maďarská právna komparatistika pred rokom 1989 a jej československé súvislosti (Dile-
my, témy a osobnosti) 

Pierre-Yves Greber: Dvacet let vědecké spolupráce Ženevy a Prahy v oblasti práva sociálního zabez-
pečení (1992 – 2013) 

 

RECENZE 

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Konfesní právo. Praha: Leges, 2015, 416 s. (Marek Novák) 

Adriana Švecová: Trnavské meštianske závety: (1700-1871). I. zväzok (718 strán), II. zväzok (700 
strán). Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2014. (Jozef Beňa) 

Ota Ulč: Komunistická justice a třídní boj. Brno: Stilus Press spol. s. r. o., 2016, 252 s. (Stanislav Pol-
nar) 



Strana | 16  

 

 
Marina Mariettiová: Machiavelli (Filosof nutnosti). Praha: Brno, 2016, 334 s. (Radim Seltenreich) 

Acta Humana – Human Rights Publication 4/2015 New Vol. III. Budapešť: NKE Szolgáltató Ltd., 2015, 
68 s. (Klaudia Marczyová, Jakub Chrenšť) 

Karolina Adamová, Antonín Lojek, Karel Schelle, Jaromír Tauchen: Velké dějiny zemí Koruny české, 
Svazek V. Stát. Praha: Paseka, 2015. (Martina Pospíšilová) 

Peter Vyšný: Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi. Trnava: Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, 2015. 196 s. (Ján Puchovský) 

Jaromír Tauchen: Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2016, 480 s. (Veronika Steinová) 

 

Plný text PHS č. 46/2 je dostupný na tomto odkazu: 
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=92299  

http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=92299
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SBORNÍK – VOJNA A VOJENSTVO V PRAVE  
Alexandra Letková, Miroslav Lysý, Michal Považan (eds.) 

Univerzita Komenského v Bratislavě, Bratislava, 2016, 250 stran, ISBN 978-80-7160-418-1 
 

 

Martin Skaloš: Porušenie práva bojujúcimi štátmi pri 
ozbrojených konfliktoch a jeho historický kontext  

Martin Homza: Niekoľko slov k dialógu svätého Konštan-
tína Filozofa s Agarénmi (Saracénmi) a otázke chápania 
vojny v ňom  

Matej Mlkvý: Vplyv rímskeho práva na formovanie kon-
cepcie okupácie v medzinárodnom práve  

Tomáš Gábriš: „Bellum omnium contra omnes“ - stredo-
veké konflikty a ich urovnanie ako súkromná vojna a súk-
romný mier?  

Ján Sombati: Modlitba, práca, boj. Bežný život príslušníka 
rytierskeho duchovného rádu vo Svätej zemi (1099 — 
1291)  

Peter Vyšný: Španielske dobytie Nového sveta a idea 
spravodlivej vojny  

  

Ján Štefanica: Vybrané aspekty vzniku medzinárodnoprávnych noriem o stíhaní vojnových zločincov 

Ján Šurkala: Vplyv tzv. Martensovej klauzuly na vývoj medzinárodného humanitárneho práva   

Martin Magdolen – Adam Máčaj – Ivan Ľuba: Chemické zbrane v medzinárodnom práve 

Štefan Siskovič – Miriam Laclavíková: Vplyv Veľkej vojny na formovanie československého štátu a 
jeho právneho poriadku 

Michal Malatinský: Fašistické represálie na Slovensku z právneho hľadiska  

Ivana Šošková: Úprava adopcie v časoch vojnového slovenského štátu 
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Konference „Právo v běhu času“, Plzeň 25. a 26. květen 2017 
 

Ve dnech 25. a 26. 5. 2017 pořádala Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity 

v Plzni mezinárodní konferenci „Právo v běhu času“, které se zúčastnilo přes padesát právních histo-

riků z České republiky, Slovenska a Polska. Vedle akademických pracovníků zde vystoupilo i několik 

studentů doktorských a magisterských studijních programů právnických fakult z České republiky a 

Slovenska. Konference byla pojata jako setkání právních historiků bez tematického vymezení, respek-

tive s širokým zaměřením na právní dějiny jako takové. Cílem bylo umožnit jednotlivým účastníkům 

představit své aktuální výzkumy ostatním konferujícím. Příspěvky přednesené na konferenci se věno-

valy převážně evropské právní historii 19. a 20. století, avšak bylo možné vyslechnout příspěvky ze 

všech období historie od středověku až po současnost, a to z oblastí trestního, veřejného i soukro-

mého práva. Jednotlivé konferenční bloky byly organizovány zejména na základě časových preferencí 

přednášejících, takže, ostatně i vzhledem k pestrému zaměření příspěvků, neměly, stejně jako celá 

konference, jednotící téma.  

Konferenci zahájil děkan fakulty doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., který se ve svém úvodním slovu zaměřil 

nejen na svůj vztah k právním dějinám, ale také se zamýšlel na tím, kdy se právník stává právním his-

torikem. Následoval první blok moderovaný doc. JUDr. et PhDr. Tomášem Gábrišem, PhD., LL.M., MA 

(PF UK, Bratislava). Vystoupili v něm doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. (FPR ZČU) s příspěvkem „Tisko-

vé právo a prosincová ústava 1867“, JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D. (PF UP, Olomouc) s příspěvkem 

„In dubio pro traditio. K problematice metod historického výkladu“, JUDr. Marek Starý, Ph.D. (PF UK, 

Praha) s příspěvkem „… inspekcí nad hospodářstvím statkův komorních k sobě přijal“. Hospodářská 

kontrola ve Frýdlandském vévodství, její právní a personální zabezpečení“, JUDr. Alexandra Letková, 

PhD. představila příspěvek zpracovaný spolu s Mgr. et Mgr Andreou Kluknavskou, PhD., LL.M. (PF UK, 

Bratislava) na téma „Formy korupcie na území Slovenska v 20. storočí“ a zakončil ho JUDr. Mgr. Vác-

lav Valeš, Ph.D. (FPR ZČU) s příspěvkem „Vývoj vlastnického práva k někdejšímu velkostatku Pátek u 

Loun od roku 1918 do současnosti“. Ve druhém bloku příspěvků, moderovaném JUDr. Markem Sta-

rým, Ph.D., vystoupil doc. JUDr. et PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA s příspěvkem „Uhorské 

trestné právo medzi súkromným a verejným právom“, po něm následovali příspěvky JUDr. Viléma 

Knolla, Ph.D. (FPR ZČU) – „mit verpotener Were“ aneb k zákazu zbraní ve středověkém Chebu“, JUDr. 

Jan Podola, Ph.D. (ZČU) „Proměny v orgánech vysokých škol od roku 1990 do současnosti“, JUDr. Petr 

Dostalík, Ph.D. (FPR ZČU) s příspěvkem s provokativním názvem „Význam meretrix v dějinách právní 

vědy aneb jak J. Sedláček a V. Kubeš kupovali nevěstinec“ a JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. (FPR ZČU) 

s příspěvkem „Mezníky daňových soustav na území Čech“. Po obědě následoval konferenční blok 

moderovaný JUDr. Pavlem Salákem, Ph.D. (PF MU, Brno). Jako první v něm prezentovali svůj společný 

příspěvek „Formovanie ochrany práv zamestnanca“ doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. a doc. JUDr. 

Mgr. Andrea Olšovská, PhD. (PF TU, Trnava). Po nich vystoupili dr hab. Marian Małecki, prof. WSA 

(WPiA UJ, Kraków) s příspěvkem „Namiestnictvo Galicyjskie 1861 – 1918“, Mgr. Barbora Hanzová, 

Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR) s příspěvkem „K právnímu lexiku starších zábavně-naučných pří-

ruček práva“, příspěvek „V rodině u Becherů pijou Becherovku přímo ze džberů“ (osud Becherovky 

očami práva)“ zpracovaný spolu s Mgr. et Mgr Andreou Kluknavskou, PhD., LL.M. opět představila  
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JUDr. Alexandra Letková, PhD. představila příspěvek (PF UK, Bratislava) a blok zakončil JUDr. Ondrej 

Podolec, PhD. (PF UK, Bratislava) s příspěvkem „Dva obuškové zákony“. Čtvrtý a poslední blok první-

ho dne moderovaný JUDr. Antonínem Lojkem, Ph.D. (FPR ZČU) zahájil svým příspěvkem „Právna oby-

čaj ako živý prameň práva“ Mgr. Ján Šurkala (PF UK, Bratislava). Po něm následovali příspěvky Vojtě-

cha Vrby (FPR ZČU) „Pirátství a trest“ a Mgr. Martina Prokeše (Divadelní fakulta, JAMU, Brno) „O zří-

zení JAMU a zřízení, zrušení a obnovení jejich fakult“. Konferenční program doplnil i nezbytný spole-

čenský večer, zorganizovaný v prostorách plzeňské restaurace Na parkánu.  

Pátek byl zahájen konferenčním blokem, který moderoval JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. Jako první v něm 

vystoupila dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ (WPiA UJ, Kraków) s aktuálním příspěvkem 

„Problematyka trwałości konstytucji w dziejach państwa polskiego“. Po ní následovali dr hab. Paweł 

Cichoń (WPiA UJ, Kraków) s příspěvkem „Ochrona porzadku i bezpieczenstwa publicznego w usta-

wodawstwie Wolnego Miasta Krakowa 1815 – 1846“, Mgr. Alžběta Perejdová (PF MU, Brno), která 

představila příspěvek „Záložné v ABGB a NOZ vo svetle dobovej judikatury“, dr hab. Andrej Wrzyszcz, 

prof. nadzw. (WPiA UMCS, Lublin) s příspěvkem „Prawo karne materialne na ziemiach polskich 

wcielonych do Rzeszy Niemieckiej w latach 1939 – 1945“, JUDr. Tomáš Pezl (FPR ZČU), který připo-

mněl „Sto let Balfourovy deklarace“ a blok zakončili dr. Władysław Pęksa (WPiA UMCS, Kraków) a dr. 

Anna Kociolek-Pęksa (SGH, Warszawa) se společným příspěvkem „O różnicach w ujęciu pojęcia legi-

tymizacji prawa w ujęciu nauk historyczno-prawnych oraz nauk społecznych. Aspekt porównawczy“. 

Poslední šestý blok byl moderován JUDr. Tomášem Pezlem. Vystoupili v něm JUDr. Marek Chudoba 

(PF UP, Olomouc) „Telekomunikační právo na území ČR v průběhu času“, Bc. Sára Allafová (FPR ZČU) 

„Případ Lampleigh v Braithwaite (1615) – jak současné anglické právo čerpá z právní historie“, JUDr. 

Pavel Salák, Ph.D. (PF MU, Brno) „Méně známé argumenty proti obligatorní civilní formě uzavření 

manželství za 1. republiky“ a Bc. Pavel Homolka (FPR ZČU) „Ashford v Thornton (1818) 106 ER 149 

aneb poslední soud, který téměř skončil soubojem, na území Velké Británie“. 

Přes (či právě pro) široký tematický záběr byla konference velmi zajímavá a přítomné účastníky jistě 

v mnohém obohatila. Pro ty, kteří se jí nezúčastnili je dobrou zprávou, že konferenční příspěvky bu-

dou publikovány ve sborníku v rámci řady Acta historico-iuridica Pilsnensia. 

Vilém Knoll 
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Konference „Římské právo a křesťanství“, Plzeň 26. a 27. květen 2017 

 

Ve dnech 26. a 27. 5. 2017 uspořádala Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univer-

zity v Plzni již 19. setkání právních romanistů z České republiky a ze Slovenské republiky, tentokrát na 

téma „Římské právo a křesťanství“, jehož hostitelem se stala podruhé a to přesně po deseti letech. 

Konference se zúčastnilo bez mála čtyřicet právních romanistů z České republiky, Slovenska a Ra-

kouska. Přednesené konferenční příspěvky byly ve většině případů zaměřeny na vztah a vzájemný vliv 

římského práva a křesťanství společně s vývojem postavení křesťanství a křesťanů v období starověku 

a středověku. 

Tak jak je již při těchto setkání dlouho zvykem, byla konference zahájena v pátek. Po úvodních slo-

vech proděkana pro vědu a výzkum pořádající fakulty JUDr. Viléma Knolla, Ph.D., a odborného garan-

ta konference doc. JUDr. Miroslava Černého, Ph.D., JU.D. následovala slavnostní večeře v prostorách 

pořádající fakulty a následně posezení v tradiční plzeňské restauraci „U Salzmanů“.  

Sobota byla věnována jednotlivým odborným blokům. První, moderovaný prof. JUDr. Michalem 

Skřejpkem, DrSc. (PF UK, Praha), zahájil svým příspěvkem „Křesťanství, hereze, římské právo“ doc. 

JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D. Po něm vystoupili JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. (PF UP, Olomouc) 

s příspěvkem „Vliv křesťanství na pojetí římské aequitatis“, JUDr. Veronika Kleňová, PhD. (Johannes 

Kepler Universität Linz) s příspěvkem „Donatio mortis causa, quae sub condicione solvatur?“, Mgr. et 

Mgr. Terezie Pilarová a Mgr. Adam Talanda (FF UP, Olomouc) se společným příspěvkem „Úvahy nad 

dopisem Petra Damiána o stupních příbuzenství“, JUDr. Tomáš Pezl a JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. (FPR 

ZČU) s příspěvkem „Birkat Haminim jako základ křesťanství?“ a JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (PF UK, Praha) s 

příspěvkem „Vztah člověka k věci podle římského práva a dle křesťanského myšlení“. Druhý blok mo-

deroval doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D. a své příspěvky v něm představili prof. JUDr. Michal 

Skřejpek, DrSc. – „Nomen iuris“, doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. (PF UK, Praha) – „Nekřesťanská cena při 

uzavírání trhu napříč staletími“, Mgr. Ján Šurkala (PF UK, Bratislava) – „Interakcia křesťanstva a po-

hanskej idey prirodzenej spravodlivosti“, JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. (PF MU, Brno) – „Právo 

dědické a církevní majetek“ a Mgr. Matej Pekarik, PhD. (VSPP, Ostrava) – „Vplyv křesťanstva na rím-

ske manželské právo“.  

Po obědě vystoupili ve třetím bloku moderovaném doc. JUDr. Vladimírem Vranou, PhD. (PF UPJS, 

Košice) doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. (PF TU, Trnava) s příspěvkem „Gregoriánska reforma a 

rímske právo“, Mgr. Peter Mach, PhD. (PF TU, Trnava) s příspěvkem „Otroctvo a uprednostňovanie 

kresťanov od cisára Konštantina – niekoľko poznámok“ a Mgr. Marek Novák (PF UK, Praha) s příspěv-

kem „Ostatky mučedníků a svatých pohledem římského práva“. Poslední čtvrtý blok moderoval doc. 

JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. a vystoupili v něm doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. (PF UK, Bratislava) 

s příspěvkem „Institutum Neronianum – otázky nad Nerónovým zákonom voči kresťanom“, PhDr. 

ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. (FF ZČU, Plzeň) s příspěvkem „Recepce římského práva a jeho 

vliv na utváření gregoriánské reformy“, Mgr. Martin Šlosar (PF UK, Praha) s příspěvkem „Fas a křes-

ťanství“ a Bc. Jan Ullmann (PF UK, Praha) s příspěvkem „Změny římského práva trestního zapříčiněné 

christianizací“. Konferenci pak zakončil krátkým vystoupením prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 

Účastníci konference několikrát vzpomenuli nepřítomného nestora československé právní romanisti-

ky prof. JUDr. Petera Blaha, CSc., Dr. h. c., kterému zaslali společnou zdravici. 
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Konferenční příspěvky budou, stejně jako před deseti lety, publikovány ve sborníku v rámci řady Acta 

historico-iuridica Pilsnensia. Hostitelem výročního 20. setkání právních romanistů ČR a SR v roce 2018 

bude Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Vilém Knoll 
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V. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů se zastřešujícím 

tématem „Právní tradice střední a východní Evropy“, Bratislava 29. a 30. červen 2017 
 

Katedra právních dějin a právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě 

hostila ve dnech 29. a 30. června 2017 dnes již tradiční setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru 

právních dějin a římského práva, které se letos konalo již popáté. Poprvé se doktorandi těchto dvou 

právních odvětví setkali na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2013 a od té doby 

se tato pravidelná většinou červnová setkávání stala již tradicí. Letošní doktorandská konference se 

od těch předchozích lišila tím, že se přednesené příspěvky měly společné zastřešující téma, kterým 

byly právní tradice střední a východní Evropy. V prvním jednacím dnu zazněly následující příspěvky: 

• Dejiny a tradície: pohľad H. Arendtovej  

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA. (PraF UK v Bratislave)  

• Vznik manželstva na počiatku 20. storočia a tradície vidieckej komunity  

doc. Miriam Laclavíková, PhD. (PF TT v Trnave)  

• Tradice římského práva ve střední Evropě  

JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. (PF UP v Olomouci)  

• Rímske právo súkromné vo svojom historickom vývoji a Justiniánskom spracovaní  

doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. (PraF UK v Bratislave) 

 

V druhém jednacím dni byly příspěvky rozděleny do dvou sekcí. V první sekci nazvané „Právní tradice 

střední a východní Evropy“ byly proneseny následující příspěvky: 

• Právna obyčaj versus právny predpis vo veľkomoravskom práve  

JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD. (PF UMB v Banskej Bystrici) 

• Vývoj slovenského peňažníctva v období 19. Storočia  

Mgr. Zuzana Tomová (PraF UK v Bratislave) 

• Postavenie notára v kráľovskom meste Bardejov na prahu novoveku  

Mgr. Ján Šurkala (PraF UK v Bratislave) 

• Vývoj pojmu rozvrat manželstva od prvej ČSR po súčasnosť  

JUDr. Ingrid Lanczová (PF TU v Trnave)  

• Rozvod a rozluka manželství ve letech 1918-1938 v Československu  

Mgr. Martina Pospíśilová (PF MU v Brne) 

• Právo národov na sebaurčenie a rozpad federácií strednej a východnej Európy  

JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD. (PF UMB v Banskej Bystrici)  

• Publikace právních předpisů na Podkarpatské Rusi v době první republiky  

JUDr. Lukáš Králík, Ph.D. 

 

Druhá sekce nesla označení „Římské právo a právní dějiny včera a dnes“ a zazněly v ní následující 

příspěvky: 

• Rímskoprávna tradícia pri ochrane držby na území Slovenska  

Mgr. Matej Mlkvý, PhD. LL.M. (PraF UK v Bratislave) 
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• Nabytí plodů v římském právu  

Mgr. Marek Novák (PF UK v Prahe)  

• Edda jako zdroj tradice kompozičního principu v tzv. barbarském právu  

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. (PF MU v Brne) 

• Tradičné postavenie a predpoklady výkonu sudcovského povolania v českom právnom 

prostredí  

Mgr. Alžbeta Perejdová (PF MU v Brne)  

• Dodržiavanie ľudských práv v povojnovej ČSR  

Mgr. Katarína Bavlšíková (PraF UK v Bratislave)  

• Tradícia komposesorátov na Slovensku od stredoveku až do súčasnosti  

Mgr. Ján Sombati, PhD. (PraF UK v Bratislave)  

• Albánska krvná pomsta  

Mgr. Zuzana Illýová, PhD. (PraF UK v Bratislave) 
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Rozhovor s prof. JUDr. PhDr. Karolinou Adamovou, DSc. 

 

 
 

 

Kam se budou právní historie a římské právo podle Vás ubírat v blízké budoucnosti?  

(Mají-li tedy nějakou budoucnost?) 

Nejsem romanistka, ale právní historička se zaměřením na české a československé právní dějiny. Pro-

to se vyjádřím k tomuto oboru. Nechci tu podrobněji hovořit o obvykle uváděných argumentech o 

nezbytnosti výuky české právní historie na právnických fakultách, to znamená o využití právní historie 

např. v restitučních sporech či sporech o vlastnictví či o právní kulturnosti absolventů, které by bez 

znalosti právnické minulosti nedosáhli. 

Chci tu hovořit o nezbytnosti změny způsobu výuky dějin práva, neboť jinak ji jako samostatnou vědní 

a výukovou disciplínu patrně na právnických fakultách čeká soumrak. První kroky vedoucí k nápravě 

je možné zaznamenat – důraz na recentní dějiny či simulace politických procesů. 

Avšak stále se právní historie nevymanila z poněkud pozitivistického pojetí poplatného dobám Kapra-

sovým. 

K čemu je studentu práv znalost např. královských deputací a královských reprezentací či gubernií a 

dalších proměn státních i správních orgánů, když stejně pořádně neví důvody těchto změn a i obsa-

hová stránky mu uniká? Beztak to v krátké době po zkoušce zapomene. K čemu tato znalost slouží, 

když student neví zhola nic o právním myšlení té které doby a o hlavních trendech proměny státnos-

ti? To by si měl z výuky odnést. 
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Přimlouvám se i za využívání při výuce poznatků příbuzných věd, třeba etnografie, dějin umění či 

literatury. 

Ke konci aktivní akademické kariéry jsem tedy poněkud skeptická k možnosti obrození výuky právní 

historie v krátké době, ale snad mi trochu optimismu v tomto směru zůstalo. 

 

Jak hodnotíte současnou úroveň historickoprávní vědy a úroveň současné mladé generace právních 

historiků, zejména doktorandů? 

Úroveň historickoprávní vědy? Řekla bych, že je průměrná, i když několik hodnotných odborných 

publikací spatřilo světlo světa. Nelze také zapomenout na monumentální projekt právněhistorické 

encyklopedie iniciovaný brněnskými právními historiky. Přimlouvám se ale i za popularizaci právní 

historie, protože jinak zůstane omezena jen na úzký okruh lidí, a to by byla škoda. 

Pokud jde o mladou generaci právních historiků, mohu říci, že se mezi nimi nachází několik výrazných 

talentů. A snad budou mít tito mladí lidé dost trpělivosti a sil obor české a československé právní 

historie rozvíjet. Starší generace ví, že cesta právního historika není lehká, je provázena mnoha úska-

lími spočívajícími nejen v nutnosti archivního studia, a málokdy vede k výrazným a také potřebným 

výsledkům. Nebezpečím pro mladou generaci je také určitý vnější převážně ideologicky motivovaný 

tlak na proměnu interpretace některých historických jevů a skutečností. Tomu by se nemělo podlé-

hat. 
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 

 

 

 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA  

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 

 

100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA – 1918 / 2018 
 
Organizátoři:   Katedra historických věd FF ZČU v Plzni 

Ústav věd o umění a kultuře FF JČU v Českých Budějovicích 
 
Termín konání:  23.–24. května 2018 
 
Místo konání:  Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, Sedláčkova 15 
  
Konferenční jazyk: čeština, slovenština 
 
V roce 1918 skončila první světová válka a jedním z nových nástupnických států se po zhroucení Ra-
kousko-Uherska stalo i Československo. Stát, který hned od počátku dostal do vínku složitou část 
dědictví svého předchůdce – rozmanité národnostní složení svých obyvatel. Dědictví, které se pozdě-
ji, ve třicátých letech 20. století, ukázalo jako obtížně spravovatelné a jež se stalo jedním z důvodů 
konce první Československé republiky v roce 1938. Přitom téměř jedna třetina obyvatel svůj nový 
domov odmítala a obtížně se s ním identifikovala; jednalo se především o Němce, Maďary a Poláky, 
kteří se v důsledku událostí, jež nemohli ovlivnit, stali státními občany Československé republiky. 
Zbývající dvě třetiny (Češi a Slováci) naopak propadly euforii a oslavovaly vzniklý útvar jako něco, po 
čem dlouhá staletí toužily. 
Novému státu byla sice z historického hlediska vyměřena krátká existence pouhých dvaceti let, bě-
hem nichž si však prošel zajímavým vnitro - i zahraničněpolitickým vývojem, aby se ve třicátých letech 
20. století stal „ostrůvkem demokracie“ v rozbouřené Evropě, která se akcelerujícím způsobem chys-
tala opět na válečné hrůzy. První Československá republika se však zároveň zařadila mezi země 
s rozvinutým průmyslem, efektivním zemědělstvím a za západními státy nezaostávala ani v kulturní 
oblasti. 
 
Témata, s nimiž je možné se přihlásit: 
 

• politické, ekonomické, kulturní, sociální a demografické souvislosti vzniku Československa 

• menšinová politika ČSR 
• válečné představy o novém státě 

• osobnosti a vznik Československa 

• Československo a jeho noví sousedé 

• místa paměti a proměny způsobů vzpomínání na výročí vzniku Československa 
 

http://www.ff.jcu.cz/uvod?p_p_auth=lP8tuZWy&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=/my_sites/view&_49_groupId=10832&_49_privateLayout=false
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• podoby reprezentace vzniku Československa a osobností s ním spjatých ve vysoké i populární 
kultuře 

• proměny institucionální, socio-kulturní a každodenní sféry způsobené vznikem Českosloven-
ska 

 
Zájemce o aktivní účast na konferenci prosíme o zaslání abstraktu navrhovaného příspěvku (200–400 
slov) do 31. října 2017 na adresy: novoluk(at)khv.zcu.cz; pbilek(at)ff.jcu.cz  
 
Organizátoři si vyhrazují právo rozhodnout o zařazení přihlášených příspěvků, které by neměly pře-
kročit časový limit 20 minut, na program konference a počítají se zveřejněním referátů, které uspějí v 
nezávislém recenzním řízení. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolko-
vém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047. 
Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620. 
Redaktor: Jaromír Tauchen; členové redakční rady: Karel Schelle, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen. 
Kontaktní email: info@historyoflaw.eu 
Bulletin vychází minimálně čtyřikrát ročně. Archiv starších čísel je dostupný na www.historyoflaw.eu 
ISSN 2464-4889  
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BULLETIN 

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 3    roč. 3   10. říjen 2017      ISSN 2464-4889 

 

Vážení členové                                               

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

dovolujeme si Vám zaslat letošní třetí řádné číslo našeho bulletinu, ve kterém opět naleznete recenze 

a anotace celé řady nově vyšlých právněhistorických knih, obsahy několika právněhistorických časo-

pisů, pozvánky na konference, jakož i další informace z oblasti právní historie a římského práva. 

V tomto čísle opět otiskujeme rozhovor o budoucím vývoji právní historie a současné úrovni práv-

něhistorické vědy, tentokráte s prof. Ignácem Antonínem Hrdinou.  

Rádi bychom chtěli všechny členy i nečleny Evropské společnosti pro právní dějiny vyzvat, aby sami 

přispěli do tohoto bulletinu; především oceníme zprávy z konferencí, recenze či anotace knih. Pří-

padně budeme rádi i za zasílání pozvánek na konference. Je možné zveřejnit i diskuzní příspěvky či 

kratší zamyšlení vztahující se k oblasti právní historie. 

 

Představenstvo Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Katarína Zavacká: Právne formy perzkúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938-
1945.  

Bratislava Veda, 2017, 190 s. 
(ISBN 978-80-224-1555-2) 

 
Recenzovaná publikace je další z velmi hodnotných prací K. Zavacké. 

Ukazuje v nich jak právo cílevědomé vytvářené a využívané k prová-

dění politických zločinů a svévolné potlačování základních morálních 

hodnot se stává „neprávem.“  

V úvodu knihy – Právne formy etc. – autorka uvádí, že k obsahové 

deformaci a popření tradičních hodnot evropského ústavního, 

správního a trestního práva docházelo v Německu již počátkem 

třicátých let minulého století, kdy se A. Hitler domohl moci.  

K. Zavacká rovněž připomíná, že k volání po uplatnění postihů bez 

standardního rámce demokratického právního, sociálního a politic-

kého myšlení zaznělo na Slovensku již v podobě požadavků Hlinkovy 

Slovenské lidové strany, která se dostala k moci koncem roku 1938 

a po vzniku Slovenského štátu se stala vůdčí silou v zemi. K prvním normám tohoto druhu patřilo již 

vládní nařízení č. 32 Sl.z. Ze dne 24. března 1939 o zaisťovacom uväzneni nepriateľov Slovenského 

štátu, které zmocňovalo ministra vnitra, aby uvalil vazbu na osoby, které svojí dosavadní činností 

vzbudily a vzbuzují vážnou obavu, že budou překážkou v budování Slovenského státu. Následně byl 

ministrem vnitra zřízen koncentrační tábor, v němž byli vězni povinni za velmi těžkých podmínek 

vykonávat nucené práce.  

Zásadním krokem k legální diferenciaci a diskriminaci občanů bylo určení definice pojmu Žid, obsaže-

ný ve vládním nařízení č. 63 Sl. z. Vynětím skupiny lidí z ochrany právního řádu na základě příslušnosti 

ke konkrétnímu náboženství a následném zákazu výkonu většiny druhů jejich zaměstnání pod hroz-

bou sankcí, byl porušen základní princip právního státu-rovnost před zákonem.  

V obdobném duchu pokračovala tvorba legislativy Slovenské štátu v roce 1940. Byl přijat ústavní zá-

kon č. 210/1940 Sl., z ktorým sa vláda splnomocňuje, aby činila opatrenia vo veciach arizácie (vstoupil 

do povědomí slovenských obyvatel jako kladivo na čarodějnice). Tento další zmocňovací zákon 

umožňoval vládě po jednoho roku činit veškerá potřebná opatření k vyloučení Židů ze slovenského 

hospodářského a sociálního života. Dal rovněž základ pro další trestněprávní opatření namířená proti 

Židům.  

Po napadení Sovětského svazu Německem v roce 1941 byl na Slovensku vyhlášen vstup Slovenska do 

branné pohotovosti a přijat zákon č. 166, který umožňoval zvýšené trestání podvratné činnosti za 

branné pohotovosti státu.  
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Obdobný charakter měla zákonná i správní opatření vydaná v dalších letech za trvání Slovenského 

štátu. Například v roce byl vydán zákon č. 215 Sl.z., který se týkal prioritního postavení Hlinkovy Slo-

venské lidové strany ve společnosti (tu zakotvoval již slovenská ústava - ústavní zákon č. 185/1939 

Sl.z ) a v roce 1943 byla vydána vyhláška ministra vnitra č. 119 o zákazu poslouchání „nepřátelského“ 

rozhlasu a možnosti postihovat provinilce jako nepřátele Slovenského štátu, přesněji řečeno Sloven-

ské republiky. Další normy upravovaly trestní postihy v oblasti zásobování a distribuce a „nevyhnutel-

ná“ obranná opatření, to vše na úkor občanů Slovenska.  

Autorka uvádí i obsah právní argumentace zachycené v důvodových zprávách předkladatelů a posu-

zovatelů zákonů a podrobuje analýze právní dokumenty vlády a dalších státních orgánů. Zároveň 

podrobně popisuje práci tehdejších slovenských médií, ale i médií zahraničních. K. Zavacké se podaři-

lo opět ukázat důsledky a podchytit zejména i příčiny, které vedly k tak hlubokému propadu v oblasti 

práva, právního myšlení a morálky.  

Předmětná práce, kterou lze doporučit nejen odborné veřejnosti, je dokladem nezbytnosti studia 

zvláště recentní historie, a zvláště historie právní k pochopení nedávné doby, která se někdy může 

jevit jako nepochopitelná.  

Karolina Adamová 
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

VELKÉ DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ – PRÁVO  
Karolina Adamová, Karel Schelle, Antonín Lojek, Jaromír Tauchen 
  
ISBN 978-80-7432-749-0 
 
 
Paseka, Praha, 2017, 752 stran 

 

 

 

 

VZPOMÍNKY Z MÉHO ŽIVOTA 
Cyril Horáček 
 
ISBN 978-80-7422-577-2   
 
 
NLN - Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2017, 408 stran 

 

 

 

 

NESTOŘI ČESKÉ ADVOKACIE 
Toman Petr, Šebesta Ondřej 
  
ISBN 978-80-906571-0-6 
 
 
ČAK, Praha, 2016, 320 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 47/1 

 

 

STATĚ 
Petr Dostalík, Bohumil Poláček: Lex Rhodia de iactu a spo-
lečná havárie 

Kamila Stloukalová: Transitio ad plebem – případ Publia 
Clodia Pulchera 

Karel Malý: Poznámky k obecné části zákoníku Marie Te-
rezie Constitutio criminalis Theresiana 

Adriana Švecová: Beccariovský obrat ponímania trestného 
činu v konfrontácii s trestnoprávnou úpravou v Uhorsku a 
Habsburskej ríši v 18. a na začiatku 19. storočia 

Květoslav Růžička: Vývoj tuzemské právní úpravy rozhod-
čího řízení od roku 1949 

Milan Boroš: Spor o skutkovú podstatu trestného činu v 
päťdesiatych rokoch XX. storočia 

Michal Tomášek: Sedmdesát let nové japonské ústavy 

Tomáš Gábriš: „Súkromné právo“ a „bezštátne právo“ : 
Historické paralely k postmodernej situácii  

RECENZE 

Jiří Bílý: Christianizace římského antického státu. Stát – Právo – Náboženství – Společnost. Ostrava: 
KEY Publishing-Metropolitan University Prague Press, 2015, 523 s. (Michal Skřejpek) 

Josef Beňa – Tomáš Gábriš: Dejiny práva na Slovensku I (do roku 1918). Bratislava: Univerzita Ko-
menského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015. 298 s. (Michal Malatinský) 

Olaf Bruno Rader: Fridrich II. (Sicilan na císařském trůně). Praha: Argo, 2016, 383 s. (Radim Seltenre-
ich) 

Blanka Szeghyová: Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí. Bratislava: VEDA, 
2016, 188 s. (Jaromír Tauchen) 

Ignác Antonín Hrdina – Hedvika Kuchařová: Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové. Praha: 
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, 352 s. (Ladislav Soukup) 

Jaroslav Demko: Vývoj vodného práva na Slovensku. Ružomberok: Verbum – vydavatelství Katolické 
univerzity v Ružomberku, 2012, 107 s. (Michael Urban) 

ANOTACE A ZPRÁVY 

Thomas Olechowski: Rechtsgeschichte – Einführung in die historischen Grundlagen des Rechts. 
Wien: Facultas AG, 2016, 471 s. (Petra Skřejpková) 

Zpráva o zasedání mezinárodního vědeckého grémia projektu celosvětové výstavy „Magdeburské 
městské právo a evropská města středověku“ (Jiří Šouša) 

Plný text PHS č. 47/1 je dostupný na tomto odkazu: 
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=95717   

http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=95717
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Konference „Sexualität vor Gericht. Deviante geschlechtliche Praktiken und deren Verfol-

gung vom 14. bis zum 19. Jahrhundert“ 
 

Katedře dějin státu a práva brněnské právnické fakulty se v loňském roce podařilo navázat úzkou 

spolupráci s okruhem právních a obecných historiků kolem prof. Gerharda Ammerera z Paris Lodron 

Universität Salzburg a prof. Gerharda Fritze z Pädagogische Hochschule Schwäbisch-Gmünd, jejímž 

výsledkem bylo uspořádání třídenní mezinárodní konference ve dnech 21. – 23. září 2017 na půdě 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity věnované historii stíhání sexuálních trestných činů ve stře-

dověku a v raném novověku.  

Jednání konference otevřel vedoucí Katedry dějin státu a práva brněnské právnické fakulty prof. 

JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., který přítomné hosty přivítal a vyzdvihl význam navázané spolupráce pro 

další rozvoj vzájemných vztahů mezi jednotlivými pořádajícími pracovišti v oblasti výzkumu dějin 

trestního práva. Následující konferenční příspěvky odezněly postupně v němčině nebo v angličtině ve 

čtyřech blocích:  

• Karl Härter (Frankfurt/Main): … die unwiderstehliche Allmacht des Geschlechtstriebes: Poli-

ceygesetzgebung und sexuelle Devianz zwischen Kriminalisierung, Disziplinierung und Libera-

lisierung 
 

• Wolfgang Wüst (Erlangen-Nürnberg): Sexualität und gute Policey. Frühmoderne Ordnungen 

für Huren, Hebammen, Ehebrecher und Alkoholiker in Süddeutschland  
 

• Miroslav Lysý (Pressburg): Die Äußerungen der christlichen Moral, des Ideals der Keuschheit 

und der antisexuellen Delikten in Vorschriften des Hochmittelalters  
 

• Alica Křápková (Brünn): Sexual Offences in Czech Municipal Books in the Early Modern Period 
 

• Blanka Szeghyová (Pressburg): Sexual Offences in the Early Modern Towns of Hungary 
 

• Gerhard Fritz (Schwäbisch-Gmünd): Hini zum teufel mit solchen unreinen leuten! - Was ist er-

laubt und was ist verboten? Grenzen sexueller Devianz in der Chronik der Grafen von Zim-

mern (um 1550)  
 

• Alfred Stefan Weiß (Salzburg): Verbotene Sexualität in frühneuzeitlichen Spitälern 
 

• Peter Dinzelbacher (Werfen i. P.): Kannte das mittelalterliche Rechtsdenken 'Unzucht mit 

Kindern'?  
 

• Andrea Griesebner u. Susanne Hehenberger (Wien): Scheidungsgrund Sexualität: deviante 

und außereheliche sexuelle Praktiken als Argument in frühneuzeitlichen Eheverfahren 
 

• Sašo Jerše (Laibach): In vino crimen sodomitiae. Ein Gerichtsprozess wegen Homosexualität 

vor dem Landgericht Gutenhaag in der Untersteiermark im Jahr 1749 
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• Petr Kreuz (Prag): Die schwere Sexualdeliquenz vor den böhmischen Stadtgerichten im 16. 

und zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
 

• Gerhard Ammerer (Salzburg): Das Delikt der Fornikation und dessen Bestrafung 
 

• Elke Hammer-Luza (Graz): Weil es schon der dritte Fall gewesen sey. Das Delikt des Kind-

smordes und seine Motive in Österreich von der Frühen Neuzeit bis zur Mitte des 19. Jahr-

hunderts 
 

• Robert Jütte (Stuttgart): Bey solcher Gelegenheit treiben sie offt selber mit Christinnen Un-

zucht – Verbotene interreligiöse Sexualkontakte in der Frühen Neuzeit 
 

• Claudia Ulbrich (Berlin): Sexuelle Devianz im Milieu der Wanderschauspieler 

Diskuze mezi účastníky probíhala nejen v rámci konferenčního jednání samotného, nýbrž i po jeho 

skončení při společné slavnostní večeři a dalším doprovodném programu, do kterého byla vzhledem 

k obsahovému zaměření konference zařazena prohlídka kasemat hradu Špilberk, kostnice pod koste-

lem sv. Jakuba či kapucínské hrobky. 

S jednotlivými příspěvky z konference se bude moci odborná i laická veřejnost seznámit v příštím 

roce v konferenčním sborníku, který vyjde ve Vídni v nakladatelství Rakouské akademie věd. 
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15th Annual Conference for the International Society for Neoplatonic Studies 
 

V slunné letní Olomouci se konala ve dnech 14. – 17. června 2017, pro právníka tak trochu jiná, mezi-

národní konference. Centrum pro práci s renesančními texty (http://www.renesancni-

texty.upol.cz/konference) při Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci hostilo Mezinárodní 

společnost pro studium neoplatonismu, International Society for Neoplatonic Studies (ISNS). ISNS 

pořádá své konference pravidelně každým rokem po celém světě, a právě v roce 2017 se uskutečnila 

v Olomouci.  

Rektor univerzity Palackého v Olomouci, prof. Jaroslav Miller, se přivítal s organizátory akce, prof. 

Johnem F. Finamorem a doc. Tomášem Nejeschlebou. Pro vyšší počet účastníků a z důvodu rozlišení 

specializací se průběh konference odehrával v dílčích paralelně probíhajících sekcích, které měly 

vskutku nabitý program od rána do večera.  

A jaká témata byla přednesena? Celý program můžete nalézt na webu: http://isns.upol.cz/   

Z názvů sekcí lze vybrat některé: metafyzika a estetika v neoplatonismu; mýty, mystéria a exegetická 

praxe v neoplatonské tradici; čas a prostor v neoplatonismu; duše, soteriologie a eschatologie v pla-

tonismu; muž a žena v neoplatonismu; sebe-konstituování a sebe-poznání v neoplatonické tradici; 

příroda a substance v pozdní antice; neoplatonismus ve střední Evropě mezi 15. a 17. stoletím; neo-

platonismus v islámském světě: židovství, křesťanství a Muslimové; platonismus v době impéria: 

hermetismus, gnosticismus a chaldejská orákula; metafyzika, věda, náboženství.  

Z konkrétních příspěvků, jež zde odezněly, mne zaujal příspěvek Hanny Gentily z britského Warbur-

ského institutu, v němž srovnávala povahu lásky u renesančních filozofů, Marsilia Ficina, Giovanniho 

Pika della Mirandola a jeho synovce Gianfrancesca Pika della Mirandola. Na její příspěvek navazovala 

prof. Angie Hobbs z Univerzity v Sheffieldu s podobným tématem, avšak zaměřila se jen na koncept 

lásky u Ficina. O lásce pojednává jako o principu, který je spojující, sympatickou silou ve světě. Tímto 

principem soudržnosti se inspiroval později Izák Newton, když přinesl světu objev zemské přitažlivosti 

(gravitační síly).  

Poněkud nezvykle zapůsobil příspěvek Stephena Lahey z Univerzity v Nebrasce (Lincoln), který refe-

roval o moravské osobnosti, Stanislavovi (Stanislaus) ze Znojma. Analyzoval jeho dílo Commentary on 

De Universalibus z pohledu Wyclifovy nauky.  

Jak se projevoval neoplatonismus u Jana Amose Komenského, tím se zabývali mladí badatelé kome-

niologického oddělení Akademie věd, Jan Čížek a Petr Pavlas. Jestliže jako právníci znáte Sluneční stát 

od Tommase Campanelly, pak věřte, že i on je ovlivněn neoplatonismem a právě jeho dílo je proká-

zaným inspiračním zdrojem pro Komenského.  

Proč může být filozofická konference přitažlivá i pro právníka?  

Můžete zde načerpat inspiraci a získat pochopení interdisciplinárních souvislostí, což umožní jiný úhel 

pohledu a prohloubení. Samotný průběh konference včetně společenských programů umožnil účast-

níkům navzájem konzultovat problematiku, jež se u každého vyjevuje na obzoru badatelského zájmu. 

Obzvlášť platonismus, resp. neoplatonismus je pro evropské myšlení zásadní a rovněž je možným 

komunikačním prostředkem napříč náboženstvími. Nakonec zjistíte, jak velmi je neoplatonismus tole-

rantní a plně koreluje s aktuální kulturní i filozofickou pluralitou.  

http://isns.upol.cz/
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Jestliže se v právu zabýváte například lidskými právy a lidskou důstojností nebo subjekty v právu, 

pochopitelně se analýzou těchto pojmů dopracováváte k otázce, kdo je člověk, nebo co je lidské, co 

je přirozenost. Tyto pojmy antika řešila a v průběhu staletí se používaly v různých konotacích a vý-

znamech. Dostáváte se zdánlivě mimo právo. Avšak co je právo?  

Dalším přitažlivým tematickým okruhem může být proporcionalita trojnosti, která se objevuje v neo-

platonismu například u rozlišení tří rovin světa. Moderními slovy bychom toto rozdělení mohli nazvat 

jako rovina fyzická, metafyzická a hyperfyzická. Trojnost je stabilní struktura a občas se objevuje také 

v právu, ačkoliv dialektická dualita převažuje.  

Pro mne jako právničku byla tato filozofická konference nesmírně občerstvující a napříště vím, že 

není nutno se obávat, že byste nerozuměli.  

Olga Rosenkranzová 
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Rozhovor 

s prof. JUDr. Ignácem Antonínem Hrdinou, DrSc., O.Praem. 

 

Kam se budou právní historie a římské právo podle Vás ubírat v blízké budoucnosti?  

(Mají-li tedy nějakou budoucnost?) 

Já bych zodpovězení této otázky rozdě-

lil na dvě části. Pokud jde o právní his-

torii, ta by měla mít své pevné místo 

při výuce práva už proto, aby studenti 

práv měli plastickou představu o tom, 

jak se právo v historii utvářelo (že ne-

spadlo z nebe), že mnohé z toho, co se 

vydává za novinku, už tady bylo (a ně-

kdy i v dokonalejší podobě) atd. atd. – 

nehledě k tomu, že přiměřená znalost 

dějin vůbec a právních dějin zvláště 

patří nezbytně k profilu kultivovaného 

právníka. Známá jsou slova z románu 

Waltera Scotta o zednících versus ar-

chitektech práva.  

Ale na to jako by se dnes nechtělo 

slyšet. Jako by se chtělo vychovávat v 

oblasti práva určité (s prominutím) 

„fach-idioty“, kteří dobře znají zvole-

nou úzkou výseč platného práva a příliš 

nad ním nefilosofují; v medicíně se 

tomu s despektem říká „doktor přes 

jednu nosní dírku“. Jako by se chtělo 

vychovávat služebníky moci, kteří ne-

budou těm, jimž slouží, chtít (a ani 

umět) nahlížet do jejich kuchyně. Proto 

ty jinak obtížně pochopitelné útoky na právní dějiny a snaha o omezení či úplné zrušení jejich výuky 

na právnických fakultách, a to bohužel nejen u nás. Cui bono?  

Poněkud odlišná je situace v právu římském. Zde lze sotva namítat, že jeho znalost je pro právníka 

právě tak málo potřebná, jako je pro něj zbytečná znalost Chammurapiho zákoníku nebo Obnovené-

ho zřízení zemského. Římské právo žije v institutech moderních občanských zákoníků. Budoucnost 

římského práva na právnických fakultách proto vidím především v užší vazbě jeho traktování na vyu-

čování občanského práva, což (mimo jiné) vyjeví posluchačům smysl jeho výuky – vidět platné občan-

ské právo v kontinuitě jeho vývoje už od nejstarších dob. To je jistě pro pedagoga náročnější: v opti-

málním případě by se totiž měl romanista dobře orientovat v občanském právu (být tak trochu civilis-

tou), ale i opačně dobrý civilista by se měl umět obstojně orientovat v právu římském (být tak trochu 

romanistou). A pokud jde o samotné římské právo: nenalezne-li se nějaký nový, dosud neznámý sta- 
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rověký pramen římského práva, jako byly např. v 19. stol. Gaiovy Instituce, což lze považovat za málo 

pravděpodobné, sotva lze (u nás od dob Leopolda Heyrovského) od recentní římskoprávní vědy oče-

kávat nějaké převratné novum. Kde jsou ale stále ještě rezervy je oblast recepce římského práva – jak 

právem kanonickým, tak světským, včetně velice zajímavých otázek po vlivu římského práva a jeho 

recepčních škol na utváření moderní obecné teorie práva. 

 

Jak hodnotíte současnou úroveň historickoprávní vědy a úroveň současné mladé generace právních 

historiků, zejména doktorandů? 

Pokud jde o mladé právní historiky na právnických fakultách (a asi jen tam se historická právní věda 

pěstuje), nemám dost slov chvály. Poznal jsem situaci na katedrách právních dějin (ať se nazývají 

jakkoli – prostě tam, kde se právní dějiny přednášejí) na všech právnických fakultách veřejnoprávních 

univerzit v Čechách a na Moravě (Praha, Plzeň, Brno a Olomouc), a také na právnické fakultě Trnav-

ské univerzity na Slovensku. Obdivuji se tamním mladým vyučujícím, kteří za nestydatě nízké platy 

(což se samozřejmě netýká jen právních historiků) podávají vynikající vědecko-pedagogické výsledky: 

kromě vlastní práce se studenty publikují, vystupují na kongresech, čerpají prostředky z grantů, 

účastní se vědeckých projektů apod. A když ze studenta vychovají právníka a ten se uplatní v justici 

nebo advokacii, má několikanásobně vyšší příjem než jeho bývalý učitel. K tomu lze připočíst zbyteč-

né obtíže, které jim (jakožto potenciálním konkurentům) tu a tam bývají činěny na cestě k docentuře; 

z vlastní zkušenosti vím, o čem je řeč.  

Nejsem romanista a vlastně ani čistý právní historik – jsem především kanonista, a jen v tomto oboru 

se mohu k úrovni předkládaných vědeckých výstupů fundovaně vyjadřovat. Ale prakticky všude tam, 

kde jsem tu možnost měl, nemám o vysoké úrovni našich mladých právních historiků žádné pochyb-

nosti.  

U doktorandů je tomu podobně: málokdo, kdo se bude chtít živit advokacií, bude psát disertační prá-

ci na téma z právní historie. Spíše půjde opět o nadšence pro historickou právní vědu; a nadšení pro 

zvolený obor je přece důležitým (byť samozřejmě nikoli jediným) předpokladem pro dosažení vynika-

jících vědeckých výsledků. A naší právní vědě přeji, aby těm stávajícím nadšencům jejich elán (na-

vzdory všemu) vydržel, a aby je následovali i další.  

Závěrem se sluší poděkovat instituci, která si v oblasti právních dějin u nás získala profilující postave-

ní: Evropské společnosti pro právní dějiny (The European Society for History of Law) a zejména jejím 

„otcům-zakladatelům“, docentům na Katedře dějin státu a práva brněnské právnické fakulty Masary-

kovy univerzity, pánům Karlu Schellemu a Jaromíru Tauchenovi. Svou autoritou si získala postavení 

jakési nepsané profesní komory právních historiků. Díky jejímu pravidelně vydávanému Bulletinu jsou 

členové společnosti informováni o dění v oblasti právních dějin jak u nás, tak v zahraničí, jsou sezna-

mováni s významnými výstupy tuzemských i zahraničních kongresů a konferencí, mají možnost v něm 

publikovat apod. A přirozeně v této souvislosti nelze nezmínit monumentální ediční dílo, které je 

jejich zásluhou, a sice mnohosvazkovou Encyklopedii českých právních dějin, kterou od roku 2015 

vydávají ve spolupráci s Evropskou společností pro právní dějiny. Jde nejen o počin, který naši disci-

plínu skvěle reprezentuje před odbornou veřejností, ale také pomůckou, bez níž se neobjede nikdo, 

kdo se českými právními dějinami bude zabývat. Upřímně blahopřeji!  
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 
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Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 

si Vás dovoluje pozvat na konferenci 

 

 
 

DNY PRÁVA – DAYS OF LAW 2017 

sekci Katedry dějin státu a práva s názvem 

„(Re-)kodifikace úspěšné a neúspěšné“, 

 
která se bude konat ve dnech 9. a 10. listopadu 2017.  

 

V roce 1937 byl zákonodárným orgánům předložen k pojednávání vládní návrh občanského zákoníku, 

známý jako Osnova 1937. Politické události let následujících i let poválečných však tento návrh odsu-

nuly do zapomnění. Určitý návrat k ní přinesly až práce na OZ 2012. Cílem sekce je připomenout si 80. 

výročí této osnovy, ale i všech dalších kodifikačních snah od antiky po současnost, které se z různých 

důvodů neosvědčily, nebo naopak osvědčily. 

 

Místo konání: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Veveří 70 

Kontaktní e-mail: dp2017-dejiny@law.muni.cz  

Přihláška: http://www.dnyprava.cz/content/cs/prihlaska/ 

  

http://www.dnyprava.cz/content/cs/prihlaska/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolko-
vém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047. 
Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620. 
Redaktor: Jaromír Tauchen; členové redakční rady: Karel Schelle, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen. 
Kontaktní email: info@historyoflaw.eu 
Bulletin vychází minimálně čtyřikrát ročně. Archiv starších čísel je dostupný na www.historyoflaw.eu 
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BULLETIN 

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 4    roč. 3   23. prosinec 2017      ISSN 2464-4889 

 

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  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolko-
vém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047. 
Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620. 
Redaktor: Jaromír Tauchen; členové redakční rady: Karel Schelle, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen. 
Kontaktní email: info@historyoflaw.eu 
Bulletin vychází minimálně čtyřikrát ročně. Archiv starších čísel je dostupný na www.historyoflaw.eu 
ISSN 2464-4889  
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BULLETIN 

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 1    roč. 4   3. duben 2018      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.  

V tomto čísle se můžete seznámit s výsledky 

prvního roku soutěže „Právněhistorická kniha 

roku 2017“. Velice zajímavý je rovněž rozhovor 

s prof. Jiřím Rajmundem Treterou a doc. Zábo-

jem Horákem o církevním právu a jeho výuce 

na českých právnických fakultách.  

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/  

 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 2017 

 

V průběhu ledna a února 2018 odborná porota Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. zhodnotila 

knihy z oblasti českých a slovenských právních dějin, obecných právních dějin a římského práva, které 

byly vydány v předcházejícím roce. 

 Odborná porota složená ze členů Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. zasedala ve složení: 

❖ prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc. 

❖ prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem 

❖ doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. 

❖ doc. JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. 

❖ JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D. 

 

Ocenění "Právněhistorická kniha roku 2017" bylo uděleno JUDr. Ivaně Bláhové, Ph.D., z Ústavu práv-

ních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy za monografii "Rekodifikace trestního práva proces-

ního v letech 1948-1950".  Jako druhá nejlepší právněhistorická kniha byla oceněna monografie doc. 

Dr. Jiřího Kašného, Th.D., "Právo v hebrejské bibli" a třetí nejlepší právněhistorickou knihou byla 

vyhlášena monografie JUDr. Jána Štefanici, Ph.D., "Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacio-

nalismu". Níže je k dispozici charakteristika oceněných knih: 

 

 

 

REKODIFIKACE TRESTNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO V LE-
TECH 1948-1950 
Ivana Bláhová 
  
ISBN 978-80-87284-59-9 
 
 
Auditorium, Praha, 2017, 253 stran 

 

Příprava nového trestního řádu je aktuální otázkou, kterou se trestní právníci zabývají posled-
ních dvacet let. Přitom snahy o rekodifikaci trestního práva procesního provázejí náš právní řád 
již od doby vzniku Československa před téměř sto lety. Tato kniha nabízí náhled do jedné z re-
kodifikačních etap, tzv. právnické dvouletky, jejímž cílem bylo etablování komunistického reži-
mu a zavedení práva odpovídajícího principům lidové demokracie. Stěžejní část je věnována 
detailnímu popisu a analýze postupu legislativních prací a jejich výstupům. Pomocí archivního 
výzkumu se kniha snaží odpovědět na otázku, zda bylo možné v tak krátké době připravit kva-
litní trestní řád, a v této souvislosti, zda je možné se dnes inspirovat tehdejší organizací rekodi-
fikačních prací. Současně kniha nabízí přehled přijaté právní úpravy trestního řízení, která se na 
jedné straně stala první jednotnou právní úpravou na československém území, avšak současně 
spolu s trestním zákonem z roku 1950 umožnila zneužití trestních předpisů jako nástroje poli-
tické perzekuce. 
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PRÁVO V HEBREJSKÉ BIBLI 
Jiří Kašný 
  
ISBN 978-80-7429-910-0 
 
 
Vyšehrad, Praha, 2017, 224 stran 

 

První české zpracování tématu práva v hebrejské Bibli ukazuje cestu k málo známým kořenům 
evropských právních tradic. Kniha teologa a odborníka na církevní právo zkoumá kořeny evrop-
ských právních tradic v hebrejské Bibli. Protože biblický text není rozdělen podle dnešních aka-
demických zvyklostí, úvodní kapitola charakterizuje narativní a právní části v biblickém textu a 
představuje jednotlivé formy právních ustanovení. Dále kniha analyzuje a komentuje smlouvu 
mezi JHVH a izraelským lidem, která slouží jako základ biblického práva a dává mu legitimitu. 
Zkoumá jednotlivé oblasti práva v Tóře, v Prorocích a ve Spisech: smlouvy a vlastnictví, trestní 
právo, procesní právo, manželské a rodinné právo a konečně vytváření ústavních principů v 
právu hebrejské Bible. Přináší tak ucelený pohled na problematiku, která dosud nebyla v češti-
ně zpracována. Kniha Jiřího Kašného si najde čtenáře jak mezi těmi, kdo se věnují biblickým 
studiím a chtěli by systematicky přemýšlet o právních aspektech v hebrejské Bibli, tak mezi tě-
mi, kdo se vyznají v paragrafech našeho současného práva a chtějí poznat také jeho širší kon-
text a hlubší kořeny. 

 
 
 

 

 

KAMPAŇ PROTI SLOVENSKÉMU BURŽOAZNÍMU NACIO-
NALISMU 
Ján Štefanica 
  
ISBN 978-80-87475-52-2 
 
 
The European Society for History of Law, Brno, 2017, 252 stran 

 

Období 50. let dvacátého století poznamenáno bipolarizovaným světem bylo v Československé 
republice charakterizováno bojem proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli. Politicky motivované 
procesy, ve kterých hrál hlavní roli údajný nacionalismus odsouzených, se odehrály téměř ve 
všech státech tehdejšího východního bloku. Tažení proti slovenskému buržoaznímu naciona-
lismu bylo charakteristické tím, že otázka státoprávního postavení Slovenska v unitárním státě 
byla kritizována slovenskými reprezentanty bez ohledu na jejich stranickou příslušnost už v ob-
dobí první republiky. V poválečném Československu se problém přenesl do komunistických 
stranických struktur i centralistických vlád, v nichž byly slovenské požadavky vnímány optikou 
separatismu a zrady společných ideálů. Tento konflikt byl trestněprávně završen kauzami s bur-
žoazními nacionalisty. Objektem dlouholetého výzkumu autora a také obsahem předkládaného 
monografického zpracování je ideologická konstrukce slovenského buržoazního nacionalismu, 
interpretace dobových právních norem a jejich aplikace v politicky motivovaných procesech. 
Monografie podává problematiku z historicko-právního hlediska se zaměřením na dobový stav  
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trestního práva, s představením hmotněprávních i procesněprávních aspektů nejdůležitějších 
procesů a jejich zasazením do mezinárodního i vnitropolitického prostředí. Nabízí odbornou 
analýzu zpracovanou za použití rozsáhlého, dosud nepublikovaného archivního materiálu. Zá-
roveň uvádí víceré dosud nezpracované politické procesy. Práce je určena nejen pro odbornou 
veřejnost z okruhu právních historiků a historiků, ale snad bude přitažlivá i pro širokou laickou 
veřejnost. 

 

 

 
Ivana Bláhová 
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Václav Valeš: Bavorské dějiny státu a práva  

Brno: Tribun EU, 2016, 261 s.  
(ISBN: 978-80-263-1093-8) 

 
Svoji publikaci zpracoval mladý právní historik Václav Valeš v rámci 

projektu SGS-2014-60 „Právo v běhu času“, realizovaném Katedrou 

právních dějin Fakulty právnické ZČU ve spolupráci s Královskou 

kanonií premonstrátů na Strahově.  

V Úvodu, který je podle autora zároveň i krátkou recenzí, se vysvět-

luje metodologie zpracování daného tématu (velkobavorská či ma-

lobavorská) a uvádí se řada prací, ze kterých autor čerpal. Jde samo-

zřejmě především o literaturu v německém jazyce, ale nechybí ani 

české tituly (Lukáš Novotný). Tuto literaturu podrobuje V.Valeš 

hodnocení, zvláště zaměřeném na metodu, zvolenou tím kterým 

autorem a způsobu studia a využití pramenů.  

Valeš zvolil oproti velkobavorské metodě vycházející z proměnlivého 

bavorského územního rozsahu metodu malobavorskou, čili metodu beroucí ohled na rozsah starého 

Bavorska. Tím se vyhnul mnoha úskalím, která by ho zvláště při zpracování novějších bavorských dě-

jin provázela.  

Autor popsal podrobně vznik bavorského vévodství a jeho christianizaci a dále pak osudy Bavorska 

jako součásti franské a východofranské říše, posléze pak Svaté říše římské, vládu Wittelsbachů, první, 

druhé a třetí dělení Bavorska a jeho další vývoj, a to z hlediska územního a zejména státoprávního.  

Jednou z klíčových kapitol je i ta, která se zabývá rolí Bavorska v rámci Svaté říše římské v době jeho 

absolutistického kurfiřství. Byl to Karel Albert, kterému se podařilo roku 1742 získat císařský titul, 

jehož nositelem byl naposledy před více než 400 lety Ludvík IV. Připomeňme, že to byl tentýž Karel 

Albert, který po smrti Karla VI. neuznal Pragmatickou snakci a postavil se proti Marii Terezii jako pro-

tikrál. Část českých stavů mu dokonce složila na konci roku 1741 hold. Tato česká epizoda v životě 

Karla Alberta byla ale díky Marii Terezii a jejím příznivcům jen velmi krátká.  

Velmi zajímavé jsou poslední tři kapitoly, ve kterých autora analyzuje vládu a právo v konstitučním 

bavorském království v průběhu procesu sjednocování Německa a svůj pohled na tento vývoj končí v 

roce 1918. Další kapitola se věnuje svobodnému státu Bavorsko za výmarské republiky, tedy v době 

od roku 1918 do roku 1933. Poslední kapitola popisuje Bavorsko v době existence hitlerovského Ně-

mecka. Kapitola o tom pojednávající nese příznačný titul „Ztracená identita ve stínu hákového kžíže 

(1933-1945).“ 
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Seznam literatuty je obsáhlý, snad jen mohl autor využít k Výmarské republice i knihu od P. Staatze 

„Die Reichs- und Landtagswahlen im Kreis Düren während der Weimarer Republik“, která vyšla v 

Bonnu roku 1994 či publikaci od D. Moravcové o Výmarské republice z vydané v roce 2004.  

Václav Valeš předložil zájemcům o bavorské vnitřní i mezinárodní dějiny a právo v jeho klíčových 

meznících velmi dobrou publikaci obohacenou o písemné dobové přílohy, mapky a obrazovou doku-

mentaci. Nepochybuji o tom, že si knížka najde své čtenáře z řad odborné i laické veřejnosti. Do-

dejme ještě, že autor knihou složil hold i bavorskému pivu, neboť úvod zakončil slovy „Dáno v Dvor-

ském pivovaru v Mnichově dne 17.listopadu 2016.“ Celou publikaci autor sepsal u příležitosti 500. 

výročí bavorského nařízení o čistotě piva. Zcela závěrem je pak připojena fotografie autora píjícího 

bavorský zlatavý mok z proslulého tupláku.  

Karolina Adamová 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Strana | 7  

 

 

NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

DĚJINY ČESKÉHO SOUDNICTVÍ 
Karel Schelle, Jiří Bílý 
  
ISBN 978-80-7552-959-6 
 
 
Wolters Kluwer, Praha, 2018, 508 stran 

 

 

 

 

DVA PROCESY S VOJTECHOM TUKOM 
Zuzana Illýová, Michal Malatinský 
  
ISBN 978-80-7552-896-4 
 
 
Wolters Kluwer, Bratislava, 2018, 184 stran 

 

 

 

 

POLITICKÉ PROGRAMY ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ  
DEMOKRACIE A NÁRODNÍHO SJEDNOCENÍ 1918–1938 
Josef Harna (ed.) 
  
ISBN 978-80-8152-507-0 
 
 
Historický ústav, Praha, 2017, 217 stran 
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ČESKÝ MINISTR VE VÍDNI  
Martin Klečacký  
 
ISBN 978-80-200-2793-1 
 
Academia, Praha, 2018, 304 stran 

 

 

 

 

PŘÍBĚH MODERNÍHO PRÁVA  
Pavel Maršálek 
  
ISBN 978-80-87284-66-7 
 
 
Auditorium, Praha, 2018, 304 stran 

 

 

 

 
DVŮR A CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH STŘEDOVĚKU 
Dana Dvořáčková-Malá a kolektiv 
 
ISBN 978-80-7286-314-3 
 
 
Historický ústav, Praha, 2017, 249 stran 

 

 

 

HISTORIE OSNOVY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Z ROKU 1937: 
INSPIRACE, PROBLÉMY A VÝZVY 
Pavel Salák a kol. 
  
ISBN 978-80-210-8828-3 
 
 
Masarykova univerzita, Brno, 2017, 122 stran 
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HISTORIE VYŠETŘOVÁNÍ TRESTNÍCH DELIKTŮ U NÁS 
Pavel Kroulík 
 
ISBN 978-80-7453-845-2 
 
Nová forma, Týn nad Vltavou, 2017, 206 stran 

 

 

 

 

AŤ MOHOU PŘIJETI: ORGANIZACE POVÁLEČNÉ REPATRIACE A 
NÁVRATŮ  
Jana Kasíková 
  
ISBN 978-80-200-2818-1 
 
 
Academia, Praha, 2018, 296 stran 

 

 

 

 
ERB ČESKÝCH KRÁLŮ - ZOBRAZOVÁNÍ ČESKÉHO ZNAKU  
V DOBĚ PŘEMYSLOVCŮ A LUCEMBURKŮ 
Štěpán Valecký 
 
ISBN 978-80-7422-633-5 
 
 
NLN - Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2018, 200 stran 

 

 

 

DIPLOMACIE, PRÁVO A PROPAGANDA V POZDNÍM 
STŘEDOVĚKU 
Přemysl Bar 
  
ISBN 978-80-210-8870-2 
 
 
Masarykova univerzita, Brno, 2017, 328 stran 
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LEX ET IUS. ZÁKONY A PRÁVO ANTICKÉHO ŘÍMA 
Michal Skřejpek  
 
ISBN 978-80-7380-686-6 
 
Aleš Čeněk, Plzeň, 2018, 320 stran 

 

 

 

 

HISTORIA ET INTERPRETATIO DIGESTORUM SEU PANDECTA-
RUM: ZBORNÍK Z 18. KONFERENCIE PRÁVNYCH ROMANISTOV 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ČESKEJ REPUBLIKY 
Peter Mach, Vojtech Vladár (eds.) 
  
ISBN 978-80-7502-183-0 
 
Leges, Praha, 2016, 310 stran 

 

 

 

 
PROCESNÉ PROSTRIEDKY A INŠTITÚTY RÍMSKEHO A  
KÁNONICKÉHO PRÁVA 
Róbert Brtko a kol. 
 
ISBN 978-80-7502-125-0 
 
 
Leges, Praha, 2017, 276 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 47/2 

 

 

STATĚ 
 

Petr Dostalík: Condictio ob turpem causam v justinián-
ském právu a její užití v právu moderním 

Josef Vacek: Proměny praxe Apelačního soudu po přijetí 
josefínského hrdelního řádu: trestání incestu v letech 
1687–1727 

Jiří Šouša: Několik úvah k institutu poddanství a některým 
dalším právním otázkám z období předosvícenského ab-
solutismu 

Lukáš Králík: Historie publikace soudních rozhodnutí ve 
Spojených státech 

Karel Malý: Stopadesáté výročí vydání Prosincové ústavy 

Milan Šimandl: Právní rámec pražské asanace 

Sigita Černevičiūtė: Political Crimes Phenomena: Courts´ 
Practice of Espionage Crimes in Lithuania 1919–1940 

 

Radim Seltenreich: Ústavní aspekty španělského přechodu k demokracii – od frankistické diktatury k 
právnímu státu 

Michal Tomášek: Sedmdesát let nové čínské ústavy 

Zuzana Vostrá: Ústavní zakotvení České národní banky a bankovní unie 

 

 

RECENZE 

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Církevní právo. Praha: Leges, 2016, 424 s. (Marek Novák) 

Katarina Zavacká: Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938–1945. Brati-
slava: Veda, vyd. Slovenskej akadémie vied, 2017, 190 s. (Karel Malý) 

Jaromír Tauchen: Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Praha: 
Wolters Kluwer, 2016, 480 s. (Pavel Maršálek) 

Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života. Editoval Svatopluk Herc. Praha: NLN ve spolupráci s Masa-
rykovým ústavem a Archivem AV ČR, 2017, 406 s. (Vendulka Valentová) 

Jan Kotous: Kapitoly z dějin českého právnického rodu Mokrých. Pasparta Publishing, 2017, 93 s. 
(Karel Malý) 

Marián Gajdoš – Stanislav Konečný: Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky. 
(1945–1953). Prešov: Pre Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach vydalo UNIVERSUM-EU, I., 2013, 
265 s., II., 2014, 262 s. (René Petráš) 
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ANOTACE A ZPRÁVY 

11. sjezd historiků, Olomouc 2017 (Jiří Šouša) 

Konference Sexualita před soudem. Deviantní sexuální praktiky a jejich stíhání od 14. do 19. století 
(Jaromír Tauchen) 

Konference v Budapešti Kontinuita a diskontinuita státnosti a ústavního práva ve střední Evropě 
(René Petráš) 

Plný text PHS č. 47/2 je dostupný na tomto odkazu: 
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=105152  

 
 
 

http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=105152
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Stloukalová, K. (ed.), Kritická analýza pramenů 

Sborník ze IV. česko-slovenského právněhistorického setkání 
doktorandů a postdoktorandů na PrF UK 

Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017, 257 s. 
 (ISBN 978-80-87975-70-1) 

 
 

 

Ivana Bláhová: Správa soudnictví v Československu v le-
tech 1948-1953 

Lukáš Blažek, Daniela Němečková: Statistické zhodnocení 
revize retribuce v roce 1948 a počátku činnosti Státního 
soudu 

Tereza Blažková: Lex Schwarzenberg - historicko-právní 
pohled 

Ľuboš Dobrovič: Vybrané aspekty právnych inštitútov 
ercto non cito a consortium a ich presahy v právnom in-
štitúte societas 

Terézia Hisemová: Mesto. Niečo viac? 

Michal Chorvát: Úradné a menšinové jazyky v medzivoj-
novom Československu: de iure et de facto 

Igor Kiss: Pramene a základné halachot židovského práva 

 

Darina Kmecová: Zachovanie slobody alebo interdictum de hornine libero exhibendo ako účinný 
prostriedok proti únosom v rímskom práve 

Lukáš Králik: Český zemský zákoník 

Alica Křápková: Dedičské právo v Žilinskej právnej knihe 

Alexandra Letková: Trestné činy proti republike v aplikačnej praxi Národných súdov (1945-1947) 

Dominik Macek: Meziválečné Československo a kořeny evropské integrace  

Martin Pelikán: Vývoj právní úpravy náhrady škody 

Magdalena Petrů: Historicky vývoj právní úpravy včelařství na našem území 

Martin Skaloš: Historické aspekty právnej úpravy vecných práv na Slovensku a v Čechách po prijatí 
Občianskeho zákonníka v roku 1950    

Veronika Steinová: Státem řízená národní mobilizace pracovních sil z konce 40. let 20. století 

Kamila Stloukalová: Mancipace a noxální ručení 

Martin Šlosar: Republika se rodí v bolestech aneb neradostný osud Tarquinia Collatina 

Lenka Šmídová Malárová: Stav, tendence a perspektivy romanistické literatury zaměřené na pro-
blematiku pronikání římského práva v českých zemích do roku 1620 

Ján Šurkala: Publiciánska žaloba a naturalis ratio 

Nicola Ullmannová: Postavení sexuálních menšin v Ruské Federaci od jejího vzniku do současnosti  

Pavel Vetešník: Rakouský říšský soud  
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Správa o menovaní Tomáša Gábriša za profesora v odbore teória a dejiny štátu a práva 
 

 
Na úvod si prepožičiam slová JUDr. Eduarda Báránya, DrSc., ktorý v oponentskom posudku pri inau-

guračnom konaní vtedy ešte docenta Gábriša poznamenal, že „ak niekto v malej obci slovenských 

právnych vedcov nevie o doc. Gábrišovi, tak je to viac jeho chyba ako problém doc. Gábriša“1 a práve 

preto so súhlasným prikývnutím musím konštatovať, že skôr ako o správu o úspešnom zavŕšení inau-

guračného konania pôjde v tomto prípade o vzdanie úcty profesorovi Gábrišovi a jeho vedeckým 

úspechom.  

Pán docent Tomáš Gábriš bol menovaný prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom za pro-

fesora v odbore teória a dejiny štátu a práva dňa 4. decembra 2017. Stal sa tak v tridsiatich šiestich 

rokoch najmladším profesorom v súčasnej slovenskej právnickej akademickej obci. Zároveň sa však 

zaradil do úzkeho kruhu najvýznamnejších predstaviteľov právnych dejín medzivojnového obdobia, 

kam patrili napr. Otakar Sommer (riadny profesor v tridsiatich šiestich rokoch), Rudolf Rauscher (ri-

adny profesor v tridsiatich štyroch rokoch) a Richard Horna (riadny profesor v tridsiatich siedmych 

rokoch), ktorí sa taktiež stali profesormi v mladom veku. Veková blízkosť s prvorepublikovými profe-

sormi pri dosahovaní akademických úspechov však nie je jediná, ktorá zaraďuje, resp. predurčuje za- 

                                                           
1 Bližšie pozri Oponentský posudok JUDr. Eduarda Bárányho, DrSc., dostupný na [online]: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/docprof/PraF_UK/Gabris/OP_c._3_Barany_VK_Gabris.pdf [cit. dňa 10. 
januára 2018]. 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/docprof/PraF_UK/Gabris/OP_c._3_Barany_VK_Gabris.pdf
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radenie profesora Gábriša medzi významné osobnosti právnej vedy. Profesor Gábriš je výnimočný 

najmä svojou publikačnou činnosťou, ktorá je čo do rozsahu, obsahu a vedeckého záberu skutočne 

bohatá. Okrem právnych dejín, do jeho vedeckého portfólia patrí právna teória, filozofia, pracovné 

právo, obchodné právo, občianske právo, športové právo a právo internetových a elektronických 

technológií (cyber law).  

Z jeho publikácií týkajúcich sa právnych dejín môžeme spomenúť napr. Právo a dejiny: právnohisto-

rická propedeutika. Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012, ktorú prof. JUDr. PhDr. Karolína 

Adamová, CSc., DSc. označila v oponentskom posudku pri inauguračnom konaní za mimoriadne dielo, 

ktoré by sa mohlo, ba dokonca malo využívať pri formovaní obsahu právnej histórie na vysokých ško-

lách;2 ďalej Najstaršie právo na Slovensku?: pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského normatív-

neho systému. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016 (spoluautorstvo s doc. JUDr. PhDr. Róbertom Jáge-

rom, PhD.), kde taktiež, podľa všetkých oponentov pri inauguračnom konaní, prezentuje profesor 

Gábriš svoje všestranné znalosti a schopnosť nazerať na problematiku právnych dejín novými očami; 

ako posledné, no vôbec nie v poslednom rade, uvádzam titul Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej 

konferencie z roku 1861: monografická štúdia a historickoprávny komentár. Bratislava: Wolters 

Kluwer, 2014, o ktorom prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. v recenzii a neskôr v oponentskom posudku 

pri inauguračnom konaní napísal: „[Publikácia] osloví nejen současníky, ale i další generace: jsem 

přesvědčen, že i když většinu našich prací o slovenských právních dějinách pokryje prach zapomnění, k 

tomuto komentáři se budou naši následníci vracet i po dlouhých desetiletích, podobně jako se my i po 

70 letech vracíme v monumentální Lubyho práci o dějinách soukromého práva (i když mu už ne ve 

všem přitakáme).“ 3 

Spomedzi publikácií, venujúcich sa ostatným právnym odvetviam uvádzame tie najvýznamnejšie: 

Slovak Republic. Alphen ann den Rijn: Kluwer Law International, 2014 (spoluautorstvo s Mgr. Ladisla-

vom Kovárom); Slovakia: the right of nation. In: First fundamental rights documents in Europe: com-

memorating 800 years of Magna Carta. Cambridge: Intersentia, 2015. (spoluautorstvo s prof. JUDr. 

Mariou Patakyovou, PhD.); An introduction to public health law: lex salutis publicae or lex salvi popu-

li?. Bratislava: Comenius University, 2015 (spoluautorstvo s JUDr. Lýdiou Tobiášovou, PhD.); Law & 

technology. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015; Sports law in 

Slovakia. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2012.4  

Okrem dosiahnutých vedeckých výsledkov je taktiež profesor Gábriš dlhodobo študentmi považovaný 

za vynikajúceho pedagóga, čo do stránky odbornej, tak aj ľudskej. Svoj široký vedecký záber sa taktiež 

pretavil do jeho pedagogického procesu a na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Popri výučbe československých dejín a svetových dejín zabezpečoval aj výučbu novootvorených 

predmetov zameraných na športové právo a na právo a technológie. Záverom dodávam, že je pre 

mňa veľkou cťou a prínosom už štvrtý rok spolupracovať s profesorom Gábrišom. Každému prajem  

                                                           
2 Bližšie pozri Oponentský posudok prof. JUDr. PhDr. Karolíny Adamovej, CSc., DSc.. dostupný na [online]: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/docprof/PraF_UK/Gabris/OP_c._1__Adamova_VK_Gabris.pdf [cit. dňa 10. 
januára 2018]. 
3 Bližšie pozri Oponentský posudok prof. JUDr. Ladislava Vojáčka, CSc. dostupný na [online]: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/docprof/PraF_UK/Gabris/OP_c._2__Vojacek_VK_Gabris.pdf [cit. dňa 10. 
januára 2018]. 
4 Kompletná publikačná činnosť prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., PhD., PhD., LLM, MA je dostupná na 
[online]: https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-teorie-prava-a-socialnych-
vied/zamestnanci/?tx_unibausers_pi1%5Bperson%5D=gabris1&tx_unibausers_pi1%5Bshow%5D=publications
&cHash=0bb65c8c4e940065f91ad886674a8837  [citované dňa 10. januára 2018]. 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/docprof/PraF_UK/Gabris/OP_c._1__Adamova_VK_Gabris.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/docprof/PraF_UK/Gabris/OP_c._2__Vojacek_VK_Gabris.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-teorie-prava-a-socialnych-vied/zamestnanci/?tx_unibausers_pi1%5Bperson%5D=gabris1&tx_unibausers_pi1%5Bshow%5D=publications&cHash=0bb65c8c4e940065f91ad886674a8837
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-teorie-prava-a-socialnych-vied/zamestnanci/?tx_unibausers_pi1%5Bperson%5D=gabris1&tx_unibausers_pi1%5Bshow%5D=publications&cHash=0bb65c8c4e940065f91ad886674a8837
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-teorie-prava-a-socialnych-vied/zamestnanci/?tx_unibausers_pi1%5Bperson%5D=gabris1&tx_unibausers_pi1%5Bshow%5D=publications&cHash=0bb65c8c4e940065f91ad886674a8837
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mať vedľa seba počas doktorandského štúdia, po ňom a aj mimo neho takú všestranne skvelú osob-

nosť akou je práve pán profesor. 

Alexandra Letková 

 

Profesijný životopis profesora Tomáša Gábriša 

Prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., PhD., LLM, MA je absolventom Právnickej fakulty Univer-

zity Komenského v Bratislave (Mgr. 2004, JUDr. 2005, PhD. 2008, doc. 2013), Právnickej fakulty Tr-

navskej univerzity v Trnave (PhD. 2011), Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 

2006, PhDr. 2009, PhD. 2012), Stredoeurópskej univerzity v Budapešti (MA 2007), Tilburskej univerzi-

ty v Holandskom kráľovstve (LLM 2010) a kurzu anglického a európskeho práva v rámci programu 

British Law Centre (Diploma in English and European Union Law 2014). V roku 2017 na pôde Univerzi-

ty Komenského v Bratislave predniesol a úspešne obhájil svoju inauguračnú prednášku v rámci ko-

nania o vymenovanie za profesora z odboru teória a dejiny štátu a práva.  

Od roku 2017 pôsobí ako vedúci Katedry teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave, kde zabezpečuje vo všetkých troch stupňoch štúdia výučbu predmetov 

zameraných na teóriu, filozofiu a metodológiu práva a právnej vedy, právo moderných technológií a 

právne aspekty športu. Zároveň na Katedre právnych dejín a právnej komparatistiky zabezpečuje 

výučbu predmetov z dejín práva na Slovensku a v strednej Európe. Pracovne, pedagogicky a vedecky 

pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nepretržite od roku 2004. V minu-

losti pôsobil aj na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a na Fakulte masmediálnej komu-

nikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2014 pôsobil ako Fellow na Goethe Universität 

vo Frankfurte nad Mohanom. Na zimný semester 2017/2018 získal podporu Fulbrightovej komisie na 

účely výskumného pobytu na University of Pittsburgh (USA) ako Fulbright Scholar. Absolvoval krátko-

dobé študijné a prednáškové pobyty v Kanade (Ottawa), USA (San Francisco), Spojenom kráľovstve 

(Leeds), Gruzínsku (Tbilisi), Fínsku (Helsinki), Belgicku (Brusel), Švajčiarsku (Ženeva), Slovinsku (Ľubľa-

na), Chorvátsku (Rijeka) a na Taiwane (Kaohsiung). Pravidelne sa zúčastňuje konferencií najmä v re-

gióne strednej Európy.  

Je autorom desiatich vedeckých a odborných monografií, spoluatorom desiatich učebníc a učebných 

textov a autorom vyše 200 ďalších publikácií publikovaných najmä v strednej a západnej Európe. Te-

maticky sa zameriava na dejiny práva a právneho myslenia, metodológiu právnej vedy, výzvy moder-

nej vedy a technológií pre právo a na športové právo. V týchto oblastiach tiež pôsobí ako recenzent 

monografií a učebníc a ako posudzovateľ grantových projektov.  

Je členom grantovej komisie VEGA pre ekonomické a právne vedy. Sám bol riešiteľom 12 grantových 

projektov.  

Je členom Etickej rady Univerzity Komenského v Bratislave, členom Rady kvality a členom Vedeckej 

rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, predsedom odborovej komisie pre dok-

torandský študijný program v odbore teória a dejiny štátu a práva na Právnickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave, členom rovnakej komisie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trna-

ve a pravidelným predsedom, členom komisií a oponentom pre obhajoby bakalárskych, magister-

ských, rigoróznych, dizertačných aj habilitačných prác.  
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Je predsedom redakčnej rady časopisu Bratislava Law Review, členom redakčných rád časopisov Acta 

Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae (Bratislava), Acta Iuridica Olomucensia (Olomouc) a 

časopisu Právnické listy (Plzeň) a pravidelným recenzentom príspevkov do časopisov Krakowskie stu-

dia z państwa i prawa (Krakow) a Časopis pro právní vědu a praxi (Brno).  

Ako advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory (advokátska skúška zlo-

žená v r. 2011) sa špecializuje najmä na občianske právo, právo moderných technológií a športové 

právo. V rámci expertnej legislatívnej činnosti bol členom rekodifikačnej komisie pre civilné právo 

procesné, ktorá úspešne pripravila tri nové civilné procesné kódexy (z. č. 160-162/2015 Z.z.), členom 

pracovnej skupiny, ktorá pripravila znenie zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a v súčasnosti je členom 

rekodifikačnej komisie pre prípravu nového občianskeho zákonníka.  

V oblasti športového práva v roku 2011 pôsobil ako zástupca za Slovenskú republiku v orgáne Európ-

skej komisie - Expert Group on Sustainable Financing of Sports (Brusel), a tiež ako zástupca Slovenskej 

republiky na zasadnutí Stáleho výboru Rady Európy pre divácke násilie (Štrasburg). Je členom legisla-

tívno-právnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu, rozhodcom Komory Slovenského 

futbalového zväzu pre riešenie sporov, členom vedeckého výboru think-tanku Sports and Citizenship 

(Francúzsko) a členom spoločnosti International Association of Sports Law (Grécko).  

Zo slovenských organizácií je členom Učenej právnickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre med-

zinárodné právo pri SAV, Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a Slovenskej genealogicko-

heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej.5 

                                                           
5 Životopis prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., PhD., PhD., LLM, MA je v uvedenom znení dostupný na 
[online]: https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-teorie-prava-a-socialnych-vied/zivotopisy/ 
[citované dňa 10. januára 2018] 

https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-teorie-prava-a-socialnych-vied/zivotopisy/
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Rozhovor  

s prof. JUDr. Jiřím Rajmundem Treterou a  

doc. JUDr. Zábojem Horákem, Ph.D. 

 

 
Jiří Rajmund Tretera 

 
1. Kam se bude výuka právní historie, římského práva a církevního práva podle Vás ubírat v blízké 

budoucnosti? (jestli tedy mají nějakou budoucnost?) 

Církevní právo, římské právo a právní dějiny jsou tři různé obory právní vědy, které se od poloviny 

dvacátého století v některých zemích scházejí spolu pod „jedním deštníkem“ kateder právních dějin, 

ne však vždy a na všech fakultách. Příčinu spojování několika oborů pod jedno vedení lze hledat ve 

dvou skutečnostech. Za prvé v celkové tendenci budovat vysokoškolské katedry s mnohem větším 

počtem učitelů i vědeckých pracovníků než v minulosti, se záběrem co nejširším. Za druhé ve snaze 

po větší spolupráci vědeckých oborů vzájemně si blízkých a někdy i personálně propojených. Kanonis-

ta se odedávna obvykle věnoval zčásti i právu římskému, nebo naopak právní romanista se zčásti 

zabýval i církevním právem. V novější době, po bouřlivém rozvoji právních dějin ve dvacátém století, 

se setkáváme také s podobným propojováním pedagogů v oborech církevního práva a právních dějin. 

Setkáváme se také se zajímavou skutečností, že někteří specialisté na církevní právo se začasto věno-

vali nebo věnují i mezinárodnímu právu, jak v zahraničí, tak i v našich zemích. Vždyť církevní právo a 

mezinárodní právo mají v systému právních věd v mnoha rysech značně podobné postavení ve vztahu  
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k platnému domácímu světskému právu. V obou případech jde o právní systémy odlišné od domácího 

práva, avšak s rozhodným a nepřehlédnutelným dopadem do jeho sféry. 

Společným rysem církevního práva, římského práva a právních dějin je jejich závažný propedeutický 

význam pro celé studium práv. Proto se až do roku 1948 skládala z římského a církevního práva spo-

lečná státní zkouška po třetím semestru. Znalost římského práva je důležitým zázemím pro pochope-

ní platného soukromého práva, znalost církevního práva zase veřejného práva. Ignorovat právní ději-

ny, zejména dějiny právních úprav bezprostředně předcházejících platné právní úpravě, to by byla 

sebevražda právního vědomí v celém národě a v příslušnících právnického stavu obzvláště. Je třeba 

ovšem znát také právní instituty, založené v dobách dávnějších, abychom plně pochopili současné 

právo. 

Proto nemáme pochybnosti o významné budoucnosti všech tří oborů, kterých se týká nám položená 

otázka. 

Pokud jde o obor římského práva, jsme přesvědčeni o tom, že je nutno stále prohlubovat výklad jed-

notlivých jeho institutů s ohledem na fakt, že stojí v základu našeho právního myšlení a že současně 

spojují český právní svět s právními systémy většiny zemí na evropském kontinentu a často i v zámoří. 

Pokud jde o právní dějiny, nepochybujeme o nutnosti rozvíjet znalost právních institutů na území 

českých zemí od počátku české státnosti. Podobně je nutné se zabývat vývojem práva ostatních stře-

doevropských zemí, s nimiž je právní systém naší země tak intimně spjat (možno říci přímo, že pu-

peční šnůrou). Větší pozornosti, než dosud si zaslouží také právní systémy zemí vzdálenějších, a to 

nejen v rámci naší euroatlantické civilizace. Napomůže to našim právníkům lépe se orientovat v právu 

a kultuře celého stále se zmenšujícího a globalizačním tendencím podléhajícího světa. 

Pokud jde o církevní právo, tedy právní systémy účinné uvnitř náboženských společenství, nazývané 

někdy též kanonickým právem, je pro budoucnost nutné neustále prohlubovat nejen znalost jeho 

institutů založených v dávných dobách, které tak silně ovlivnily vývoj světského veřejného práva. 

Význam církevního práva stoupá v posledním půlstoletí v souvislosti se stále se rozšiřující autonomií 

náboženských společenství ve všech demokratických právních státech, což by bylo třeba zohlednit i 

ve výuce na právnických fakultách. Kromě toho je třeba se zaměřovat stále více na rychle se měnící 

platnou právní úpravu ve všech církvích, zejména v katolické a v evangelických, a na jejich komparaci. 

Nedávné úpravy církevního procesního práva, zejména v posledních desetiletích, hluboko zasáhly do 

praxe všech šesti katolických církevních soudů v českých zemích a tisíců dalších církevních soudů na 

celém světě. 

Podobně se vyvíjí i odnož církevního práva zvaná konfesním právem, založená na ochraně nábožen-

ské svobody jednotlivců i jejich sdružení, která je součástí českého i mezinárodního práva a v části 

svého obsahu se prolíná s ústavním právem a dalšími předměty zabývajícími se lidskými právy. 

V posledních letech je i v mezinárodním měřítku velmi zdůrazňována oblast konfesněprávní úpravy 

tak zvané kategoriální pastorace, tj. zejména služby vojenských, vězeňských, nemocničních a školních 

kaplanů, péče o oběti trestných činů a katastrof, posttraumatické péče o členy policejních a hasič-

ských sborů a jejich rodin. Týká se i duchovní péče o osoby v sociálních zařízeních, tj. domovech seni-

orů, hospicích, charitních stacionářích apod. V české prostředí napomohl k větší popularitě církevního 

i konfesního práva i k většímu zájmu o tyto obory mezi odbornou veřejností – možná dosti paradoxně 

– zákon o majetkovém vyrovnání s náboženskými společenstvími z roku 2012. Pro současnost i bu-

doucnost nejde jen o výklad ustanovení tohoto zákona, ale též o zájem o celkové strukturální a právní  
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uspořádání náboženských společenství, jichž se předmětný zákon týká, tedy o předpisy jejich církev-

ního práva. 

Do budoucna se bude dále rozvíjet zahraniční spolupráci v oborech církevního a konfesního práva, 

která je v současné době důležitou náplní práce většiny kanonistů a konfesionalistů v České republi-

ce. Některé z mezinárodních vědeckých společností, jejichž činnosti se účastníme, např. European 

Consortium for Church and State Research nebo International Consortium for Law and Religion Stu-

dies (ICLARS) provádí komparace konfesního práva jednotlivých zemí Evropské unie resp. celého svě-

ta. 

 

2. V čem spočívá význam výuky církevního práva 

na právnických fakultách a jak velký je věnován 

prostor církevnímu právu na jednotlivých fakul-

tách? 

Odpověď na otázku po významu výuky církevního 

práva na právnických fakultách podal již iniciátor 

obnovy této výuky prof. Valentin Urfus, proděkan 

a posléze děkan Právnické fakulty Univerzity Kar-

lovy (1990–1994), který napsal: „Důvodů [pro 

obnovení výuky církevního práva v roce 1990] 

bylo více; vedle běžně očekávatelných, spojených 

s připomínkou tradičního rámce fakultní výuky a 

původního významu právnického akademického 

titulu jako doktorátu obojího, tedy i církevního 

práva, se uplatňovala ještě jiná stanoviska, zají-

mavě a věcně zdůvodněná. Objevoval se důraz 

položený na význam kanonického práva a církevní 

organizace obecně pro formování některých ve-

řejnoprávních zásad, na nichž spočívalo uskuteč-

ňování státní moci od chvíle, kdy vznikal tak řečený 

moderní stát (např. delegace moci, legislativní tvorba práva). Nově přicházela ale ještě jiná argumen-

tace, poněkud překvapivě aktuální. Rozhodující pro ni byl všeobecně kulturní význam církevního, 

zvláště kanonického práva. […] jsou to právě přednášky z církevního práva, které mohou nabízet jis-

tou pomoc, jak překonat přezíravou lhostejnost k duchovním základům západní atlantické civilizace, 

která se v trapných výrocích některých žurnalistů a moderátorů stále uplatňuje.“1  

Pomyslný vějíř předmětů v oboru církevního práva se na pražských právech postupně rozvinul od 

roku 1990 do pěti předmětů vyučovaných již v roce 1997. V zimním semestru se vyučuje Církevní 

právo (úvod do oboru a ústavní právo církví) a Manželské a procesní právo církevní (které zahrnuje 

také církevní trestní právo). Několika přednáškami o dějinách kanonického práva a vztahu státu a 

církví se přispívá do povinného předmětu Dějiny práva a státu evropských zemí a USA. V letním se-

mestru se vyučují Právní dějiny církví, Správní a majetkové právo církevní a Konfesní právo. Od roku 

2014 se výuka v specializačním modulu Církevní právo rozšířila o Vědecký seminář z církevního a kon- 

                                                           
1 URFUS, Valentin, Ad futuram rei memoriam – Co by nemělo být zapomenuto, in: TRETERA, Jiří Rajmund, Církve 
a právo. Miscellanea, Leges, Praha, 2015, s. 18. 

Záboj Horák 



Strana | 21  

 

 

fesního práva a od roku 2016 o Vědecký seminář – Právo a Bible. Výše uvedeným předmětům se na 

plný úvazek věnují dva vyučující (profesor a docent). 

Od roku 2017 přibyl jeden nový předmět, zabývající se konfesněprávní komparatistikou, který vede 

hostující profesor ze zahraničí. Od roku 2018 se vyučuje další, již devátý předmět Náboženská svobo-

da v evropském kontextu, vedený advokátem z praxe a bývalým pracovníkem odboru církví minister-

stva kultury, který je zkušeným autorem většího počtu konfesněprávních pojednání i komentářů 

k zákonům. Také jeden z prezenčních doktorandů je nastávajícím adeptem církevního práva. Již něko-

likrát úspěšně publikoval v oblasti práva protestantských církví a církevního majetkového práva.  

Záhy po pražské fakultě došlo k obnově výuky církevního práva na všech právnických fakultách ostat-

ních veřejných vysokých škol.  

Zvlášť rozsáhlá je tato výuka na plzeňské právnické fakultě ve dvou semestrálních předmětech Kano-

nické právo I. a II., v předmětu Konfesní právo a v předmětu Náboženské právo. Výuce se věnují dva 

až čtyři učitelé. 

Na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci je církevní právo tradičně vyučováno díky čtyř-

člennému týmu katedry církevního práva na Cyrilometodějské teologické fakultě téže univerzity. Vý-

uka se v poslední době rozšířila i na filozofickou fakultu této univerzity. 

Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně předměty církevního práva garantuje katedra 

ústavního práva a politologie. Církevní a konfesní právo vyučují jak pedagogové z právnické fakulty, 

tak externisté. Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity se vyučuje předmět věnovaný středo-

věkému kanonickému právu. 

Dlužno dodat, že podstatné výuce církevního práva se věnují také další dosud nejmenované teologic-

ké fakulty, zejména Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Teologická fakulta Jihočeské uni-

verzity a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy. 

V blízké budoucnosti by bylo potřebné zajistit, aby se základní předměty Církevní právo a Konfesní 

právo staly znovu povinnými studijními předměty na všech právnických fakultách veřejných vysokých 

škol. Nutnost, aby právníci znali církevní právo, se projevuje vzhledem k potřebě, aby se ve své běžné 

praxi vyznali v poměrně dosti komplikované struktuře všech větších náboženských společenství 

v českých zemích. Neznalost konfesního práva pak představuje povážlivou mezeru ve znalosti platné-

ho českého práva. 

 

3. Mohli byste krátce představit Společnost pro církevní právo? 

Společnost pro církevní právo je zapsaný spolek, založený roku 1994 při Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy a v roce 1995 také při Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Cílem Společnosti je 

napomáhat studiu a bádání v oborech církevního práva, konfesního práva a právních dějin církví. 

Skládá se z pražské, brněnské a olomoucké místní skupiny. V roce 2014 byla Společnost pro církevní 

právo přijata za člena Rady vědeckých společností České republiky. Společnost je kolektivním členem 

České křesťanské akademie, z. s., v níž plní úlohu její právní sekce. 

Společnost pro církevní právo zpočátku tvořili především studenti práv ze všech právnických fakult 

v České republice, a několik jejich učitelů. K 1. březnu 2018 měla Společnost pro církevní právo 495 

členů. Přibližně polovinu z nich tvoří právníci z různých oborů praxe, učitelé a studenti práv; zbytek  
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tvoří vědečtí pracovníci z jiných souvisejících oborů, pracovníci duchovních správ různých církví a 

zájemci z nejrůznějších i přímo nesouvisejících profesí, pro něž se církevní právo stalo jejich koníč-

kem. Asi 50 členů je ze Slovenska a dalších 50 z ostatního zahraničí. 

Společnost je budována na principu úcty a přátelského vztahu k náboženským společenstvím. Člen-

ství ve Společnosti není vázáno na příslušnost k náboženským společenstvím, která není ani zjišťová-

na. Každým rokem společnost roste o několik desítek členů. 

Svých cílů Společnost dosahuje konáním veřejných přednášek a diskusí, vydáváním tří periodik a pro-

vozem internetových stránek http://spcp.prf.cuni.cz, na nichž publikuje české i zahraniční právní 

normy týkající se církví a náboženských společností, judikaturu a ostatní dokumenty včetně meziná-

rodních smluv. 

Přednášky v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi se konají v Praze průměrně 4 x do roka, za-

tím se uskutečnilo 78 těchto setkání. V Brně se uskutečnilo 23 ročníků konference Církev a stát. 

V Praze byly uspořádány 3 mezinárodní konference Pražské rozhovory o vztahu a státu církví. 

Od roku 1995 Společnost vydává recenzovaný odborný časopis Revue církevního práva. Zvýšený zá-

jem o časopis si vyžádal již několikeré zvýšení nákladu, naposledy na počátku roku 2017 z 900 na 

1000 výtisků. Pokud jde o rozsah, počet stran každého čísla za posledních 15 let vzrostl z původního 

průměru 70–100 stran na současný průměr 120–150 stran. Počet publikovaných článků a jejich auto-

rů se zejména v posledních pěti letech natolik rozšířil, že od začátku roku 2017 časopis vychází již 

nikoliv 3x, ale 4x do roka. Zatím vyšlo 70 čísel. 

Od roku 2014 vychází čtrnáctideník Aktuality–Internetový zpravodaj Společnosti pro církevní právo 

Praha-Brno-Olomouc v rozsahu 3–10 stran. 

Odlišný obsah, se zaměřením na zahraniční čtenáře, má anglicky psaný měsíčník Newsletter for the 

English Speaking Members and Friends of the Church Law Society Prague-Brno-Olomouc, který vychá-

zí od roku 2016, rovněž v rozsahu 3–10 stran. 

Společnost udržuje pravidelné styky se všemi právnickými a teologickými fakultami a dalšími vědec-

kými pracovišti v České republice a s více než deseti zahraničními kanonistickými a konfesionalistic-

kými vědeckými společnostmi a pracovišti v zahraničí. 
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 

 

 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Katedra dejín práva 

 

si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu 

6. SLOVENSKO-ČESKÉ STRETNUTIE DOKTORANDOV A POSTDOKTORANDOV 

Prvoradým cieľom konferencie bude prehĺbiť veľmi korektné a priateľské vzťahy medzi vzdelávacími a 

vedeckými inštitúciami v Slovenskej republike a v Českej republike, ktoré majú už dlhoročnú, niekoľ-

kodesaťročí trvajúcu tradíciu. Za jej cieľ považujú organizátori vytvorenie intelektuálnej platformy, v 

ktorej najmä doktorandi a postdoktorandi, ako aj starší kolegovia z odborov právnej histórie, roma-

nistiky a príbuzných vedných odborov a zameraní môžu predstaviť a prediskutovať svoje vedecké 

zámery a témy. Uvedené stretnutie sa však stalo už tradičným vedeckým priestorom pre širokú aka-

demickú a vedeckú právnohistorickú obec, aby v pokojnom a neformálnom prostredí nadviazala nové 

a obnovila staré profesionálne a priateľské kontakty, aby sa mohla vedecky a ľudsky zdieľať, slobodne 

diskutovať a vedecky konfrontovať. Keďže však sa rok 2018 historicky priraďuje k osmičkovým rokom, 

ktoré sa neraz v našich národných aj vzájomných, československých dejinách, stali heterogénne pre-

lomovými, organizátori privítajú tématicky nelimitované vedecké sondy, analýzy, komparácie či in-

terdisciplinárne prístupy ku kľúčovým udalostiam našich spoločných, československých dejín. Uvede-

ná tématická limitácia však nie je podmienkou účasti na konferencii. Z uvedeného vedeckého po-

dujatia bude pripravený elektronický zborník. 

Miesto konania: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Kollárova ul. 10, 918 43 Trnava, 

Slovenská republika 

Termín: 31. máj – 1. jún 2018 

Pokyny pre aktívnych účastníkov: Predpokladaná dĺžka jednotlivých príspevkov je 15 minút. Pred-

nášajúci môžu príspevok doplniť powerpointovou prezentáciou. 

Poplatky: Účasť na konferencii je bez poplatku. Cestovné, stravu a ubytovanie si hradia účastníci sa-

mi, resp. vysielajúce inštitúcie. 

Celou pozvánku je možné stáhnout na tomto odkazu. 

  

http://historyoflaw.eu/czech/TT%20konf.%202018%20pozvanka%20II..doc
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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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BULLETIN 

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 2    roč. 4   15. červenec 2018      ISSN 2464-4889 

 

Vážení členové                                               

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

dovolujeme si Vám zaslat letošní druhé řádné 

číslo našeho bulletinu, ve kterém opět nalezne-

te recenze a anotace celé řady nově vyšlých 

právněhistorických knih, obsah časopisu Jour-

nal on European History of Law, pozvánky na 

konference, jakož i další informace z oblasti 

právní historie a římského práva.  

Upozornit bychom chtěli obzvláště na zajímavý 

rozhovor s prof. Wojciechem Dajczakem, ve-

doucím katedry římského práva  na Fakultě 

práva a administrativy Univerzity Adama Mic-

kiewicze v Poznani, který se v rozhovoru s Lucií 

Mrázkovou zamýšlí nad významem římského 

práva, jeho výukou a budoucností nejen 

v Polsku, nýbrž i v Evropě. 

I v uplynulém roce publikoval náš člen JUDr. 

Lukáš Králík, Ph.D., celou řadu zajímavých člán-

ků mapující vývoj publikace právních norem na 

našem území, takže stejně jako v loňském roce 

i letos bychom na ně tímto rádi upozornili:  

• Králík, Lukáš. Citace judikatury. Právní rád-

ce, 2017, ročník XXV., číslo 1, s. 60-65, [on-

line] dostupné zde:  

• Králík, Lukáš. Podkarpatská Rus a publikace 
právních předpisů. Správní právo. 2017, 
ročník L., číslo 1, s. 29-43, [online] dostup-
né zde: 

• Králík, Lukáš. Slezský zemský zákoník. Acta 
Universitatis Carolinae Iuridica, 2017, roč-
ník LXIII, číslo 1, s. 25-36. [online] dostupné 
zde: 

• Králík, Lukáš. Publikace soudních rozhod-
nutí po vzniku československého státu. 
Právněhistorické studie, číslo 46/2, Praha: 
Karolinum, 2017, s. 35-55, dostupné zde: 

• Králík, Lukáš. Právní věty. Právní rozhledy, 
2017, ročník 25, číslo 12, s. 437-444 

• Králík, Lukáš. Český zemský zákoník. Práv-
ník, 2017, ročník 156, číslo 9, s. 783-
798, [online] dostupné zde: 

• Králík, Lukáš. Historie publikace soudních 
rozhodnutí ve Spojených státech. Práv-
něhistorické studie, číslo 47/2, Praha: Karo-
linum, 2017, s. 52-62, dostupné zde:  

 

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. 

Představenstvo Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s.  

https://pravniradce.ihned.cz/c1-65585030-citace-judikatury
http://www.mvcr.cz/clanek/podkarpatska-rus-a-publikace-pravnich-predpisu.aspx
http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/slezsky-zemsky-zakonik
http://karolinum.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=86285
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/cesky-zems
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=105160
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Tomáš Gábriš – Jáger, Robert: Najstaršie právo na Slovensku? Pokus o rekonštrukciu pred-

cyrilometodského normatívneho systému  

Bratislava: Wolters Kluwer v spolupráci s Právnickou fakultou UK v Bratislave, 2016, 311 s.  

(ISBN 978-80-8168-507-1) 

 
Predložená práca sa radí k historiografickým počinom o našich slo-

vanských, starších či archaických právnych dejinách. V tomto prípa-

de sa k téme slovanskej, resp. veľkomoravskej terminológie pred 

príchodom cyrilometodskej misie vyjadrili dvaja slovenskí právni 

historici, ktorí sa podujali na zložitý vedecký zámer: identifikovať 

najstaršie archaické právo našich slovanských predkov, usadených 

v strednej Európe a vytvárajúcich prvé predštátne útvary známe 

pod názvom Samova ríša, Nitrianske kniežatstvo a prvý štátny ce-

lok1 západných Slovanov, nesúci zaužívaný historický názov Veľká 

Morava (resp. niektorí autori dnes už preferujú len označenie Mo-

rava).  

Monografiu rozdelili na dve základné časti: všeobecnú a osobitnú. 

Vo všeobecnej kontextualizovali posledné európske výskumy o slovanskom práve a slovanských 

právnych dejinách a vysporiadali sa z nevyhnutnou metodológiou a prameňovedou k dejinám Veľkej 

Moravy ale aj širšie slovanského sveta. Osobitná časť je venovaná rekonštrukcii právneho systému 

Veľkej Moravy. Predmetom bádania autorskej dvojice sa stali: základné termíny archaického práva 

všetkých Slovanov, spolu s prehľadom známej i ešte neprebádanej právnej terminológie veľkomorav-

ských prameňov (ahistoricky nazvaných právnymi pamiatkami). V širšom teoreticko-metodologickom 

úvode 1. kapitoly potom rozvinuli také otázky, akými sú súčasné chápanie entogenézy Slovanov, de-

finovanie slovanských právnych dejín a ich prameňov, pričom sa prikláňajú k preferovanej tézy 

o pluralite Slovanov, slovanského práva a teda slovanských právnych dejín. Svoje výklady rozvinuli na 

širokej báze prameňov slovanskej a veľkomoravskej proveniencie (Súdny zákonník pre ľud, Anonym-

ná homília, Nomokánon, Ustanovenia svätých otcov) a čiastočne aj naratívnych prameňov, listín, 

hagiografickej literatúry a pod. Autori si sami uvedomili viaceré vedecké úskalia vo vzťahu k zámeru 

rekonštrukcie právnych vzťahov a práva Veľkej Moravy vyvodiac zásadnú vedeckú hypotézu: „ak aj 

totiž tieto texty nepredstavovali prakticky aplikované právo, resp. nereferovali o skutočne vynucova-

nom práve, ktoré by nahradilo predcyrilometodské právo, je vysoko pravdepodobné, že tieto pamiat-

ky obsahujú ešte predcyrilometodskú terminológiu, ktorú zapisovatelia použili pri tvorbe normatív-

nych textov v staroslovienskom jazyku.“ (s. 17). Ergo ich autori (Konštantín a Metod) pri ich tvorbe 

zrejme využívali vtedajšiu právnu terminológiu, podobnú, resp. dobre pocho- 

                                                           
1 Väčšina súčasných právnych aj všeobecných historikov sa prikláňa k téze o prvotnej fáze vývoja k štátu, 
o stave Moravy ako štátu in statu nascendi.  
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piteľnú domácemu moravskému obyvateľstvu. Uvedená hypotéza má aj svoje limity a odvrátenú 

stránku preceňovania uvedených veľkomoravských písaných prameňov, čo aj autori vzali  do úvahy.  

Krátko ešte k právnymi historikmi málo vyžívanému metodologickému uchopeniu témy: autori sa v 2. 

podkapitole všeobecnej časti vysporiadali aj so zložitou otázkou použiteľnosti a aplikácie lingvistic-

kých metód pre účely právnej histórie a tak prijali za existujúce, najmä jazykovedné metódy a apliko-

vali ich v našom česko-slovenskom vedeckom priestore v celku inovatívne. Prispeli tak ku skromným, 

medzidisciplinárnym výsledkom, prínosným nielen pre právnu históriu, či archeológiu. Konkrétne sa 

opierali o viaceré lingvistické metódy (porovnávacia jazykoveda, historická sémantika) a teórie, najmä 

teóriu lingvistickej stability (čiže stability právnych termínov v širšom historickom čase) a teóriu sé-

mantickej motivácie (sledujúcu predovšetkým významové premeny (osobitne v diachrónnom aj syn-

chrónnom vzťahu) pojmov a termínov a ich skupín. Vychádzali z výsledkov a záverov viacerých auto-

rov, akými sú K. Škrubej, I. Wiehl, V. Procházka a ďalší. V osobitnej časti sa autori rozčleniac text na 

šesť podkapitol pokúsili o rekonštrukciu právneho systému Veľkej Moravy cez rozbor všeobecných 

právnych pojmov, vnútornej organizácie predcyrilometodskej spoločnosti, štruktúry obyvateľstva, ich 

rodinného a osobného statusu, vlastníckych, resp. majetkových vzťahov, riešeniu sporov a nakoniec 

pojmosloviu v oblasti trestného práva (deliktov a trestov za ne). Príkladne v oblasti trestnoprávnej 

terminológie identifikovali absenciu pojmov trestno-pojmového jadra, akými sú vražda, ublíženie na 

zdraví, zabitie, či vo vecnom práve súkromného vlastníctva nehnuteľností, a converso v rodinnom 

práve pojmovú prítomnosť manželstva, vena, obvenenia atď.  

Záverom možno uviesť viacero pozitív metodologického aj obsahového rázu monografie. Prvým 

z nich je „oprášenie“ staronovej právno-historickej témy, ktorá si vyžadovala oslobodenie od zaužíva-

ných klišé. Autori využili nový prístup a akoby opätovne zdôraznili potrebu multidisciplinarity vedec-

kého prístupu. Snáď len istá výhrada smeruje k viacnásobným opakovaniam a prílišnému zdôrazňo-

vaniu niektorých historických notoriet. Recenzovaná monografia česko-slovenskej právnohistorickej 

obci dobre známej autorskej dvojice T. Gábriš a R. Jáger pri plnení náročnej vedeckej úlohy, vyslove-

nej už v úvode:  teda či išlo o právo, či bolo najstarším a vôbec či niečo ako najstaršie právo je 

v ľudských možnostiach možné spoznať, dosiahla dvojitú pridanú hodnotu: nielenže ponúkla viaceré 

odpovede na zložité právnohistorické, terminologické problémy, ale pridala aj viacero provokatívnych 

otázok. To robí predmetnú monografiu o to príťažlivejšou a vedecky cennejšou.  

Adriana Švecová – Miriam Laclavíková 
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Miriam Laclavíková – Adriana Švecová: Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite 

v Trnave 

Praha: Leges, 2017, 160 s.  

(ISBN 978-80-7502-273-8) 

 
Univerzitné vzdelávanie, jeho história a tradícia je pýchou najrozvi-

nutejších národov sveta, nepochybne v intenciách Mandelovho 

citátu, stavajúceho vzdelanie do pozície najsilnejšej zbrane schopnej 

zmeniť svet či v intenciách jedinečného citátu, ktorý uvádza aj 

predmetnú publikáciu. Je preto veľmi potešujúce, že stabilná autor-

ská dvojica doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. - doc. JUDr. PhDr. 

Adriana Švecová, PhD. vo svojej monografii Dejiny právnického 

vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave oboznamujú slovenskú 

odbornú aj laickú verejnosť o hlbokých koreňoch univerzitného – 

prioritne právnického, ale i mimouniverzitného vzdelávania 

v teritoriálnom rámci súčasných hraníc Slovenska, čím posilňujú 

povedomie o kultúrnosti na našom území a národnú hrdosť. 

Hoci by sa mohlo zdať povrchným začať súdiť knihu podľa obalu, ľudský mozog spracováva vplyvy 

komplexne, a preto by bolo väčšmi povrchným tvrdiť, že vizuálny dojem, ktorý čitateľ po niekoľkých 

sekundách od uchopenia tejto knihy nadobudne, nie je dôležitý. Subjektívne možno trvať na veľmi 

dobrom dojme, kniha má zaujímavý formát, ktorý vyvoláva presvedčenie o príjemnom čítaní, je dopl-

nená farebnými ilustráciami a graficky upravená, s využitím tučného písma, kurzívy či prehľadne rozč-

leneného textu a vhodne umiestnených a odčlenených poznámok pod textom, čo všetko prispieva 

k umocneniu obsahovej hodnoty diela.  

Publikácia má štyri kapitoly, členené na podkapitoly. Prvá kapitola sa venuje stredovekým 

a ranonovovekým počiatkom právnického vzdelávania v Uhorsku. Po všeobecnom úvode 

o celoeurópskom priestore sa autorky venujú uhorskému priestoru. V ňom počiatky svetského prak-

tického štúdia práva zasadzujú do 14.-15.storočia, nekorešpondujúce však so zahraničným trendom 

univerzitného vzdelávania, o etablovanie ktorého boli od tohto obdobia snahy, a ktorému sa autorky 

náležite venujú.  

V centre pozornosti druhej, nosnej, kapitoly je Právnická fakulta Trnavskej univerzity počas jej pôso-

benia v Trnave v rokoch 1667-1777. V jej podkapitolách sú priblížené jednotlivé etapy vývoja Trnav-

skej univerzity, od jezuitskej, cez etapu súvisiacu s realizáciou zámerov Ostrihomskej kapituly, počiat-

ky pôsobenia a štúdium na Právnickej fakulte do prvej polovice 18. storočia, vrátane živo opísaného 

pedagogického procesu a zaujímavostí ako  pätnásťročná doba potrebná na odprednášanie celej 

učebnej matérie, až po etapu reformného úsilia Márie Terézie a jej vplyvu na štúdium práva 

a záverom etapu presťahovania Trnavskej univerzity a jej Právnickej fakulty do Budína. V predmetnej 

kapitole autorky tiež zdôrazňujú súdobú osobitosť Právnickej fakulty Trnavskej univerzity spočívajúcu 

vo výučbe domáceho práva, osobitne domáceho trestného práva, kde edukatívne objasňujú vtedajšiu 

právno-spoločenskú situáciu. Išlo o vskutku výnimočnú charakteristiku, ktorú však čitateľ – laik ne-

musí oceniť dostatočne. Ako vhodné by sa tu javilo porovnanie s poprednými európskymi univerzi-

tami – príkladmo možno spomenúť, že na Parížskej univerzite sa francúzske právo začalo vyučovať v  
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roku 1679 a na Wittenberskej univerzite sa nemecké právo začalo vyučovať v roku 1709. V poslednej 

podkapitole autorky zosumarizovali význam historickej Právnickej fakulty, ktorý nebol len anonymne, 

stroho konštatovaný. Naopak, autorky si uctili svojich predchodcov, vyučujúcich na historickej Práv-

nickej fakulte Trnavskej univerzity a venovali adekvátny priestor životopisu jednotlivých profesorov 

v poradí podľa vyučovaného predmetu.  

 Stručnejšia tretia kapitola nadväzuje na širšie koncipovanú predchádzajúcu podkapitolu o reformách 

Márie Terézie, ktoré koncom 18. storočia podmienili vznik nového typu škôl, Kráľovských akadémií, 

ktoré poskytovali odbornú prípravu väčšiny úradníckeho aparátu a príslušných odborníkov. Autorky 

sa tu, prirodzene, osobitne venujú Kráľovskej akadémii v Trnave a jej pôsobeniu v rokoch 1777-1784.  

Posledná kapitola sa veľmi aktuálne venuje obnovenej Právnickej fakulte Trnavskej univerzity 

v Trnave a jej pôsobeniu v rokoch 1998-2018, nadväzujúcej na historické tradície Trnavskej univerzity 

pôsobiacej v rokoch 1635-1777. Dozvieme sa z nej o živote Právnickej fakulty, čo môže byť inšpiratív-

ne čítanie napríklad aj pre jej budúcich študentov. Vhodným by sa tu, možno aj z hľadiska zváženia 

potenciálnej budúcej spolupráce v predmetnej oblasti, javilo spomenúť, že na odkaz historickej Práv-

nickej fakulty Trnavskej univerzity nadväzuje aj Univerzita Eötvösa Lóránda v Budapešti.  

Aktuálny rozmer publikácie Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave však 

možno hľadať aj na iných miestach. Napríklad v súčasnosti sa v súvislosti s poskytovaním právnického 

vzdelávania objavujú početné reformné snahy, prospešnosť ktorých overí až čas. Avšak pri ich zavá-

dzaní je, okrem inšpirácie sa susednými zahraničnými univerzitami, vhodné zamyslieť sa tiež nad 

zmyslom tradičnej výstavby právnického vzdelávania. V posledných rokoch na Slovensku zaznievali 

napríklad názory o potrebe eliminácie právnohistorických predmetov, tradične vyučovaných na práv-

nických fakultách v prvom ročníku. Z osobnej skúsenosti v súvislosti s výskumom môžem zhodnotiť, 

že som sa s takýmito názormi nestretla v Budapešti, Debrecíne a ani vo Viedni a v súvislosti 

s výučbou, môžem potvrdiť len autorkami citovaný reformný osvietenský názor, podľa ktorého 

,,skutočné pochopenie zákonov, čo je pri tomto predmete najdôležitejšie, si vyžaduje akúsi pomocnú 

vedu, ktorá bola doteraz zanedbávaná,... Touto pomocnou vedou sú dejiny uhorského práva...s cie-

ľom, aby sa (mládež, pozn. aut.) oboznámila všeobecne s dejinami zákonov, s ich prameňmi 

a prospešnosťou, s ich premenami a príčinami týchto vývojových zmien, a takto sa pripravila správne 

pochopiť zákony a správne vykladať právnické záležitosti.” Predmetná publikácia tak nie je len pra-

meňom cenných poznatkov, ale aj inšpiratívnych myšlienok.   

Na záver možno povedať, že autorky vytvorili dielo bohaté na cenné poznatky, archívne informácie, 

konfrontáciu rôznych vedeckých názorov a vlastné závery, napísané odborne a vedecky, zároveň však 

zrozumiteľným jazykom s pútavými vsuvkami k vlastnému obsahu kapitol, napríklad o prekvapivo nie 

úplne ideálnych vzťahoch mesta Trnava k Trnavskej univerzite či o disciplinovanosti, aká sa vyžadova-

la od študentov fakulty aj ich učiteľov. Všetko spomenuté robí z publikácie zaujímavé, hodnotné 

a odporúčané dielo pre širšie spektrum čitateľov. 

Ingrid Lanczová 
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DISKUZE 

 

Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, aneb máme co dát civilistům? 

 

I. Od roku 2003 vydává Mohr Siebeck široce založený právně-

historický projekt, který přináší historicko-komparativní studie k 

jednotlivým soukromoprávním institutům, resp. výklady ke skupi-

nám paragrafů německého BGB. 

„Duchovními otci“ projektu jsou Mathias Schmoeckel a Reinhard 

Zimmermann. Plánováno je celkem šest svazků, dosud byly vydány 

tři, další (čtvrtý) vychází v září 2018. 

Redaktory vyšlých svazků se stali Mathias Schmoeckel (Band I: All-

gemeiner Teil, 2003), Reinhard Zimmermann (Band II: Schuldrecht - 

Allgemeiner Teil, 2007), Joachim Rückert a Frank L. Schäfer (Band III: 

Schuldrecht - Besonderer Teil, 2013), a aktuálního Mathias Schmo-

eckel (Band IV: Familienrecht, 2018). 

Struktura studií je obdobná: obsah, důležitá literatura, výklad s poznámkovým aparátem, shrnutí. 

II. Představme alespoň stručně první díl komentáře (Allgemeiner Teil, §§ 1-240), protože obsahuje 

inspirativní studie, které si našly cestu i do českých publikací. Pokusíme se na něm současně upozor-

nit na silné i slabší stránky projektu a na související problémy. 

První díl zahrnuje 27 studií od 17 autorů z 12 institucí z Německa, Rakouska a Švýcarska (ovšem z 

obou posledně jmenovaných zemí pouze po jednom). Rozsah je XXVIII a 1121 stran. 

Výklad propojuje tematické a chronologické hledisko: výběr i míra zpracování jednotlivých historic-

kých etap se však různí, je patrné, že autoři neměli předem stanoveno, co obligatorně zařadit. Téměř 

vždy je však zohledněno římské (justiniánské) právo. 

V literatuře je odkazováno převážně na německé práce, objevuje se však (příležitostně) také literatu-

ra francouzská či italská (žádná český autor v tomto dílu citován nebyl). 

III. Zastavme se blíže u studie Sachen und Tiere (§§ 90-103) a zejména u podkapitoly Partes und Perti-

nentiae bis zum Ende des 19. Jahrhunderts (autorem je Thomas Rüfner z bonské univerzity). Právě 

tato studie inspirovala autory komentáře Leges (F. Melzer, P. Tégl, sv. 3, 2014) a tématu u nás byla 

opakovaně věnována pozornost také v rámci samostatných právněhistorických článků. 

Rüfner navazuje na práci E. Holthöfera Sachteil und Sachzubehör im römischen und im gemeinen 

Recht z roku 1972 (z českých knihoven je podle souborného katalogu NKP pouze v Brně): výslovně 

zdůrazňuje, že pojem příslušenství (pertinence) je římskému právu cizí a je až středověkého původu a 

že důsledné rozlišování součásti a příslušenství se objevuje až v 18. století u C. Ch. Hofackera. Je také 

sympatické, že Rüfner nikde nezmiňuje „zásadu“ accessorium sequitur principale uváděnou v důvo-  
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vé zprávě k OZ 2012 a bohužel i další literaturou, včetně romanistické. Snad stojí za zmínku, že už 

Bartolus ji měl považovat za „úsměvně školský argument“.      

Římští právníci velmi pozorně zohledňovali charakter konkrétního případu. V pochybnostech sdílely 

osud věci hlavní především (hospodářsky) nesamostatné předměty (např. klíče, závory, poklopy 

studny, viničné tyče, viz Dig. 19, 1, 13, 31; Dig. 19, 1, 17, pr.) Ty sice bývají v učebnicích římského prá-

va nazývány příslušenstvím, podle platného práva by však měly spíše charakter součásti věci (toho, co 

k věci „podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí“ § 505 

OZ). Naopak jiné předměty, i když byly určené k užívání s věcí hlavní (např. inventář, sudy, skříně), její 

osud v římském právu automaticky nenásledovaly (viz ARNDTS I, s. 66n.; SOMMER II, s. 185n.; VÁŽNÝ 

II, s. 15n.). Římské právo kladlo také v tomto směru důraz na autonomii vůle a smluvní konsensus. 

Uvedená „zásada“ neplatila ani v česko-rakouském právu, naopak prvorepublikoví autoři zdůrazňují, 

že „chybným bylo by tvrzení, že příslušenství sdílí osudy věci hlavní, neboť – jak poznáme – jest tomu 

tak jen v několika směrech“ (ROUČEK-SEDLÁČEK II, s. 34). Výslovně zakotvena byla až pod vlivem 

sovětského práva (§ 25 OZ RSFSR 1922) v OZ 1950 (§ 130) a nejnověji i v OZ 2012 (§ 510 odst. 2), na-

opak OZ 1964 ve znění novel ji v obecné rovině neupravil (pouze speciálně u zástavního práva v § 153 

odst. 2 a cese v § 524 odst. 2). Z historicko-komparativní perspektivy by pro současné právo měl vy-

plývat závěr, že se pojem příslušenství má vykládat restriktivně (což se v komentáři Leges děje). 

IV. Co říci závěrem této kratičké úvahy: příprava obdobných právněhistorických projektů je nesmírně 

náročná – autoři musí ovládat starší i platné právo, reflektovat terminologické i obsahové posuny. 

Potenciál takových projektů je však velký, a to zejména pro české právo. Pokud nebudou přímo uka-

zovat využitelnost tradičních řešení (což přichází do úvahy zejména v dědickém právu), měly by uvá-

dět na pravou míru zjednodušující tvrzení v důvodové zprávě a navázané civilistické literatuře. Jak je 

vidět z komentáře Leges, naši civilisté si kvalitní právněhistorickou práci najdou, formální standard 

projektu Mohr Siebeck by však měl být samozřejmostí. 

 

Ondřej Horák 
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov 
 

Tradičné podujatie pre mladých vedeckých pracovníkov sa dočkalo svojho šiesteho pokračovania na 

pôde obnovenej historickej Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave. Medzinárodná vedecká 

konferencia pod záštitou dekanky Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, doc. JUDr. Mgr. 

Andrey Olšovskej, PhD. a vedecky garantovaná prof. JUDr. Dr.h.c. Petrom Mosným, CSc., prof. JUDr. 

Ladislavom Vojáčkom, CSc. a prof. JUDr. PhDr. Tomášom Gábrišom, PhD., LLM, MA, prebiehala 

v dňoch 31. mája – 1. júna 2018. Za výborné zorganizovanie konferencie môžeme poďakovať doc. 

JUDr. PhDr. Adriane Švecovej, PhD., ale nemožno opomenúť ani prof. JUDr. Ladislava Vojáčka, CSc., 

ktorý na 5. Česko-slovenskom stretnutí doktorandov a postdoktorandov v Bratislave vyjadril svoje 

prianie, aby práve Trnavská univerzita prevzala nástupníctvo v organizácii tohto každoročne úspeš-

ného podujatia. A zvolená bola viac než príhodne, keďže Trnava tento rok oslavuje 780. výročie ude-

lenia výsad slobodného kráľovského mesta. O kráse hosťujúceho mesta sa mali možnosť domáci aj 

zahraniční účastníci konferencie presvedčiť na exkurzii, ktorá nasledovala po neformálnom stretnutí 

a spoločenskej večeri, čím bol zahájený prvý deň tohto príjemného a obohacujúceho vedecko-

spoločenského podujatia.  

Druhý deň konferencie sa rokovalo vo vedeckej sekcii, ktorá bola veľmi inšpiratívne a zaujímavo zahá-

jená panelovou diskusiou na tému ,,Vízia a budúcnosť právnych dejín.ˮ Hlavnými diskutérmi z Českej 

republiky boli prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., doc. JUDr. Jaromír Tauchen, PhD., LLM a JUDr. Jan 

Šejdl, PhD. a zo Slovenskej republiky prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA, doc. JUDr. Ivana 

Šošková, PhD., doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD., doc. JUDr. Mi-

riam Laclavíková, PhD. a doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD. V diskusii zaznelo veľa podnetných 

a všeobecne pozitívne prijatých názorov o dôležitosti právnych dejín pre právnu vedu. Zohľadnil sa 

ich prínos v právnickom štúdiu pre začínajúcich študentov, ktorí sa potrebujú zorientovať v právnej 

terminológii a základných právnych inštitútoch, ale aj pre študentov vyšších ročníkov, ktorí si osvoja 

poznatky o domácej právnej kultúre a podporia svoje právne vedomosti argumentami, ktoré sú žia-

duce napr. aj pri rekodifikačných prácach na účinných zákonoch. Ako sa v tejto súvislosti významne 

zhodnotilo, právne dejiny majú poskytnúť inšpiráciu pozitívnemu právu a osvetu o tejto inšpiratívnos-

ti musí šíriť výrazná osobnosť. Okrem iného sa spomenul aj pragmatický rozmer právnych dejín ako 

vedecko-pedagogickej profilácie zamestnancov právnických fakúlt, ktorých kvantitatívny publikačný 

štandard dominuje vo fakultných rebríčkoch. Neopomenulo sa ani rímske právo ako ,,teória súkrom-

ného práva,ˮ ktorá našla svoje uplatnenie napr. ako komentár k rekodifikovanému českému občian-

skemu zákonníku. 

Rokovací deň prebiehal v štyroch blokoch. V prvom bloku vystúpil prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, 

PhD., LLM, MA (Právnická fakulta Univerzity Komenského) na tému Americkí Slováci a Pittsburská 

dohoda, kde zauvažoval aj na základe svojich štúdií na Pittsburskej univerzite o zaujímavostiach súvi-

siacich s dôležitým dokumentom zahraničného odboja  a v prospech idey vzniku demokratického 

Československa. V nadväznosti na 100. jubileum Československej republiky Mgr. Zuzana Illýová, PhD. 

(Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) predniesla príspevok na tému Význam Tria- 
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nonskej mierovej konferencie pre vznik medzivojnovej Československej republiky, v ktorom okrem 

iného konfrontovala aj pomerne ostré domáce a zahraničné názory o vplyve podpísania Trianonskej 

zmluvy na vznik Československého štátu. Študent magisterského štúdia Dominik Macek (Právnická 

fakulta Karlovej univerzity v Prahe) v príspevku so zaujímavým názvom ,,Tatíček Masarykˮ presiden-

tující. Postavení a pravomoce prvního československého presidenta v diskusích a ústavách zhodnotil 

postavenie prezidenta demokratickej Československej republiky a vplyv osobnosti Tomáša Garrigua 

Masaryka na tento úrad, ktorý bol po vzniku republiky v centre odbornej diskusie, ústiacich do nove-

lizácie právnej úpravy. Ďalší vystupujúci JUDr. Lukáš Králik, PhD. (Úrad pre ochranu hospodárskej 

súťaže v Brne) sa vyjadril k problematike publikácie právnych predpisov na území Slovenska vo svo-

jom príspevku Uhorské sbírky předpisů  před rokem 1918. Mgr. Veronika Steinová (Právnická fakulta 

Masarykovej univerzity v Brne) sa zamerala na prvú kodifikáciu pracovného práva v národnej histórii 

v príspevku Legislativní proces přijímání zákonníku práce č. 65/1965 Sb. Posledným príspevkom prvé-

ho bloku bol zaujímavá štúdia na vždy aktuálnu tému Cenzúry v slovenskom filme po roku 1968 

prednesená Mgr. Jánom Šurkalom, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave). Po-

slucháčom priblížil relevantné pomery vo filmovom priemysle pred aj po roku 1968 a príkladmo uvie-

dol filmy, ktorých sa dotklo uvoľnenie pomerov v uvedenom jubilejnom roku našich spoločných čes-

koslovenských dejín, a ktoré vyvolali úsmev na tvárach prítomných poslucháčov pri spomienke na nie 

tak dávno minulé časy úspechov a prehier československého socialistického filmu a televízie. Prvý 

blok bol ukončený práve diskusiou ku všetkým príspevkom. 

Po príjemnej obednej prestávke pokračovalo rokovanie v druhom bloku. Ako prvá vystúpila JUDr. 

Alexandra Letková, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) s príspevkom Extré-

mizmus a historická pamäť národa. V ňom vysvetlila, čo je historická pamäť národa a na vlastných 

štatistických výskumoch poukázala na alarmujúcu ,,historickú pamäť Slovákov v číslach.ˮ Mgr. Lenka 

Martincová (Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave) účastníkom konferencie poroz-

právala o ideológovi Slovenského štátu Štefanovi Polakovičovi v príspevku s názvom Proces so Štefa-

nom Polakovičom. Mgr. Jan Beránek (Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe) sa tiež preniesol 

späť k následkom druhej svetovej vojny, tentokrát v súvislosti s Protektorátom Čechy a Morava, 

v príspevku Třestní řízení s bývalými říšskymi protektory Konstantinem von Neurathem a Wilhelmem 

Frickem v rámci Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku. Mgr. Katarína Bavlšíková (Práv-

nická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) priblížila ťažký osud Zdenka Pešku, ktorý ako odsú-

dený v politických procesoch po r. 1948 nesúhlasil so zlúčením sociálno-demokratickej strany s KSČ, 

v príspevku Zdeněk Peška – život a dielo. Osud podobne KSČ perzekvovanej osoby priblížila aj Mgr. 

Monika Mezulianíková (Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne) a to v príspevku Očista 

veřejné správy v letech 1945-1948 se zaměřením na prof. Zděnka Neubauera. 

Tretí blok po krátkej diskusii a prestávke zahájil Mgr. Milan Šimandl, Dis. (Právnická fakulta Univerzity 

Karlovej v Prahe) sondou do pražského prostredia v 18. storočí v príspevku Spojení pražských měst 

v roku 1784. Dejinami konkrétneho inštitútu súkromného práva sa zaoberal Mgr. Matej Mlkvý, PhD., 

LLM (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) v zaujímavom diskusnom príspevku 

K vývoju pojmu vlastníckeho práva na Slovensku. Tretí blok ukončila Mgr. Viktória Marková (Právnic-

ká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) témou Komparácia právnej úpravy inštitútu laesio 

enormis vo vybraných právnych poriadkoch, kde sa okrem spomenutého súkromnoprávneho inštitú-

tu nadmerného poškodenia venovala aj inštitútu laesio enormissima.         

V poslednom štvrtom bloku sa predstavili sa traja prezentujúci. Mgr. Marek Novák (Právnická fakulta 

Karlovej Univerzity v Prahe) vystúpil s príspevkom Vymezení šíře oprávnění usufruktuáře. Rímskemu  
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právu bol venovaný aj príspevok, ktorý nielen témou, ale aj výborným spôsobom prednesu preniesol 

posluchačov v čase do prvých storočí nášho letopočtu, počas ktorých podľa autora príspevku, JUDr. 

Martina Gregora (Právnická fakulta Univerzity Komenského). Prednášajúci sa venoval tak živej večnej 

téme: korupcie ako bežnej súčasti verejného života v príspevku Právny postih korupcie v období Rím-

skej republiky. Ako posledná vystúpila JUDr. Ingrid Lanczová (Právnická fakulta Trnavskej univerzity 

v Trnave), ktorá v príspevku Pohľad na eutanáziu v československom práve upozornila najmä na in-

špiratívnosť právnej úpravy postihu usmrtenia na žiadosť v historickej úprave strednej Európy a práva 

platného na území Slovenska v čase existencie demokratického Československa. Po diskusii 

k predneseným príspevkom bola konferencia ukončená potešujúcimi a povzbudivými záverečnými 

slovami organizátorky konferencie, v ktorých pre všetkých zúčastnených zaznelo posolstvo pevnej 

viery v budúcoročný siedmy ročník tohto úspešne etablovaného podujatia mladých vedeckých pra-

covníkov so silnou podporou a osobnou účasťou československej právnohistorickej akademickej ob-

ce. 

Napokon, nemožno vynechať ani prispievateľov do zborníka, ktorí síce osobne nevystúpili, ale na 

ktorých príspevky sa tešíme v zborníku, ktorý bude vydaný v elektronickej podobe. Ide o kolegov 

z Právnickej fakulty univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, menovite o JUDr. Michaelu Kútikovú 

s príspevkom Historický vývoj obchodného registra v podmienkach SR, JUDr. Luciu Gandžalovú 

s príspevkom História daňových reforiem, Mgr. Líviu Chlebničanovú s príspevkom Kúpna zmluva 

v historickom kontexte, o kolegu Mgr. Martina Pelikána z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity 

v Brne s príspevkom Vývoj institutu pachtu na českém a slovenském území a kolegyňu Mgr. Moniku 

Martiškovú z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s príspevkom Formalizmus pri výklade 

práva v súdnej praxi.  

Subjektívne môžem zhodnotiť étos vyjadrený v panelovej diskusii, ktorý sa nepochybne naplnil mini-

málne vo vzájomnej ľudskej a odbornej inšpirácii všetkých účastníkov úspešného 6. slovensko – če-

ského stretnutia doktorandov a postdoktorandov. Účastníkom želám veľa síl a podnetných ideí a 

právno-historických a rímskoprávnych vedomostí a dovolím si vysloviť presvedčenie, že medzi 

účastníkmi boli už teraz výrazné osobnosti, o potrebe ktorých sa hovorilo v panelovej diskusii, a ktoré 

sú schopné takéto úlohy úspešne naplniť. 

Ingrid Lanczová 
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„Střední Evropa a vznik Státu Izrael“ 

 

Dne 20. dubna 2018 se na půdě Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni konala mezinárodní 

konference s názvem „Střední Evropa a vznik Státu Izrael“, záštitu nad touto akcí převzala jeho exce-

lence Daniel Meron, velvyslance Státu Izrael. Konference je součástí výzkumu problematiky práv-

něhistorických souvislostí československé pomoci při vzniku Státu Izrael, který je na fakultě realizován 

pod vedením proděkana JUDr. Viléma Knolla, Ph.D. širším týmem s vysokou účastí studentů.  

Během konference, na kterou vedle odborníků z České republiky přijeli účastníci z Izraele a Polska, 

vystoupila celá řada řečníků z řad akademických a vědeckých pracovníků a studentů, ale i zástupců 

organizací, kterých se téma dotýká. Řečníci představili zejména právní aspekty tématu se související-

mi přesahy do dalších vědních disciplín.  

Jako řečníci vystoupili např. jeho excelence Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael, jehož příspěvek 

shrnoval význam spolupráce mezi Československem a Státem Izrael pro izraelskou stranu, dr. hab. 

Marian Małecki, prof. WSA z Jagellonské univerzity v Krakově, který se věnoval problematice polské-

ho vztahu k vzniku Státu Izrael, nebo prezident českého výboru organizace Keren Kayemeth LeIsrael 

JUDr. Michal Pacovský, který představil podíl této organizace na vzniku izraelského státu a historii 

jejího působení v Československu. Na akci dále vystoupili zejména pracovníci a studenti Fakulty práv-

nické, kteří se v jednotlivých příspěvcích věnovali zvláště právním aspektům vojenské pomoci a roli 

Československa při vzniku Státu Izrael z pohledů práva veřejného, soukromého a mezinárodního s 

důrazem na smluvní, trestněprávní aj. zajištění a procesy této pomoci. Pozornost byla věnována také 

dopadům této pomoci včetně procesu s tzv. protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského a 

dalším politickým procesům a perzekucím, které dopadly na osoby podílející se různými způsoby na 

československé pomoci. Jednacími jazyky konference byla angličtina, čeština a polština. Presentované 

příspěvky jsou z valné většiny předběžnými výsledky výzkumu, který by měl vyvrcholit ke konci roku 

2018 v podobě odborné monografie. 

Jakub Hablovič 
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Rozhovor s prof. zw. dr hab. Wojciechem Dajczakem 

 

 

 

 

 
 

 

Wojciech Dajczak  

je profesorem práva a vedoucím Katedry římského 

práva a historie jurisprudence na Fakultě práva a 

administrativy Univerzity Adama Mickiewicze 

v Poznani.  

Je členem Komise právních nauk Polské akademie 

věd a rovněž členem Komise pro hodnocení vzdělá-

vání při Ministerstvu vzdělávání a vyššího školství.  

Ve svém výzkumu se věnuje římskému právu, historii 

soukromého práva, srovnávacímu právu soukromé-

mu (obligace ze smluv, věcná práva a problémy 

obecných částí) a rovněž vlivu matematiky na právo. 

 

 

Jaké jsou podle Vašeho názoru největší úspěchy Vaší fakulty? Jaké jsou hlavní důvody, proč získala 

hodnocení A+? (Pozn. Právnická fakulta v Poznani je v současnosti jedinou držitelkou nejvyššího 

ocenění mezi právnickými fakultami v Polsku.) 

Hodnocení univerzit jsou na jedné straně velmi populární, na druhou stranu ale mohou vyvolávat 

kontroverze, jelikož není snadné měřit kvalitu ve výzkumu. V Polsku bylo oficiální hodnocení zavede-

no jako nástroj pro rozdělení veřejných prostředků, pro financování výzkumu. Je to tedy podpůrný 

institut, nikoliv stěžejní, a je potřeba brát v úvahu obtížnost hodnocení. Je možné, že praktický vý-

znam tohoto hodnocení bude v Polsku narůstat. 

Co se týká metodiky polského hodnocení výzkumných institucí – výše zmíněné hodnocení je založeno 

na čtyřech kritériích. Prvním je kvalita publikací, a pro její hodnocení jsou stěžejní časopisy, ve kte-

rých bylo publikováno, a jejich vydavatelé. Druhým kritériem jsou výzkumné možnosti a zapojení 

fakulty v mezinárodní spolupráci. Třetím je ekonomický dopad výzkumných aktivit, a poslední kritéri-

um zohledňuje výsledky hodnocení expertů. 

Myslím si, že pro výsledek fakulty jsou zásadní tři nebo čtyři faktory. Zaprvé jde o poměrně vysoký 

počet publikací v oboru kriminalistiky, která patří zčásti mezi přírodní vědy, a tak byly články z tohoto 

oboru publikované ve vysoce hodnocených časopisech, což přineslo hodně bodů. Druhým důležitým 

faktorem pro tento úspěch bylo zapojení fakulty v evropských výzkumných programech, nejdůležitěj-

ší byly programy v rámci Horizon 2020. V jednom případě jsme byli i vedoucím projektu. Zatřetí, vel-

mi užitečná pro dobrý výsledek byla kooperace naší fakulty s vysoce hodnocenými výzkumnými insti-

tucemi v Evropě. Například naše katedra, katedra římského práva, má výzkumné partnerství 

s Institutem historie práva Univerzity v Heidelbergu.  
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V Polsku je, na rozdíl od České republiky, mnoho soukromých právnických fakult. Jak jsou vnímány, 

co se týká jejich kvality? Jak si stojí v porovnání s fakultami veřejnými? 

Ano, máme hodně soukromých právnických škol. Samozřejmě, hlavní otázkou je proč. Myslím si, že 

hlavní důvody spočívají v oblibě právnického vzdělání v devadesátých letech, tedy více jak 20 let 

zpátky. Z širší, nejen polské perspektivy lze pozorovat, že mohou být velmi dobré soukromé školy i 

velmi dobré veřejné. Problém spočívá v kvalitě výuky a hodnocení studentů. Například v Německu je 

pouze jedna soukromá právnická škola, a ta je považována za jednu z nejlepších právnických fakult 

v Německu, protože nabízí velmi dobré příležitosti pro postgraduální studenty i pro mezinárodní kari-

éru, zejména v podnikání. Ale tato škola v Hamburku je sponzorována z 10 % školným studentů, a 

zbytek přichází od sponzora – nadace. Jinými slovy, dobrá soukromá škola nemá být podvozkem na 

vydělávání peněz, ale naopak má utrácet peníze pro všeobecný prospěch a věhlas. V Polsku je hlav-

ním základem existence soukromých škol školné, což má své důsledky. Samozřejmě v dnešním Polsku 

jsou výrazné rozdíly mezi soukromými školami. Ale kvalita výuky, obecně řečeno, je spíše vyšší na 

veřejných školách, jelikož máme více možností, a výzkum je na nich koncentrován prakticky výhrad-

ně. Dalo by se říci, že soukromé a veřejné právnické fakulty spolu nesoupeří, jedná se o dva rozdílné 

přístupy. Myslím si, že pokud nezměníme svůj přístup soukromého financování k veřejnému prospě-

chu, dominance veřejných škol z dlouhodobého hlediska ještě vzroste. 

Rovněž na rozdíl od České republiky, studenti zde v Polsku se hodně účastní různých aktivit, zejmé-

na jde o „Kola Naukowe“ (pozn.: studentské skupiny, které jsou soustředěny podle jednotlivých 

oborů práva). Jaké jsou hlavní přínosy těchto aktivit, jak pro studenty, tak pro fakultu a i pro řím-

ské právo jako obor? 

Zaprvé, samotný koncept, „Kola Naukowe“ je velmi specifický, ani překlad názvu není jednoduchý – 

mohlo by se přeložit jako „vědecký kroužek“, ale to není přesné. Můžeme to popsat jako výzkumné 

aktivity studentů. Co se týká přínosů – zaprvé, myslím si, že tyto aktivity jsou dobrou přípravou 

z hlediska organizace, jde o dobrou školu organizačních dovedností. Zadruhé, jde o velmi dobrý zá-

klad pro přípravu na kariéru ve výzkumu. Mnoho studentů, kteří se těchto aktivit účastní, pak na fa-

kultě pokračují jako doktorandi. Tedy si myslím, že jsou zde dva hlavní přínosy, zaprvé zmíněné „soft 

skills“, zadruhé příprava na doktorské studium. 

Na naší fakultě je řada těchto „Kola Naukowe“, vědeckých skupin. Skupina věnovaná římskému právu 

je velice aktivní, a myslím si, že výsledkem těchto aktivit je dobrá pozice římského práva v rámci celé 

fakulty, jelikož studenti podporují už deset let přípravu soutěže v římském právu (moot court), a pra-

videlně organizují konference věnované konkrétním tématům z oblasti soukromého práva, kde se 

snaží propojovat minulé s přítomným. Jinými slovy, právní historie nebo historická právní zkušenost 

má své místo v moderní diskusi o právnických problémech. Navíc, což je také důležité – studenti, kteří 

se účastnili těchto aktivit, pokračují akademickou kariéru nikoliv pouze s katedrou římského práva, 

ale někteří z nich si vybrali jiné katedry, soukromého i veřejného práva. Můžeme tedy exportovat 

modernizovaný duch římského práva i na ostatní katedry.  

Obecně řečeno, jaká je pozice římského práva v Polsku, jak je vnímáno? Jsou zde nějaké změny 

v této pozici v poslední době? 

Můžeme rozlišit tři přístupy k výuce a výzkumu v římském právu v dnešním Polsku. Prvním přístupem 

je pokračování – jsou kolegové, kteří pokračují ve stylu výuky římského práva, který byl typický pro 

právnické vzdělání ve dvacátém století. Pokračují tedy tímto způsobem se stylem učebnic, s výuko- 
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vými metodami… Jde jistým způsobem o pandektistický náhled na římské právo. Druhým přístupem 

k římskému právu je tendence spojovat jej s dnešním přístupem k výzkumu antické historie. Tento 

přístup reprezentuje kupříkladu právní papyrologie, která má velice silné zastoupení ve Varšavě.  

Třetím přístupem je pak vnímání římského práva jako právnické zkušenosti, užitečné pro pochopení 

základních, obecných problémů soukromého práva. Diskuse romanistů a právníků zabývajících se ius 

commune může být vnímána jako jistá právní laboratoř. Tento poslední přístup je zastoupen zde u 

nás, v Poznani.  

Obávám se, že první zmíněný přístup je dnes trochu anachronický, jelikož u něj není jasné propojení 

minulosti a přítomnosti. Druhý přístup je velmi ambiciózní, ale může být i trochu nebezpečný, jelikož 

historie pro mnoho studentů práva není atraktivní. Z těchto důvodů si myslím, že nejlepší řešení je 

posunout diskuzi o římském právu směrem k diskuzi o obecných problémech práva. Aktuálně, římské 

právo je také na většině právnických fakult povinným předmětem. 

V Poznani je římské právo vnímáno studenty jako obtížný předmět, je to tak? 

Ano, určitě velmi obtížný. Když bychom si vzali statistiky jednotlivých zkoušek, římské právo bude 

pravděpodobně na posledním místě. 

Na posledním místě z celé fakulty? 

Ano, zřejmě – zkouška je velmi obtížná. Jak to vysvětlit – snažíme se římské právo vyučovat jako 

právní předmět, a snažíme se mluvit jak o minulosti, tak o současnosti univerzálních problémů sou-

kromého práva. Což je pro studenty prvního ročníku velmi obtížné. Zvolili jsme tento přístup 

s ohledem na budoucnost našich studentů. Věřím, že v dnešní době potřebujeme hlavně dobré práv-

níky – nikoliv jen právníky, ale dobré právníky. Myslím si, že studenti, kteří projdou touto zkouškou 

z římského práva, mohou být vnímání jako lidé, kteří udělali první krok k tomu, aby se z nich skutečně 

stali dobří právníci. 

Jaký je zde v Polsku vztah mezi římským právem a právní historií? V České republice jsou často 

propojené, na jedné katedře, někteří lidé jsou považováni jak za romanisty, tak za právní historiky, 

jelikož se věnují vývoji institutů od římského práva do současnosti. Jak je to zde, jsou tyto obory 

oddělené, nebo propojené? 

Na toto nelze odpovědět jednoznačně, záleží na konkrétní univerzitě. V Poznani jsme spojili tyto dva 

obory na katedře římského práva a historie jurisprudence. V naší výuce tak není výrazná hranice mezi 

římským právem a právní historií. Navíc římské právo pojímáme jako právnickou zkušenost, tedy za-

čínáme v antickém právu, ale věnujeme se i ius commune a pak vývoji kodifikací až do současnosti. 

Část mých přednášek tak může spíše patřit k právní historii. Stěžejní pro mne je prezentovat linie 

vývoje v soukromém právu. Nejde tak o typické římské právo ani právní historii. Naše katedra rovněž 

nabízí klasický kurz historie moderního soukromého práva s mnoha odkazy na polskou právní kulturu. 

Na jiných univerzitách může být situace jiná – například ve Varšavě či Krakově je římské právo for-

málně odděleno od právní historie, kolegové se snaží zdůraznit svou nezávislost. Ale zároveň jsou 

fakulty, kde jsou římské právo a právní historie sloučeny v jedné katedře.   
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Pokud se podíváme na situaci zde v Poznani a kupříkladu ve Varšavě, jaký přístup je podle Vás lep-

ší? Mít tyto obory spolu, nebo odděleně? 

Samozřejmě, v tomto nejsem objektivní. Myslím si, že nemá smysl redukovat výuku římského práva 

na justiniánské texty, jelikož to je minulost, a není to atraktivní pro moderní právníky, moderní stu-

denty práva. Myslím si tedy, že je lepší smazávat hranice mezi římským právem a právní historií, ale 

zároveň je pro nás velkou výzvou smazávat hranice mezi právní historií a moderním právem. Je důle-

žité mluvit o právních problémech v minulosti i dnes, v jurisdikcích A, B, C. V tomto smyslu patříme 

do stejné rodiny – mluvíme o těch stejných problémech, jen používáme různé části, oblasti právních 

zkušeností. Otevřenost zde tak může být mnohem více užitečná, než striktní oddělení výuky a výzku-

mu římského práva v tradičním smyslu. 

Co si myslíte o budoucnosti římského práva, jednak zde v Polsku, a jednak v Evropě? Jsou zde něja-

ké výzvy, které jsou aktuálně viditelné? 

Inu, to nikdo neví. Jsme v kritickém bodě, ale v tomto kritickém bodě jsme už více než 50 let. Před 

druhou světovou válkou mělo římské právo v západní Evropě velmi silnou pozici na fakultách 

v Německu, Itálii, Francii, Španělsku a dalších. 

Po druhé světové válce se koncept výuky práva změnil, zvláště v Německu, kde je římské právo dnes 

jen volitelným předmětem. Následkem toho se pozice římského práva ve výuce oslabila. To stejné 

můžeme říct o Francii, Nizozemí, Belgii… Pozice římského práva v Itálii a Španělsku je také slabší, než 

byla před 30 nebo 40 lety. Trend v západní Evropě tedy není dobrý. 

Ohledně situace ve střední Evropě, například v České republice, Polsku, Maďarsku, na Slovensku či 

v Rakousku, mám dojem, že je grosso modo v posledních desetiletích stabilní. Možná stojíme před 

revolucí v pojetí právnického vzdělávání. Velmi důležité je, zda v tomto pojetí budeme schopni na-

bídnout atraktivní formu výuky římského práva. Pozice římského práva ztracená není – dnes je ale-

spoň z formálního hlediska silnější ve východní části Evropy než v západní. Pokud zde, v naší části 

Evropy, najdeme atraktivní koncept zapojení římského práva do právní výuky, tak máme budoucnost. 

Tedy se bezpodmínečně potřebujeme vyvíjet? 

Myslím, že ano. Je možné, že pokud se spojí římské právo a ius commune s vývojem velkých právních 

systémů, může to stimulovat inovativní přístup k evropské právní tradici jako empirické právní zkuše-

nosti. 

Hodně spolupracujete rovněž s naší brněnskou fakultou, a také s fakultou v Olomouci. Máte pro 

nás nějaký vzkaz, nebo připomínku? 

Obecně řečeno, velmi mě těší spolupráce s dvěma českými fakultami, v Brně i v Olomouci. Samozře-

jmě nejsem oprávněn dávat nějaká doporučení, ale možná mohu uvést některá pozorování. Je to 

velmi blízké předchozí otázce o budoucnosti římského práva v Evropě, v právnickém vzdělávání. Zku-

šenosti se spoluprací s Brnem a Olomoucí, ale rovněž s fakultami v Maďarsku, jsou velmi dobré. Prav-

děpodobně bychom měli jít dále s rozvojem regionální romanistiky, nikoliv pouze národní. A to ne 

jako opozice oproti Německu či Itálii, ale máme silnější formální pozici, takže můžeme využít tuto 

příležitost k rozvoji nových forem vzdělávání v římském právu. Mohu říct, že doufám, že bude dále  
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pokračovat tato spolupráce s Českou republikou a Maďarskem, ale také s Rakouskem a Slovenskem, 

a že budeme schopni předvést jiným právním disciplínám, že římské právo může být užitečné pro 

rozvoj právnických dovedností. Možná pak můžeme využít výsledky této kooperace jako inovativní a 

zároveň srozumitelný příspěvek k řešení základní otázky – naší kulturní identity v Evropě, kulturní 

identity našeho práva. 

Rozhovor vedla Lucie Mrázková 

 

 

 

  

  



Strana | 22  

 

 

POZVÁNKY NA KONFERENCE 
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Pozvánka na medzinárodný vedecký kongres 

Trnavské právnické dni 

Rule of Law – medzi vedou a umením 

pri príležitosti 20. výročia Právnickej fakulty TU v Trnave 

 

Konferencia „Štát a právo v prevratových súkoliach času“ 

 

Vážená pani kolegyňa/Vážený pán kolega,  

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v  Trnave organizuje každé dva roky vedecké podujatie Trnav-

ské právnické dni. Výzvy stojace pred Európou v právnej, sociálnej a ekonomickej oblasti riešené na 

konferencii v roku 2016 sa už stali v mnohom skutočnosťou. V súčasnosti sme svedkami zásadných 

spoločenských a politických zmien, s ktorými sa právo i politika v domácom aj širšom zahraničnom 

kontexte snažia vysporiadať. S cieľom odborne prediskutovať všeobecnosti i jednotlivosti tohto pro-

cesu prináša tohtoročný medzinárodný vedecký kongres Trnavské právnické dni konaný v dňoch 20. 

– 21. 09. 2018 tému Rule of Law  – medzi vedou a umením. 

V rámci tohto kongresu Katedra dejín práva organizuje dňa 21. 09. 2018 vedeckú konferenciu na 

tému Štát a právo v prevratových súkoliach času. Téma vedeckej konferencie našej katedry je prí-

spevkom k tohtoročným výročným osmičkovým rokom. Zameriava sa širšie na každý revolučný pre-

vrat, každú zmenu štátneho režimu a s ňou súvisiacu zmenu práva. Preto zvolená téma „prevratových 

súkolí času“. Rokovanie konferencie sa katedra rozhodla venovať úcte a pamiatke na nedožité 90-

tiny prof. JUDr. PhDr. Ladislava Hubenáka, DrSc. ako spomienku na vzácneho človeka, pedagóga, 

vedca, profesora dejín štátu a práva, kolegu a dlhoročného spolupracovníka, ktorý začiatkom tohto 

roka 2018 navždy opustil naše rady.   

Publikačným výstupom z konferencie bude printový zborník, ktorého vydanie katedra plánuje kon-

com tohto roku. Z uvedeného dôvodu bude potrebné konferenčné výstupy odovzdať do 30. 09. 

2018 (bez možnosti predĺženia termínu). Registráciu na konferenciu uskutočnite prosím výlučne cez 

nový konferenčný portál dostupný na http://www.pravnickekonferencie.sk/  

Kontaktné osoby: doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. (miriam.laclavikova@truni.sk) a doc. JUDr. 

Peter Vyšný, PhD. (peter.vysny@truni.sk). 

Dovoľte mi osloviť Vás touto cestou s pozvaním k Vašej  aktívnej účasti na našej vedeckej konferencii. 

Budeme sa tešiť na Vašu účasť. 

 S úctou,  

Prof. JUDr. Dr.h.c. Peter Mosný, CSc. 

vedúci Katedry dejín práva 

http://www.pravnickekonferencie.sk/
mailto:miriam.laclavikova@truni.sk
mailto:peter.vysny@truni.sk
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolko-
vém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047. 
Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620. 
Redaktor: Jaromír Tauchen; členové redakční rady: Karel Schelle, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen. 
Kontaktní email: info@historyoflaw.eu 
Bulletin vychází minimálně čtyřikrát ročně. Archiv starších čísel je dostupný na www.historyoflaw.eu 
ISSN 2464-4889  
 

mailto:info@historyoflaw.eu
http://www.historyoflaw.eu/
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BULLETIN 

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 3    roč. 4   2. říjen 2018      ISSN 2464-4889 

 

Vážení členové                                               

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

dovolujeme si Vám zaslat letošní třetí řádné 

číslo našeho bulletinu, ve kterém opět nalez-

nete recenze a anotace celé řady nově vyšlých 

právněhistorických knih, pozvánky na konfe-

rence, jakož i další informace z oblasti právní 

historie a římského práva.  

Rádi bychom chtěli všechny členy i nečleny Ev-

ropské společnosti pro právní dějiny vyzvat, aby 

sami přispěli do tohoto bulletinu; především 

oceníme zprávy z konferencí, recenze či anotace 

knih. Případně budeme rádi i za zasílání pozvá-

nek na konference. Je možné zveřejnit i diskuzní 

příspěvky či kratší zamyšlení vztahující se k ob-

lasti 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 možnost 

získat aktuální informace z našeho oboru.  

Naleznete ji na odkazu: 

  https://www.face-

book.com/groups/271287786103/  

V závěru bychom Vás chtěli upozornit na speci-

ální zpravodaj olomoucké právnické fakulty, 

který byl v září 2018 vydán u příležitosti vzpo-

mínky na jejího prvního děkana Miroslava Li-

berdu. Naleznete ho na následujícím odkazu: 

https://www.pf.upol.cz/fileadmin/user-

data/PF/Zpravodaj/2018/zPRAVO-

daj_2018_07.pdf  

 

 Představenstvo  

Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 

https://www.facebook.com/groups/271287786103/
https://www.facebook.com/groups/271287786103/
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Zpravodaj/2018/zPRAVOdaj_2018_07.pdf
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Zpravodaj/2018/zPRAVOdaj_2018_07.pdf
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Zpravodaj/2018/zPRAVOdaj_2018_07.pdf
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Christian v. Bar: Gemeineuropäisches Sachenrecht Band 2: Besitz, Erwerb und Schutz sub-

jektiver Sachenrechte, C.H.BECK, vyjde 2019, ISBN 978-3-406-73367-3 

 

První svazek monografie „Gemeineuropäisches Sachenrecht“ přinesl zá-

klady, předměty a analýzu věcných práv známých v zemích Evropské Unie.  

Chystaný/ohlášený druhý svazek uzavírá tento celek pojednáními o právu 

držby, o převodu věcných práv a o prostředcích jejich právní ochrany. 

 

  

 

 

 

VÝBĚR Z OBSAHU: 
 
• Zweck, Gegenstände und Denkfiguren des Besitzrechts - Účel, objekty a formy práva držby  

• Schutz des status quo - Ochrana stávajícího stavu 

• Ersitzung, Fruchterwerb, Aneignung, Fund und Schatzfund - Vydržení, nabývání plodů, přivlastnění, 

nález a nález pokladu 

• Bestellung und Übertragung von Sachenrechten - Zřízení a převod věcných práv 

• Verträge im Sinne des Sachenrechts - Věcněprávní smlouvy 

• Wirkung gegenüber Dritten - Účinky erga omnes 

• Karten, Kataster und Liegenschaftsregister - Mapy, katastry a registry nemovitostí 

• Verfügungen durch andere Personen als den Rechtsinhaber - Právní dispozice s předměty nevlast-

níky 

• Rechte an realen Sachen und Rechte an Grundstücken - Práva na reálných věcech a na pozemcích 

• Sachenrechtlicher Rundumschutz gegenüber jedermann - Věcněprávní ochrana vůči třetím osobám 

• Trust, Treuhandfonds und Treuhand - Trust, svěřenský fond a správa cizího majetku  

• Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche - Negatorní žaloby 

• Eigentumsfeststellung und Sachherausgabe - Žaloby na určení vlastnického práva a na vydání věci 

• Geldzahlung statt Herausgabe, Beseitigung oder Unterlassung - Finanční náhrada jako plnění žaloby 

reivindikační a negatorní 
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

VE SLUŽBÁCH MAFFIE?  
ČESKÝ DOMÁCÍ PROTIRAKOUSKÝ ODBOJ (1914–1918)  
V ZRCADLE EGO-DOKUMENTŮ 
Jan Hálek, Boris Mosković (eds.)  
 
ISBN 978-80-7422-636-6 
 
 
NLN, Praha, 2018, 224 stran 

 

 

 

 

"NECHTĚNÍ" SPOLUOBČANÉ: SKUPINY OBYVATEL PERZE-
KVOVANÝCH ČI MARGINALIZOVANÝCH Z POLITICKÝCH,  
NÁRODNOSTNÍCH, NÁBOŽENSKÝCH I JINÝCH DŮVODŮ  
V LETECH 1945-1989 
Jaroslav Pažout, Kateřina Portmann 
  
ISBN 978-80-88292-06-7 
 
 
Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, 254 stran 

 

 

 

 

PRAMENY K DĚJINÁM TRESTNÍHO PRÁVA V ČESKÝCH  
ZEMÍCH V OBDOBÍ ABSOLUTISMU: CHRESTOMATIE 
Ondřej Koupil, Marcela Koupilová, Karel Malý, Jiří Šouša, Jiří 
Šouša jr., Jana Vojtíšková, Klára Woitschová  
 
ISBN 978-80-246-3775-4 
 
 
Karolinum, Praha, 2018, 342 stran 
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USUCAPIO: VYDRŽENÍ V ŘÍMSKÉM PRÁVU 
Petr Bělovský 
 
ISBN 978-80-87284-72-8 
 
Auditorium, Praha, 2018, 246 stran 

 

 

 

 

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY 1992 - DOKUMENTY A OHLASY 
Jindřiška Syllová, Miroslav Sylla 
  
ISBN 978-80-7598-060-1 
 
 
Wolters Kluwer, Praha, 2018, 672 stran 

 

 

 

 
SOUDCE ANTONÍN MOKRÝ VZPOMÍNÁ 
Jan Kotous 
 
ISBN 978-80-87975-77-0 
 
 
Univerzita Karlova - Právnická fakulta, Praha, 2018, 143 stran 

 

 

 

Hans Kelsen: Veröffentlichte Schriften 1920–1921 
Matthias Jestaedt (ed.) 
  
ISBN 978-3-16-149986-9 
 
 
Mohr Siebeck, Tübingen, vyjde 2019, 640 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 48/1 

 

 

STUDIE 
 

René Petráš: Vývoj a tradice právní úpravy cestovního ru-
chu 

Jan Rychlík: Právní regulace cestování do zahraničí v le-
tech 1848-1989 (normativní přehled) 

Ivan Jakubec: Cestovní ruch v soukolí říšské a protekto-
rátní politiky a legislativy. Autonomismus a "demokracie" 
za protektorátu: cestovní ruch 

Jan Štemberk: Cestovní ruch v protektorátní legislativě 

Lukáš Novotný: Právní a správní aspekty rozvoje cestov-
ního ruchu v NDR 

Jiří Šouša: Vybrané otázky československých amnestií 
trestněprávních deliktů ve 20. a 30. letech 20. století ve 
vztahu k národnostním menšinám 

Veronika Kleňová: In iure cessio hereditatis 

Osvaldo Sacchi: La regula iuris del giurista romano e i casi perplexi di Leibniz tra analogía e anomalía 
nel diritto  

 

STUDENTSKÉ PRÁCE 

Katarina Kukanová: Pandořina skříňka: nároky Polska na náhradu škod způsobených nacistickým Ně-
meckem v době druhé světové války a související majetkoprávní otázky. Část 1 

 

RECENZE 

Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. (Vladimír Kindl) 

Kertzer, D., Papež a Mussolini (Radim Seltenreich) 

Modzelewski, K., Barbarská Evropa (Radim Seltenreich) 

Padovani, A., Dall’alba al crepuscolo del commento. Giovanni da Imola (1375 ca. - 1436) e la giu-
risprudenza del suo tempo (Miroslav Černý) 

 

ZPRÁVY 

Mene Tekel 2018 (Adam Csukás) 

Zpráva o pracovním semináři Únor 1948 (Daniela Němečková) 

Labyrintem českých novověkých edic (Marek Starý) 

Plný text PHS č. 48/1 je dostupný na tomto odkazu: 
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=117938  

http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=117938
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Konference „The Evolution of Legal Argumentation in European Legal Culture“ 
 

Dne 26. května 2018 se v polské Poznani na Fakultě práva a administrativy konala studentská konfe-

rence s názvem The Evolution of Legal Argumentation in European Legal Culture. V jejím rámci se se-

tkali studenti a vyučující z domácí Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, SWPS univerzity ve Varšavě 

a Univerzity v Augsburgu. Pozvání rovněž přijali vyučující z Aristotelovy univerzity v Soluni, Masarykovy 

univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci. 

Úvodní přednášku na téma Legal reasoning and continuity of Roman law tradition: “ars boni et aequi”, 

a “diuturna” art? pronesl prof. Costantine Vlahos ze soluňské univerzity. Poté vystoupili se svými pří-

spěvky studenti z augsburgské univerzity, jako první Elisabeth Knoll s tématem The construction of the 

Civil Code by terms for the German Empire in the 19th century, poté Lisa Wolf s příspěvkem Interpre-

tation of contracts in the 19th and 20th century. An examination of contracts dealing with castles.  

Po obědové pauze následoval blok příspěvků doktorandů varšavské SWPS univerzity, moderovaný doc. 

Pavlem Salákem z brněnské právnické fakulty. Jako první vystoupila Mgr. Magdalena Witkowska s té-

matem Identification of Persons in Roman Law from the modern Perspective, následně Mgr. Cezary 

Małozięć přednesl příspěvek Partnership – between Roman, Polish and German law.  

Poslední blok příspěvků patřil nejdříve Veronice Wimmer (Univerzita v Augsburgu) s příspěvkem Usage 

of generic terms on the basis of the bona-fide clause, adverse possession and acquisition in good faith. 

Následně vystoupili studenti domácí poznaňské fakulty – Michał Przybył s tématem Why does the 

Supreme Court limit the forced heirship? Pros and cons a jako poslední Maria Kola s příspěvkem 

Schemes of legal argumentation as an idea for ordering the law. Závěrem prof. Christoph Becker z Uni-

verzity v Ausburgu shrnul celé setkání. 

Příspěvky jednotlivých studentů se setkaly s velmi pozitivním ohlasem a daly podnět k živé diskuzi. 

Mezi polskými fakultami a fakultou augsburgskou se jedná o již tradiční setkání, letos rozšířené o řecké 

a české zástupce. Jelikož se rozšíření osvědčilo, pro další ročníky je naplánováno i zapojení studentů 

Aristotelovy univerzity v Soluni, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

Lucie Mrázková 
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Právníci v Biografickém slovníku českých zemí 

Biografický slovník českých zemí (BSČZ) představuje rozsáhlý, 

komplexní a dlouhodobý projekt, který přináší informace o ži-

votě a díle osobností, které „utvářely duchovní i hmotný vývoj 

českých zemí v nejrůznějších epochách a oborech činnosti“. 

Aktuálně vychází již jeho 21. svazek.1  

Projekt je realizován pod gescí Historického ústavu AV ČR, pra-

cuje se na něm od roku 1990, vydáván je od roku 2004 v po-

době jednotlivých sešitů (prvních patnáct sešitů do roku 2013 

v nakladatelství Libri, poté v nakladatelství Historického ús-

tavu ve spolupráci s nakladatelstvím Academia). Hlavní redak-

torkou byla původně doc. dr. Pavla Vošahlíková, od 16. sešitu 

se jí stala dr. Marie Makariusová.2  

Slovník představuje v současné době hlavní platformu prezen-

tace právnických biografických studií. Paralelně probíhá pří-

prava biografických dílů Encyklopedie českých právních dějin, 

které budou vydány jako poslední. Charakter hesel je koncipován obdobně: hesla EČPD budou podrob-

nější a zahrnují také fotografie, hesla BSČZ zase obsahují odkazy na prameny a literaturu, budou tak i 

při zpracování stejnými autory, což je spíše vítané, vytvářet vhodné doplňky. 

Právní historici byli do projektu BSČZ původně zapojeni jen okrajově, což se bohužel odrazilo také na 

kvalitě některých hesel (např. o Bohumilu Baxovi, Vratislavu Buškovi či Michailu Cimmermanovi). Po 

navázání spolupráce redakce s brněnskou katedrou dějin se však začali více zapojovat také badatelé 

odpovídající odbornosti (např. Lenka Šmídová Malárová připravila Jana z Gelnhausenu a Gozzia z Or-

vieta, Veronika Pochylá Eduarda Gundlinga, Petr Osina Filipa Harrase-Harrasovského). 

V tištěné podobě i na internetu je dostupný pracovní pětidílný heslář, do slovníku jsou však zařazována 

i hesla, která nejsou v hesláři obsažena, což se může týkat zejména soukromých docentů.3 Od poloviny 

roku 2015 je veřejnosti zpřístupněna také elektronická databáze Generální heslář Biografického slov-

níku českých zemí, zahrnující základní biografické údaje a odkazy na zdroje (zvl. slovníkovou literaturu), 

což může výrazně usnadnit přípravu hesel.4 

Pokud by se chtěl někdo z kolegů do projektu BSČZ zapojit, je možné si heslo dopředu „zarezervovat“ 

(např. Jiřího Hoetzela bude zpracovávat L. Vojáček, Karla Hermanna-Otavského P. Skřejpková, Richarda 

Hornu L. Martincová). V případě zájmu napište prosím na můj email (onhorak@post.cz), nebo přímo 

hlavní redaktorce (makariusova@hiu.cas.cz). 

Ondřej Horák  

                                                           
1 Blíže: http://www.hiu.cas.cz/cs/veda-a-vyzkum/encyklopedie-atlasy/biograficky-slovnik-ceskych-zemi.ep/ 
2 Biografický slovník českých zemí. Praha: Libri, 2004-2015; Academia, 2013- (dosud poslední 21. sešit zahrnuje 
písmena H-Ham, blíže: http://www.academia.cz/brzy-vyjde/biograficky-slovnik-ceskych-zemi-h-ham-21-svazek). 
3 Heslář biografického slovníku českých zemí (část 1-5), viz odkaz v pozn. 1. 
4 Dostupný z: http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/Hlavn%C3%AD_strana 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Libri
https://cs.wikipedia.org/wiki/Academia
mailto:onhorak@post.cz
mailto:makariusova@hiu.cas.cz


Strana | 9  

 

 

Správa z vedeckej konferencie „Trnavské právnické dni“, sekcia dejiny práva na tému: Štát 

a právo v prevratových súkoliach času   

V dňoch 20 - 21. septembra 2018 usporiadala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave medzi-

národný vedecký kongres s názvom Trnavské právnické dni. V rámci dvojročnej periodicity sa na pôde 

Trnavskej univerzity pravidelne stretávajú uznávaní domáci a zahraniční odborníci a ich tohtoročná 

účasť a medzinárodná spolupráca s Pápežskou saleziánskou univerzitou v Ríme, Užhorodskou národ-

nou univerzitou, Katolíckou univerzitou Jána Pavla II. v Lubline a Moskovskou štátnou regionálnou uni-

verzitou jednoznačne svedčí o kvalite a obľube tohto podujatia. Uvítacím príhovorom privítali účastní-

kov rektor  prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a dekanka Právnickej fakulty, doc. JUDr. Mgr. Andrea 

Olšovská, PhD., ktorí slovo následne odovzdali váženým a s nadšením očakávaným hosťom. Na tému 

Právny štát-medzi vedou a umením, ktorá v sebe snúbila atribúty odbornosti a zároveň kultúrnosti, tra-

dičné pre tento cyklus kongresov, vystúpili prof. Ing. Václav Klaus, CSc. (príspevok Neúplných 100 let 

samostatného Československa a rizika současné éry); prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (príspevok Vznešená 

myšlenka právního státu na scestí); DrSc., prof. Rev. Jesu Pudumai Doss, JCD, JCOL, JuL (príspevok Rule 

of Law. Some Canonical Considerations); prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (príspevok Koniec moderny? 

Krátka ontogenéza subjektu od Aristotela po Kunderu); prof. Wojciech Wytrążek (príspevok Adminis-

tration of Culture in Poland – Legal Aspects of the Protection of National Culture); prof. Konstantin 

Vladimirovich Chistyakov PhD. (príspevok Prevention of Extremism in the Youth Environment) a doc. 

JUDr. ThDr. Oleksandr Bilash, CSc. (príspevok Štátno-cirkevné vzťahy na Ukrajine: súčasný stav, prob-

lémy a perspektívy rozvoja). Program prvého dňa pokračoval exkurziou ,,univerzitná Trnavaˮ a spolo-

čenským večerom.  

Druhý rokovací deň sa zasadalo v sekciách, a to v sekcii medzinárodného a európskeho práva, občian-

skeho a obchodného práva, pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, v sekcii právnych otá-

zok náboženskej slobody, rímskeho a cirkevného práva, v ruskojazyčnej sekcii, v sekcii správneho práva 

a práva životného prostredia a finančného práva, teórie práva a ústavného práva, trestného práva 

a kriminológie a propedeutiky právnických predmetov, a taktiež v sekcii dejín práva, ktorej budeme 

venovať pozornosť v nasledovných riadkoch. 

V rámci kongresu Trnavské právnické dni zorganizovala dňa 21. septembra 2018 Katedra dejín práva 

Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vedeckú konferenciu s názvom Štát a právo v prevra-

tových súkoliach času, zameranú širšie na každý revolučný prevrat, každú zmenu štátneho režimu 

a s ňou súvisiacu zmenu práva. Konferenciu otvoril moderátor dopoludňajšieho bloku, prof. JUDr. Dr. 

h. c. Peter Mosný, CSc., ktorý predstavil rozhodnutie katedry venovať konferenciu, ako aj printový 

zborník z nej, úcte a pamiatke na vzácneho človeka, pedagóga, vedca, profesora dejín štátu a práva, 

kolegu, dlhoročného spolupracovníka a priateľa, prof. JUDr. PhDr. Ladislava Hubenáka, DrSc., pri prí-

ležitosti jeho nedožitých 90. narodenín začiatkom roku 2018. Prof. Mosný následne odovzdal slovo 

doc. JUDr. PhDr. Róbertovi Jágrovi, Phd., ktorý predniesol In memoriam prof. JUDr. PhDr. Ladislava 

Hubenáka, DrSc., z pera doc. JUDr. Ivany Šoškovej, PhD.  

V dopoludňajšom bloku konferencie následne vystúpili: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. (Právnická fa-

kulta Univerzity Komenského v Bratislave) s príspevkom K metamorfózam vzniku ČSR, v ktorom sa vy-

jadril k hodnoteniam vzniku a existencie Československa, ako aj k súčasnej situácii; prof. JUDr. Dr. h. c. 

Peter Mosný, CSc. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave) s príspevkom Slovensko-česká ne-

oddeliteľnosť jednoty politiky prevratu od jesene 1947 do februára 1948, v ktorom konštatoval, že prie-

beh týchto udalostí bol mocenským pučom zo strany slovenských a českých komunistov  
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riadených moskovským komunistickým vedením sovietskeho štátu; prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, 

PhD., LLM, MA. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) s príspevkom Revolučný rok 

1848 a zmeny v postavení uhorskej šľachty, v ktorom právne i literárne, na príklade diel od Jégého, 

Hronského, Záborského, Kalinčiaka a pod., predstavil oslabovanie statusu uhorskej šľachty v rozmedzí 

rokov 1848-1918; doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, PhD. (Právnická fakulta Karlovej univerzity 

v Prahe) s príspevkom o vývoji právneho štátu Právní stát tváří v tvář totalitnímu státu v evropském 

právním vývoji; doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, Phd. (Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici) s príspevkom v spoluautorstve s kolegom, doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michalom Turošíkom, PhD., 

na tému Zavinenie v stredovekom práve, v ktorom sa venovali formám zavinenia v práve Veľkej Moravy 

a rímskemu právu ako inšpiračnému zdroju; JUDr. Antonín Lojek, PhD. (Právnická fakulta Západoče-

skej univerzity v Plzni) s príspevkom Měnové reformy na pozadí změn státního režimu a práva v letech 

1919-1953, v ktorom autor predstavil následok zmien v štátnom režime v podobe menových reforiem 

v rokoch 1919, 1945 a 1953; a doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave) s príspevkom Národné oslobodenie a historické bezvedomie, v ktorom analyzoval vytvo-

renie československých dejín vo vzťahu k vytvorenému československému národu a konštatoval prob-

lematické vyrovnávanie sa Slovenska s uhorskou a čiastočne s československou minulosťou.  

Druhý blok bol moderovaný doc. JUDr. Miriam Laclavíkovou, PhD. a vystúpili v ňom: Mgr. Konrad 

Graczyk (Právnická fakulta Sliezskej univerzity v Katoviciach) s príspevkom Evakuácia Špeciálneho súdu 

v Katoviciach (Sondergericht Kattowitz) v roku 1945, v ktorom autor priblížil túto historickú udalosť 

pred príchodom sovietskych vojsk; doc. JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD. Dr. Iur. (Stredoeurópska 

vysoká škola v Skalici) s príspevkom Kultúrne a spoločenské korene myšlienky právneho štátu, v ktorom 

za dôvod vzniku idey právneho štátu uviedol mocenskú protiváhu proti štátu a samostatnosť jednot-

livcov ako aj kultúrnu a spoločenskú podmienenosť; Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (Právnická fakulta Uni-

verzity Komenského v Bratislave) s príspevkom Krajské, či hlavné mesto? (Vývoj právneho postavenia 

Bratislavy po roku 1918), v ktorom poukazoval na súvis právneho statusu Bratislavy s postavením Slo-

venska v československom štáte a predstavil rôzne formy relevantnej právnej úpravy v rôznych politic-

kých režimoch; Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD. LLM. (Právnická fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave) s príspevkom Československá právna veda v rokoch 1948-1989, v ktorom upozornila na 

pofebruárové redefinovanie základných právnych kategórií v duchu marxisticko-leninistickej ideológie; 

a JUDr. Lukáš Králik, PhD. (Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže v Brne), ktorý vo svojom príspevku 

Sbírka zákonů a recepce publikace právních předpisů po roce 1918 predstavil Zbierku zákonov a naria-

dení po vzniku spoločného štátu, ako aj tézu o recepcii rakúsko-uhorského poriadku, fungujúcom na 

základe princípu formálnej publikácie, zavedeného po roku 1849.  

Do zborníka budú tiež zaradené príspevky od prof. JUDr. PhDr. Karolíny Adamovej, DSc. (Právnická 

fakulta Západočeskej univerzity v Plzni) s témou Parlamentarizmus v Československu v letech 1918-

1938 v politickém systému; JUDr. Mgr. Štefana Siskoviča, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity 

v Trnave) s názvom Komunikačné hry v práve; dvojice autoriek doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.  

– doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave), ktoré pripra-

vili príspevok na tému Inštitucionálny základ starostlivosti o deti a mládež na Slovensku v prelomovom 

období I. ČSR na príklade okresných starostlivostí o mládež; JUDr. Ingrid Lanczovej, PhD. (Právnická 

fakulta Trnavskej univerzity v Trnave), ktorej príspevok nesie názov Manželský zákon očami a praxou 

slovenského ľudu; Mgr. Moniky Martiškovej (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave) s názvom 

Formalizmus. Medzi umením a právom; doc. JUDr. Petra Vyšného, PhD. (Právnic- 
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ká fakulta Trnavskej univerzity v Trnave), ktorý vo svojom príspevku odpovedá na otázku Existovalo 

súkromné vlastníctvo pôdy v predhispánskom Tenochtitlane? a JUDr. Viery Zátekovej Valkovej (Práv-

nická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave) na tému Prvá kodifikácia rodinného práva na území Čes-

koslovenskej republiky. 

Záverom možno dodať, že pamiatku na prof. JUDr. PhDr. Ladislava Hubenáka, DrSc. si uctil vysoký počet 

účastníkov, ktorí vystúpili s vedeckými príspevkami na rozmanité témy a podnietili tak plodnú a zaují-

mavú diskusiu. Ukončila ju doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. spomienkou na prívetivosť a ľudskosť, 

ktorými profesor vynikal v kolektíve, čo napokon v kombinácii s odbornou stránkou predurčilo jeho 

odkaz a prínos v radoch právnych historikov na večne živý. 

Ingrid Lanczová 
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Rozhovor  

s prof. JUDr. Dr. h. c. Peterem Mosným, CSc. 

 
1. Můžete prosím stručně charakterizovat katedru, jejímž jste vedoucím? 

Katedra dejín práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity za posledných desať rokov získala tri 

grantové projekty agentúry Vega a jeden grantový projekt agentúry Kega. Členovia katedra však parti-

cipovali na viacerých projektoch získaných inými katedrami tak v rámci grantovej agentúry APVV ako 

aj grantovej agentúry Vega. 

 

2. Kam se budou právní historie a římské právo podle Vás ubírat v blízké budoucnosti?  

(Mají-li tedy nějakou budoucnost?) 

Budúcnosť výučby právnej histórie je v podstate v rovnakom postavení ako to bolo aj pred spoločen-

skými zmenami v roku 1989. Neznamená to, že v dobrom, lepšie povedané vo vyhovujúcom pre rozvoj 

právnohistorickej vedy. Pred rokom 1989 v rámci socialistickej doktríny majúcej základ v tzv. socialis-

tom internacionalizme existoval negatívny vzťah vládnucej strany k výučbe dejín, a teda aj k výučbe 

štátoprávnej histórie. V rámci nej sa potláčala výučba dejín práva s priorizovaním výučby dejín štátu.  

Po roku 1989 sa kladie dôraz na výučbu dejín práva, pričom sa aj v našich radoch objavili nie moc 

šťastné názory, že výučba dejín štátu sa má ponechať politológii. Neviem si totižto dosť dobre predsta-

viť dané presunutie vzhľadom na absenciu absolvovania právnického vzdelania politológmi. 

Podceňovanie výučby dejín štátu a práva je opäť trendom súčasných západoeurópskych teórií nihili-

zujúcich národnú európsku výstavbu a príslušnosť ako prekonaný spoločenský jav. Spolu so zamieňa-

ním vlastenectva s nacionalizmom dokonca až s extrémizmom. Zatiaľ však v spoločenskej praxi v jed-

notlivých európskych štátoch združených v Európskej únii nevidím prejavy celoeurópskych multinárod-

ných tendencií, skôr naopak, a stále výraznejšie.  

Budúcnosť výučby štátoprávnejprávnej histórie bude záležať na viacerých faktoroch. Predovšetkým 

v jednote postupu jednotlivých našich katedrálnych pracovísk, aby sa nestalo to, že na jednej relevant-

nej právnickej fakulte na Slovensku sa štátoprávne dejiny na území Slovenska neučia ako povinný pred-

met až viac ako 10 rokov. Nemožno celkom podliehať ani prianiam študentov zrušiť výučbu právnej 

histórie. Rovnaké priania mali študenti aj pred rokom 1989. Keby boli vyslyšané bolo by bývalo veľmi 

zložité, pri zmene spoločenského režimu na demokratický, v krátkej dobe pochopiť i aplikovať v práv-

nickej praxi nové právne inštitúty i postupne meniť celý právny poriadok. Myslím si tiež, že nezastupi-

teľný význam pri zachovaní výučby štátoprávnych právnych dejín majú samotní učitelia, spôsob podá-

vania učebnej látky, nebazírovanie na zbytočných podrobnostiach, zmeny záberu vyučovanej matérie 

odpútaním sa od feudálneho zriadenia s priorizovaním vývoja štátu i práva po roku 1867 atď. 

Všetky uvádzané i ďalšie kroky zavádzať a realizovať v súčinnosti s trpezlivou i presvedčivou diskusiou 

so študentskou obcou. A navyše, zbaviť sa písania rozsiahlych učebných pomôcok, sprístupniť aj výra-

zové prostriedky v nich používané. Dosiahnuť tak ich maximálnu prehľadnosť. Strohý, často kompliko-

vaný vedecký jazyk patrí do vedeckých diel, kam učebné pomôcky nepatria. A to sa dotýka aj před- 
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nášok i seminárnych cvičení. Nové zaujímavé metódy zavádzať najmä na seminárnych cvičeniach, ktoré 

by mali byť svojou povahou riešením praktických právnohistorických káuz. 

Vo všeobecnosti sa hovorí, že múdri ľudia sa učia na chybách iných a hlúpi na chybách vlastných. Teda 

na tom, čo už v oboch prípadoch bolo. Oboje patrí do historického poznania. História vo všeobecnosti, 

ako aj štátoprávna história, je súputníčkou vývoja ľudstva, toho, čo ľudstvo všetko dosiahlo. Jej nena-

hraditeľné poslanie je učiť nás ako žiť, vyvarovať sa chýb iných či vlastných na základe toho, čo sa 

vlastne stalo každému jedincovi, spoločenstvám, spoločnostiam, štátnym celkom i kontinentom. Som 

presvedčený, že poznanie histórie i štátoprávnej histórie môže rýchlejšie posunúť spoločenstvá, štáty 

i ľudstvo v ich ďalšom vývoji.  

Dať náplň tomuto všetkému, presvedčiť o potrebnosti výučby štátoprávnej histórie je úlohou všetkých 

nás, teda staršej strednej i mladšej generácie štátoprávnych historikov. Bez mentorovania, nátlaku 

a v zhode s jej potrebnosťou pre výučbu jednotlivých pozitívnych právnych predmetov. Prepojenosť na 

výučbu pozitívnych právnych disciplín musí byť alfou i omegou našich snáh. 

 

3. Jak hodnotíte současnou úroveň historickoprávní vědy a úroveň současné mladé generace práv-

ních historiků, zejména doktorandů? 

Nemôžem celistvo posúdiť úroveň mladšej generácie právnych historikov na Slovensku. Podkladom mi 

môže byť dostupná publikačná činnosť realizovaná v celoštátnych periodikách či konferenčných zbor-

níkoch z rôznych domácich i medzinárodných konferencií. Cenným a jedinečným podkladom sú aj dok-

torandské, habilitačné i inauguračné konania, ktoré som absolvoval či už v pozícii oponenta alebo člena 

jednotlivých komisií. V rámci tohto vymedzenia tak mám prehľad o troch katedrách štátoprávnej 

histórie, a to na Právnickej fakulte TU v Trnave, Právnickej fakulte UK v Bratislave i Právnickej fakulte 

UMB v Banskej Bystrici. 

Na všetkých troch pracoviskách vyrástla veľmi schopná, dostatočne v štátoprávnej histórii erudovaná 

mladá generácia, jazykovo dobre až výborne vybavená. Nielen vzdelaná ale tiež pracovitá generácia. 

Mám na mysli interných doktorandov a učiteľov do veku okolo 35 rokov. Chcel by som ich však varovať 

pred úskaliami podľahnúť politickým objednávkam a lákavým politickým benefitom. V tejto dobe to už 

nie je potrebné pre ich ďalší kvalifikačný rast.  

Výrazne i výborne je vyprofilovaná stredná generácia v pozícií docentov. Treba dúfať, že končiaca star-

šia generácia v pozícii profesorov sa dočká rýchlejšej obnovy ako doteraz. Jeden profesor po prázdnych 

14 – tich rokoch nestačí.  
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 
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Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 

si Vás dovoluje pozvat na konferenci 

 

DNY PRÁVA – DAYS OF LAW 2018 

sekci Katedry dějin státu a práva s názvem 

„Restituce“, 

 
která se bude konat ve dnech 15. a 16. listopadu 2018.  

 

Slovo restituce znamenalo již v římských dobách navrácení do původního stavu, a to nejen v případě 

věcí, ale spadala sem i rehabilitace osob. V současném chápání je však toto slovo nejvíce spojeno pře-

devším s navrácením majetku, jenž byl státem původním majitelů různými cestami zabrán, a to jak v 

minulosti (např. otázka konfiskací v souvislosti se stavovským povstáním), ale zejména v době nedávné, 

tedy ve 20. stol. Lze se zaměřit na analýzu a srovnání titulů přechodu majetku na stát v různých obdo-

bích českých dějin (např. tzv. Benešovy dekrety, Lex Schwarzenberg). Další otázkou jsou pak předpo-

klady a podmínky onoho navrácení majetku původním vlastníkům, a to zejména pro období po roce 

1990. Sekce není určena jen akademické obci, ale jsou vítáni i praktikující právníci, kteří se věnují resti-

tucím. 

 

Místo konání: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Veveří 70 

Kontaktní e-mail: dp2018-dejiny@law.muni.cz  

Přihláška: http://www.dnyprava.cz/content/cs/prihlaska/  

http://www.dnyprava.cz/content/cs/prihlaska/
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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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BULLETIN 

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 4    roč. 4   19. prosinec 2018      ISSN 2464-4889 

 

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 
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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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MĚSTO SUŠICE A JEHO PODDANÍ K ÚLOZE A VÝZNAMU 
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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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Dejmek Jindřich a kolektiv  
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Libri, Praha, 2018, 952 stran 
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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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolko-
vém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047. 
Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620. 
Redaktor: Jaromír Tauchen; členové redakční rady: Karel Schelle, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen. 
Kontaktní email: info@historyoflaw.eu 
Bulletin vychází minimálně čtyřikrát ročně. Archiv starších čísel je dostupný na www.historyoflaw.eu 
ISSN 2464-4889  
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Strana | 1  

 

 

 

 

BULLETIN 

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 1    roč. 5   1. duben 2019      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.  

Na podzim 2018 bylo na Právnické fakultě MU 

při Katedře dějin státu a práva založeno Colle-

gium iuris Romani (CIR). Tato studentská sku-

pina má za cíl sdružovat zájemce o právní ro-

manistiku a právní historii zejména z řad magis-

terských studentů. Patronát nad CIR převzal 

doc. JUDr. Pavel Salák jr., Ph.D., působící na 

Katedře dějin státu a práva PrF MU. Hlavní 

aktivitou CIR je v současné době pořádání od-

borných přednášek (ve spolupráci s Evropskou 

společností pro právní dějiny). Přednášky se 

věnují nejrůznějším tématům z oblasti právní 

romanistiky i právní historie a nezřídka se za-

bývají i platným právem, což studentům přináší 

nový pohled na otázky, které během studia 

poznají pouze úzce vymezené v rámci jednoho 

předmětu. Do budoucna je cílem CIR rozšířit 

studentské aktivity zejména podporou studen-

tů v účasti na odborných konferencích a pořá-

dáním dalších akcí – zejména studentských 

konferencí. V únoru 2019 byla navázána proza-

tím neoficiální spolupráce se studenty z polské 

Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, kteří 

se věnují obdobným aktivitám jako CIR v rámci 

sdružení Bona fides, a výhledově jsou plánová-

ny společné aktivity obou skupin. Ačkoliv je 

primárním cílem CIR sdružovat především 

magisterské studenty, na pořádané akce jsou 

zváni i účastníci z řad odborné veřejnosti. V 

tomto vydání bulletinu naleznete jak pozvánku 

na příští přednášku, tak i zprávu z prvního le-

tošního setkání. 

Evropská společnost pro právní dějiny, z.s. se 

rozhodla pro tento rok finančně podpořit ko-

nání sérii přednášek pořádaných v rámci CIR. 

Tradičně bychom na závěr chtěli všechny členy 

i nečleny Evropské společnosti pro právní ději-

ny vyzvat, aby sami přispěli do tohoto bulleti-

nu; především oceníme zprávy z konferencí, 

recenze či anotace knih. Případně budeme rádi 

i za zasílání pozvánek na konference. Je možné 

zveřejnit i diskuzní příspěvky či kratší zamyšlení 

vztahující se k oblasti právní historie a římské-

ho práva. 

Za redakci Bulletinu 

Lucie Mrázková 
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Právněhistorická kniha roku 2018 

 

V průběhu ledna a února 2019 odborná porota Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. zhodnotila 

knihy z oblasti českých a slovenských právních dějin, obecných právních dějin a římského práva, které 

byly vydány v předcházejícím roce. 

Odborná porota složená ze členů Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. zasedala ve složení: 

❖ prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc. 

❖ doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 

❖ doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. 

❖ doc. JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. 

❖ JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D. 
 

Ocenění "Právněhistorická kniha roku 2018" bylo uděleno prof. JUDr. Ladislavu Vojáčkovi, CSc. z 

Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity za monografii "První českoslo-

venský zákon. Pokus o opožděný komentář". Jako druhá nejlepší právněhistorická kniha byla oceně-

na monografie doc. JUDr. Marka Starého, Ph.D. "Cizozemci a spoluobyvatelé: udělování českého 

obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské" a třetí nejlepší právněhistorickou knihou 

byla vyhlášena monografie JUDr. Zuzana Illýové, Ph.D. a JUDr. Michala Malatinského, Ph.D. "Dva 

procesy s Vojtechom Tukom". 

 

 
Fotografie z předávání ocenění na Právnické fakultě MU (20. únor 2019).  

Ladislav Vojáček a členové představenstva Ondřej Horák, Jaromír Tauchen, Karel Schelle.  

Foto: Hana Sloupenská. 
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Níže naleznete krátké představení oceněných knih: 

 

 

 

PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÝ ZÁKON.  
POKUS O OPOŽDĚNÝ KOMENTÁŘ 
Ladislav Vojáček 
  
ISBN 978-80-7552-185-9 
 
 
Wolters Kluwer, Praha, 2018, 392 stran 

 

Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako 
recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce 
zákonů a nařízení, prvním československým zákonem. Národní výbor československý jím 28. října 
1918 dal právní formu obsahu zároveň přijatého provolání „Lide československý!“, jímž občanům 
oznamoval vznik samostatného československého státu. Z právního pohledu představuje to nejdůle-
žitější, co se pojí s blížícím se stým výročím vzniku Československa. V jeho pěti stručných paragra-
fech se zároveň skrývá překvapivě mnoho právních problémů. Autor zvolil netypickou formu opož-
děného, a tedy i specifického komentáře k tomuto zákonu, aby s důrazem na státoprávní aspekty 
přiblížil širší souvislosti vzniku Československa. Ukazuje, nakolik se myšlenka samostatného a společ 
ného česko-slovenského státu (ne)odrážela v českých a slovenských politických programech od re-
voluce v roce 1848 až do vypuknutí první světové války. Věnuje se též činnosti české a slovenské 
domácí i zahraniční politické reprezentace v době první světové války, událostem, které bezpro-
středně vyústily ve vznik samostatného státu, a jeho postupnému upevňování. V té souvislosti obra-
cí svou pozornost především na reálné ovládnutí pohraničních oblastí českých zemí a území Sloven-
ska. Charakterizuje rakouský a uherský státní aparát a rakouské a uherské právo, neboť z podstatné 
části našly uplatnění i v československém státě. Sleduje, jak si v roli zákonodárce počínal Národní 
výbor československý a jeho přímý pokračovatel – revoluční Národní shromáždění. V neposlední 
řadě se zamýšlí také nad původem a problematičností některých ustanovení samotného zákona a 
nad odlišnostmi jeho jednotlivých verzí. 

 
 

 

 

CIZOZEMCI A SPOLUOBYVATELÉ: UDĚLOVÁNÍ ČESKÉHO 
OBYVATELSKÉHO PRÁVA (INKOLÁTU)  
V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ 
Marek Starý 
  
ISBN 978-80-87284-67-4 
 
 
Auditorium, Praha, 2018, 767 stran 

 

Řeší-li dnes Evropa usilovně migrační otázku, není od věci si uvědomit, že jde o novou podobu 
starého problému. Stejně jako jinde, má i v Čechách rozlišování mezi „domácími“ a cizinci prastaré 
kořeny a tradičně bylo také předmětem zájmu právních norem. Zřejmě nejcitlivější rozměr přistěho- 



Strana | 4  

 

 

valectví přitom původně představovalo usazování zahraniční šlechty, které mohlo potenciálně zna-
menat narušení sféry vlivu domácích aristokratických rodů. Proto se již v době vlády Jana Lucembur-
ského začíná objevovat první snaha o regulaci přistěhovalectví a o právní zakotvení obyvatelského 
práva (později se pro něj v administrativní praxi i odborné literatuře vžil latinský termín „inkolát“). 
Usazování cizinců v Čechách sice nebylo a ani nemohlo být beze zbytku vyloučeno, pokud se ale 
chtěli stát de iure Čechy, museli podstoupit formalizovaný proces, v jehož průběhu jim bylo české 
obyvatelské právo uděleno. Významnou roli hrál v tomto procesu panovník, rozhodující slovo si ale v 
pohusitské době vybojovaly stavy a udělování inkolátu se stalo jednou z významných kompetencí 
zemského sněmu. Česká historiografie zatím bohužel ke komplexnímu zpracování inkolátní proble-
matiky nedospěla. Autor se v předložené publikaci snaží na základě mnohaletého pramenného vý-
zkumu toto bílé místo částečně vyplnit, přičemž se zaměřuje na tzv. předbělohorské období (1526–
1620). Vychází samozřejmě z analýzy normativních pramenů, které se k obyvatelskému právu váza-
ly, nevyhýbá se ale ani rozkrývání reálných administrativních procesů, jimiž byly příslušné normy 
naplňovány. Významnou součást knihy tvoří také soupis jednotlivých rodů, jejichž příslušníci byli v 
Čechách za obyvatele přijati, doplněný základními údaji o jejich skutečném působení na půdě zemí 
České koruny. 
 

 

 

DVA PROCESY S VOJTECHOM TUKOM 
Zuzana Illýová, Michal Malatinský 
  
ISBN 978-80-7552-896-4 
 
 
Wolters Kluwer, Bratislava, 2018, 184 stran 

 

Veľké trestné procesy so sebou často nesú stigmu doby, v ktorej sa odohrávajú. Bývajú poznačené 
politickou a spoločenskou situáciou, ktorá predurčuje ich priebeh, ale nezriedka aj výsledok. O to 
viac to platí, ak je obžalovaným kontroverzný politik, ktorý si svojou činnosťou na politickej scéne 
získal mnohých obdivovateľov, ale aj početných odporcov či nepriateľov. Žiaden iný politik v sloven-
ských dejinách však nebol súdený vo veľkom trestom procese hneď dvakrát. V novodobých sloven-
ských dejinách sa taký prípad vyskytol – Dr. Vojtech Lazár Tuka, slovenský právnik, akademik, politik, 
odsúdený politický zločinec, predseda vlády a popravený kolaborant, stál pred súdom v roku 1929 a 
aj v roku 1946. Jeho procesy patria medzi významné medzníky slovenských dejín a dodnes 
vzbudzujú pozornosť v slovenskej verejnosti, ako aj medzi historikmi a právnymi historikmi. Publiká-
cia je prvým uceleným monografickým spracovaním oboch procesov najmä z právno-dejinného 
hľadiska. V prvej kapitole je obsiahnutý stručný životopis Vojtecha Tuku. Na túto kapitolu nadväzuje 
spracovanie oboch procesov s dôrazom na priblíženie a analýzu právnych predpisov, na základe 
ktorých jednotlivé procesy prebiehali. Autori pri písaní týchto kapitol vychádzali z archívneho vý-
skumu a dostupných prameňov. Záver monografie ponúka komparáciu oboch procesov. Publikácia 
je určená právnym historikom, historikom, ďalším humanitným vedcom, ale aj širokej laickej verej-
nosti. 
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KNIHY  
EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY  

VYDANÉ V KOEDICI 
 

 

VZPOMÍNKA NA  
DOC. JUDR. RENATU VESELOU, PH.D. 
Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.)  
 
ISBN 978-80-87475-55-3 
(The European Society for History of Law) 
 
ISBN 978-80-7418-309-6 
(KEY Publishing) 
 
 
 
The European Society for History of Law, Brno, 2019,  
softcover, B5, 61 stran 
 

Dne 6. února 2019 zemřela zakládající členka Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. paní doc. 

JUDr. Renata Veselá, Ph.D. K uctění její památky se její přátelé rozhodli vydat krátkou publikaci, ve 

které na Renatu Veselou vzpomínají jako na svou kolegyni, učitelku či kamarádku. Vedle toho obsa-

huje tato publikace podrobný životopis Renaty Veselé, její kompletní publikační činnost a celou řadu 

fotografií především z jejího profesního života. 

OBSAH 

• Životopis doc. JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.  

• Bibliografie  

• Vzpomínka na Renatu Veselou (Karolina Adamová)  

• Třikrát s (za) Renatou Veselou (Stanislav Balík)  

• Vzpomínka na doc. JUDr. Renatu Veselou, Ph.D. (Jiří L. Bílý)  

• Střípky vzpomínek doktoranda (Miroslav Frýdek)  

• Za doc. JUDr. Renatou Veselou, Ph.D. (Ignác Antonín Hrdina)  

• Život a smrt Renaty Veselé (Karel Schelle)  

• Vzpomínka na doc. JUDr. Renatu Veselou, Ph.D. (Ladislav Soukup)  

• Růže si přivstaly, aby se rozvily (Zuzana Suchá)  

• Milá Renato… (Radka Šopovová)  

• Několik vzpomínek na Renatu Veselou (Jaromír Tauchen)  

• Renatě (Ladislav Vojáček)  

• Fotografie 
 

Zkrácenou verzi publikace je možné stáhnout na tomto odkazu: 

http://historyoflaw.eu/czech/Vzpominka_na_Renatu_Veselou.pdf  

 

http://historyoflaw.eu/czech/Vzpominka_na_Renatu_Veselou.pdf
http://historyoflaw.eu/czech/Vzpominka_na_Renatu_Veselou.pdf
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Pavel Kroulík – Historie vyšetřování trestních deliktů u nás  

Týn nad Vltavou: Nová Forma, 206 s.  
(ISBN: 978-80-7453-845-2) 

 
Hned úvodem publikace se autor zmiňuje o stanoveném cíli, kdy 

jeho záměrem bylo vytvořit dílo, které bude populárně naučné a 

upoutá pozornost všech, kteří projevují určitý zájem o předkládanou 

problematiku. Lze zřejmě usoudit, že autor takto stanoveného cíle 

doufá docílit taktéž v návaznosti na fakt, kdy on sám je člověkem 

z praxe, neboť působil několik let například na pozici státního zá-

stupce a tak práci zamýšlí obohatit vlastními zkušenostmi. Již 

v prvopočátcích lze po přečtení úvodních slov a představení autora 

předpokládat, že pomyslnou přidanou hodnotou předpoložené prá-

ce bude právě osobní prvek autora, který je u mnohých prací beze-

sporu velmi vítaným aspektem.  

Samostatná práce je rozdělena do několika částí, kde se autor zabý-

vá například historií vyšetřování, významem vyšetřování a taktéž se 

zmiňuje například o procesní úpravě ve srovnatelných státech. Dle osobního názoru musím po-

dotknout, že první polovina práce není v mých očích velmi zdařile zpracována z hlediska čtivosti. Au-

tor se v prvních kapitolách snaží o podání přehledu historie vyšetřování a poté navazuje seznámením 

s vyšetřováním dle konkrétní právní úpravy. Avšak v druhé ze zmiňovaných kapitol se dopouští nešva-

ru právnicky vzdělaného autora, kdy například uvádí konkrétní ustanovení v návaznosti na komparaci 

právních úprav, avšak bez bližšího upřesnění obsahu takového ustanovení. Domnívám se, že 

v takovýchto pasáží se čtenář lehce může dostat do situace, kdy se orientace v určité části textu stává 

obtížnější.  

Nicméně přibližně v druhé polovině přechází publikace do části, na které jsou již daleko více patrné 

zkušenosti samotného autora, jak bylo zmiňováno výše. Z mého subjektivního pohledu v této fázi 

autor plní záměr, který si v počátcích práce stanovil. Do textu uvádí konkrétní reálné případy, díky 

kterým může čtenář rozebíranou problematiku lépe pochopit a zároveň jeho pozornost lze skuteč-

ným případem více vtáhnout do textu. Velmi zajímavou částí se mi jeví například úvahy nad teoretic-

kými požadavky na osobu vyšetřovatele, opět ilustrované na konkrétních případech, které poukazují 

na zákoutí případných odchylek od očima autora vhodného adepta na osobu, která koná vyšetřování 

trestných činů.  

K závěru práce se autor dostává k vlastnímu subjektivnímu hodnocení aktuálního stavu trestněpráv-

ního vyšetřování, kdy neopomíjí zmínit ani případné návrhy de lege ferenda, které jsou dle jeho mí-

nění vhodné brát na zřetel v případě budoucích koncepčních změn.  

Obecně lze v návaznosti na výše uvedené říci, že vybranou publikaci je třeba hodnotit spíše pozitivně. 

Prostudováním čtenář jistě získá velmi zajímavé poznatky, které mnohdy nejlépe zprostředkuje právě  
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osoba z praxe, nikoli pouze teoretik. Na druhou stranu mi nedá podotknout, že drobným nešvarem 

práce shledávám fakt, kdy se shledávám autorové drobné opomenutí, že čtenářem nemusí být pouze  

osoba práva znalá. V souvislosti s tímto narážím na již zmíněnou výtku ohledně pasáží, kde autor ob-

čas až příliš úsporně reaguje na určitá ustanovení či zákonné úpravy. Nicméně věřím, že budoucí čte-

náři se takovými pasáži nenechají odradit a odměnou jim poté bude ta část publikace, kdy autor 

v souvislosti se zpracovávanou problematikou nechal již více nahlédnout do reálné praxe a svých 

zkušeností.    

Alena Korábová 
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Martha C. Nussbaumová: Ne pro zisk. Proč demokracie potřebuje humanitní vědy  

Praha: Filosofia, 2017, 276 s.  
(ISBN: 978-80-7007-489-3) 

 
Kdo je autorka knihy? Martha C. Nussbaumová je profesorkou etiky 

a jurisprudence na universitě v Chicagu.1 Věnuje se antické filozofii, 

politickým teoriím, feminismu a etice. To vše je o sobě dost rozma-

nitý záběr a ve své kombinaci se promítá do stylu, kterým autorka 

píše. V češtině jí již vyšla publikace Křehkost dobra (2003). 

Podmínkou fungování demokracie je kvalita občanů, jedinců. Pozi-

tivně pro udržení demokracie působí, disponují-li jednotlivci kritic-

kým myšlením, protože jimi nelze tak snadno manipulovat a ovládat 

je. Dále, jestliže jsou lidé samostatní, tvořiví a zodpovědní, tím tedy 

přirozeně a plně občansky aktivní. Kladným faktorem je vnímána 

podle autorky rovněž schopnost empatie a imaginace, které vedou 

k respektu člověka a k pochopení vzájemné závislosti. A jak takové 

kladné vlastnosti, schopnosti a dovednosti získat? Na tuto otázku Nussbaumová odpovídá, že právě 

pomocí humanitních oborů ve vzdělávání, a to ve všech stupních vzdělávacího procesu. Speciálně si 

cení filozofie, etiky a umění. Všechny tyto obory podporují tvořivost a autentičnost, jedinečnost. 

A jaká je zde souvislost s demokracií? Autorka si povšimla, že zejména v USA a dalších zemích západní 

kultury se jedním z hlavních cílů vzdělávání stala ekonomická úspěšnost. A nejinak je tomu také u nás. 

Vzdělávání se redukuje na získání technických a ekonomických dovedností. Takové okleštění vzdělá-

vání oplošťuje celistvost člověka a jeho schopnost kritického myšlení, imaginace a empatie. A tato 

ztráta je úměrně spojená se ztrátou schopnosti vzdorovat autoritě a manipulaci, dochází k zakrnění 

soucítění s menšinami, se zavrženými lidmi a těmi odlišnými. Na konci redukovaného vzdělávacího 

procesu stojí jako produkt jedinec, který je zaměřený na ekonomický úspěch a ostatní stránky své 

osobnosti potlačil nebo nerozvinul. Vzdělávací proces pak vyrábí technické tipy a tvrdé, egocentrické, 

ziskuchtivé druhy jedinců. Avšak takový člověk zdaleka není svobodný a tvůrčí, je pouhým produktem 

procesu, který podléhá masovosti a je nekriticky manipulovatelný, nedokáže se ani postavit na odpor. 

Proto je redukovaný a nevyvážený proces vzdělávání rizikový pro zachování demokracie. Naopak 

humanitní vědy ve výuce pomáhají rozvíjet schopnosti, které jsou pro demokracii prospěšné. 

Nussbaumová se vyjadřuje velmi živě a neustále před čtenáře klade další a další souvislosti.  Nitě, ze 

kterých tká celou úvahu, jsou napnuty v rámu etiky, hlavní osnova je natažena z politické filozofie, 

kterou protkává již všemi barvami humanitních oborů, jako je historie, antická filozofie, antické dra-

ma a gender. Výsledkem je však práce pojednávající o pedagogice a jejím vlivu na demokracii, tedy 

plátno docela univerzálního charakteru. Nussbaumová neváhá projevovat se osobitě a místy i osob-

ně. 

Díky tomu je její knížka čtivá a poutavá a neubírá to stále na badatelské povaze díla. V předmluvě ke 

knize od Ruth O´Brianové v prvním vydání zaznívá: „Humanitní vědy a umění hrají v dějinách demo-

kracie ústřední úlohu, a přesto se dnes mnoho rodičů stydí za to, že jejich děti studují literaturu nebo 

umění. […] Nussbaumová nás ve své knize Ne pro zisk varuje před ‚tichou krizí‘, kdy jednotlivé země  

                                                           
1 https://www.law.uchicago.edu/faculty/nussbaum 
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‚zavrhují určité dovednosti‘, protože ‚prahnou po národním zisku‘.“ Autorka nezapře svůj zájem           

o etiku a gender, pokud odhaluje falešný „mýtus o totální kontrole“ namísto rozpoznání a uznání 

„vzájemné potřeby a závislosti“, tedy uvědomění zranitelnosti, které podporuje sociální inteligenci. 

K tomu člověku vhodně může napomoci umění, konkrétně dramata, literatura či film, protože zde 

vidíme lidi ve vzájemné rovnosti potřeb, a to demokracie potřebuje. Zlepšení demokracie podle au-

torky nelze dosáhnout pomocí ekonomického růstu a ani ekonomický růst není nutnou podmínkou 

lepšího života. 

Problém redukce humanitních věd na univerzitách je občas také našim problémem. A publikace 

Nussbaumové může napomoci hledat argumenty a třeba i něco změnit. 

Olga Rosenkranzová 
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK VEDOUCÍCH FUNKCIONÁŘŮ KSČ 
(1921-1989) – 2 sv. 
Petr Anev, Matěj Bílý 
  
ISBN 978-80-200-2960-7 
 
 
Academia, Praha, 2018, 731 + 658 stran 

 

 

 

 

EIGENTUMSREGIME UND EIGENTUMSKONFLIKE IM  
20. JAHRHUNDERT. 
DEUTSCHLAND UND DIE TSCHECHOSLOWAKEI IM  
INTERNATIONALEN KONTEXT 
Dieter Gosewinkel a kol. 
 
ISBN 978-3-8375-1943-3 
 
 
Klartext, Essen, 2018, 423 stran 

 

 

 

 

WAR EMPLOYMENT AND SOCIAL POLICIES IN THE  
PROTECTORATE BOHEMIA AND MORAVIA 1939-1945 
Jakub Rákosník (ed.) 
  
ISBN 978-80-7308-771-5 
 
 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2018, 116 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 48/2 

 

 

STATĚ 
 

Jozef Beňa: Československé légie v Rusku – právne pro-
blémy 

Jan Beránek: USA vs. Henry Wirz – Kontroverzní počátek 
novodobých procesů s válečnými zločinci 

Martin Gregor: Reflexie československého práva v „De-
mokratoch“ Janka Jesenského 

Michal Chorvát: „Die Katze muss weg!“: odchod českého 
obyvateľstva zo Slovenska 1938 

Maciej Jońca: In dubio contra fiscum – A Few Remarks on 
the “Barbarian” Legal Principle 

Harald Christian Scheu: Role mateřských států v systému 
meziválečné ochrany národnostních menšin 

Andrej Sulitka, Blanka Soukupová: Memorandum Svazu 
Čechů–židů v Republice československé postoupené vládě 
během přípravy národnostního statutu v roce 1938 

David Termer: Premunicipální správa obce Curictae v Liburnii 
 

STUDENTSKÉ PRÁCE 

Tomáš Čentéš: Komparácia ochrany ľudských, občianskych a politických práv občanov v medzivojno-
vej Československej republike a vojnovej  Slovenskej republike 

Zdeněk Jiří Skupin: Zahlazení odsouzení do roku 1928 s důrazem na období let 1852–1928 

Vojtěch Vrba: „Společná havárie“ a její středověký právní život v Baltském moři 

 

RECENZE 

Vladár, V. Dejiny cirkevného práva (Jan Beránek) 

Šošková, I. Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého ro-
dinného práva 1949 (Tomáš Gábriš, Róbert Jáger) 

Fritz, R. – Rossoliński-Liebe, G. – Starek, J. (hrsg.). Alma Mater Antisemitica / Akademisches Milieu, 
Juden und Antisemitismus an den Universitäten Europas zwischen 1918 und 1939 / Academic Mi-
lieu, Jews and Antisemitism at European Universities between 1918 and 1939 (René Petráš) 

Jouzová, M. – Jouza, L. (eds.). Children in Quest of Children / The Jewish Children of Kolín and 
Surroundings during the Holocaust. / Jouzová, M. – Jouza, L. (ed.). Děti hledaly děti / Osudy židov-
ských dětí na Kolínsku za holocaustu (René Petráš) 

Lück, H. Der Sachsenspiegel. Das berühmteste deutsche Rechtsbuch des Mittelalters (Petra Skřejp-
ková) 

Jáger, R. Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript (Ivana Šošková) 

Štefanica, J. Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu (Jaromír Tauchen) 
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VZPOMÍNKY 

Michal Skřejpek: D. M. Peter Blaho 

Vojtech Vladár: Za profesorom Petrom Blahom 

 

ANOTACE A ZPRÁVY 

Střední Evropa a vznik Státu Izrael (Jakub Hablovič) 

Zpráva z vědecké konference Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí (Katarzy-
na Žák Krzyžanková) 

Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století (Daniela Němečková) 

Československo v proměnách Evropy 20. století (Tereza Blažková, Daniela Němečková) 

Kolegium římského práva v Pavii a letní škola v Neapoli aneb jak se o starověkém Římě dozvědět víc 
(Kamila Stloukalová) 

Plus ratio quam vis – Ať rozum převáží nad silou (Kamila Stloukalová) 

Medzinárodná vedecká konferencia: 6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov    
v odbore právnych dejín a rímskeho práva, Trnava, 2018 (Ivana Šošková) 

 

Plný text PHS č. 48/2 je dostupný na tomto odkazu: 
https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=122122 
 
 
 

https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=122122
https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=122122
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

HISTORIA ET THEORIA IURIS 

 roč. 10, č. 2/2018 
 

 

STATĚ 

BELEŠ, Andrej – GREGOR, Martin: Vývoj právnej úpravy 
sexuálneho zneužívania v Československu 

KASINEC, Rudolf – MÉSZÁROS, Tomáš – ŠURKALA, Ján: 
Cenzúra a trezorový film 

LANCZOVÁ, Ingrid: Náhľad do poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v Uhorsku do 14. storočia 

LYSÁ, Žofia: Slobodná voľba richtára v uhorských mestách 
(od právnych ustanovení k praxi) 

MARTIŠKOVÁ, Monika: Vplyv osobnosti sudcu v procese 
súdneho rozhodovania 

NEMEC, Matúš: Epikia v kánonickom práve  

RECENZE 

GILL, Christopher. Plato's Atlantis Story (Text, Translation and Commentary). Liverpool: Liverpool 
University Press, 2017, 222 s. (Jozef Jenčík) 

GREGOR, Martin. Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta. Praha: Leges, 2018, 200 s. (Ondrej 
Rúžička) 

SUTTER, Laurent de et al. Žižek and Law. Oxon: Routledge, 2015, 254 s. (Nikolas Sabján) 

 

ANOTACE 

ILLÝOVÁ, Zuzana – MALATINSKÝ, Michal. Dva procesy s Vojtechom Tukom. Praha: Wolters Kluwer, 
2018, 180 s. (Lenka Martincová) 

 
ZPRÁVY 

Správa z vedeckej konferencie: „Dny práva 2018“ (Katarína Bavlšíková) 

 
Plný text časopisu je dostupný na tomto odkazu: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2018-2.pdf  

  

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2018-2.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2018-2.pdf
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6. SLOVENSKO-ČESKÉ STRETNUTIE  

DOKTORANDOV A POSTDOKTORANDOV. 

ZBORNÍK Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE  

Adriana Švecová (ed.) 
 

 

 

Katarína Bavlšíková: Zdeněk Peška – život a dielo 

Jan Beránek: Trestní řízení s bývalými říšskými protektory 
Konstantinem von Neurathem a Wilhelmem Frickem         
v rámci Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimber-
ku 

Tomáš Gábriš: Americkí Slováci a Pittsburská dohoda 

Martin Gregor: Právny postih korupcie v období Rímskej 
republiky 

Zuzana Illýová, Daniel Takács: Význam Trianonskej miero-
vej zmluvy pre vznik medzivojnovej Československej re-
publiky 

Ingrid Lanczová: Podľad na eutanáziu v uhorskom a čes-
koslovenskom práve 

Alexandra Letková: Extrémizmus a historická pamäť náro-
da 

 

Daniel Macek: "Tatíček Masaryk presidentující". Postavení a pravomoce prvního čs. prezidenta          
v diskusích a ústavách 

Viktória Marková: Laesio enormissima – povod a využitie právneho inštitútu v praxi 

Lenka Martincová: Proces so Štefanom Polakovičom 

Monika Martišková: Formalizmus pri výklade práva v súdnej praxi  

Monika Mezulianíková: Očista veřejné správvy v letech 1945-1948 se zaměřením na trestněprávní 
kauzu prof. JUDr. Zdeňka Neubauera 

Matej Mlkvý: K vývoju pojmu vlastníckeho práva na Slovensku 

Marek Novák: Vymezení šíře oprávnění usufruktáře v římském právu 

Martin Pelikán: Vývoj právní úpravy pachtovní smlouvy na českém území 

Milan Šimandl: Spojení pražských měst roku 1784 

Veronika Steinová: Legislativní proces přijímání zákoníku práce č. 65/1965 Sb. 

 

Plný text sborníku je dostupný na tomto odkazu: 
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/02/Zbornik-konf.-doktorandov-
2018.pdf   

http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/02/Zbornik-konf.-doktorandov-2018.pdf
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/02/Zbornik-konf.-doktorandov-2018.pdf
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/02/Zbornik-konf.-doktorandov-2018.pdf
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/02/Zbornik-konf.-doktorandov-2018.pdf
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MONOTÉMATICKÉ ČÍSLO ČASOPISU PRÁVNÍK  

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně:  
 100 let od zřízení 

roč. 158, č. 1, 2019 

 
 

 

Sto let od zřízení Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

Jaromír Tauchen: Obnovení brněnské právnické fakulty     
v letech 1968–1969  

Jan Hurdík – Markéta Selucká: Hrozí smrt soukromého 
práva?  

Josef Kotásek: Doplňující výklad smlouvy v českém právu 
– nechtěný návštěvník nebo vítaný host?  

Vladimír Kratochvíl: Filozofie trestného činu v pojímání 
brněnské trestněprávní školy  

Martin Škop – Terezie Smejkalová – Markéta Štěpáníková: 
Právo a literatura: brněnská spojení  

Radim Polčák a kol: Virtualizace právních vztahů a nové 
regulatorní metody v pozitivním právu  

Matěj Myška: Právo a technologie (Informace o výzkumu 
práva informačních technologií na Právnické fakultě Ma-
sarykovy univerzity)  

 

Miloš Večeřa: František Weyr a brněnská normativní škola  

Michal Radvan: Internacionalizace výuky práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

PhDr. Ladislav Jangl a výzkum historie horního práva 
 

Ladislav Jangl se narodil 28. 6. 1926 v Kolíně. V tomto městě ab-

solvoval reálné gymnasium a později v Praze filozofickou fakultu 

Karlovy univerzity. Jako výzkumný pracovník působil v letech 

1954 – 1989 na báňskohistorickém pracovišti České geologické 

služby - Geofondu v Kutné Hoře a byl zapsán u Krajského soudu 

v Praze jako soudní znalec v odvětví těžba nerostů. 

L. Jangl se zabýval horním právem, které se vyvíjelo a platilo ve 

13. – 19. století. Prameny z této doby jsou psány v naprosté vět-

šině německy (starší dokumenty způsobem „piš, jak slyšíš“), zčás-

ti latinsky, jen v omezené míře jsou v (staré) češtině. Protože 

dnes jsou badatelům prakticky nepřístupné, přeložil je a vedení 

sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice je vydalo v edici 

České horní právo. Z pěti dílů zpracoval čtyři, 1. České horní zá-

kony (1977), 3. Jáchymovský královský báňský řád z roku 1548 (1976), 4. České báňské řády (1979), 5. 

Doplňkové báňskoprávní předpisy (1980). Díl 2. Ius regale montanorum, právo královské horníkův 

(1978) zpracoval Dr. Jaroslav Bílek. Soupis prací Dr. Jangla lze nalézt na adrese www.janglladislav.cz. 

L. Jangl zpracoval řadu studií, které vycházejí v Jihlavě, ve Vlastivědném sborníku Vysočiny, odd. věd 

společenských. Charakterizují je slova oponenta studie „K pojetí horního práva v díle Adolfa Zychy“: 

„Jde o mimořádně fundovanou studii, která je v literatuře historie horního práva zcela ojedinělá.“ Už 

vydané jsou „K otázce jihlavského privilegia a falšování listiny A“ (2002), „Působení krále Václava II. 

na vznik horního zákona Ius regale montanorum“ (2010), „K pojetí horního práva v díle Adolfa Zychy“ 

(2013). V roce 2018 vychází „Vývoj horního regálu v Českých zemích“ a do tisku jsou připraveny stu-

die „Horní svoboda“ a „Vrchní správa českého mincovnictví a hornictví“.  

L. Jangl do Encykopedie českých právních dějin zpracoval hesla 1) Instrukce pro horní úředníky, 2) 

Právo horní jihlavské, 3) Řády báňské, 4) Soud vrchní Jihlavský, 5) Horní svoboda, 6) Horní zákon 

(1854, části: příprava zákona od 17. stol. a obsah zákona a návazné předpisy), 7) Medailon – Zycha 

Adolf.  

Níže přinášíme seznam některých prací Dr. Jangla: 

Knihy: 

• Bílek, J. - Jangl, L. - Urban, J.: Dějiny hornictví na Chomutovsku. - 1976, Vlastivědné muzeum 
v Chomutově. 

• Jangl, L.: České horní právo 1, České horní zákony. - 1977, Hornická Příbram ve vědě a technice. 

• Jangl, L.: České horní právo 3, Jáchymovský královský báňský řád z roku 1548. Appendix, jáchy-
movské hornické zvyklosti. - 1976, Hornická Příbram ve vědě a technice. 

• Jangl, L.: České horní právo 4, České báňské řády. - 1979, Hornická Příbram ve vědě a technice. 
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• Jangl, L.: České horní právo 5, Doplňkové báňskoprávní předpisy. - 1980, Hornická Příbram ve 
vědě a technice. 

• Peithner z Lichtenfelsu, J.T.A.: Pokus o přírodní a politické dějiny českých a moravských dolů. -
 Vídeň 1780, přeložili J. Bílek a L. Jangl. 1982. - Hornická Příbram ve vědě a technice. 

• Jangl, L.: Hornický slovník. Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování neros-
tů. - 1986, Hornická Příbram ve vědě a technice. 

• Jangl, L.: Báňskohistorický slovník německo-český 1. Část hornická. - 1989, Hornická Příbram ve 
vědě a technice. 

• Jangl, L.: Báňskohistorický slovník německo-český 2. Část přírodovědná a hutnická. - 1990, Hor-
nická Příbram ve vědě a technice. 

• (kolektiv autorů): Rudné a uranové hornictví České republiky. - 2003, Ostrava, Anagram. - [Z his-
torie hornictví v českých zemích od počátku do roku 1945 zpracoval části: Horní zákonodárství, 
Báňská správa a horní soudy, Hornické školství a věda pro celou dobu od počátku do roku 1945, 
v období od roku 1740 do 1945 ještě Obecný a hospodářský vývoj a Vývoj využívání nerostné a 
surovinové základny] 

• Jangl, L.: Staré hornické a hutnické míry a váhy, 2006, Sokolov 

• Jangl, L.: České hornické právo a báňská historie, metodika báňskohistorického výzkumu, Rozpra-
vy NTM Praha, Práce z dějin techniky a přírodních věd sv. 21, 2009 

• Jangl, L.: České horní právo a báňská historie, metodika báňskohistorického výzkumu, Práce 
z dějin techniky a přírodních věd sv. 21, 2010, rozšířené vydání 

 

Články: 

• (Bílek, J. - Jangl, L. - Šimon, Z.:) Báňskohistorický výzkum v Českém báňském archivu, Sborník ar-
chivních prací VI/2, Praha 1956, s. 220 - 235 

• Výběr základní literatury k dějinám kutnohorského dolování, Příspěvky k dějinám Kutné Hory 1, 
1960 Praha, s. 213 - 218 

• Nerostné bohatství děčínského okresu a jeho využití, Přírodou Děčínska I, 

• (Bílek, J. - Jangl, L.:) Vývoj hlubinného vrtání a jeho začátky v českých zemích, Geologický prů-
zkum, l965 Praha, s. 244 - 247 

• Rekonstrukce staré báňské mapy, Rozpravy Národního technického muzea Praha, svazek 33, 
1968, s. 43 - 52 

• Staré báňské práce na cínových ložiskách Českého masívu, Geologický průzkum, 1969 Praha, s. 
354 - 355 

• K otázce hornických měr a vah v 18. století, Příspěvky k dějinám báňské a hutní výroby, Rozpravy 
NTM Praha, svazek 40, 1970, s. 43 - 84 

• Krupecké báňské řády 15. a 16. stol., Studie z dějin hornictví I, Rozpravy NTM Praha, svazek 48, 
1971, s. 27 - 43 

• České báňské řády 16. století, sborník Stříbro v dějinách, technice a umění, Hornická Příbram ve 
vědě a technice, 1971, S-10 

• Vývoj světové a české produkce stříbra za posledních sto let, sborník Stříbro v dějinách, technice a 
umění, Hornická Příbram ve vědě a technice, 1971, S-18 

• Nejstarší přímé i nepřímé doklady o provozu cínových dolů u Krupky, Studie z dějin hornictví 2, 
Rozpravy NTM Praha, svazek 49, 1971, s. 55 - 68 

• K otázce využívání krušnohorského cínu ve starší době bronzové, Studie z dějin hornictví 2, Roz-
pravy NTM Praha, svazek 49, 1971, s. 37 - 54 

• Dobývání ložisek cínových rud v Blatenském žulovém masívku a jeho fylitovém plášti, Studie 
z dějin hornictví 5, Rozpravy NTM Praha, svazek 64, 1974, s. 116 - 133 

• Vývoj dolování v blatenském revíru v Krušných horách ve 14. až 19. století, Studie z dějin hornictví 
6, Rozpravy NTM Praha, svazek 65, 1975, s. 65 – 83 



Strana | 18  

 

 

• Charakter pramenů českého horního práva, sborník K problémům vývoje rudného hornictví 
v dějinách ČSSR, Hornická Příbram ve vědě a technice, 1976 s. 19 - 40 

• K otázce přísečnické mincovny v 1. polovině 14. století, Numismatické listy XXXII, 1977, s. 33 - 40 

• Ziel, Quellen und Methode der montanhistorischen Forschung, ICOHTEC-Symposium, Bergakade-
mie Freiberg, 1978 (úvodní přednáška sympozia) 

• Hornické míry a váhy na Příbramsku, Hornická Příbram ve vědě a technice, 1978, sborník H, s. 105 
- 124 

• Narovnání o hory a kovy z let 1534 a 1575, Studie z dějin hornictví 8, Rozpravy NTM Praha, svazek 
69, 1978, s. 99 - 114 

• K metodice výzkumu a hodnocení rýžovisek zlata, Studie z dějin hornictví 12, Rozpravy NTM Pra-
ha, svazek 78, 1980, s. 25 - 31 

• Výzkum starých hornických délkových měr, Studie z dějin hornictví 12, Rozpravy NTM Praha, sva-
zek 78, 1980, s. 314 - 333 

• Vývoj českého horního práva v 16. až 20. století, Hornická Příbram ve vědě a technice, 1981, sek-
ce H, s. l - 20 

• Charakter a význam edice českých báňskoprávních předpisů, Hornická Příbram ve vědě a techni-
ce, 1981, sekce H, s. 96 - 106 

• Produkce zlata v Českých zemích ve 2. pol. 19. a v 1. pol. 20.stol., Studie z dějin hornictví 13, Roz-
pravy NTM Praha, 1982, svazek 88, s. 71 - 75 

• Perspektivy a uplatnění báňskohistorického výzkumu, Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce 
H, s. 379 - 383 

• Cíl, prameny a metoda báňskohistorického výzkumu, Studie z dějin hornictví 14, Rozpravy NTM 
Praha, svazek 93, 1984, s. 31 - 47 

• Podmínky a technika rýžování cínu v Čechách (na základě provozu v důlních revírech kolem Božího 
Daru a Horní Blatné v Krušných horách), Studie z dějin hornictví 16, Rozpravy NTM Praha, svazek 
99, 1985, s. 89 - 130 

• Rozvoj využívání nerostného bohatství a geologické vědy v 16. - 17. století, Věda v průmyslové 
revoluci - Dějiny přírodních věd a techniky ve vysokoškolské výuce, Historický ústav ČSAV, 1986 
Praha, s. 179 - 207 

• Efektivnost využití báňskohistorického výzkumu pro národní hospodářství, Geologický průzkum, 
1990, s. 278 - 280 

• Sociální prvky českého horního práva 13. až 19. století, Hornická Příbram ve vědě a technice, 
1991, sekce H 

• Ochrana a účelné využívání ložisek v předpisech českého horního práva, Hornická Příbram ve vědě 
a technice, 1991, sekce H 

• Problematika geoetiky v báňské činnosti a v začátcích geologického výzkumu do 19. stole-
tí, Hornická Příbram ve vědě a technice, 1994, G-2 

• Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18. - 20. 
století, Sborník přednášek a materiálů k I. konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu 
Slavkovského lesa, Sokolov 1996, s. 64 - 69 

• Druhy a způsob užívání báňskoprávních předpisů v Českých zemích ve 13. až 19. století, Hornická 
Příbram ve vědě a technice, 1996 

• Využití nemovitých hornických památek v České republice, Hornická Příbram ve vědě a technice, 
1997, T 20 

• Nebezpečí způsobené v poddolovaných územích maloplošným propadáním, Hornická Příbram ve 
vědě a technice, 1997, T 13 

• Povrchové projevy významných důlních komplexů a předpoklady jejich zpřístupnění, Hornická 
Příbram ve vědě a technice, 1998, T 3 

• Jihlavské horní právo z poloviny 13.století, Hornická Příbram ve vědě a technice, 1999, T-1 

• K přesnosti měření v hornictví do 19. století, Rozpravy NTM Praha č. 189, 2000, s. 59 - 62 

• Vývoj použití cínu od nejstarších dob a perspektivy jeho výroby do budoucnosti, Uhlí, rudy, Geolo-
gický průzkum 11/2000, s. 25 – 27 
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• Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století, Uhlí, Rudy, 
Geologický průzkum 2/2001, s. 19 - 21 

• Proč se některé činnosti v hornictví dočasně neodrážely v ustanoveních horního práva. - Proble-
matika tzv. Hornických zvyklostí, Hornická Příbram ve vědě a technice, 2001, T 17 

• Voda v českém horním právu do 19. století, Hornická Příbram ve vědě a technice, 2001, T-7 

• K otázce jihlavského privilegia a falšování listiny A, Vlastivědný sborník Vysočiny XIII, oddíl věd 
společenských, 2002 Jihlava, s. 15 - 41 

• K otázce výuky dějin věd a techniky, časopis Dějiny vědy a techniky XXXV, 2002/1, s. 37 - 47 

• Vývoj odborných hornických názorů do 18. stol. a začátky odborné literatury, Hornická Příbram ve 
vědě a technice, 2002, T-17 

• Hornické a hutnické míry a váhy, Studie z dějin hornictví, Rozpravy NTM Praha, 2002 

• Průběh a příčiny průvalů kuřavky v Severočeském hnědouhelném revíru v desetiletí 1890 - 
1900, Uhlí, Rudy, Geologický průzkum 11/2003, s. 30 - 32 

• Význam a vývoj etalonů a přepočtů vídeňského sáhu. Vývoj etalonů vídeňského sáhu, časopis 
Dějiny věd a techniky XXXVI, 2003/3, s. 129 - 145 

• Význam a vývoj etalonů vídeňského sáhu. Zjišťování metrické hodnoty vídeňského sáhu, časopis 
Dějiny věd a techniky XXXVI, 2003/4, s. 239 - 250 

• Vídeňský sáh ve službách armády, Vojenský zeměpisný obzor 1/2003, s. 40 - 45 

• Význam vídeňského sáhu <Rozpravy NTM-DVT - 2003 - v tisku> 

• K přesnosti měření v hornictví do 19. století, sborník Dějiny věd a techniky 12, Rozpravy NTM Pra-
ha, 189, 2004, s. 59 - 62 

• Příčiny použití různých délkových měr v našem hornictví, Symposium Hornická Příbram ve vědě a 
technice, 2004 

• Interpretace údajů starých montánních map pro zjišťování nebezpečí z poddolování, Seminář 
NTM Praha 2004 

• Změny délkových měr v českém hornictví a jejich příčiny, časopis Dějiny věd a techniky 2005/3, s. 
153 - 170 

• Vývoj horního práva v Českých zemích do roku 1854, 150. výročí vydání Obecného horního záko-
na, 2004, Hradec nad Opavicí, Český báňský úřad, Praha (s. 11 - 47) 

• K otázce jihlavského privilegia a falšování listiny A, Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd spole-
čenských XIII, Jihlava 2002, s. 15 - 41 

• Působení krále Václava II. na vznik horního zákona Ius regale montanorum, Vlastivědný sborník 
Vysočiny XVII, odd. věd společenských, Jihlava 2010 

• K pojetí horního práva v díle Adolfa Zychy, Vlastivědný sborník Vysočiny , odd. věd společenských 
XVIII, Jihlava 2013, s. 3 - 41 

• Encyklopedie českých právních dějin, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra dějin 
státu a práva, 2015, hesla: 1) Jihlavské právo, 2) Jihlavský vrchní soud, 3) Báňské řády, 4) Příprava 
rakouského obecného horního zákona a obsah obecného horního zákona, 5) Horní svoboda, 6) 
Instrukce, 7) Medailon - Zycha Adolf 

• Vývoj horního regálu v Českých zemích, Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd společenských , 
připraveno k tisku 

• Horní svoboda, Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd společenských , připraveno k tisku 

• Lesy a dřevo, Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd společenských , připraveno k tisku 

• Vrchní správa českého mincovnictví a hornictví, Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd společen-
ských, připraveno k tisku 
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Kelseniana – jeden velký německý projekt a dva drobné české příspěvky 

 

Dovolujeme si čtenáře upozornit na další rozsáhlý právně-historický projekt, který se dotýká také 

dějin českého právního myšlení. Od roku 2007 vychází v nakladatelství Mohr Siebeck pod redakcí 

Matthiase Jestaedta, ve spolupráci s Hans Kelsen Institutem, ediční řada Hans Kelsen Werke. Příprava 

edic je spojena s činností Hans-Kelsen-Forschungsstelle na Albert-Ludwigs-Universität ve Freiburgu, 

kde Jestaedt působí jako profesor veřejného práva a právní teorie. Cílem projektu je zpřístupnit celé 

Kelsenovo dílo. Dosud bylo vydáno pět svazků, další (šestý) je plánovaný na podzim 2019. Do chrono-

logicky řazených svazků jsou zahrnuty nejen německé, ale také cizojazyčné publikace (doplněné o 

německý překlad). 

Není nutné připomínat, že Kelsen měl k českým zemím řadu vazeb – osobních i profesních. Přestože 

se však narodil v Praze a na konci 30. let také působil na německé právnické fakultě, cítil se nepo-

chybně lépe v Brně, kde našel v brněnských normativistech nejen obdobně uvažující kolegy, ale i přá-

tele. V rámci zahraničních Kelsenových publikací náleží českým zemím a zejména Brnu také výjimečné 

místo. Vyšly u nás nejen překlady jeho stěžejních prací, ale některé z nich nejprve česky a až následně 

německy a některé byly připraveny dokonce výlučně pro české publikum. Nakladatelství Wolters 

Kluwer vydalo v roce 2015 pod názvem O státu, právu a demokracii soubor všech Kelsenových děl, 

která byla v letech 1914 až 1938 publikována v češtině (knižně nebo časopisecky). Předmluvu pro 

tento výbor napsala Tatiana Machalová. Jedná se o jeden z nejúspěšnějších svazků celé edice Klasická 

právnická díla, na jehož vydávání se podílíme. 

Původně měl být v roce 2015 dokončen také 6. svazek HKW, zahrnující Kelsenovy spisy zveřejněné     

v letech 1920 až 1921. Bylo však pozapomenuto na článek Rakouská spolková ústava, který v roce 

1921 vyšel v brněnském Časopisu pro právní a státní vědu (z němčiny ho přeložil Z. Neubauer). Doda-

tečně byl tento text do svazku zařazen, současně to však přineslo oddálení jeho vydání (Kelsenův 

originál se nepodařilo dohledat, překlad do němčiny proto připravila Magda Schusterová). 

K ediční řadě blíže:  

https://www.mohrsiebeck.com/en/multi-volume-work/hans-kelsen-werke-493900000 

II. Z podnětu Thomase Olechowskeho, připravujícího Kelsenův životopis, jsme dále pomohli vyplnit 

jedno z bílých míst z Kelsenova pražského působení. Kelsen ve své autobiografii píše, že na něj měl 

předseda spolku Rede- und Lesehalle plánovat útok, který byl předčasně prozrazen, hlavní aktér za-

tčen, souzen, osvobozen, nic bližšího se nevědělo. Okolnosti případu se však podařilo osvětlit z dobo-

vého tisku (blíže: Deutsche Zeitung Bohemia, 22. 7. 1937, č. 170, s. 5).  

Ondřej Horák 

  

https://www.mohrsiebeck.com/en/multi-volume-work/hans-kelsen-werke-493900000
https://www.mohrsiebeck.com/en/multi-volume-work/hans-kelsen-werke-493900000
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Prawo i język – zpráva z konference 

 

Ve dnech 22. – 24. února 2019 proběhla v polském Hnězdně studentská konference Prawo i język 

(Law and Language), pořádaná studentským spolkem (Koło Naukowe) Bona Fides, působícím na Fa-

kultě práva a administrativy Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Konference byla pojata jako 

setkání studentských spolků, věnujících se římskému právu – účastnili se tedy nejen studenti 

z Poznaně, ale rovněž z Krakova (Koło Naukowe Ti Estin Aletheia), Varšavy (Koło Naukowe Utriusque 

Iuris) a Vratislavi (Koło Naukowe Europejskiej Tradycji Prawnej). 

Tématem konference byly dobré mravy, které byly pojaty jako východisko srovnání různých právních 

řádů. Společný základ problematiky byl dán předem vybranými fragmenty z justiniánských Digest, 

které připravil prof. dr hab. Wojciech Dajczak, vedoucí katedry římského práva poznaňské fakulty a 

patron Bona Fides. K těmto fragmentům a jejich navázání na zkoumané právní řády přednesl prof. 

Dajczak úvodní přednášku, po které následovaly jednotlivé studentské příspěvky. Postupně tak byly 

představeny právní řády Polska, Španělska, Ruska, Francie, Jihoafrické republiky, Monaka, Turecka, 

Velké Británie i České republiky.  

Každý z příspěvků se nejprve věnoval obecné úpravě dobrých mravů v dané zemi, a to nejen 

v občanském právu hmotném a procesním, ale kupříkladu i v právu trestním. Dále byla představena 

rozhodnutí soudů, která se zabývají dobrými mravy, a rovněž byla daná úprava dobrých mravů srov-

nána s výchozími římskoprávními fragmenty. Právě tento společný základ v několika případech odha-

lil posun ve vnímání pojmu dobrých mravů, který by na první pohled nebyl zcela zřetelný. 

Přínosné bylo rovněž srovnání jednotlivých právních řádů mezi sebou – jednou z nejživěji diskutova-

ných otázek se stalo užívání pojmu dobrých mravů v českém právním řádu. Z předneseného příspěv-

ku a z diskuze vyplynulo, že zatímco ve většině zkoumaných právních řádů jsou dobré mravy velice 

okrajovou nebo výjimečnou problematikou, v českém právu jsou užívané bezkonkurenčně nejvíce. 

Zatímco kupříkladu v rozhodnutích soudů jiných zemí nebylo jednoduché najít takové, které by se 

dobrými mravy vůbec zabývalo, vyhledávání mezi rozhodnutími pouze českého Nejvyššího soudu 

vrátilo stovky relevantních výsledků. Pozornost rovněž upoutala diskuze o užívání pojmu „dobré mra-

vy“ v dnešním obecném, neprávnickém jazyce. Zde již bylo srovnání obtížnější, ale lze dojít minimálně 

k závěru, že pro češtinu a polštinu platí, že se „dobré mravy“ v obecném jazyce dnes už nepoužijí. 

Zvolený formát konference se nejen stal výborným základem pro komparaci jednotlivých právních 

řádů, ale zároveň i sjednotil řešené otázky. Velkou výhodou jednotlivých příspěvků byl fakt, že mluvčí 

alespoň v základu ovládali jazyk země, o které byl jejich příspěvek – nemuseli se tedy spoléhat kupří-

kladu na anglicky psané zdroje, ale mohli vyhledávat informace přímo. Zároveň se ukázalo, že i 

z jazykového hlediska není tento typ konference tak náročný, jak by se na první pohled mohlo zdát.  

Lucie Mrázková 
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O. Horák – Lichtenštejnové mezi konfiskací a vyvlastněním 

 (přednáška pro Collegium iuris Romani) 

 

Dne 19. 3. 2019 se na Právnické fakultě MU uskutečnila přednáška O. Horáka na téma Lichtenštejno-

vé mezi konfiskací a vyvlastněním. Tato přednáška byla pro jarní semestr 2019 první z plánovaného 

cyklu setkání pro Collegium iuris Romani (CIR), studentskou skupinu určenou zejména magisterským 

studentům se zájmem o právní romanistiku a právní dějiny. 

Úvodem O. Horák vymezil majetkové postavení rodu Lichtenštejnů v období první republiky, a to 

včetně srovnání s rodem Schwarzenbergů. Dále připomenul průběh pozemkové reformy včetně 

obecnějších principů zásahů do vlastnictví, včetně ústavního zakotvení a právní úpravy vyvlastnění. 

Specifické postavení rodu Lichtenštejnů ještě před pozemkovou reformou bylo dáno zejména třemi 

faktory – jednalo se o největší tehdejší pozemkové vlastníky, šlo o německy mluvící vládnoucí dynastii 

cizího státu a rovněž zde hrálo roli tzv. „pobělohorské stigma“, kdy bylo Lichtenštejnům vyčítáno 

získání velkého majetku v rámci pobělohorských konfiskací. Právě pobělohorské době se věnovala i 

řada posudků, které byly v době pozemkové reformy vypracovávány předními československými od-

borníky jak z řad právníků, tak i z řad historiků. Právní posudky se pak často zabývaly i otázkou, zda je 

možné vyvlastnit majetek, patřící vládnoucí dynastii jiného státu, či zda se na tento majetek (případ-

ně na jeho vlastníky) má uplatnit exteritorialita. Po druhé světové válce pak Lichtenštejnové čelili 

jiným právním otázkám – na základě dekretu č. 12 jim byl konfiskován majetek jakožto příslušníkům 

německého národa. I zde se Lichtenštejnové pokoušeli bránit proti státním zásahům, ale neúspěšně. 

Celkově lze shrnout, že z vnitrostátního hlediska nebylo zestátnění lichtenštejnského majetku proti-

právní, ale významnou roli zde hrálo mezinárodní právo a mezinárodní odpovědnost. Důsledkem 

toho došlo i k tomu, že diplomatické styky s Lichtenštejnskem navázala Česká republika až v roce 

2010. 

Závěrem se O. Horák věnoval i aktuální situaci, tedy sporům rodu Lichtenštejnů s Českou republikou. 

Připomenul složitý vývoj navazování diplomatických vztahů na mezistátní úrovni a poukázal i na to, že 

ačkoliv Lichtenštejnové neměli původně v úmyslu domáhat se vydání majetku na území ČR, byl to 

v nedávné době právě český stát, který proti tomuto rodu podal žalobu jako první.  

Collegium iuris Romani uspořádalo tuto přednášku ve spolupráci s Evropskou společností pro právní 

dějiny a pod záštitou Katedry dějin státu a práva jako první setkání tohoto roku. Další setkání jsou 

aktuálně plánována v období jarního semestru 2019. 

Lucie Mrázková  
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 

 

 

Internationale Rechtsikonographische Tagung, Poznań (Polen), 20.-23. Juni 2019 

 Sehr verehrte Frau Kollegin, sehr verehrter Herr Kollege, 

für meisten von Ihnen ist liegt Tagungsthema weit von Ihren Forschungsgebiet. Aber trotzdem, trifft 
man doch interessante Sachen ganz zufällig. Jede zwei Jahre treffen wir uns in verschieden Orte, 
dann sind unsere Vorträge vor allem in der Reihe „Signa Iuris“ veröffentlicht. Diesjährige rechtsiko-
nographische Tagung findet in Poznań (Posen) 20.-23. Juni statt. Ich möchte Ihnen recht herzlich ein-
laden.  

Dieses Jahr feiert Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Adam-Mickiewicz-Universität in 
Posen) das 100. Jubiläum der Gründung. Deswegen wollte ich die Vorträge am Thema von Universitä-
ten und Rechtsvisualisierung knüpfen. Ich glaube, dass man viel Interessantes über Insignien, Trach-
ten, Gebäuden, Wappen, Siegel, Gebärden, Bräuche und bildliche Darstellungen wie Gründung einer 
Universität, Festakte, Porträts von Rektoren, Dekanen oder Professoren sagen kann. Es wäre auch 
interessant, Bildersammlungen an jeweiligen Fakultäten und Forschungsmöglichkeiten in der Rechts-
archäologie, Rechtsikonographie, Rechtlicher Volkskunde oder Bilder in juristischer Didaktik darzu-
stellen. 

Es gibt vier Tagungsorte in Posen. Am Anfang ist das von mir seit 4 Jahre geleitete Posener Gesell-
schaft der Freunde der Wissenschaften (PTPN, gegr. 1857), mit einer Sammlung von Büchern und 
Dokumenten, weiter Lubrański-Akademie (gegr. 1519) mit einer Sonderausstellung von J. Matejkos 
„Gründung der Lubrański Akademie“ und aus Krakau und Płock geliehene, auf diesem Bild gemalte, 
mittelalterliche Krummstab und Mitra. Ein Ausflug nach Kórnik ist auch geplant. Auf dortigem Schloss 
befindet sich eine Bibliothek der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Besonders für Teilneh-
mer der Tagung wurde u.a. eine Illustrierte Handschrift von Digesta Iustiniani aus dem 13. Jh. ausge-
stellt und besprochen.   

Für Planung und Vorbereitung der Tagung möchte ich Sie um eine Rückmeldung bitten. Wenn Sie 
einen Vortrag halten möchten, lassen Sie mich bitte bis zum 15. Februar per E-mail wissen, zu wel-
chem Thema Sie sich äußern möchten. Den Vorrang haben Vorträge, die auf das Thema der Tagung 
bezogen sind. Auf der Grundlage der vorliegenden Themen würde ich eine Tagungsplanung erstellen. 
Ich habe die Gästezimmer der Universität gebucht und für Referenten bemühe ich mich um die Fi-
nanzierung der Übernachtung und den ganzen Aufenthalt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

Prof. Dr. Andrzej Gulczyński 
Lehrstuhl für Römisches Recht und Rechtsgeschichte 
Juristische Fakultät 
Adam-Mickiewicz-Universität 
Tel. +48 61 829 42 23, Fax +48 61 829 41 00, E-mail: guland@amu.edu.pl 
Collegium Iuridicum, ul. Św Marcin 90, 61-809 Poznań 

 

mailto:guland@amu.edu.pl
mailto:guland@amu.edu.pl
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolko-
vém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047. 
Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620. 
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Vážení členové                                               

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

dovolujeme si Vám zaslat letošní druhé řádné 

číslo našeho bulletinu, ve kterém opět nalezne-

te recenze a anotace celé řady nově vyšlých 

právněhistorických knih, obsah časopisu Jour-

nal on European History of Law, pozvánky na 

konference, jakož i další informace z oblasti 

právní historie a římského práva.  

Od tohoto čísla budeme pravidelně přinášet 

také seznamy kvalifikačních prací (disertačních, 

rigorózních, diplomových a bakalářských), které 

byly obhájeny v uplynulém období na kated-

rách právních dějin našich právnických fakult. 

I v uplynulém roce publikoval náš člen JUDr. 

Lukáš Králík, Ph.D., celou řadu zajímavých člán-

ků mapujících vývoj publikace právních předpi-

sů a judikatury na našem území, takže stejně 

jako v loňském roce i letos bychom na ně tímto 

rádi upozornili:  

• Králík, Lukáš. Publikace judikatury v USA. Práv-
ník, 2018, ročník 157, číslo 2, s. 131-142. ISSN 
0231-6625 [online] dostupné zde: 

• Králík, Lukáš. Tvorba a publikace judikatury. 
Právník, 2018, ročník 157, číslo 4, s. 320-332. 
ISSN 0231-6625 [online] dostupné zde: 

• Králík, Lukáš. Zemské sbírky právních předpisů. 
Právní rádce, 2018, ročník XXVI, číslo 2, s. 62-
67. ISSN 1210-4817 [online] dostupné zde: 

• Králík, Lukáš. Říšský zákoník a počátky formální 
publikace předpisů. Právní rádce, 2018, č. 9, s. 
64-69. ISSN 1210-4817 [online] dostupné zde: 

• Králík, Lukáš. eJustice a totální zpřístupňování 
rozsudků. Právní rádce, 2018, č. 11, s. 60-64. 
ISSN 1210-4817 [online] dostupné zde: 

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. 

V druhé polovině června by se naše bývalá 

členka a předsedkyně dozorčí rady paní doc. 

JUDr. Renata Veselá, Ph.D. dožila významného 

životního jubilea 60 let věku. Tichou vzpomínku 

na doc. Veselou věnovali členové Evropské 

společnosti pro právní dějiny, z.s Ladislav Vojá-

ček, Karel Schelle a Jaromír Tauchen, kteří po-

ložili kytici k jejímu hrobu na Ústředním hřbito-

vě v Brně. Fotografie přinášíme níže. 

Představenstvo  

Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s.

http://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik
http://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik
https://pravniradce.ihned.cz/c1-66044860-zemske-sbirky-pravnich-predpisu
https://pravniradce.ihned.cz/c1-66234290-rissky-zakonik-a-pocatky-formalni-publikace-predpisu
https://pravniradce.ihned.cz/c1-66332780-ejustice-a-totalni-zpristupneni-rozsudku/
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Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen 

 

 
Hrob doc. JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. na Ústředním hřbitově v Brně  
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Aleš Mikula a kol.: Pozořice v proměnách času  

Brno: F.R.Z. agency s.r.o., 2018, 232 s.  

(ISBN 978-80-88131-42-7) 

 
Dovolujeme si čtenáře upozornit na výroční publikaci o městysi 

Pozořice, která se sice týká převážně regionálních dějin, řada 

kapitol však má právně-historické zaměření a podíleli se na ní také 

členové Evropské společnosti pro právní dějiny.  

Kniha byla připravena k sedmistému výročí první písemné zmínky 

o Pozořicích (1. května 1318). Kolektiv autorů pod vedením A. 

Mikuly se snažil o komplexní představení minulosti a současnosti 

městyse. Pod gescí jednotlivých koordinátorů bylo zpracováno 19 

kapitol. Právně-historické aspekty najdeme zejména v kapitole 

Dějiny městyse (O. Horák), Správa městyse (O. Horák), Církevní 

správa (A. Mikula), Památky a pamětihodnosti (O. Horák), Výroba 

a služby (H. Žatecká), Obyvatelstvo a osídlení (M. Navrátil). 

Některé kapitoly jsou doprovázeny tematickými exkurzy, často s 

právně-historickou problematikou (např. v kapitole o dějinách to jsou Bouřlivý rok 1905, nebo 

Meziválečná pozemková reforma a parcelace pozořického statku). Z právně-archeologických témat 

upozorněme alespoň na výklad M. Jiráka o jubilejních památnících Jana II. z Lichtenštejna a o 

hraničních kamenech. Publikace je uvedena latinským zněním a českým překladem papežské listiny 

obsahující první zmínku (J. Razim) a vyznačuje se atraktivními obrazovými přílohami (zejména z 

archivu městyse a v kapitole o dějinách ze sbírek The Princely Collections, Vaduz-Vienna).  

Text má převážně popularizační charakter, současně však většina autorů navazovala na svou 

dlouholetou odbornou práci a snažila se každou kapitolu obohatit o dosud neznámé informace, často 

z materiálů uložených v zahraničních archivech (Vídeň, Vaduz). Významná byla zejména podpora 

Česko-lichtenštejnské komise historiků (spolupředsedou je T. Knoz). Na vzniku knihy se však v různé 

podobě podílely desítky dalších spolupracovníků, z našich kolegů J. Razim, R. Černoch a P. Salák, 

kterým ještě jednou děkuji za pomoc. 

Ondřej Horák    
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

DĚJINY PRÁVNICKÉ FAKULTY  
MASARYKOVY UNIVERZITY 1919–2019 (1.DÍL)  
Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen 
  
978-80-210-9240-2 
 
Masarykova univerzita, Brno, 2019, 575 stran 

 

 

 

 

URÁŽKA CÍSAŘE A PREZIDENTA:  
KONTINUITA A DISKONTINUITA KULTURNÍCH STEREOTYPŮ 
Adam Strašák 
 
ISBN 978-80-200-2927-0 
 
 
Praha, Academia, 2019, 297 stran 

 

 

 

 

CONDICTIONES –  
KE KOŘENŮM BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ 
Petr Dostalík 
  
ISBN 978-80-87284-74-2 
 
 
Auditorium, Praha, 2019, 240 stran 
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MECHANIZMY PÔSOBENIA RÍMSKO-KANONICKÉHO PRÁVA 
V ANGLICKU 
Matej Mlkvý 
  
ISBN 978-80-571-0024-9 
 
 
Wolters Kluwer, Bratislava, 2019, 152 stran 

 

 

 

 

STÁTNÍ MECHANISMUS MEZIVÁLEČNÉHO ČESKOSLOVENSKA 
Karel Schelle 
  
ISBN 978-80-7598-461-6 
 
 
Wolters Kluwer, Praha, 2019, 384 stran 

 

 

 

 
VZNIK ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKO                         
Ivana Šošková a kolektiv  
 
ISBN 978-80-7502-338-4 
 
 
Leges, Praha, 2019, 250 stran 
 

 

 

 

PRÁVNÍ SYSTÉMY DÁLNÉHO VÝCHODU II 
Michal Tomášek 
  
ISBN 978-80-2463-920-8 
 
 
Univerzita Karlova, Praha, 2019, 368 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW (vol. 10, č. 1/2019) 

 

 

BOOK REVIEWS 
Cosmin Sebastian Cercel: Towards a Jurisprudence of 
State Communism: Law and the Failure of Communism 

Siegfried Hanke / Rainer Vogel (Hg.): Urbar Freudenthal 
(Bruntál) 1604. Urbar der Herrschaft Freudenthal 
(Bruntál) von 1618  

Bernd Rüthers: Die unbegrenzte Auslegung  

Peter Landau: Deutsche Rechtsgeschichte im Kontext 
Europas. Vierzig Aufsätze in vier Jahrzehnten  

João Nuno Pereira, Jochen Zenthöfer: Einführung in das 
luxemburgische Recht  

Markus Gehrlein: Franz Schäfer – Ein Juristenleben vom 
Kaiserreich bis zum Bonner Grundgesetz  

Stephan Meder (Hg.): Geschichte und Zukunft des Ur-

heberrechts  

Silke von Lewinski / Heinz Wittmann (Hg.): Urheberrecht! Festschrift für Hon.-Prof. Dr. Michel M. 

Walter zum 80. Geburtstag  

 
TABLE OF CONTENTS 

Christian Neschwara: „Zum immerwährenden Gedenken an die Ausrufung des Freistaates“: Das 
Selbstbild der (deutsch-)österreichischen Republik 1918/19 und seine Verdrängung 

Martin Paar: Zur Geschichte des österreichischen Weinrechts von 1907 bis 1985 

Thomas Gergen: Entscheidungsfindung auf kommunaler Ebene vor 80 Jahren – Mobilmachung 
1939 im Landkreis Saarlouis 

Malte Wilke, Stefan Segerling: Politisierte Beleidigungsprozesse in der Weimarer Republik 

Martin Löhnig: Die norwegische Verfassung von 1814 in der deutschen Verfassungspublizistik 
des 19. Jahrhunderts 

Javier Belda Iniesta, Michela Coretti: The Clementines Dispendiosam and Saepe Contingit and 
the Evolution of the Medieval Summary Procedure 

Dmitry Poldnikov: Two Divergent Approaches to Comparative Legal Studies in Europe and Their 
Implications for Legal History 

Bartosz Kamil Truszkowski: Registration of Civil Status in the Second Polish Republic (1918 – 
1939) 

Karol Siemaszko: Criminals and Criminality on the so–called Recovered Territories (Poland) after 
the End of WW II (1945 – 1950) in the Light of Judicature of the Selected Polish Regional Courts 
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József Szalma: Die Kodifikationsentwicklung des Zivilrechts in Serbien – insbesondere über den 
Vorentwurf des Bürgerlichen Gesetzbuches und über das neue Handelsgesetzbuch der Republik 
Serbien 

Pavel Salák: The Dating of Last Wills in the Territory of the Czech Lands from the 19th to the 21st 
Century 

Pál Sáry: The Ancient Roman Pollicitatio and a Similar Hungarian Legal Institution 

Kinga Beliznai Bódi: Judicial Robe. The Insignia of the Judicial Profession 

Jenő Szmodis: Some Newer Views to the Problems of the Hungarian Holy Crown and Holy 
Crown-Doctrine. (Considerations from Historical and Legal Historical Aspects) 

Árpád Olivér Homicskó: The History of the Hungarian Social Security Regulation until the Present 
Day 

Zoltan J. Toth: The Last Three Decades of Capital Punishment in Hungary: The Process of Aboliti-
on between 1961 – 1990 

Katalin Siska: “You cannot put women and men on an equal footing, it is against nature.” A Re-
view of the Evolution of Women’s Rights since the Establishment of the Republic of Turkey 

Barbara Ellen Logan: Pedagogy and Punishment: Distinguishing Between Erudire and Iniuria in 
Roman Education and Law 

Thomas Gergen: Le concile de Charroux (989) et les coutumes du comté de la Marche: A la re-
cherche des mécanismes de règlement de conflits 

Diemut Majer, Wolfgang Höhne: Europäische Einigungsbestrebungen vom Mittelalter bis zur 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 1957 – Teil IV. 

 

REPORTS FROM HISTORY OF LAW  

Bericht zum Symposium für Hans Jürgen Becker zum Thema Deutscher Bund und nationale 
Rechtseinheit an der Universität Regensburg am 21. und 22. März 2019 
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Inštitúty rodinného práva v historických 

reflexiách“ konanej na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v dňoch 28.-29.3.2019 

 

V roku 2019 si pripomíname 70. rokov od prijatia významného právneho predpisu z povojnového 

obdobia, zákona č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve. Tento zákon bol významným kodifikačným med-

zníkom v rámci legislatívneho procesu známeho u nás ako „právnická dvojročnica“ a zároveň prvým 

kódexom československého rodinného práva vôbec. Vznikal v úzkej spolupráci s Poľskom, stal sa vý-

razom formujúceho sa, ideologicky nového a na nových zásadách postaveného rodinného práva 

v podmienkach ľudovodemokratického zriadenia. Napriek ére, z ktorej tento kódex pochádza, možno 

konštatovať, že právne inštitúty a hodnoty, ktoré priniesol, sa stali základom československého ro-

dinného práva, s relevanciou pretrvávania týchto hodnôt až do súčasnosti. Tieto úvahy podnietili 

organizátorov k usporiadaniu medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá by sa stala platformou pre 

vystúpenia na témy spojené jednak s historickým vývojom jednotlivých inštitútov rodinného práva od 

najstarších čias až do súčasnosti, ako aj na témy, ktoré sú aktuálne v súčasnom rodinnom práve. Vy-

tvoril sa tu teda priestor pre názory z najširšieho okruhu právnych vied, ktoré sú akokoľvek spojené 

s právno-historickými, právno-teoretickými, propedeutickými či pozitívno-právnymi aspektami rodin-

ného práva nielen Slovenskej republiky, Českej republiky či Poľska, ale aj rodinného práva ostatných, 

najmä európskych krajín. 

Medzinárodná konferencia sa uskutočnila v dňoch 28.-29. marca 2019 na pôde Právnickej fakulty 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou dekana fakulty doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala 

Turošíka, PhD. Hlavným organizátorom tohto podujatia bola Katedra dejín štátu a práva Právnickej 

fakulty Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici, ktorá už tradične, každý rok na jar, organizuje histo-

ricko-právnu vedeckú konferenciu, označovanú súhrnným názvom „Banskobystrická škola právnych 

dejín“. Usporadúvaním konferencií sa tunajšie pracovisko snaží reagovať na významné dejinné uda-

losti týkajúce sa dejín štátu a práva a reagovať na aktuálne dianie v legislatíve, na ktoré nahliada his-

torickou i právnou optikou. Spoluorganizátormi tohto už v poradí piateho ročníka medzinárodnej 

konferencie bola Právnická fakulta Univerzity v Siene v Taliansku a poľská Univerzita Warminsko-

Mazurská v Olsztyne, Fakulta práva a verejnej správy. 

Konferenciu otvoril a úvodný príhovor predniesol doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD., vedúci Katedry 

dejín  štátu a práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Privítal účastníkov z 

jednotlivých právnických fakúlt nielen v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky, ale i členov 

akademickej obce z Poľska, Talianska a z Ruskej federácie.  

Počas dvoch rokovacích dní odznelo spolu 25 príspevkov. Z celkového počtu aktívnych vystúpení bola 

až polovica príspevkov z pera zahraničných aktívnych účastníkov. Hoci stretnutie odborníkov -  aktív-

nych účastníkov nebolo počtom veľké, udialo sa v príjemnej komornej atmosfére. Diskusia odborní-

kov k problematike bola pútavá a obohacujúca. Zaujímavým aspektom bolo vnímanie problematiky 

z medzinárodného pohľadu, optikou kolegov z Českej republiky, Poľska, Talianska a Ruska. Výsledkom 

rokovacích dní bola širokospektrálna diskusia o najčastejších problémoch súčasného rodinného prá- 
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va, o stave a budúcnosti ich riešenia, predostreli sa tiež otázky harmonizácie a europeizácie rodinné-

ho práva. V súvislosti s rekodifikačným procesom občianskeho práva na Slovensku sa v najväčšej mie-

re diskutéri venovali náčrtu možného vývoja rodinného práva u nás de lege ferenda.  

Počas konferencie organizátori pre účastníkov pripravili tradičný kultúrny program. Tentoraz bolo 

konferenčné zasadnutie spestrené vychádzkou do prírody v neďalekej historicky významnej baníckej 

lokalite – v Španej doline a komentovanou prehliadkou tunajšieho Baníckeho múzea. Prehliadku 

sprevádzal pútavým spôsobom Wilhelm von Fuhrherr, kunsthistorik a archeológ, člen špaňodolinské-

ho Baníckeho bratstva, odborník na banskú históriu. 

Medzinárodnú konferenciu s názvom „Inštitúty rodinného práva v historických reflexiách“ možno 

rozhodne hodnotiť ako úspešné a podnetné podujatie. Výsledkom tohto vydareného vedeckého po-

dujatia bude výstup v podobe konferenčného zborníka, prípadne tiež kolektívnej monografie. Okrem 

výmeny odborných názorov však za rovnako dôležité možno považovať stretnutie kolegov, odborní-

kov z akademickej pôdy za účelom nadviazania a prehĺbenia vzájomnej spolupráce a kontaktov, nie-

len v domácom ale i zahraničnom vedeckom priestore.   

Budeme sa tešiť na ďalšie ročníky Banskobystrickej školy právnych dejín. 

      Ivana Šošková a Renáta Jakubčová 

 

 

 

 
Foto: UMB 
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Zpráva ze setkání českých a slovenských právních romanistů 

 

Ve dnech 23. – 24. 5. 2019 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně uskutečnilo setkání 

českých a slovenských právních romanistů se zastřešujícím tématem Ius honorarium: římské magis-

tratury a jejich činnost. Cílem konference bylo vytvořit platformu pro setkání studentů, doktorandů a 

mladých vědeckých pracovníků se zkušenějšími vědeckými pracovníky v oboru. Naplnění tohoto cíle 

bylo konstatováno nejen v úvodních slovech konference, ale také bylo zjevné při pohledu do publika, 

kde pouze magisterští studenti a doktorandi tvořili plnou třetinu přítomných. 

Slavnostní zahájení proběhlo ve čtvrtek 23. května v podvečerních hodinách, a následující den byl 

věnován přednesu příspěvků, které byly rozděleny do tří sekcí. První sekci zahájil děkan Právnické 

fakulty MU Martin Škop, který účastníky přivítal a popřál zdárný a plodný průběh konference. Ná-

sledně vystoupila Michaela Židlická s úvodním slovem, ve kterém vyzdvihla především stále se zvyšu-

jící počet studentů a doktorandů, kteří projevují zájem o římské právo. Po těchto úvodních vstupech 

následovaly již samotné příspěvky. První vystoupil Michal Skřejpek na téma „Ius honorarium“, ná-

sledně Kamila Bubelová s příspěvkem „Prétorská spravedlnost“ a na ni navázal Petr Bělovský 

s tématem „Prétorský edikt v pohledu historickém“. Následoval Martin Gregor s příspěvkem „Rímski 

magistráti a trestné činy proti verejnému majetku“ a sekci uzavřel Pavel Salák se vstupem na téma 

„Testament v době galských válek“. 

Po znatelně diskuzní přestávce následovala řada slovenských příspěvků. Róbert Brtko promluvil na 

téma „Honorárne záväzky v justiniánskej kodifikácii“, poté Matej Pekarik na téma „Prétorské žaloby 

manželského majetkového práva“ a následoval Matúš Nemec s příspěvkem „Epikia 

v kánonickoprávnej doktríne ako korektív podľa vzoru rímskej aequitas“. Následoval Peter Mach a 

příspěvek „K podobám zodpovednosti za nekalý výkon právomoci magistráta“ a sekci zakončil Voj-

tech Vladár na téma „Stylus Romanae curiae ako inšpiračný zdroj v histórii a dnes“. Po této sekci se 

diskuze stočila nejen k příspěvkům právě proběhlým, ale vrátila se i k otázkám a zajímavostem první 

sekce.  

Po společném obědě následoval závěrečný blok příspěvků. Vystoupili Martin Šlosar („Principy činnos-

ti římských republikánských magistrátů“), Pavel Záliš („Praetorská reforma předvolání k soudu“), Ve-

ronika Kleňová („Darovanie s príkazom prepustiť darovaného otroka na slobodu“), Jan Šejdl („Ius 

honorarium a služebnosti“) a sekci uzavřel Marek Novák („Recepce honorárního práva v Knize písaře 

Jana“). Po opět živé diskuzi vystoupili se závěrečným slovem Michal Skřejpek a Matúš Nemec, zhod-

notili velmi pozitivně průběh celé konference a oznámili, že obdobné setkání se bude konat následu-

jící rok na bratislavské právnické fakultě. 

Lucie Mrázková 
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Zpráva z konference „Stát a právo v běhu času 2019“ 

 

Ve dnech 6. a 7. června 2019 se na půdě Fakulty právnické konala mezinárodní konference s názvem 

„Stát a právo v běhu času 2019, uspořádaná zdejší katedrou právních dějin. Díky širokému tematic-

kému pojetí, se tato – dnes již takřka tradiční – akce dlouhodobě pyšní rozmanitostí prezentovaných 

témat a širokým chronologickým záběrem sahajícím od starověku po nejnovější dějiny. Tento poten-

ciál pak velmi často vychází najevo v rámci multidisciplinárních diskusí, ať již v rámci vyměřeného 

času v průběhu konferenčních bloků, nebo v kuloárech během coffee-breaků. 

Tentokrát na konferenci dorazili hosté jak ze všech právnických fakult českých, tak i z významných 

akademických institucí slovenských, ale i polských a lotyšských. Své příspěvky prezentovali akademici 

všech akademických hodností i nadějní mladí vědci z řad studentstva vyšších ročníků fakulty plzeňské 

a pražské. Celkem se konference zúčastnilo 39 osob, přičemž se svými příspěvky vystoupilo v šesti 

blocích 30 z nich. 

Mezi řečníky se objevil například prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c., který pojednal o stále zno-

vu se vynořující otázce významu výuky právní historie pro platné právo a přednesl sérii značně výstiž-

ných argumentů vycházejících z jeho letitých zkušeností. Na toto téma do jisté míry navázal JUDr. 

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., když hovořil o nutnosti připomínek právní historie skrze optiku historické 

paměti. Z dalších českých řečníků pak sklidil úspěch například příspěvek doc. JUDr. Marka Starého, 

Ph.D., pojednávající o frýdlantském kvaternu desk dvorských, jímž se dlouhodobě coby velmi speci-

fickou právní památkou zabývá. Zaujal také příspěvek doc. JUDr. Ladislava Soukupa, CSc., zaměřený 

na dosud málo zpracované dějiny vojenského trestního práva či doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., 

JU.D., s příspěvkem osvětlujícím zajímavou problematiku církevní úpravy odpustků. Ze zahraničních 

hostů je pak na místě vyzdvihnout vystoupení profesora Valdise Bluzmy, Dr. hist., který referoval o 

protichůdných tendencích unifikace a partikularizace v rámci právního vývoje pobaltských republik 

s hlavním důrazem na své domovské Lotyšsko. Z polského Lublinu dorazil prof. dr. hab. Marek 

Mozgawa s příspěvkem o nutné obraně a jejím vývoji v rámci trestních zákonů platných na polském 

území ve dvacátém a jednadvacátém století. Ze slovenských účastníků jmenujme např. JUDr. Alexan-

dru Letkovou Ph.D., která dorazila z Bratislavy s referátem o majetcích šlechtického rodu Erdödy a 

účelovém využití legislativy v období Slovenského štátu k jeho konfiskaci, trefně nazvaným „lex 

Erdödy“. Jednacími jazyky konference byly čeština, slovenština, polština a angličtina. 

Prezentované příspěvky najdou svůj odraz v recenzovaném odborném sborníku, jehož vydání se plá-

nuje v roce 2020. 

Vojtěch Vrba 
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Seznam obhájených kvalifikačních prací  
z právní historie a římského práva  

v první polovině roku 2019 
 

 

Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita 

Pracovní poměr v letech 1945-1965 (Veronika Steinová) 

Vývoj nájemního práva v českých zemích (Daniela Burešová) 

Kupní smlouva – historickoprávní vývoj v českých zemích (Klára Hanáčková) 

Krajský soud trestní Brno: Tresty smrti v období 1. ČSR (Tomáš Trkan) 

Útěky přes státní hranici v okrese Břeclav a jejich právní postih (Michal Skulínek) 

Specifické skutkové podstaty 1948-1989 (Martin Lapčík) 

Právní postavení žen v socialistické společnosti (Terezie Cebáková) 

Vybrané osobnosti německé právní romanistiky 19. století a jejich přínos pro evropské právní myšlení 

(Ondřej Gottlieb) 

Fungování veřejné správy v antickém Římě (Čestmír Doubrava) 

Totalitní režimy 20. století a důvody, proč k římskému právu zaujímaly negativní postoj (Lukáš Trhoň) 

  
Katedra právních dějin, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni 

Advokacie a justice ve viktoriánské Anglii (Lukáš Malý) 

Advokacie v pražském Karlíně a na Žižkově v době první republiky (Štěpán Hubička) 

Čtyři pražské artikuly (Daniel Musil) 

Dějiny notářství na Strakonicku v letech 1851-1938 (Jan Herman) 

Historický vývoj azylového práva (Vítězslav Semorád) 

Historický vývoj směnky v českých zemích a komparace její právní úpravy dle směnečného řádu z 

roku 1850 se současnou právní úpravou (Jiří Štumar) 

Historie a současnost odměňování advokátů (Ondřej Zelenka) 

Institut služebností v římském právu a v aktuálním českém právu (Linda Coufalová) 

Institut služebností v římském právu a v aktuálním českém právu (Václav Peš) 

JUDr. Otakar Kudrna – příběh advokáta působícího v letech 1876 – 1935 (Marie Kudrnová) 

Maiestas Carolina – právněhistorický rozbor (Marek Vodička) 

Manželství v islámském právu – historie a současnost (Lenka Holzgartner) 

Měnové reformy v českých dějinách (Petr Brožovský) 

Mocenské delikty v zemském a městském právu (Soňa Stahlová) 

Ochrana státu v československém trestním právu se zaměřením na Zákon na ochranu republiky č. 

50/1923 Sb. z. a n. v komparaci se zákonem č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické repub-

liky (Tereza Čížková) 

Osvícenské reformy Marie Terezie (Barbora Neumanová) 

Porovnání právního postavení syna a otroka v římském právu (Markéta Dostálová) 

Postavení ženy v římském právu (Hana Pelikánová) 

Práva národnostních menšin v první ČSR a jejich realizace (Tomáš Chrástecký) 

Právní aspekty nástupnictví v době válek růží (Karolína Hýblová) 

Právní kontinuita Československé republiky v letech 1938 – 1945 (Vendula Pospíšilová)  
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Právní úprava konkursního řízení v českých zemích do roku 1950 se zvláštním zaměřením na kon-

kursní řád z roku 1931 (Martin Plch) 

Proměny institutu manželství na pozadí Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811, zákona o 

právu rodinném z roku 1949 a zákona o rodině z roku 1963 (Petr Papež) 

Reformní úsilí v osvícenské době (Tomáš Kvídera) 

Součást věci a příslušenství v právu římském a moderním (Pankrác Pavelec) 

Trestní právo v Koldínově městském zákoníku (Blanka Chocová) 

Uplatnění žen v právních profesích v období první republiky ve světle současnosti (Aneta Radová) 

Velká jasa a dobová mongolská společnost (Marek Mazanec) 

Vlivy římského práva v aktuálním občanském zákoníku v oblasti koupě (Kamila Floriánová) 

Volební právo a volební soudnictví za 1. ČSR (Jan Jaroš) 

Vývoj a právní úprava obchodního práva do roku 1989 (Martin Kuře) 

Vývoj soudnictví v Československu v letech 1918 – 1989 (Aneta Kadaňová) 

Vývoj soudnictví v Československu v letech 1918 – 1989 (Natálie Šmídová) 

Vývoj sousedských vztahů a imisí od římského práva po budoucnost (Petra Lorencová) 

Zákon o zřízení samostatného československého státu – První československý zákon (Diana Novosa-

dová) 

 

Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 

Odpovědnost principála za použití pomocníka – vývoj právní úpravy od římského práva po současnost 

(Roman Poláček) 

Omyl v justiniánském právu (Klára Skřipcová) 

Právní dějiny Japonska v 19. a 20. století se zřetelem na ústavní vývoj (Zuzana Bůžková) 

Problematika expropriace v mezinárodním právu s důrazem na meziválečnou éru (Martin Duraj) 

Proces s Ludvíkem XVI. a Marií Antoinettou (Kristýna Ottová) 

Promlčení a vydržení v římském právu (Martin Hrabec) 

Reprezentace v dědickém právu – k postavení potomků nedědícího potomka (Barbora Šimonová) 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolko-
vém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047. 
Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620. 
Redaktor: Jaromír Tauchen; členové redakční rady: Karel Schelle, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen. 
Kontaktní email: info@historyoflaw.eu 
Bulletin vychází minimálně čtyřikrát ročně. Archiv starších čísel je dostupný na www.historyoflaw.eu 
ISSN 2464-4889  
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BULLETIN 

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 3    roč. 5   1. říjen 2019      ISSN 2464-4889 

 

Vážení členové                                               

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

dovolujeme si Vám zaslat letošní třetí řádné 

číslo našeho bulletinu, ve kterém opět nalezne-

te recenze a anotace celé řady nově vyšlých 

právněhistorických knih, obsah časopisu Jour-

nal on European History of Law, pozvánky na 

konference, jakož i další informace z oblasti 

právní historie a římského práva.  

Dne 20. srpna 2019 se konalo zasedání před-

stavenstva a dozorčí rady Evropské společnosti 

pro právní dějiny, z.s., na kterém byly diskuto-

vány možnosti dalšího rozvoje našeho práv-

něhistorického spolku vzhledem k blížícímu se 

konání valné hromady, kterou plánujeme na 

květen či červen příštího roku. Fotografii ze 

zasedání přinášíme níže. 

 

 

 

 

 

 

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.  

Představenstvo  

Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s.
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Fotografie ze schůze představenstva a dozorčí rady Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. (20. 8. 2019) 

Zleva: Ondřej Horák, Antonín Lojek, Jakub Razim, Jaromír Tauchen, Martina Pospíšilová, Karel Schelle. 
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KNIHY  
EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY  

VYDANÉ V KOEDICI 

 

 

BIBLIOGRAFIE UČITELŮ PRÁVNICKÉ FAKULTY  
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V BRNĚ DO ROKU 1989 
Karel Schelle 
 
ISBN 978-80-87475-57-7 
(The European Society for History of Law) 
 
ISBN 978-80-7418-321-8  
(KEY Publishing) 
 
 
 
Brno, 2019, softcover, B5, 272 stran 
 

Předložená bibliografie obsahuje práce učitelů Právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, dnes Masa-
rykovy univerzity, publikované do roku 1989. Podkladem pro její zpracování byly zejména roční sou-
pisy publikační činnosti vytvářené každoročně knihovnou fakulty, které jsou uloženy ve fondu A5 
archivu Masarykovy univerzity. Ovšem ne ze všech let se skutečně dochovaly.  

Učitelé byli pro účely této bibliografie rozčleněni podle oborů, v nichž působili nejdelší dobu. Aby byl 
vytvořen co nejkomplexnější pohled na publikační činnost jednotlivých učitelů, tak u těch, kteří na 
fakultu přišli z jiných pracovišť, sem byly zařazeny i práce vydané před jejich příchodem na brněn-
skou fakultu. To samozřejmě neplatí u učitelů, kteří fakultou více méně tzv. prošli, tedy působili zde 
jen krátkodobě a poté odešli na jiné pracoviště. U těchto byly do bibliografie zařazeny jen práce, 
které vydali v době svého působení na fakultě.  

Publikace byly rozděleny do pěti skupin. Mezi knihy byly zařazeny jak monografie, tak učebnice. Do 
kategorie skript byly zahrnuty veškeré učební pomůcky, které neměly knižní charakter. Články a stu-
die tvoří literární produkce publikovaná v domácích i zahraničních časopisech a sbornících, zejména 
konferenčních. Samostatný soupis představují vědeckopopulární práce publikované v odborných, ale 
i populárně vědeckých časopisech, dále zprávy z vědeckého života publikované většinou v odbor-
ných časopisech a konečně významné články v denním tisku. Poslední soupis tvoří recenze publiko-
vané v odborných časopisech.  

Způsob citací vycházel zejména z tehdy vžitých citačních pravidel. Některé údaje ovšem chybí, 
zejména stránky v časopisech a sbornících, protože tento údaj jednotliví autoři při vytváření každo-
ročního soupisu publikační činnosti neuvedli. I když tedy v některých případech není citace komplet-
ní, přesto má svou vypovídající hodnotu a případný zájemce si tak může předmětný článek v ročníku 
daného časopisu snadno dohledat. 
 

Plnou verzi publikace je možné stáhnout na tomto odkazu: 

http://historyoflaw.eu/czech/Bibliografie_ucitelu_PrF-MU.pdf  

http://historyoflaw.eu/czech/Bibliografie_ucitelu_PrF-MU.pdf
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

RYTIERI V REPUBLIKE - ZRUŠENIE ŠĽACHTICKÝCH TITULOV V 
ČESKOSLOVENSKU  
Tomáš Gábriš 
  
978-80-8168-975-8 
 
Wolters-Kluwer, Bratislava, 2019, 348 stran 

 

 

 

 

GENEZE KODIFIKACÍ MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉ-
HO SOUKROMOPRÁVNÍ ÚPRAVY MEZINÁRODNÍCH POMĚRŮ 
Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík 
 
ISBN 978-80-7502-330-8 
 
 
Leges, Praha, 2019, 336 stran 

 

 

 

 

VÝUKA CÍRKEVNÍHO PRÁVA NA TEOLOGICKÝCH A PRÁVNIC-
KÝCH FAKULTÁCH V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1918 - 1989 
Petr Nohel 
  
ISBN 978-80-2464-148-5 
 
 
Karolinum, Praha, 2019, 185 stran 
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KRIMINALITA A JUSTÍCIA V STREDOVEKOM PREŠPORKU 
Vladimír Segeš 
  
ISBN 978-80-569-0455-8 
 
Marenčin PT, 2019, 256 stran 

 

 

 

 

BESTIE.  
ČESKOSLOVENSKO A STÍHÁNÍ NACISTICKÝCH ZLOČINCŮ 
Vojtěch Kyncl 
  
ISBN 978-80-7422-668-7 
 
 
NLN, Praha, 2019, 744 stran 

 

 

 

 
BOHUSLAV EČER. ČESKÝ LOVEC NACISTŮ 
Michal Dudáš 
 
ISBN 978-80-200-3002-3 
 
 
Academia, Praha, 2019, 236 stran 
 

 

 

 

ZAPOMENUTÝ BRNĚNSKÝ ATENTÁT. Z ČINNOSTI LEVICOVÉHO 
ODBOJE NA BRNĚNSKU V LETECH 1939-1945 
Jiří Skoupý 
  
ISBN 978-80-200-2997-3 
 
 
Academia, Praha, 2019, 244 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 49/1 

 

 

STUDIE 
Joanna Kulawiak-Cyrankowska: Raptus Semproniae? An 
analysis of the Martial’s Epigram XII, 52  

Marek Starý: Ducatus, nebo Terra? (Na okraj 700. výročí 
vzniku Opavského vévodství) 

Václav Valeš: Mnichovská dohoda z roku 1619 

Radim Seltenreich: "The writs of assistance case" na po-
zadí bouřlivé dekády 1761-1770 v anglických koloniích 
severní Ameriky 

René Petráš, Kristýna Šultová: Právní a praktické pro-
blémy fungování židovských náboženských obcí 1890-
1949 

Sanita Osipova: Sowjetisches Ehe- und Familienrecht von 
den Ersten Dekreten 1917 bis zum letzten Gesetzbuch 
1968: vom Standpunkt der Lettischen Sozialistischen 
Sowjetrepublik 

  

STUDENTSKÉ PRÁCE 

Dominik Macek: "Sotva by koho mohl zajímati tuctový život úřednického synka, který bez velkých 
nesnází v slušném blahobytu vystudoval a stal se univerzitním profesorem." O Pamětech prof. JUDr. 
Jana Krčmáře 

Veronika Steinová: Pracovní poměr mezi lety 1945-1948 v českých zemích, jeho charakteristika a 
související pracovněprávní problematika 

Jindřich Špergl: Místní lidové soudy jako fenomén doby v teorii a praxi 

 

VZPOMÍNKY 

Ladislav Soukup: JUDr. Miloslav Doležal, CSc., zemřel 

Karel Schelle: Za doc. JUDr. Renatou Veselou, Ph.D. 

 

RECENZE 

Gábriš, T. Rytieri v republike. Zrušenie šľachtických titulov v Československu (Rudolf Manik) 

Gregor. M. Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta (Marek Novák) 

Hvížďala, K. - Přibáň, J. Hledání dějin (Radim Seltenreich) 

Jakubec, I. - Štemberk, J. Cestovní ruch pod dohledem Třetí říše (René Petráš) 

Kotous, J. Vyšehradská miscellanea (Karel Malý) 

Maršálek, P. Příběh moderního práva (Daniel Bednár) 

Razim, J. Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové (Marek Starý) 
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Stockmann, V. Dejiny lesníctva na Slovensku: chronológia dejinných udalostí v oblasti ochrany lesa, 
vývoja štátnej správy lesného hospodárstva a vývoja štátnych organizácií lesného hospodárstva   
(Michael Urban) 
 

ZPRÁVY 

Závěrečný veřejný seminář Rekonstrukce politického procesu 50. let (Lukáš Blažek, Tereza Blažková) 

Workshop Problémy právního postavení menšin v historii a konference Problémy vymezení pojmu 
tzv. "starých a nových menšin" (Tereza Blažková) 

XIV. mezinárodní seminář "Diritto romano e attualità" (David Falada) 

Bratislavské právnické fórum 2019 I. (Martin Gregor) 

Bratislavské právnické fórum 2019 II. (Dominik Macek) 

Medzinárodná konferencia "Sasko-magdeburské právo ako kultúrny spojovací medzičlánok medzi 
právnymi poriadkami východnej a strednej Európy. Stav a perspektívy budúceho vývoja" (Adriana 
Švecová) 

 

Plný text PHS č. 49/1 je dostupný na tomto odkazu: 
https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=127292  

  

https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=127292
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Zpráva ze „VII. slovensko-českého právněhistorického setkání doktorandů a postdoktoran-

dů“ v Banské Bystrici 

 

Dne 18. září 2019 se uskutečnilo již sedmé setkání slovenských a českých doktorandů 

a postdoktorandů z oborů právní historie, romanistiky a dalších příbuzných oborů. Organizace se 

tentokrát zhostila docentka doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. z Právnické fakulty Univerzity Mateje Bela 

v Banské Bystrici, kde se také tato jednodenní konference konala. Garanty konference pak byly prof. 

JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. a doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD. 

Po přivítání a úvodním slovu děkana banskobystrické fakulty Dr.iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. se 

slova zhostil profesor Vojáček, který krátce připomněl historii této dnes již tradičně organizované 

akce, která má své počátky právě na brněnských právech, kde se koneckonců bude konat i příští rok. 

Zároveň kvitoval, že se do konference jak jako účastníci, tak i jako pořadatelé zapojují i fakulty, na 

kterých doktorandi přímo v oboru právní historie či římského práva nepůsobí, přičemž zmínil zejména 

právnickou fakultu v Plzni, kde by se konference měla konat napřesrok. Následně požádal o slovo 

doc. JUDr. Jaromíra Tauchena Ph.D. LL.M., aby představil připravované změny v organizaci doktor-

ského studia na brněnské fakultě, spočívající zejména ve větším zaměření na přípravu disertační prá-

ce, významu oborové rady a také v zařazení doktorandů přímo pod příslušnou katedru, namísto 

obecného jednoho doktorandského studia na celé fakultě. 

Slova docenta Tauchena otevřela rozsáhlou diskuzi o budoucnosti právněhistorických oborů. Nejčas-

těji byly skloňovány výzvy, které do oblasti výuky právněhistorických oborů (ale nejen jich) přinesla 

postmoderní doba, zejména ohledně vybavenosti studentů do studia na právnické fakulty a jejich 

přístupu k němu. 

Následně již přišel první blok příspěvků, které otevřely tři příspěvky doktorandů z Masarykovy univer-

zity. Jako první představila téma své disertační téma Mgr. Alena Korábová se svým příspěvkem 

„Vražda – vývoj právní úpravy na našem území“. O další příspěvek se pak postarala Mgr. Lucie Mráz-

ková, když ve svém příspěvku „Argumentační inspirace – pozemková reforma od Říma 

k Československu“. Její příspěvek byl inspirován zejména rozhodnutím československého Nejvyššího 

soudu, který v té době probíhající agrární reformu obhajoval mimo jiné právě s odkazem na agrární 

reformu, která měla v Římě proběhnout ve 4. století př. n. l.1  Jak však upozornila, srovnání provede-

né Nejvyšším soudem přinejmenším pokulhává, když dle dostupných pramenů římská agrární refor-

ma nebyla nikdy přenesena do praxe, jakož i například z důvodu odkazu na důvodovou zprávu říms- 

 
1 Římané, největší právníci a státníci dějin všech dob, vždy měli nejživější smysl pro to, co svědčí zdraví státu, pro nějž dovedli 

přinésti největší oběti. Agrární otázka, jediná jejich otázka sociální, byla v starém Římě po více než 700 let akutní 

a předmětem nekonečných bojů. Plebejové dožadovali se častějších a hojnějších přídělů, šlechta (patriciové), která půdu 

státní rozchvátila, odpírala, až roku 386 ab urbe přijat zákon ne quis plus 500 jugera agri possideret, aby nikdo nedržel více 

než 500 jiter půdy. V důvodové zprávě pravilo se, jaká to spravedlnost, aby každému patriciovi volno bylo držeti jakoukoli 

výměru, člověk plebejský však, že nemá půdy leda pro střechu nad hlavou nebo pro hrob. (Rozhodnutí Nejvyššího soudu 

Československé republiky ze dne 8. 4. 1927, sp. zn. R I 120/27) 
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kého zákona, přestože důvodové zprávy se v době Římské republiky nevydávaly. Posledním brněn-

ským příspěvkem byl právnicko-literární exkurz Mgr. Martina Pelikána na téma „Právo ve středově-

kých hrdinských eposech“, kde pomocí úryvků z vybraných děl demonstroval roli práva v tomto lite-

rárním žánru. 

Po krátké přestávce přednesla svůj příspěvek „Triste Trieste:2 Náhľad do dejín talianskej rasovej poli-

tiky“ JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. z Právnické fakulty Trnavské univerzity. Příspěvek se zaměřoval na 

rasové zákony v období fašistické Itálie, kdy vedle antisemitských zákonů existovaly také zákony 

upravující vztah k domorodému obyvatelstvu v afrických koloniích. Následoval příspěvek Mgr. Mgr. 

Andreji Kluknavské, PhD., LL.M. z Univerzity Komenského v Bratislavě nazvaný „V čom sa Marx nemý-

lil?“ Upozornila zejména na často pomíjený rozdíl mezi prací Karla Marxe a až v pozdějším období 

vzniklou doktrínou marxismu-leninismu, kdy zejména právem se zabývala právě až tato doktrína, 

nikoliv samotný Marx. Upozornila na utopický charakter Marxovi práce, který si dle ní do jisté míry 

musel i on sám uvědomovat, když ani jeho rozdělení na pracující a buržoazní třídu neodpovídalo teh-

dejší společenské realitě Evropy 19. století. 

Příspěvek „Československé moře – právněhistorická perspektiva stoletého pozapomenutého feno-

ménu“ Mgr. Vojtěcha Vrby z plzeňské právnické fakulty představil problematiku přístupu vnitrozem-

ského státu k námořnímu obchodu. Připomněl, že rozpadem habsburské monarchie nově vzniklé 

Československo přišlo o přímý přístup k moři. V rámci versaillské mírové konference se tak Německo 

zavázalo pronajmout ČSR část přístavů v Hamburku a ve Štětíně, přičemž právě pronájem části ham-

burského přístavu na dobu 99 let skončí v příštím desetiletí. Závěrečný příspěvek “Slovenské sbírky 

po vzniku československého státu“ JUDr. Lukáše Králíka, PhD. z českého antimonopolního úřadu pak 

představil problematiku uveřejňování právních předpisů na Slovensku po roce 1918, a to ať už na 

zákonné, či podzákonné úrovni. Konferenci pak zakončila krátká diskuze nejen k předneseným pří-

spěvkům. 

Jak lze vidět z předešlých řádků, letošní ročník setkání českých a slovenských kolegů oboru právních 

dějin a římského práva přinesl zajímavé a různorodé příspěvky, a tak nezbývá než doufat, že stejně 

tomu bude jak za rok v Brně, tak i za dva roky v Plzni. 

Přednesené příspěvky si bude moci nejen odborná veřejnost přečíst v tištěném konferenčním sborní-

ku, který by měl být vydán do konce roku. 

Jan Macura 

  

 
2 Název příspěvku odkazuje na sběrný a koncentrační tábor Risiera di San Sabba v severoitalském Terstu. 
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Hromadná fotografie účastníků VII. československého setkání doktorandů a postdoktorandů 
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Letní škola dějin již po jedenácté láká studenty do Brna 

V čase posledního zářijového týdne se uskutečnila tradiční akce Katedry dějin státu a práva, tentokrát 

v netradičním prostředí, a to z důvodu rekonstrukce Právnické fakulty, na půdě Kongresového centra 

na Výstavišti. Téma tohoto ročníku bylo stanoveno na „Válku a mír v proměnách věků,“ čemuž se 

přednášející ve svých příspěvcích více, nebo někdy i méně přibližovali. 

Škola byla zahájena v úterý 24.9. ráno, kdy studenti po obdržení složky s programem, účastnickým 

certifikátem a lístečkem na oběd usedli do lavic, kde byli záhy přivítáni doc. JUDr. Pavlem Salákem, 

Ph.D., který Letní školu nejen zaštiťoval, ale výrazně se podílel na bezproblémovém a nenarušovaném 

průběhu akce.  Dlužno podotknout, že účastníci Letní školy byli převážně studenti magisterského 

oboru brněnské Právnické fakulty, ale vedle nich do lavic usedli i studenti olomoucké a plzeňské uni-

verzity. V tomto ročníku nechyběl ani zahraniční host, profesor Mario Varvaro z italské univerzity v 

Palermu, který nás, dle svých slov, přijel navštívit ve svém nejteplejším zimním kabátu. Mimo italské-

ho hosta přijeli přednášet zástupci téměř všech českých právnických fakult (vyjma tedy pražské po-

bočky) a také zástupci Univerzity obrany v Brně.  

Po zmíněném zahajovacím projevu doc. Saláka na scénu nastoupil proděkan pro vědu a výzkum Práv-

nické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, JUDr. Vilém Knoll, Ph.D., kterého jsme první den mohli 

vidět hned ve třech příspěvcích. Dopoledne představil středověké právo soukromé války a převzal 

příspěvek své manželky JUDr. Michaely Knollové, Ph.D. o chetitských mírových smlouvách. Tyto pří-

spěvky prolínaly přednášky jednak doc. JUDr. Bc. Jaromíra Tauchena, Ph.D., LL.M., který účastníky 

přenesl ze středověku na území Protektorátu Čechy a Morava a vzpomenul problematiku protekto-

rátního práva (jeho přednáška vyvolala asi největší počet dotazů), a jednak příspěvek JUDr. Jakuba 

Harašty Ph.D. a Mgr. Bc. Ivany Kudláčkové, kteří taktéž zůstali v moderním věku a v přednášce nazva-

né „Ozbrojený konflikt v proměnách věků: Co je to zbraň? A jak ji můžeme používat?“ poukázali na 

etickou a právní problematiku moderních zbraní a technologií, působících více či méně autonomně. 

Později odpoledne předstoupil před účastníky JUDr. Ondřej Horák, Ph.D., který svou přednášku na-

zval „Poválečné Československo a Habsburkové,“ v níž zapáleně popisoval poválečný osud monar-

chistických soch a symbolů. (Po něm do třetice všeho dobrého) předstoupil před obecenstvo dr. 

Knoll, tentokrát s přednáškou o držení zbraní ve středověku. Jako úplně poslední pak přišel JUDr. 

Lukáš Králík, Ph.D., přednášet o ochraně kulturních památek v čase ozbrojeného konfliktu. První den 

byl završen posezením na Plzeňském dvoře, osvědčeném restauračním zařízení, jež pravidelně testuje 

fakultní Collegium Iuris Romani, spolek studentů nadšených pro římské právo, právní dějiny a perličky 

z historie. 

Druhý den účastníci v dopoledních hodinách vyslechli nejprve přednášku prof. JUDr. Ladislava Vojáč-

ka, CSc., který hovořil o aféře Pergler, a tedy o činnosti Volebního soudu a právní otázce získávání 

občanství v době přerodu monarchie na Československou republiku. Po něm vystoupil Mgr. Vojtěch 

Vrba se svým příspěvkem o tom, „Jak sehnat v roce 1947 deset tisíc pušek snadno a rychle – česko-

slovenské zbrojní dodávky pro Stát Izrael.“ Podobně navázal jeho fakultní kolega, tedy zástupce Zá-

padočeské univerzity Mgr. Jakub Hablovič, jenž hovořil o roli československé brigády při vzniku státu 

Izrael. Jako poslední před obědovou pauzou vystoupil profesor Mario Varvaro s příspěvkem „Some 

Remarks on War and Peace in Roman Law,“ kde popsal zásady spravedlivé války a její význam 

v římské společnosti. 
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Odpolední program s sebou přinesl doc. Saláka a jeho příspěvek na téma „Vojenské testamenty 

v proměnách věků,“ jenž sklidil mezi posluchači velký úspěch. Po něm opět následoval již zmíněný 

Mgr. Jakub Hablovič, jenž se ale nyní zabýval problematickou uprchlíků v době Mnichovské krize a 

s tímto spojenými právními problémy. Přednáškový den zakončila velmi poutavá přednáška Mgr. Jany 

Vaňkové nesoucí název „Chudák výběrčí daní,“ kde humoristickou cestou popsala strasti a útrapy ze 

života výběrčích daní a s ním provázaný úpadek římského státu v době dominátu. Po této přednášce 

se většina zúčastněných vydala za doc. Salákem, který vedl právněhistorickou procházku městem. 

Vycházka se obešla bez větších ztrát účastníků (opravdu zanedbatelné cifry) a zahraniční host byl 

záhy opět nalezen nedaleko od skupiny. 

S těžkým srdcem studenti nastoupili na poslední den Letní školy, kde na ně čekal už pouze dopolední 

program a ukončení. Po příchodu překvapila organizátory v čele s hlavní vedoucí celé organizační 

operace Mgr. Lucií Mrázkovou scéna jako vystřižená z Hříchů pro Pátera Knoxe – bylo zjištěno, že se 

během nočních hodin přes zamčené dveře ztratily lístečky na oběd. Toto mystérium bylo později 

umocněno zjištěním, že krabička, v níž se původně nacházely, zůstala jinak neporušeně ležet na pů-

vodním místě. Na scéně bohužel (nebo vlastně díky bohu) chyběla Zlata Adamovská a vzhledem k 

neexistenci našich daktyloskopických schopností se zločince nepovedlo dopadnout, ani zúžit okruh 

podezřelých na méně než sedmdesát účastníků, dva údržbáře, čtyři dámy z cateringu a jednu paní 

uklízečku (přednášející samozřejmě nepočítáme). Nic z toho ale nezabránilo v pokračování série 

přednášek, již započal příspěvek doc. Pavla Saláka na „Vojenské trestní právo.“ Hned po něm přivítal 

studenty mjr. JUDr. et PhDr. Stanislav Polnar, Ph.D. z Univerzity obrany v Brně, kde hovořil o „Organi-

začně-právních aspektech činnosti vládního vojska“, zejména o tradici prvorepublikové armády a její 

diskontinuity. Záhy nastoupil studenty velmi oblíbený a vyhledávaný zástupce olomoucké právnické 

fakulty doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., který přednášel o spravedlivé válce a Ciceronových zmínkách o 

ní. Po něm se už vystřídali jen Mgr. Vojtěch Vrba, který před účastníky stanul již podruhé a přednášel 

o právní problematice pirátů z doby rozmachu německé Hanzy. Poslední slovo měl opět doc. Salák 

s příspěvkem o třech lodích, v němž rozebíral tři vraky, potopené v různém čase, jejich právní pro-

blematiku a to, co z vraků zbylo.  

Pan docent ještě v závěru odměnil účastníky krátkou řečí, kde se se všemi rozloučil a zhodnotil letošní 

ročník. Poté se už všichni rozešli do svých domovů, nebo na oběd, kde včasný zásah ze strany organi-

zátorky Dity Čolákové zajistil přidělení příslušného obědového čísla každému z účastníků; pro jednou 

se tedy svět neuvrhnul v šílenství chaosu a plán zločince byl úspěšně zmařen. Závěrem dlužno vzpo-

menout všechny, kteří se na Letní škole jakkoliv podíleli – ať už jako posluchači, nebo jako přednášejí-

cí a přispěli tak k bezproblémovému průběhu již XI. ročníku této ducha povznášející akce. Nezbývá 

než doufat v pokračování této tradice a s ní spojené zábavy a nových znalostí. 

Veronika Ondrášková  
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Rozhovor s doc. JUDr. Miroslavem Černým, Ph.D. 

 

 

 
 

 

Kam se budou právní historie a římské právo podle Vás ubírat v blízké budoucnosti?  

(Mají-li tedy nějakou budoucnost?) 

Určitě ani v budoucnu neustanou tlaky na to, aby výuka právní historie, potažmo i římského práva, 

byla dále omezována a dostalo se tak většího prostoru platnému právu. Jistě, platné právo je třeba 

intenzivně studovat, zvláště proto, že se neustále mění. To je ale také jeho slabina. Naše historicko-

právní obory jsou na rozdíl od platného práva stabilní, i když v nich zůstává zároveň stále mnoho pro-

storu a témat pro nové objevy a skutečnou vědeckou práci. Budoucnost tedy naše obory rozhodně 

mají, je ale důležité, aby vyučující nezůstávali uzavřeni do svého světa zaprášených historických dat, 

ale uměli studentům kompetentně ukazovat propojenost minulosti se současností. 

 

Jak hodnotíte současnou úroveň historickoprávní vědy a romanistiky a úroveň současné mladé 

generace právních historiků a romanistů, zejména doktorandů? 

Myslím, že se u nás alespoň v této oblasti plně podařilo překonat dědictví totality a máme zde novou 

generaci právních historiků a romanistů, která přes často ztížené podmínky se může plně rovnat ko-

legům na západ od nás. V každém ročníku se najde dostatek studentů, kteří mají o naše obory sku-

tečný zájem, takže ani do budoucna se nemusíme obávat. 
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 

 

 

 
 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 

si Vás dovoluje pozvat na konferenci 

 

DNY PRÁVA – DAYS OF LAW 2019 

sekci Katedry dějin státu a práva s názvem 

„Hranice – spolupráce, spory, přesahy“, 

 
která se bude konat ve dnech 21. a 22. listopadu 2019.  

 

Hranice mají za úkol vymezit rozsah a dosah práv vůči ostatním. Jsou tak místem, kde se setkávají 

sousedé, lhostejno, jestli jde o státy, nebo soukromé osoby. Tato setkání mohou být pozitivní a smě-

řovat ke spolupráci. Často jde ale o vzájemné střety a spory, zejména o určení, kde přesně hranice 

vede. S tím souvisí i otázka ochrany hranic a jejich zabezpečení. Právně-archeologickým rozměrem je 

pak např. otázka označení hranic. Někdy však může dojít i k přesahům práv přes ony hranice – jako 

např. u pozemkových služebností. Konečně hranice nemusí být vždy jen ony fyzické vymezující území, 

ale i obrazné – např. hranice mezi jednotlivými instituty, či právními odvětvími. 

 

Místo konání: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Veveří 70 

Kontaktní e-mail: dp2019-dejiny@law.muni.cz  

Přihláška: http://www.dnyprava.cz/content/cs/prihlaska/ 
 
  

http://www.dnyprava.cz/content/cs/prihlaska/
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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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EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 4    roč. 5   14. prosinec 2019     ISSN 2464-4889 

 

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 

letošní řádné číslo našeho bulletinu.  

V tomto čísle pokračujeme s uveřejňováním 

seznamu kvalifikačních prací obhájených v roce 

2019 na českých a slovenských právnických 

fakultách, tentokráte na pražské, bratislavské, 

trnavské, bansko-bystrické a košické. Kvalifi-

kační práce z ostatních fakult jsme publikovali 

již ve druhém čísle našeho Bulletinu. 

Dne 20. listopadu 2019 udělila Evropská spo-

lečnost pro právní dějiny ocenění za celoživotní 

přínos pro rozvoj právní historie slovenskému 

právnímu historikovi prof. JUDr. Jozefu Beňovi, 

CSc. U příležitosti předání ocenění přednesl 

prof. Beňa na Právnické fakultě Masarykovy 

univerzity přednášku na téma „Otázky sloven-

ské autonomie v letech 1918-1939“. Stručný 

profesní medailonek prof. Beni, fotografie 

z předávání, jakož i písemné vyhotovení jeho 

přednášky přinášíme v závěru tohoto Bulletinu. 

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 

2020. 

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 2019 

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 

 

Laclavíková, M. – Švecová, A.: Dieťa medzivojnového Slovenska. Verejná sociálna starostli-

vosť o deti a mládež na Slovensku a jej inštitucionálna základňa.  

Praha: Leges, 2019, 246 s.  

 
Je nepochybné, že deti sú budúcnosťou národa, avšak správanie sa 

k nim jeho veľmi dobrým zrkadlom, v tomto prípade zrkadlom ná-

roda v dobe medzivojnovej. Zaujímavá, právno-historicky a spolo-

čensky výpovedná téma v kombinácii s poctivou a svedomitou prá-

cou autoriek, doc. JUDr. Miriam Laclavíkovej, PhD. a doc. JUDr. 

PhDr. Adriany Švecovej, PhD. (Katedra dejín práva Právnickej fakul-

ty Trnavskej univerzity v Trnave), predurčuje ich novú spoluautor-

skú publikáciu, Dieťa medzivojnového Slovenska, na úspech. 

Ide o vedeckú publikáciu uvedenú pomerne dlhým úvodom, pre-

zrádzajúcim osobnú angažovanosť a zanietenie autoriek, a pozostá-

vajúcou zo štyroch kapitol. V prvej kapitole Právny status dieťaťa 

(1867-1938) sa autorky venujú najmä trom právnym otázkam, 

vekovým hraniciam, rodinným (náhradným) vzťahom k deťom a statusu nemanželského dieťaťa. 

Predmetná kapitola je esenciálnym náhľadom do predostretých tém, ktorý by nepochybne mohol byť 

širším, čo by následne umožnilo prehľadnejšie rozčlenenie kapitoly na minimálne tri podkapitoly. Z 

druhej časti názvu publikácie je však zrejmé, že to nebolo cieľom autoriek, a preto ju možno považo-

vať za racionálne východisko nosných kapitol, bližšie rozpracované v ďalších častiach publikácie. Dru-

há kapitola Starostlivosť o deti a mládež na prelome storočí a v prvých decéniách 20. storočia výborne 

mapuje, v dvoch podkapitolách, relevantnú právnu úpravu súvisiacu so starostlivosťou o deti mládež, 

a to v rokoch 1867-1918, keďže po vzniku Československa došlo k recepcii predchádzajúcich právnych 

predpisov, a následne v rokoch 1918-1938. Vzhľadom na predpoklad, založený na názve a obsahu 

diela, a to, že po publikácii siahnu zrejme aj čitatelia iných vedných odborov je predmetná kapitola 

napísaná pomerne náročne a faktograficky. Koncipovaná je ako právna analýza, pričom hlavný do-

kument obsahuje množstvo odkazov na zákony a podzákonné predpisy, vrátane citovaných paragra-

fov, ktoré by na viacerých miestach azda stačilo uviesť v poznámke pod čiarou. Na druhej strane je 

ich zaradenie pochopiteľné, a to vzhľadom na nespracovanosť témy v slovenskom priestore a nutnosť 

zorientovať čitateľa v problematike vyznačujúcej sa hypertrofiou noriem. Najobsiahlejšou kapitolou 

je tretia kapitola s názvom Inštitucionálna premena starostlivosti o deti a mládež, zameraná na politi-

ku československého štátu voči slovenským deťom, reálnu pozíciu a kompetencie príslušných orgá-

nov a predstavenie interakcie verejného a súkromného sektoru. V podkapitole 3.1 o východiskovom 

stave inštitucionálnej bázy starostlivosti o deti a mládež by bolo vhodné priblížiť aj názory uhorských 

právnikov, politikov či sociológov na predmetnú problematiku v predvojnovom období, čo by dokres-

lilo východiská skúmania autoriek v komplexnej podobe. V inštitucionálnom ohľade bolo zaujímavým 

kreovanie osobitných špecifických orgánov v segmente starostlivosti o deti a mládež, ktoré boli „vy- 
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konávacími“ orgánmi ústrednej úrovne (Inštruktorát sociálnej pečlivosti o mládež v Bratislave) a ná-

sledná premena/prestavba tohto úseku starostlivosti a jej napojenie a zemskú krajinskú správnu a 

samosprávnu úroveň (Zemské ústredie pečlivosti o mládež v Bratislave). Rovnako zaujímavým a po-

merne málo známym faktom je, že na Slovensku v medzivojnovom období v podstate existovala 

kombinácia štátneho modelu starostlivosti o deti a mládež (štátne detské domovy, vychádzajúce z 

prevzatého uhorského modelu) a z pomaly sa etablujúcej spolkovej starostlivosti (územne usporia-

danej v podobe spolkov Okresných pečlivostí o mládež, daný model starostlivosti sa uplatňoval najmä 

v českej a moravskej časti bývalej rakúsko-uhorskej monarchie). Zo subjektívneho pohľadu recenzen-

ta najzaujímavejšou kapitolou bola záverečná štvrtá kapitola Formy a obsah starostlivosti o deti a 

mládež, v podkapitolách ktorej autorky analyzovali jednotlivé segmenty starostlivosti - o sociálne 

exkludované deti a mládež, o najmladšie deti a ich matky (v tomto rámci dôležitou bola starostlivosť 

o kojencov kvôli vysokej mortalite), o dospievajúcu mládež, o mravné ohrozenú a kriminálnu mládež 

a o duševne a telesne hendikepované deti a mládež, a to vyváženou kombináciou informačnej zá-

kladne a jej reálneho uplatnenia v praxi. Predmetné otázky a problémy ostávajú živými aj v súčasnos-

ti, a preto postup v ich riešení v minulosti môže byť aj do súčasnosti v mnohom výpovedný, napr. v 

súvislosti s kriminalitou mládeže, ktorá má, bohužiaľ, stúpajúcu tendenciu, čo sa vzťahuje aj na agre-

sivitu a brutalitu jej foriem.  

Možno konštatovať, že ide o doteraz nespracovanú problematiku, a tak predmetná publikácia výbor-

ne vypĺňa medzeru v slovenskej právno-historickej vede. Normatívna a inštitucionálna stránka je zau-

jímavo doplnená o súdnu prax, sociologické či psychologické výskumy, literárne reflexie a hlavne o 

bohatý archívny výskum (Štátny archív v Bratislave a fondy Inštruktorátu sociálnej pečlivosti o mládež 

v Bratislave (IMSP), Krajinského (Zemského) úradu v Bratislave, Krajinského ústredia pečlivosti o mlá-

dež a Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska (časť sociálne veci); ale aj fondov štátnych 

archívov v Trnave, Skalici, Trenčíne, Nitre a fondov Zemského archívu v Brne a Archívu města Brna). 

Je nepochybne viacero textov, ktoré sa z historického a sociologického hľadiska venujú postaveniu 

dieťaťa, avšak predmetná publikácia ho predstavuje v právnych mantineloch. Tak poskytuje obraz o 

vôli zákonodarcu, o problémoch, ktoré si vyžadovali (precíznejšiu) právnu reguláciu a v neposlednom 

rade o realite súdobej slovenskej spoločnosti, ktorej pravdivosť a autenticita pramenia zo zachytenia 

interpersonálnych spoločenských vzťahov k jej najzraniteľnejším členom a z interakcie s právnym 

systémom. Neprávna nadstavba textu premieňa vedecký text na publikáciu prístupnú a mimoriadne 

zaujímavú pre široké spektrum čitateľov.  

Z jazykového hľadiska možno vyzdvihnúť čistú a jasnú líniu textu, bez zbytočných myšlienkových od-

klonov. Ide o vecnú publikáciu s bohatým poznámkovým aparátom na objasnenie a podporu použi-

tých argumentov. Autorky využili dostatočnú grafickú úpravu textu, hoci ak by publikácia chcela mať 

viac edukačný a menej vedecký rozmer, vhodné by bolo odseky, ktoré spracúvajú odlišnú ucelenú 

myšlienku oddeliť prázdnym riadkom, čo by následne umožnilo využívať viac hrubo zvýrazneného 

textu a zabezpečiť rýchlejšiu orientáciu v texte. Ten je doplnený peknými dobovými fotografiami a 

prehľadnými schémami, ktoré sú pridanou hodnotou tejto kvalitnej publikácie. 

Ingrid Lanczová  
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Hubený, D.: 100 let Patentového úřadu v Praze. 

Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019, 214 s. 

 

Záslužná publikace mapuje působení Patentového úřadu v Praze od 

jeho založení až do současnosti. Popisuje i vznik a působení Paten-

tového soudu od jeho vzniku až do jeho zániku v roce 1952. Paten-

tový úřad a soud vznikly na základě zákona č. 305/1919 Sb., který v 

podstatě převzal starší rakouskou právní úpravu z roku 1867 (zákon 

č. 30/1897 ř. z.).  

Autor postupuje chronologicky a představuje činnost Patentového 

úřadu, který se od roku 1993 nazývá Úřadem pro průmyslové vlast-

nictví, v proměnách času.  

100 let není tak dlouhá doba, ale české země a Slovensko prošly 

mnoha úskalími – druhou republikou, Protektorátem, třetí republi-

kou, dobou po únoru 1948, rokem 1968 a posléze normalizací až do 

doby něžné revoluce a rozdělením republiky na dva samostatné státy Českou a Slovenskou republiku. 

Politické změny poznamenaly působení, personální stránku úřadu a v neposlední řadě i samotný ná-

zev úřadu. Autor analyzuje detailně i poměrně komplikovanou legislativní úpravu Patentového úřadu.  

Velmi zajímavá je informace, že Československo po první světové válce podporovalo ideu vzniku celo-

světového patentového úřadu v Bruselu. Toto ovšem nebylo realizováno a veškerá jednání o této věci 

skončila neúspěchem. Neméně zajímavá je i kapitolka o zřízení společného Visegrádského patento-

vého institutu, který vznikl roku 2015.  

Důležitá je i 10. kapitola – Soudobý vývoj úřad. V ní D. Hubený nastiňuje i proces přistoupení České 

republiky k Evropské patentové úmluvě v roce 2002, tedy o dva roky dříve, než Česká republika 

vstoupila do Evropské unie.  

Publikace je na vysoké odborné úrovni, autor čerpá z rozsáhlých literárních, legislativních, archivních 

zdrojů, tisku, ale i z krásné literatury. Připomeňme tu český film Jára Cimrman ležící spící z roku 1983. 

Cimrman chodí stále znovu se svými vynálezy na patentový úřad a téměř vždy přijde až druhý. Kniha 

obsahuje řadu dokumentů a dobových fotografií, rejstříky i seznam předsedů úřadu. Zároveň je kniha 

psaná živým jazykem a přináší nejen poučení. To je konečně úkolem každé dobré knihy. 

Karolina Adamová 
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Valeš, V.: Řezenská diecéze v historickém a právním pohledu.  

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

 

Náš přední konfesionalista a právní historik Václav Valeš, působící 

na Katedře právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzi-

ty v Plzni, vydal v letošním roce (2019) již svou třetí monografii 

z bavorských právních dějin,1 zaměřenou již tradičně zejména na 

bavorské státně církevní právo. 

Aniž by jakkoli snižoval význam a zásluhy soluňských bratří, přesto 

už v úvodu své monografie uvádí na pravou míru po Čechách i Mo-

ravě rozšířený mýtus, jako by christianizace Čech byla výsledkem 

(teprve) jejich apoštolského působení a jako by naproti tomu ba-

vorští biskupové představovali téměř inkarnaci Belzebuba: „To, že 

žádný historik dosud žádnou komplexní práci o řezenské diecézi 

nenapsal, patrně svědčí o dlouhodobém nezájmu či přímo averzi 

vůči všemu německému. Tento pohled je blízký i úzkému okruhu 

českých občanů, kteří se hlásí ke katolické nebo jiné křesťanské církvi, pro něž jsou zpravidla věroz-

věsty sv. Konstantin (Cyril) a Metoděj, jejichž velkomoravská mise totálně selhala (jejich žáci byli vy-

povězeni, jejich překlad Písma se ve střední Evropě neujal, díky nim založená církevní organizace se 

záhy rozpadla, jejich legislativní dílo zůstalo na papíře), nikoli Reginhard a Baturich, biskupové 

z Pasova a Řezna, kteří roku 831 a 845 pokřtili první moravské a české politické představitele.“ (s. 4). 

Nebyli všichni jako solnohradský arcibiskup Adalvin nebo pasovský biskup Hermanrich, kteří morav-

sko-panonského metropolitu sv. Metoděje svévolně věznili a zřejmě i trýznili. 

 Dokládá to snad nejvýrazněji postava řezenského biskupa sv. Wolfganga, díky jehož velkomyslnosti i 

odvaze mohla v Čechách vzniknout samostatná církevní správa:2 „Do historie se Wolfgang (…) nesma-

zatelně zapsal již na počátku své biskupské služby. Roku 973 dal – přes zamítavé stanovisko řezenské 

katedrální kapituly – dobrovolně, nezištně a z přesvědčení souhlas se zřízením pražské diecéze, ačkoli 

pro Řezno to znamenalo podstatný výpadek příjmů“ (s. 16). Že do Čech přišlo křesťanství nejprve a 

především z Bavorska je prostě faktem, a – jak známo – contra factum non valet argumentum. 

Na pozadí právních dějin Bavorska (které zpracoval v monografiích uvedených v poznámce) pojedná-

vá autor s brisancí jemu vlastní o osudech této nejrozlehlejší bavorské diecéze v historicky různém 

rozsahu jejích hranic, a to od jejího formálního vzniku (tedy od jejího založení sv. Bonifácem-

Winfriedem snad roku 739) až do současnosti, kdy na svatowolfgangský stolec roku 2012 usedl po 

obecně uznávaném (nicméně papežem Františkem nepříliš oblíbeném) kardinálovi Gerhardu Ludwigu 

Müllerovi mnichovský rodák Rudolf Voderholzer (* 1959). Sleduje při tom nejen „vnější“ události, 

nýbrž i duchovní niveau této místní církve – na biskupském stolci samém, v řeholních řádech i mezi 

prostým věřícím lidem s jeho „lidovou“ zbožností (viz např. kap. „Vzestup a úpadek duchovního živo-

ta“, s. 28nn, dále např. s. 60n a další).  

 
1 Tentokrát v Královské kanonii premonstrátů na Strahově v edici „Bibliotheca Strahoviensis. Series mono-
graphica VIII“. Tou první byly jeho Bavorské dějiny státu a práva (Brno 2016), tou druhou Bavorské dějiny stát-
ního práva církevního od počátků křesťanství do roku 1945 (Domažlice 2018). 
2 A to se právě u nás (dokonce i v pražské arcidiecézi samé!) jeho liturgická připomínka slaví jen jako pouhá 
nezávazná památka oproti slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. A beatifikační proces s ctihodnou Mladou Přemys-
lovnou, která se o založení pražského biskupství tolik zasloužila, ani nebyl zahájen. 
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Povšimněme si nyní heslovitě alespoň dalších vztahů řezenského biskupství k Čechám (resp. k pražské 

arcidiecézi), jak je Valeš uvádí. Nejprve připomíná správní akt, zajímavý jak pro pražskou arcidiecézi, 

tak řezenskou diecézi, jímž papež Urban VI. na žádost císaře Karla IV. jmenoval druhého pražského 

arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi papežským legátem mimo jiné pro řezenskou (také pro bamberskou a 

míšeňskou) diecézi s důležitými vizitačními oprávněními – snad „jako první krok k tomu, aby se řezen-

ské biskupství stalo součástí pražské arcidiecéze“ (s. 31), jakkoli spadalo pod salzburskou metropoli, 

k čemuž však přirozeně nikdy nedošlo, přičemž toto spíše formální právo pražských metropolitů za-

niklo nejpozději během sedisvakance na svatovojtěšském stolci za husitských válek. Ostatně podle 

tehdejšího řezenského ordináře Stauffenberga právě „husitská kacířská nákaza hrozila nejvíce Bavor-

sku, neboť to je již dlouhou dobu prosáklé valdenským vlivem“ (s. 32; také husitské plenění klášterů a 

hromadné vraždění duchovních a řeholníků se během „spanilých jízd“ českých husitů nevyhnulo ani 

Bavorsku). „Husitské myšlenky nakonec nenašly v řezenské diecézi širší odezvu, neboť chorál radikál-

ních táboritů a sirotků Die ihr Krieger Gottes seid vzbuzovaly u jejího obyvatelstva spíše strach o život, 

zdraví, počestnost a majetek než sympatie“ (tamtéž). Zato v důsledku reformace odpadla od katolic-

ké víry značná část diecéze – včetně (později) našeho Chebska a Ašska – a řada klášterů byla zrušena 

(v Horní Falci všechny; s. 37n). Ovšem i rekatolizace prováděná katolické víře věrnými bavorskými 

vévody (s. 30nn) začala podstatně dříve, než ta, kterou u nás v Čechách prováděli čeští králové 

habsburské dynastie. Od roku 1582 pak desátý pražský arcibiskup Zbyněk Berka z Dubé, OCr. vykoná-

val funkci administrátora řezenské diecéze za tamního v té době výrazně kanonicky nezletilého (* 

1573) zvoleného biskupa Filipa Viléma (s. 40). Josefinské náboženské reformy v osmdesátých letech 

18. století se střetly i se zájmy řezenských biskupů, a to na Chebsku – to přešlo pod jurisdikci pražské 

arcidiecéze až počátkem století následujícího v létech 1807–1808 (s. 50). Patří sem konečně krátká 

epizoda (září 1938 až leden 1946), kdy v důsledku mnichovského diktátu přešla správa 43 farností 

z českobudějovické diecéze na diecézi řezenskou (s. 67). Po skončení druhé světové války mimoděk 

posílil personální stav katolíků řezenské diecéze v důsledku odsunu velkého množství etnických Něm-

ců (zpravidla římských katolíků) z bývalého tzv. „sudetského Bavorska“ (Sudetenbayern) do Německa 

(s. 68). A tyto vztahy vnější vztahy mezi Řeznem a Prahou, jejichž výčet zdaleka nebyl podán vyčerpá-

vajícím způsobem, v nedávné době pokračovaly po roce 1989 – tentokrát ve formě materiální pomoci 

(mimo jiné) řezenského biskupství zejména sousední českobudějovické diecézi.  

Ani řezenské diecézi se nevyhnula postupná sekularizace společnosti, daná ať už vlivy vnějšími (obec-

ný proces vytěsňování křesťanství ze západní a střední Evropy, ztráta víry v Boha, vypjatý individua-

lismus, působení ideologií křesťanství odporujících, rozpad tradičních hodnot, nízká natalita a postu-

pující islamizace společnosti) nebo vnitřními (podle Valeše jde o „odporné pedofilní skandály, tvrdé 

vnitřní předpisy pro křest dospělých, nepřehledná věrouka, katastrofální nedostatek duchovních za-

viněný fanatickým lpěním na celibátu a odchodem řady kněží do civilního sektoru, zpola manichejská 

sexuální etika, zmatky v liturgii“). Nicméně i tak může autor závěrem své publikace konstatovat, že 

v Bavorsku – na rozdíl od území na opačné (= české) straně Českého lesa a Šumavy – „jsou naštěstí 

katolická církev a její instituce stále integrální součástí občanské společnosti s obrovským počtem 

aktivit, které se z daleka neomezují pouze na vysluhování svátostí a službu Božího slova a které jsou 

z velké části organizovány řadovými věřícími“ (s. 72). A že autor zná tamní situaci velmi dobře 

z autopsie, není žádného důvodu o jeho hodnocení pochybovat. Valešova stručná, ovšem fakty nabi-

tá monografie, která se nevyhýbá ani hodnotícím soudům,3 má interdisciplinární charakter – stojí na 

pomezí obecných církevních dějin, dějin státu a práva a historického konfesního práva. A tak jak je  

 
3 Viz např. nepřehlédnutelnou poznámku č. 107. Ještě že podle kanonického trestního práva jsou biskupové 
chráněni pouze před brachiální atakou (vis physica, reálná injurie) – ať oprávněnou nebo neoprávněnou – , 
nikoli před verbální (srv. kán. 1370 § 1 CIC). 
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atraktivním způsobem napsaná, tak se také hezky čte; autor v ní podal další důkaz toho, že i vědecké 

dílo (alespoň z oblasti společenských věd) může čtenáři dopřát literární prožitek, což v naší zeměpis-

né šířce není žádnou samozřejmostí; a já mu k tomu rád blahopřeji. Vedle vlastní stati a obvyklého 

výkazu bibliografie obsahuje publikace ještě seznam řezenských biskupů a mapovou přílohu. Snad 

jediné, co si na knížce zaslouží kritiky, je nezvykle drobný typ písma, který zvláště (nám) starším čte-

nářům dělá při čtení potíže; to už ovšem leží mimo autorovu dispoziční sféru… 

Ignác Antonín Hrdina  
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Malatinský, M.: Pred súdom národa?   

(Retribúcia na Slovensku a Národný súd v Bratislave 1945–1947).  

Bratislava: Post Scriptum, 2019, 288 stran 

 

Možno je to prekvapivé, ale v dlhodobej realite doteraz nevykryšta-

lizovaného právneho vedomie na Slovensku v tejto otázke, je to 

však skutočnosť pravdepodobná. Na mysli máme stále, temer po 

trišťstoročí chýbajúce právnické spracovanie veľkej témy, retribuč-

ných noriem, t.j. najmä nariadenia SNR č. 33/1945 Zb. n. SNR 

o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a ko-

laborantov a o zriadení ľudového súdnictva.  

V priebehu polstoročia do vzniku Slovenskej republiky v roku 1992, 

túto tému spracoval iba jeden autor a bol ním Anton Rašla, docent 

trestného práva. On sám participoval na tomto stíhaní ako obžalob-

ca v Úrade obžaloby pri Národnom súde v Bratislave. Napísal 

a publikoval doteraz jedinú a tiež neprekonanú monografiu na túto 

tému v roku 1969 s názvom: Ľudové súdy v Československu po II. 

svetovej vojne ako forma mimoriadneho súdnictva. Bratislava, SAV. Spolu s advokátom Ernestom 

Žabkayom v amplitúdach nášho vývoja, v rokoch 1968–1969 ústne, prednáškami pre verejnosť 

a potom v roku 1990 v podobe rozsiahlej monografie, obaja samostatne a v publikácii paralelne, od-

borne a vedecky spracovali a prezentovali svoje odborné pohľady, názory pod názvom: Proces s dr. J. 

Tisom. Bratislava, Tatrapress, 1990. A svoje dôstojné miesto v tejto literatúre má aj dielo, predsedu 

Národného súdu dr. Igora Daxnera z roku 1961: Ľudáctvom pred Národným súdom 1945–1947. Brati-

slava, vydané SAV. Ďalšie početné práce, najmä žurnalisticko – historického charakteru majú povahu 

príležitostných pojednaní, s obsahom blízkym tomu ako sa pomenovali, ako priatelia J. Tisu, resp. 

blízky k jeho obdivovateľom až apologétom.    

Samotný doc. A. Rašla, viackrát verejne vyzýval, obracal sa aj osobne na učiteľov právnických fakúlt, 

historikov zo SAV, aby sa podujali spracovať túto rozsiahlu a zložitú problematiku, a to predovšetkým 

preto, že majú privilégium životného odstupu. Nezažili toto obdobie, časy slovenského štátu, ani re-

tribúcie, nie sú ním subjektívne determinovaný a môžu a majú možnosť posúdiť dobré i slabé stránky 

retribúcie, a to z hľadiska jeho hmotnoprávnej ako aj procesnoprávnej stránky.  

V recenzovanom diele, v osobe autora M. Malatinského sa spájajú tieto stránky a predpoklady histo-

ricky objektívneho a trestnoprávne plnohodnotného prístupu k danej veľkej téme. Osobným predpo-

kladom pre dosiahnutie týchto cieľov je, že autor monografie sa pripravoval na zvládnutie tejto pro-

blematiky už v magisterskom štúdiu, a najmä v doktorandskom štúdiu, v ktorom napísal a úspešne 

obhájil dizertačnú prácu na túto tému. Predpoklady na realizáciu tejto odbornej a vedeckej úlohy si 

vytvoril prácou na osobných odborných, metodologických kompetenciách právneho historika. Preja-

vilo sa to aj viacerými publikovanými odbornými príspevkami na túto tému a kauzu V. Tuka, ako aj J. 

Tisa. Náučná heuristická práca v knižniciach a archívoch, spracovanie poznatkov takto získaných, stojí 

za vydaním recenzovaného diela.  

Možno povedať, že monografia tématicky, má celkove dve časti. Prvá tvorí problematika rozboru 

a hodnotenia – hmotnoprávnych ustanovení retribučného nariadenia, a druhú procesnoprávna pro-

blematika – a to organizačná stránka Národného súdu. Predchádza im predhistória tejto problemati- 
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ky v podobe genézy retribúcie na Slovensku. Podľa známych prístupov v pozitívnom práve, je to ako-

by všeobecná časť danej tématiky. Dielo má naviac tú vzácnu vlastnosť, že skúma, rozoberá 

a interpretuje príslušné právne normy, t.j. akoby hľadá odpovedá a odpovedá na otázku – aká mala 

retribúcia byť. Významné pre hodnotu monografie je, že normatívnoprávny pohľad dokázal spojiť, aj 

so sociologickoprávnym pohľadom, teda uviesť aká retribúcia bola v praxi. Urobil tak v kapitole na-

zvanej ako vybrané problémy v aplikačnej praxi Národného súdu. Uvedené kapitoly tvoria akoby oso-

bitnú časť práce. Výsledkom tohto spojenia sa z historickoprávneho pohľadu stali, nové poznatky. 

V tom je poznávací prínos diela. Autor to dokázal na základe svojej kvalifikovanej práce s archívnymi 

dokumentmi. Konkrétne o kolektívnej zodpovednosti v rozsudkoch Národného súdu. Daný inštitút 

nie je implicitne zakotvený v retribučnom nariadení. Vytvoril sa totiž v súdnej praxi, ktorú dokázal 

autor spoznať, diagnostikovať a hodnotiť. Kolektívna zodpovednosť sa uplatňovala u poslancov sne-

mu, členov štátnej rady, ako aj v niektorých ďalších prípadoch.  Ďalším významným výsledkom práce 

autora bola interpretácia a aplikácia ustanovenie retribučného nariadenia, ktorá sa týkala zrady na 

povstania. Pojem povstanie, sa tu mohol podľa rozsudkov Národného súdu vzťahovať na tri obdobia: 

a to iba na obdobie SNP od 29. 8., do 28. 10. 1944 (súvislé povstalecké územie) alebo len na činnosť 

povstaleckej armády ako aj partizánov (teda obdobie, jeseň, zima 1945), alebo pod pojmom povsta-

nie sa mohol rozumieť celý odboj (od 6. októbra 1938, resp. 14. 3. 1939), až do oslobodenia Sloven-

ska v apríli 1945. Autor túto rozdielnosť interpretácia skutkovej podstaty „zrady na povstaní“, preu-

kázal na rozsudkom, proti J. Šmigovskému (veliteľovi posádky v Nitre), v prípade V. Talského (vedenie 

dvoch slovenských divízií), ďalej F. Čatloša (ministra obrany) a tiež generála A. Malára. A v tejto záleži-

tosti bol autor vo svojich postrehoch originálny a iste dal tým podnet pre ďalšie bádanie v tejto otáz-

ke v týchto nových intenciách.   

V procesnoprávnej stránke retribučného nariadenia autor monografie okrem iného riešil aj problém 

výnimočnosti tohto trestného konania. Uviedol, že výnimočnosť konania, norma o ukončení konania 

do istého dátumu¸ neznamená, že išlo o konanie vo výnimočnom stave, ani o stannoprávne (štatari-

álne).  

V prvej kapitole autor spracoval genézu slovenskej retribučnej normy. Známe je, že SNR trvala, aj vo 

vzťahu k emigračnému dočasnému štátneho zriadeniu v Londýne, aj vo vzťahu ku košickej vláde, na 

tom, že práve ona vydá túto právnu normu. SNR odmietla, aby na Slovensku platila československá 

retribučná norma, teda dekrét prezidenta ČSR. Ešte v posledných dňoch platnosti nariadenia SNR č. 

1/1944, predtým ako nadobudla účinnosť nariadenie SNR č. 30/1945 Zb. z. a n., ktorým sa postúpila 

časť právomoci (konkrétne aj právomoc vydať retribučné normy na prezidenta ČSR). Retribučné nari-

adenie prijala SNR 15.mája 1945 (vo svojom výlučnej právomoci). Dôležité je v tejto súvislosti, že 

rozsudky Národný súd vydával v mene slovenského národa a Československej republiky. Prejavila sa 

v tom významná skutočnosť, ktorú autor nepomenoval a to, že nielen podľa prvého nariadenia SNR 

(1. 9. 1944) ale aj podľa nariadenia č. 33/1945 Zb. n. SNR – jestvovala a bola uznávaná „štátnosť slo-

venského národa“ a to antifašistická štátnosť. Smerovala k integrácia do ČSR, ako zloženého štátu, 

teda do konštituovania federácie. Pravdou je, že prvá pražská dohoda, podstatným spôsobom zmeni-

la túto tendenciu, tým že rozhodla o unitárnej ČSR s autonómiou Slovenska.  

Autor sa nevyhol zjednodušeným tvrdeniam vyplývajúcim zo súčasných reflexií, že retribúcia mala byť 

podľa K. Gottwalda nástrojom triedneho boja. Pravdou je, že K. Gottwald povedal, že by mala slúžiť aj 

k oslabeniu fašistickej buržoázie, za spáchanie jej zločinov. Podľa komunistov bol fašizmus na Sloven-

sku, v Československu, vo svete vôbec otvorenou teroristickou diktatúrou najreakčnejších živlov fi-

nančného kapitálu. Antifašistická odplata na základe zákonov a formou súdneho konania sa musela 

preto týkať týchto sociálnych vrstiev a v dôsledku toho, mala oslabiť aj buržoáziu ako celku, predísť 
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možnej revitalizácii fašizmu. Malo sa tak stať oslabením jej sily, vplyvu na Slovensku. „Inštrumentali-

zmus“ napokon vyplýval aj z postojov Demokratickej strany. Podľa jej vyhlásenia 14. 3. 1939 vyvrcho-

lila politika zrady na slovenskom národe, na ČSR, na demokracii na Slovensku. Potupný akt zrady zo 

14. 3. 1939 sa prejavil výrazným spôsobom aj v rozsudku Najvyššieho súdu slovenského štátu 

z decembra 1944, ktorým boli v neprítomnosti na trest smrti odsúdený predstavitelia povstaleckej 

SNR a to dr. V. Šrobár, aj dr. J. Lettrich. V tomto zmysle boli predstavitelia Demokratickej strany 

osobne postihnutí, síce iba nominálne a právne, ale právo na spravodlivú antifašistickú demokratickú 

odplatu vyplývalo aj z ich presvedčenia. Predstavitelia Demokratickej strany nedodržali ustanovenia 

z aprílovej dohody, ktorú uzavreli s vtedajšími mladoľúdákmi, so záväzkom, že zachránia pred popra-

vou dr. Tisa. Napokon sa sami nedokázali podpísať na vyjadrenie Predsedníctva SNR s návrhom prezi-

dentovi ČSR o udelení milosti dr. Tisovi.  

Autor monografie podrobne preskúmal a analyzoval znaky skutkovej podstaty trestného činy domá-

cej zrady (všeobecní historici ju mylne, až z neznalosti považujú za zločin „vlastizrady“) a v súvislosti 

s tým aj trestnosť vyhlásenia slovenského štátu. Vyhlásenie slovenského štátu sa považovalo za zločin 

len pri splnení všetkých podstatných predchádzajúcich konaní a ďalších súvislosti. Retribučné nari-

adenie však samotné vyhlásenie slovenského štátu ipso facto nekriminalizovalo. Uznávalo právo ná-

roda na sebaurčenie, teda aj právo slovenského národa na vyhlásenie vlastného štátu, ale parla-

mentného, suverénneho nie v ochrannom pomere s nacistickým Nemeckom.  

Spolu s legislatívnym opisom ľudových súdov autor charakterizoval aj realitu participácie slovenského 

obyvateľstva na ich činnosti. Prísediacimi v nich sa mohli stať iba občania lojálni s antifašistickými 

postojmi v minulosti. Neochota občanov zapojiť sa do tejto činnosti bola jedným zo znakov ich orga-

nizácie a činnosti. V dobe takejto spoločenskej zmeny nebola to skutočnosť absolútne prekvapivá. 

Povstanie a najmä jeho zatlačenie do hôr nemeckou armádou, atrocity, ktoré páchali títo vojaci a tiež 

slovenskí príslušníci Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy, ich teror, zanechal strach aj 

o budúcnosť. V tomto zmysle možno chápať autorov pohľad na retribúciu, keď názov Národný súd, 

parafrázoval so spochybňujúcim otáznikom, či sa na ňom zúčastnil celý národ v podobe formulácie 

„Pred súdom národa?“ Napokon tento otáznik treba a možno rešpektovať.  

Autor použil a využil pravdepodobne všetku publikovanú historickoprávnu, všeobecnú aj politickú 

literatúru. Mimoriadne ocenenie si zaslúži aj jeho archívny výskum tejto témy a jednotlivých káuz. 

Z osobitného a jednotlivého vyvodil však aj všeobecné, poznatky a závery celkove platnú pre súdny 

výkon retribúcie. Heuristický základ diela je teda doslova monumentálny, resp. excelentný. Pri opise 

a poznámkach k niektorým javov však možno pobadať aj istý prvok, akoby vyplývajúci 

z gnozeologických subjektivistických prístupov, z určitej dobovej a sociálnej genézy.  

Udalosti rokov povojnovej antifašistickej retribúcie, boli po 28. októbri 1918, ďalej po 14. marci, oso-

bitne po 29. auguste 1944 a jeho vyústení do oslobodenia Slovenska celkove asi tretím zemetrase-

ním, politickým, sociálnym a ideovým v priebehu troch desaťročí. Slovensko, ľud Slovenska 

a slovenský národ nebol ani nemohol byť jednotný vo svojom presvedčení, hodnotách, v postojoch 

k nedávnej minulosti, aj v otázke jeho smerovania v budúcnosti. Všetky tieto znaky autor monografie 

vlastne postihol, zahrnul ich do svojho diela a sa nimi zaoberal v problematike retribúcie na Sloven-

sku. Celkove Slovensko, ako dokazuje jeho vývoj aj po roku 1993, po vzniku suverénnej Slovenskej 

republiky sa vyporiadalo s týmito udalosťami, riešilo ich náležite, aj keď vždy sa bude môcť pozname-

nať, že v tom ktorom prípade ich mohlo riešiť inak. Autor priniesol vo viacerých aspektoch tejto pro-

blematiky svoje kritické pripomienky.  Do antifašistickej rodiny štátov Európy a sveta vstúpilo aj po 

tomto procese retribúcie, aj v rokoch 1993 a nasledujúcich ako plnohodnotných člen spoločenstva 

štátov. Dokázalo vyvodiť vlastnými silami a prostriedkami právne dôsledky zo svoje fašistickej minu-  
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losti (a to svojim zákonodarstvom, Národným súdom aj ľudovými súdmi). Ocitol sa v tejto minulosti 

ocitlo prispením svojich elít, ale najmä tlakom a hrozbami zvonku, od nemeckých nacistických síl. 

Slovenský národ si tým presadil cestu k svojej antifašistickej budúcnosti.  Preukázalo to aj toto recen-

zované dielo autor. Želajme si, že po ňom prídu aj ďalšie, a obohatia tým historickoprávnú literatúru.   

Jozef Beňa 
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

PRAKTIKUM K DEJINÁM ŠTÁTU A PRÁVA NA SLOVENSKU.  
III. ZVÄZOK (1948-1989) 
Miriam Laclavíková, Adriana Švecová 
  
ISBN 978-80-568-0359-2 
 
 
Typi Universitatis Tyrnaviensis, Trnava, 2019, 333 stran 

 

 

 

 

POZOROVAT, POPSAT, STVOŘIT: OSVÍCENSKÁ POLICIE  
A MODERNÍ STÁT 1770-1820 
Pavel Himl 
  
ISBN 978-80-257-2906-9 
 
 
Argo, Praha, 2019, 416 stran 

 

 

 

 

DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA  
DO ROKU 1848 
Róbert Jáger  
 
ISBN 978-80-557-1547-6 
 
 
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 
2019 
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PRÁVNÍ ÚPRAVA AMNESTIE V LETECH 1918-1953  
V ČESKÝCH ZEMÍCH 
Jiří Šouša jr. 
 
ISBN 978-80-7415-192-7 
 
Nová tiskárna, Pelhřimov, 2019, 434 stran 

 

 

 

 

DIGESTA SEU PANDECTAE. TOMUS II. / DIGESTA NEBOLI 
PANDEKTY. SVAZEK II. 
Michal Skřejpek 
  
ISBN 978-80-246-4332-8 
 
 
Karolinum, Praha, 2019, 752 stran 

 

 

 

 
ADVOKÁTI PROTI TOTALITĚ  
Petr Toman 
 
ISBN 978-80-204-5430-0 
 
 
Mladá fronta, Praha, 2019, 336 stran 

 

 

 

U OBĚTOVANÉHO PREZIDENTA  
Josef Kliment 
 
ISBN 978-80-200-2982-9 
 
 
Academia, Praha, 2019, 770 stran 
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LEXIKON NEJVYŠŠÍCH PŘEDSTAVITELŮ ČESKOSLOVENSKÉ  
JUSTICE A PROKURATURY V LETECH 1948–1989  
Jaroslav Pažout, Adam Zítek a kol.  
 
ISBN 978-80-88292-36-4 
 
Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, 2019, 348 stran 

 

 

 

 

NERVOVÁ VLÁKNA DIKTATURY: REGIONÁLNÍ ELITY  
A KOMUNIKACE UVNITŘ KSČ V LETECH 1945–1956 
Matěj Bílý, Marián Lóži, Jakub Šlouf 
  
ISBN 978-80-246-4333-5 
 
Karolinum, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, 2019, 304 
stran 

 

 

 

 
PRVÝ SLOVENSKÝ PARLAMENT SNEM SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
A JEHO LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ 
Ondrej Podolec 
 
ISBN 978-80-89335-79-4 
 
 
Ústav pamäti národa, Bratislava, 2019, 455 stran 

 

 

 

ÚNOR 1948 OČIMA PORAŽENÝCH. ZÁZNAM DISKUSÍ  
EXILOVÝCH POLITIKŮ Z LET 1949–1950  
Pavel Horák – Vilém Prečan 
  
ISBN 978-80-7422-623-6 
 
 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha, 2018, 347 stran 

 

https://www.martinus.cz/?uItem=298244


Strana | 16  

 

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW (vol. 10, č. 2/2019) 

 

 

BOOK REVIEWS 
 

Heike Stopp: Hans Welzel und der Nationalsozialismus  

Tamar Herzog: A Short History of European Law: The Last 
Two and a Half Millennia  

Dirk Reitz, Hendrik Thoß (Hg.): Sachsen, Deutschland und 
Europa im Zeitalter der Weltkriege  

Markus Apostolow: Der „immerwährende Staatssekre-
tär“. Walter Strauß und die Personalpolitik im Bundesmi-
nisterium der Justiz 1949 – 1963 

Urs Marti-Brander: Rousseaus Schuld. Essays über die 
Entstehung philosophischer Feindbilder  

Joachim Rückert: Abschiede vom Unrecht. Zur Rechtsge-
schichte nach 1945  

Ulrich Falk / Markus Gehrlein / Gerhart Kreft / Marcus Obert (Hg.): Rechtshistorische und andere 
Rundgänge – Festschrift für Detlev Fischer 

Jaromír Tauchen: Die Arbeitsverwaltung im Protektorat Böhmen und Mähren (1939 – 1945)  

Arian Petoft, Mahmoud Abbasi: A Historical Overview of Law and Neuroscience: From the Emer-
gence of Medico-Legal Discourses to Developed Neurolaw  

Simone Rosati: Individual Ownership and Collective Ownership in the Nineteenth‑Century Debate 
before the Sacred Economic Congregation  

Javier Belda Iniesta: The Pre-Constantine Conciliar Season  

Georgios Tzeferakos, Marina Skourteli, Alexandra Palli, Athanassios Douzenis: The Origins of Homi-
cide Legislation in Ancient Greece  

István Szászdi: The “Protector de Indios” in Early Modern Age America  

Vlasta Švoger: Control of the Press in Croatia 1848-1849: From Censorship over Unlimited Freedom 
of the Press to the First Croatian Press Act  

Paweł Fiktus: An Official in the Polish Political and Legal Thought of the Second Half of the 18th Cen-
tury on the Example of the Theses of Józef Hieronim Pawlikowski and Józef Puszet de Puget  

Andrey Bystrov: The Forgotten Anarchist: Political and Legal Aspects of Alexei Borovoy’s Anarcho-
Humanism  

Tetiana Syroid, Oleksandr Havrylenko, Alona Shevchenko: Evolution of Financial Law Basics within 
the Antique States of the North Black Sea Region (Late 7th Century BC – the First Half of the 6th 
Century AD)  

Róbert Jáger: Legal and Social Status of the Church in Great Moravia  

Antonín Lojek: Die böhmische Konföderation von 1619 und ihre Erweiterung um die österreichi-
schen evangelischen Stände 
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Tomáš Mach: From the Balfour Declaration to the Creation of the State of Israel: The Issue of Legal 
Importance of this Declaration, Its Historical Role, and Consequences of the Arab Attack upon the 
Newly Proclaimed State of Israel on the Plane of Public International Law  

Adam Boóc: Comments on the Concept of Arbiter in Roman Law  

Peter Takács: On Stateform of Hungary between 1920 and 1944: Applicability of the Term „Monar-
chy without a King” 

István Ambrus: The Development of Complaint and Public Interest Disclosure Regulation in Hungary  

György Képes: Development of the Structural Independence of the Hungarian Judiciary from the 
Beginning until the End of the 19th Century  

Fatri Islamaj, Engjëll Likmeta: Historical Aspects of Sale Contract according to Albanian Customary 
Law  

Dominik Terstriep: Die Überdehnung des Raumes – Globalisierung im 16. Jahrhundert  

Raluca Enescu: Simplified Procedures in Criminal Matters and the Risk of Judicial Errors: The Case of 
Penal Orders in Germany  
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

HISTORIA ET THEORIA IURIS 

 roč. 11, 2019/supplement 
 

 

STATĚ 

VLADIMÍR VRANA: Dichotómia rímskeho práva a postoj 
vybraných neskoroklasických rímskych právnikov  

MIROSLAV LYSÝ: „Napokon aj tí, čo majú ženy, nech sú, 
akoby nemali.“ Inštitút manželstva vo vrstvách stredo-
vekých noriem   

TOMÁŠ GÁBRIŠ: Idiota de mente   

ERIK ŠTENPIEN: Právna úprava pôžičky na Slovensku do 
roku 1918   

JOZEF LYSÝ: Revolúcie a paradox demokracie vo veku 
extrémov   

VIKTÓRIA MARKOVÁ: Prvá Slovenská národná rada 

MATEJ MLKVÝ: K otázke formy štátneho zriadenia 
Rakúsko-Uhorska 

KAREL SCHELLE: Exkurs do vývoje kriminalistiky   

VLADIMÍR GONĚC: Dva průlomové koncepty Františka Weyra z konce první světové války  

LADISLAV VOJÁČEK: Slovensko na programu pléna Národního výboru československého (2. až 13. 
listopadu 1918)   

ADRIANA ŠVECOVÁ – MIRIAM LACLAVÍKOVÁ: Detská otázka v diele profesora A. J. Churu (náčrt kli-
nického obrazu sociálno-zdravotnej starostlivosti o deti na Slovensku v medzivojnovom období) 

ZUZANA MLKVÁ ILLÝOVÁ: Vecnoprávny účinok nájomnej zmluvy v právnom poriadku medzivojnovej 
Československej republiky na území Čiech a Moravy (analýza judikatúry)    

LENKA MARTINCOVÁ: Úvahy politických strán nad vzťahom znárodneného sektora k ostatným sek-
torom hospodrástva v Československu po Druhej svetovej vojne 

KATARÍNA BAVLŠÍKOVÁ: Zákon č. 86/1950 Sb. (Trestný zákon) a jeho aplikácia v Československej 
republike 

JAROMÍR TAUCHEN: Ján Pješčak – portrét zakladatele československé kriminalistiky, slovenského 
politika nebo zločince 50. let?   

ŠTEFAN SISKOVIČ: Kedy sa právnici hrajú? Poznámky k lingvistickým hrám v prostredí interpretácie 
právnych textov 
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Dny lichtenštejnské historie v ČR 

V předposledním listopadovém týdnu roku 2019 hostilo Brno Dny lichtenštejnské historie. Třídenní 

akce, která se odehrála v režii Česko-lichtenštejnské komise historiků (spolupředsedové Tomáš Knoz 

a Peter Geiger), nabídla ve spolupráci s brněnskými, resp. moravskými kulturními a vzdělávacími in-

stitucemi odbornému i širšímu publiku několik zajímavých akcí a setkání s historií i současností kní-

žectví ležícím na „mladém Rýnu“. 

V úterý 19. listopadu se na půdě Moravského zemského archivu odehrála minikonference, v jejímž 

rámci hostující reprezentanti tamější historické obce představili prostřednictvím pěti přednášek klí-

čové okamžiky a procesy vzniku a vývoje knížectví počínaje postavením lichtenštejnských panství 

v rámci středověké Říše, přes okolnosti vzniku suverénního knížectví až po události a ekonomický 

vývoj ve 20. století (z právně-historického hlediska byly zajímavé zejména přednášky Ruperta Qua-

derera o FL po první světové válce, Petera Geigera o FL za druhé světové války a Rolanda Marxera o 

diplomatických stycích FL s Československem/ČR po roce 1945; odpolední blok moderoval Ondřej 

Horák).V rámci konference byla otevřena výstava lichtensteinian z fondů Moravského zemského ar-

chivu nabízející m. j. ukázky listin či stavebních plánů významných rodových památek na Moravě. 

Program Dnů pokračoval v historickém sále Moravského zemského muzea, který hostil večerní před-

nášku velvyslankyně lichtenštejnského knížectví v České republice J. J. Marie-Pii Kothbauer na téma 

Lichtenštejnské knížectví v dnešním světě. Také při této příležitosti prezentovala hostitelská instituce 

lichtenštejnské artefakty z muzejních sbírek, konkrétně šlo o výběr z darů knížat z Lichtenštejna Mo-

ravskému zemskému muzeu, včetně konvolutů nerostů či mincí. 

Ve středu se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity konalo pravidelné neveřejné jednání komi-

se historiků následované exkurzí hostů do lichtenštejnské hrobky ve Vranově u Brna. Akce pro veřej-

nost pokračovaly večer prezentací nejnovějších publikací komise, která se odehrála v čítárně fakulty, 

kde se návštěvníci mohli seznámit také s výstavou fotografií ze sbírky agentury Liechtenstein Marke-

ting ukazující především krajinu údolí Rýna a přilehlých hor. Vrcholem kulturního programu Dnů byl 

večerní koncert v nedalekém kostele sv. Rodiny, v jehož rámci prezentoval sbor Ensemble Versus pod 

vedením Vladimíra Maňase a sólisté Roman Hoza (baryton) a Ondřej Múčka (varhany) pásmo 

z hudebního díla lichtenštejnského skladatele Josefa Gabriela Rheinbergera a renesančního kapelníka 

Valtic Nicolause Zangia.  

Program Dnů završil ve čtvrtek dopoledne literární seminář na půdě Moravské zemské knihovny, ve 

kterém prezentovala své povídky lichtenštejnská spisovatelka Sabine Bockmühl. 

Dny lichtenštejnské historie se odehrály v rámci akce Týden humanitních věd na Filozofické fakultě 

MU a zároveň připomněly letošní oslavy 300 let vzniku suverénního lichtenštejnského knížectví. Akce 

navázala na loňské Dny české historie ve Vaduzu, jejichž náplní byly také přednášky na téma význam-

ných „osmičkových“ výročí českých dějin.  

Tomáš Dvořák 
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Collegium iuris Romani – zpráva o činnosti 

Collegium iuris Romani, založené při Katedře dějin státu a práva PrF MU za podpory Evropské společ-

nosti pro právní dějiny, tento podzim uspořádalo řadu akcí, zaměřených především na studenty 

právnické fakulty. První z nich byl výlet do rakouského Carnunta, na který pak navázal krátký výlet na 

archeologickou lokalitu Mušov dne 19. 10. Tato akce se uskutečnila při příležitosti Mezinárodního 

dne archeologie a na Mušově tak byl připraven i odborný výklad, který znatelně rozšířil okruh poskyt-

nutých informací oproti informačním tabulím, které jsou na lokalitě umístěny. 

Z již tradičních přednášek se v podzimním semestru uskutečnily tři. První se konala dne 5. 11. a před-

nášel doc. Jaromír Tauchen na téma Soukromé právo ve Třetí říši. Přednášku si přišly vyslechnout více 

než čtyři desítky studentů a rozvinula se také zajímavá diskuze. Na druhou přednášku dne 20. 11. 

přivítalo Collegium iuris Romani hosta ze Slovenska, kdy přijel prof. Jozef Beňa hovořit o otázkách 

slovenské autonomie v letech 1918-1939. Diskuze se následně stočila i k novodobým otázkám včetně 

dnešního náhledu na vztah České republiky a Slovenska. Třetí přednáška pak vybočila z tradičních 

historických témat, kdy se dne 28. 11. dr. Vojtěch Vomáčka z Katedry práva životního prostředí a 

pozemkového práva věnoval otázkám ochrany klimatu pod půvabným titulem Klimatický žal a jeho 

sdílení aneb Kdyby delfíni měli zbraně hromadného ničení. I v rámci této přednášky však zazněla ne-

dávná historie, zejména ohledně vztahu Sametové revoluce a požadavků na ochranu životního pro-

středí, které v roce 1989 hrály roli větší, než je dnes obecně známo. 

V úzké spolupráci s členy Katedry dějin státu a práva se také CIR snaží o co největší zapojení studentů 

do vědeckých aktivit. Byla tak touto cestou propagována nejen možnost psát diplomovou práci 

z římského práva nebo právních dějin, ale značný zájem u studentů nižších ročníků vzbudila i Student-

ská vědecká a odborná činnost (SVOČ). Dále se řada magisterských studentů účastnila ve dnech 21.-

22. 11. fakultní konference Dny práva, konkrétně katederní sekce Hranice – spolupráce, spory, přesa-

hy. Taková účast jistě přispívá k výraznějšímu zapojení studentů do vědecké komunity a může jim být 

znatelně prospěšná při jejich vlastní vědecké činnosti. 

CIR se rovněž osvědčilo jako platforma pro sdílení dalších akcí, jako jsou přednášky či konference 

zejména z oblasti obecné historie, ale samozřejmě i právních dějin a římského práva. V současné 

době také probíhá přeměna původně neformálního studentského uskupení na studentský spolek při 

Právnické fakultě MU. 

Lucie Mrázková 
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Zakládající členové CIR z řad magisterských studentů brněnské právnické fakulty. 

Zleva: Kateřina Končeková, Veronika Ondrášková, Štěpán Burda, Jakub Novák, Dita Čoláková,  
Martina Míková. 

 

 

Exkurze do Carnunta 

V sobotu 5. října 2019 uspořádalo Collegium iuris Romani (CIR) celodenní exkurzi do Carnunta, pozů-

statků římského města a vojenského tábora na břehu Dunaje, dnes ležících v Dolním Rakousku neda-

leko Vídně. Po asi dvouhodinové cestě program zahájila komentovaná prohlídka archeologického 

areálu, která kromě poutavého výkladu zahrnovala i návštěvu několika věrně zrekonstruovaných 

starořímských budov včetně obchodů, obytných prostor či lázní. Po konci prohlídky a drobném po-

ledním občerstvení následovala návštěva muzea s celou řadou dochovaných římských artefaktů, pře-

vážně spojených s činností císařského vojska na hranicích říše. Závěrem celé exkurze pak byla návště-

va římského amfiteátru a zbytků vítězného oblouku.  

Exkurze se zúčastnili brněnští studenti napříč ročníky, ale také například doc. Petr Dostalík 

z olomoucké fakulty, jehož právní i mimoprávní výklad byl vítaným obohacením, a za jeho účast mu 

patří velké poděkování. Upřímný dík patří i dalšímu zúčastněnému vyučujícímu, dr. Jakubu Razimovi, 

dále také Dopravnímu podniku města Brna za bezproblémové zajištění dopravy a v neposlední řadě 

ochotným organizátorkám, které dohlédly na hladký průběh celé akce. Věříme, že i přes občasný déšť 

se exkurze vydařila a že se v brzké době můžeme s CIRem těšit na další pokračování.  

Štěpán Burda 
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Fotografie z exkurze CIR do Carnunta 
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SEZNAM OBHÁJENÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ  
Z PRÁVNÍ HISTORIE A ŘÍMSKÉHO PRÁVA  

V ROCE 2019 
 

 

Katedra právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

Constitutio Criminalis Josephina a jeho vliv na rozhodovací praxi Apelačního soudu: Sexuální delikty v 

letech 1687-1727 (Josef Vacek) 

Majetkové poměry manželů v době císařů Augusta a Justiniána I. (Klára Juklíčková)  

Místní lidové soudy na Jablonecku (Zuzana Beerová) 

Pojetí přírůstku a akcese podle římského práva a jejich proměny (Marek Novák)  

Protektorát Čechy a Morava: právo nástroj nacistické expanze (Zuzana Pivarčeková)  

Provinční a městská správa v římské provincii Dalmatia disertační práce (David Termer) 

Velezrada a vlastizrada v historii českého práva (Patrik Novotný) 

Vývoj práva myslivosti na českém území od 2. pol. 18. století až po současnost (Jan Matis) 

Vývoj státního zastupitelství v letech 1848-1952 (Michaela Polívková)  

Vývoj systému a správy berních povinností v českých zemích (Martin Jecha) 

Vznik Ukrajinskej národnej rady v Prešove, úlohy a zastupovanie záujmov karpatských Rusínov (Vla-

dimír Feľbaba)  

 

Katedra dejín práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 

Dedičské právo v znení zákona č. 141/1950 Zb. (Tereza Močková) 

Dedičské právo v znení zákona č. 40/1964 Zb. (Eva Mária Gulánová) 

Deportácie Židov z územia Slovenska (S koncentráciou na zásadné historické a právnohistorické súvis-

losti) (Klaudia Majdanová)  

Formovanie povinného dielu v 1. ČSR (Michal Benek)  

Kodifikácia hospodárskeho práva v období socializmu (Štefan Gašpačovič)  

Kodifikácia občianskeho práva v období socializmu (Lenka Vilčeková)  

Kodifikácia trestného práva v období socializmu (Katarína Hmirčíková) 

Majetkové vzťahy medzi manželmi v historickom priereze (Jarmila Holá)  

Manželstvo v rímskom práve (Samuel Žilka)  

Obdobie ľudovodemokratického štátu a práva /1945-1948/ (Natália Šimkovičová) 

Odmeňovanie duchovných v období I. ČSR na Slovensku (Barbora Kúdelová) 

Postavenie a činnosť notára v právnom poriadku prvej ČSR a v súčasnosti (Ina Rosinová) 

Postavenie židovského obyvateľstva na území Slovenska v období uhorskej štátnosti (Lenka Balcová)  

Povinný podiel v znení zákonnej úpravy a súdnej praxe na Slovensku v období I. ČSR (Dalibor Jarabi-

ca) 

Pozemkové reformy v prvej ČSR (Lenka Ďatková)  

Právne postavenie nemanželského dieťaťa v novodobých dejinách Slovenska (Simona Králíčková)  

Právne postavenie ženy v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v 20. storočí 

(Erika Jedináková) 

Retribučné súdnictvo na Slovensku z pohľadu teórie a praxe (Dominik Chammout) 

Rodinné právo vo francúzskom Občianskom zákonníku (Kristína Mikulová) 
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Sudca ako tvorca práva? (Právno-teoretická a právno-historická reflexia) (Monika Martišková) 

Štátoprávne postavenie prvej Slovenskej republiky 1939-1945 (Matej Parimucha) 

Úprava základných ľudských práv a slobôd v Ústavnej listine prvej ČSR (Filip Tyč) 

Ústavné základy československého štátu v rokoch 1918-1938 (David Kudláč) 

Ústavné základy prvej Slovenskej republiky (Nikoleta Harmannová) 

Ústavnoprávne zmeny v Československu v rokoch 1948 a 1960 (Marián Hirner)  

Ústavný vývoj ČSSR od roku 1960 do roku 1989 (Andrej Roštár) 

Ústavný vývoj Francúzska v období revolúcie (1789–1799) (Veronika Sopóciová) 

Ústavný vývoj Francúzska v priebehu revolúcie (1789-1799) (Petra Tokárová) 

Ústavný vývoj Spojených štátov amerických v 19.storočí (Tomáš Kozma) 

Ústavný vývoj Veľkej Británie v 18. a 19. storočí (Petra Čuláková)  

Vývoj inštitúcie notárstva na území Slovenska po roku 1867 (Dominika Pivoňová) 

Vývoj ľudských a občianskych práv v Spojených štátoch amerických po 2. svetovej vojne (Dávid Ko-

zák) 

Vývoj postavenia samosprávy na území Slovenska počas prvej ČSR (Frederik Juhás) 

Vznik anglického parlamentu a jeho vývoj do začiatku revolúcie (Miroslava Slimáková)  

Vzťahy medzi rodičmi a deťmi a pestúnska starostlivosť v historickom vývoji (Veronika Miškeová)  

Zánik manželstva v historickom vývoji (Monika Hodáňová)  

Zásahy do ľudských práv a slobôd po roku 1948 (Juraj Babulic)  

 

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenského  

v Bratislavě 

Formovanie a vznik Československa a stabilizácia hraníc štátu (Marián Lizanec) 

Formovanie štátnych hraníc ČSR na území Slovenska v rokoch 1918-1947 (Michal Svýba) 

Komparácia slovenského a nemeckého spolkového práva vrátane vybraných aspektov anglickej úpra-

vy združovania (Emil Šulc) 

Komunistické symboly a legislatíva na Slovensku po roku 1989 (Terézia Čokynová)  

Právne postavenie príslušníkov chorvátskej národnostnej menšiny na území Slovenska (Katarína 

Bavlšíková)  

Prezident a jeho vzťah k vláde a parlamentu na Slovensku (v Československu) po roku 1918 (Barbora 

Ďurejová) 

Retribučný proces s Martinom Sokolom (Lenka Farkašová) 

Trestné stíhanie proti Štefanovi Svitkovi vo veci viacnásobnej vraždy (1987–1989) (Michaela Hotová) 

Tzv. cirkevné zákony z roku 1949 a ich aplikácia (František Ferančík) 

Vývoj inštitútu vlastníctva od predklasického rímskeho práva po Justiniánske právo (Filip Kozoň)  

Zánik otroctva v rímskom klasickom a poklasickom práve (Jenifer Vlčková)  

  

Katedra dejín štátu a práva, Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 

Obchodné právo v právnom systéme Česko-Slovenska po roku 1918 (Marcel Tomaník) 

Slovenská národná rada a protifašistický odboj v rokoch 1939-1945 (Dominika Egriová) 

Vznik ČSR a vývoj názorov na budúce postavenie Slovenska v novom štáte do prijatia ústavy ČSR 

(Miroslav Paller)  

Vývoj parlamentarizmu v Anglicku (Eva Kráľová) 
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Katedra dejín štátu a práva, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Diktatúry v dejinách rímskeho štátu (Erich Markocsy) 

Inštitúty súkromného práva podľa Chammurapiho zákonníka (Ivo Tatič) 

Komparatistika právneho poriadku starovekého Egypta a Chetitskej ríše (Katarína Ridošová) 

Kríza rímskej republiky a G. I. Caesar (Marcel Šoltýs) 

Kríza rímskej republiky a L. C. Sulla (Magdaléna Sedláčková) 

M. T. CICERO a jeho miesto v rímskych dejinách (Pavol Slivka) 

Najstaršie zákony ľudstva (právne poriadky štátov starovekej Mezopotámie, Prednej Ázie a 

starovekého Egypta) (Judita Šimonová) 

Politické, hospodárske a spoločenské pomery v Ríme na prelome republiky a cisárstva (Jakub Bobula) 

Postavenie osôb v právnych poriadkoch štátov Mezopotámie (Marianna Homzová) 

Právne a faktické postavenie pápeža v medzinárodnom práve (Annamária Kužmová) 

Právne základy vyhlásenia nezávislosti USA (Miroslava Trudičová) 

Právny inštitút manželstva podľa kánonického práva a rímskeho súkromného práva (Lea Molnárová) 

Príčiny úpadku a zánik rímskej ríše (Alexandra Oravčíková) 

Rímska rodina (Júlia Tomajková) 

Rímsko-právne inštitúty a ich vplyv na vývoj súčasného práva (podľa vlastného výberu s analýzou 

jedného inštitútu) (Matej Buša) 

Slovenská republika vojnového obdobia (Ján Onofrej) 

Slovenská republika vojnového obdobia (Simona Pažinková) 

Štátna organizácia Českého feudálneho štátu (Lucia Pištejová) 

Štátoprávny vývoj stredovekého Anglicka (Barbora Belianska) 

Trestné činy proti životu (historický vývoj v rokoch 1918-1989) (Monika Strivinská) 

Ústava 9. mája 1948 (Lukáš Bartek) 

Vznik diktátorských režimov v krajinách západnej Európy v 20. storočí (Peter Tokár) 
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OCENĚNÍ ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS PRO ROZVOJ  
PRÁVNÍ HISTORIE ZA ROK 2019 

 

 

Evropská společnost pro právní dějiny, z.s. uděluje od roku 2019 každoročně ocenění za celoživotní 

přínos pro rozvoj právní historie osobnostem, které v této oblasti dosáhly významných výsledků, a to 

obzvláště u příležitosti dovršení jejich životního jubilea. 

Dne 20. listopadu 2019 bylo uděleno ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie sloven-

skému právnímu historikovi z bratislavské právnické fakulty prof. JUDr. Jozefu Beňovi, CSc. U příleži-

tosti předání ocenění přednesl prof. Beňa na Právnické fakultě Masarykovy univerzity přednášku na 

téma „Otázky slovenské autonomie v letech 1918-1939“, kterou dále přetiskujeme. 

Jozef Beňa absolvoval v roce 1973 vysokoškolské studium práva a od téhož roku byl učitelem na 

Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V roce 1979 úspěšně ukončil studium vědecké 

aspirantury a stal se kandidátem právních věd s vědeckým titulem CSc. V roce 1988 byl jmenován 

docentem a v roce 2002 se habilitoval na základě monografie „Vývoj slovenského právního pořádku.“ 

V roce 2003 bylo zahájeno inaugurační řízení na téma „Legalita a legitimita dekretů prezidenta ČSR a 

nařízení SNR (1944–1946).“ Do kontextu inaugurace patří také monografie „Slovensko a Benešovy 

dekrety“ (2002). V roce 2004 ho prezident Slovenské republiky jmenoval profesorem v oboru dějin 

státu a práva. Zastával také funkční místo profesora a vedoucího Katedry právních dějin UK PF 

v Bratislavě. Koncem akademického roku 2019, s dovršením svých sedmdesátých narozenin, ukončil 

svůj pracovní poměr. 

Jako vysokoškolský učitel zpracoval učební texty pro předměty, ve kterých pedagogicky působil, a to: 

„Moderní dějiny státu a práva zemí střední a východní Evropy“ I a II. díl (1992), monografie „Meziná-

rodní právo a státy střední a východní Evropy po roce 1917/1918“ (1999), učebních text: „Současné 

dějiny práva zemí Evropy: Ústavní právo států Evropy ve 20. století.“ (1998); a dále je editorem chres-

tomatie ve třech svazcích „Prameny k dějinám práva: Starověk, Středověk a Novověk“ (2006, 2007, a 

2009). Ve vědecké oblasti publikoval studie, řešil grantové projekty v následujících tematických oblas-

tech: dějiny sovětského trestního práva, práva zemí střední a východní Evropy, slovenská národní 

státnost, geneze, konstituování (1944–1993), defašizační zákonodárství Česko-Slovenska (1944–

1946), kontinuita a diskontinuita právního pořádku na Slovensku ve dvacátém století a k dějinám 

mezinárodního práva. Mezi nejdůležitější monografie autora náleží práce „Diskontinuitní kontinuita 

slovenských ústavních dějin“ (2014). Čerpal při její tvorbě z vlastního historickoprávního bádání, pro-

hloubil v něm teoretické právní poznání, vypracoval originální vymezení pojmu „kontinuita v právu“ a 

aplikoval ji na vývoj československého práva. Poukázal při tom na to, že východiskem slovenského 

ústavního vývoje je první nařízení Slovenské národní rady vydané 1. září 1944 o vykonávání zákono-

dárné, vládní a výkonné moci na Slovensku. Federace ČSSR byla po překonání vývojové diskontinuitní 

unitární republiky s asymetrickým modelem návratem k tomuto východiskovému stavu, který se po 

negaci této negace jako by symbolicky dovršil znovu 1. září, ale až roku 1992, přijetím Ústavy SR.  

V letech 2012 až 2017 byl členem redakční rady časopisu „Právněhistorické studie“ na Karlově uni-

verzitě v Praze. V současnosti je členem redakční rady časopisu „Journal on European History of Law“. 

Zastává také post člena vědecké rady „Encyklopedie českých právních dějin“.  
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Zleva: Jiří L. Bílý, Karel Schelle, Jozef Beňa, Jaromír Tauchen, Ladislav Vojáček 

 

 
Zleva: Jozef Beňa a Ladislav Vojáček 
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Z DOSUD NEVYDANÝCH PAMĚTÍ KARLA ENGLIŠE 
 

 

Pár slov úvodem 
 

Díky laskavé péči a svolení Englišovy rodiny, zvláště paní Mgr. Barboře Horákové, panu MUDr. Fran-

tiškovi Plhoňovi, paní Jitce Englišové a panu Mgr. Vítu Pokornému, jsme mohli prostudovat dva dosud 

nevydané rukopisy profesora Karla Engliše. Profesor Engliš je nazval „Tož poslouchejte“ a „Rozmarné 

příhody“. Jak už názvy napovídají, nejedná se výjimečně o odborné práce, ale o krátké literární minia-

tury či postřehy a vzpomínky na lidi, se kterými přicházel do styku, krátké komentáře dobových udá-

lostí apod. Co je však překvapivé (Engliš, který měl na dobových fotografiích vždy vážný až zasmušilý 

výraz), že obě tyto práce jsou psány v laskavém a humorném tónu.  

Engliš mnohé významné osobnosti politického života, např. T. G. Masaryka, A. Švehlu, J. Malypetra a 

další, i řadu událostí první republiky popisuje s vtipem a elegantním nadhledem. Četl jsem Englišovy 

vzpomínky s velkým zaujetím a okouzlením. Musím říci, že mně tyto úsměvné historky vypověděly o 

první republice leckdy více než sáhodlouhé odborné historické statě. Englišem se zabývám více než 

třicet let a proto bylo pro mě objevení těchto rukopisů velkým a příjemným překvapením.  

Pro čtenáře bulletinu jsme vybrali společně s PhDr. Martinem Hlaváčem dvě vzpomínky, které mají 

bezprostřední vztah k Masarykově univerzitě: „První promoce na Masarykově universitě“ a „Rektor-

ský řetěz pro Masarykovu universitu“.  

I když historka s rektorským řetězem byla několikrát publikována (já osobně jsem ji četl několikrát 

z různých podání a vždy trochu jinak), tentokrát má čtenář možnost si ji přečíst v podání „člověka, 

který byl u toho“. A jaké je to překvapení, když zjistíte, že všechno (jak praví starý moudrý rabín) bylo 

trochu jinak. 

Tyto vzpomínky berte jako malou upoutávku, neboť pevně věříme, že se nám v dohledné době podaří 

společně s nakladatelstvím Masarykovy univerzity vydat soubor těchto vzpomínek kompletně celý. 

Závěrem ještě malá ediční poznámka. Z důvodů zachování autenticity Englišova textu jsme ponechali 

rukopis v původní dobové podobě (např. Engliš všude píše „medajle“ místo dnešního tvaru „medai-

le“).  

Jiří Blažek 

 

 

První promoce na Masarykově universitě 
 

Také primát! Protože není určeno, že ten, kdo dělal na jedné universitě rigorosa, musí též na téže 

universitě promovat, našel se mladý právník, který udělal rigorosa v Praze, ale řekl si, že bude prvním 

doktorem Masarykovy university, a přihlásil se u nás k promoci. Měl k tomu právo, a konečně do-

znejme, nebylo nám to nevítané, ne tak pro taxy, jako proto, že jsme mohli v Brně veřejně ukázat, že 

už děláme doktory. Děkanem právnické fakulty byl František Weyr a já jsem byl rektorem. 

Přišel den promoce. Neměli jsme ani talárů, ani řetězu, ani vyšňořených pedelů, ani zvláštní auly. 

Chudí lidé vaří jako z vody. Prostorná síň Alumnátu ve Smetanově ulici, kde byla umístěna právnická  
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fakulta, sloužila za aulu, katedrový stůl se třemi židlemi za „promoční oltář“, a byli jsme oděni „sa-

lonně“, prostě. 

Přišla hodina promoce. Přišel jsem na děkanát, kde byl už děkan Weyr ve slavnostní náladě, usmíval 

se přiměřeně a kouřil cigaretu za cigaretou. „Tak máme ještě pět minut času“, povídá, „to stačí právě 

ještě na jednu cigaretu.“ „Máš všechno v pořádku?“, prohodím. „To se ví“, odsekne Weyr. „A prosím 

tě, kde máš doktorský diplom?“, tážu se. „Na ten jsem úplně zapomněl“, škrábe se Weyr v největších 

rozpacích za uchem. Na to jsem vytýkal Weyrovi, že diplom se v pouzdře podává promovanému, když 

složil slib. Že nemá nic v pořádku, že se o nic nestará, že je „šmodrcha“ atd. Weyr napřed poslouchal 

schlíple jsa si vědom viny, ale po chvíli ho přešla trpělivost, převzal slovo, že si tady (na děkanátě) 

nedá nikým poroučet, tam že on je pánem, že mě odtud vykope atd. Čím víc se rozčiloval – on, velký 

dobrák –, tím více dráždil k smíchu. Konečně přišel diplom a nastoupil průvod – pedel, student, pro-

motor, děkan, rektor, a zasedli jsme na pódiu kolem prostého stolu a Weyr začal: „Vaše Magnificen-

ce, je mně obzvláštní ctí.“ Když jsem si při tom vzpomněl na scénu před pěti minutami na děkanátě, 

zdržel jsem se smíchu jen kousáním do rtu, ale kandidát dostal při promoci můj doktorský diplom, to 

se ví, že jej musel vrátit. 

Pozn. red.: První promoce se konala v roce 1920. Promovaným byl JUC. Viktor Rudiš (1893–1939), syn 

známého brněnského advokáta Felixe Rudiše (1856–1942), mj. také průkopníka cyklistiky v Brně. Vik-

tor Rudiš si vzal Zdenku Škardovou, a stal se tak švagrem prof. Jaromíra Sedláčka, který jim byl také 

svědkem na svatbě (1920).  

K průběhu první promoce srov. WEYR, František. Paměti 2. Za republiky (1918–1938). Brno: Atlantis, 

2001, s. 46–47.  

 

 
Biskupský alumnát mezi ulicí Antonínskou a Smetanovou – první sídlo brněnské právnické fakulty (AMU) 

 

Rektorský řetěz pro Masarykovu universitu 

Když byla zřízena druhá česká – Masarykova – universita, na Moravě, pečoval jsem jako první její 

rektor o to, aby dostala zakládací listinu od T.G. Masaryka jako má Karlova universita od Karla IV. Na 

můj podnět přichystalo tedy ministerstvo listinu na pergamenu, umělecky provedenou, v kůži bale-

nou atd. Byla, sjednána zakládací slavnost, která se měla konati v moravském sněmu, kde už měl 

každý určeno své místo. Ale T.G.M. onemocněl, slavnost byla odložena, já jsem odešel v dubnu do mi-  
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sterstva financí, nikdo dále věc nepoháněl a tak uplynul celý rok školní, a pak se zdálo už pozdě zaklá-

dat universitu, která už má rok činnosti za sebou. Po letech jsem chtěl alespoň dostati onu zakládací 

listinu, avšak i na to bylo pozdě. Nebyla svého času podepsána T.G.M. ani kontrasignována tehdejším 

ministrem školství Habrmanem. Zatím Habrman zemřel, a podpis presidentův, který ho ani nebyl 

ochoten připojiti ke starému datu bez kontrasignace, nebyl možný. To mě velmi mrzelo a hledal jsem 

náhradu. Uvažoval jsem proto o insigniích pro universitu. Myšlenka se mi vrátila jako blesk, když měl 

T.G.M. 85 let a od vlády dostal ve zlatě medajli, která se pak razila pro obecenstvo na jeho počest ve 

stříbře a bronzu. Tu medajli musím dostat pro rektorský řetěz. Současně se mě Baťa ptal, jak uctít 

narozeniny presidentovy. Hola, tak to spojíme. Baťovi jsem poradil (mezi jiným ovšem), aby dal 

50.000 Kč na rektorský řetěz pro universitu, a vyslanci Janu Masarykovi, který byl u otce na Lánech, 

jsem věc vyložil a psal mu, aby otci přednesl můj návrh. Na druhý den Jan telefonoval, že se otci myš-

lenka velmi líbí a že medajli dostanu. („To bude insignie“ – dodal Jan, „a ne ty, o které se teď v Praze 

perou, ty mosazné plíšky od různých Habsburgů.“) Věděl jsem ovšem, že věc nebude tak snadná, 

protože jsme udělali účet bez hostinského – bez dárce: vlády. Ale chtěl jsem se zajistiti a rychle jsem 

dal do Lidových novin zprávu, že se president rozhodl věnovati medajli pro rektorský řetěz Masaryko-

vy university. Ani jsem nebyl na druhý den příliš překvapen, když jsem četl ve všech novinách, které 

převzaly zprávu v Lidových novinách, že zpráva není pravdivá, postrádá podstaty atd. No, počkáme, 

povídám si: Týž den telefonuje Dr. Schieszl z kabinetní kanceláře a prosí mě pro Boha, abych nic dále 

do novin nedával. „No když dostanu medajli, tak co bych psal? Ale dostat ji musím.“ „Přijdu za Te-

bou“, praví Schieszl. Přišel i s medajli. Přines medajli v kapse a skoro ji hodil na stůl: „Tedy tu ji máš, 

ale co pak Ti ji smím dát? Vláda je proti tomu, aby president dále daroval, co od ní dostal k jubileu.“ 

„Ale přece to není zneuctění daru, přijde-li do "monstrance" rektorského řetězu. Bude lépe, když 

medajli podědí děti od Olgy a budou si s ní kutálet?“ „Tak to běž vyložit Malypetrovi a Šrámkovi!“ 

„Také půjdu.“ „Pro Boha, nechoď, ale co máme dělat?“ „Musím dostat ekvivalentní náhradu, jinak 

veřejně napíšu (bylo to v roce 1935), že původní zpráva, je pravdivá, že za ni ručím, ale že vláda maří 

presidentovi splnit slib. Celou Moravu poštvu.“ „A byl bys spokojen, kdyby se dala razit nová medajle 

jen pro tento účel?“ „Ano, ale pak by to musilo býti na ni vyraženo, že byla ražena pro tento účel.“ 

Tak se stalo. Španiel udělal návrh medajle s výraznější hlavou a s věnováním na druhé straně. Ale teď 

zas nebylo peněz. Obrátil jsem se tedy na ministra Trapla. „Pan president dá v mincovně razit novou 

jedinou medajli pro rektorský řetěz Masarykovy university. Nebudeš přece taková špína, že bys za to 

něco chtěl?“ Tak to bylo smluveno, že to bude zadarmo! Na řetěz jsme měli peníze od Bati a pan pre-

sident na radu Španielovu dal i řetěz (stříbrný, pozlacený) podle návrhu Španielova. Daru Baťova, bylo 

použito k zakoupení řetězů děkanských (spolu s některými dary jinými). Nyní jsem honil Španiela i 

mincovnu, protože pan president stonal stále (byl částečně raněn mrtvicí, pravá ruka, část jazyka), a 

přece musil sám odevzdati insignie, aby měly patinu dárce. Konečně jsem byl z kabinetní kanceláře 

uvědomen, a, pozván spolu s rektorem Krejčím (germanistou) do Lán, abychom řetěz převzali. Pan 

president byl – ač těžce vstával a pomalu mluvil – v dobré míře, měl zjevně radost nad naší radostí. 

Byl při odevzdání kancléř Šámal (rektorát má fotografie; dal jsem poříditi též fotografie řetězu a me-

dajle). Při rozhovoru po odevzdání řetězu se obrátil T.G.M. opětovně na mne. „Dávejte mi pozor na ty 

finance! Vy mně musíte o tom něco říci!“ Pak se omlouval, že těžce mluví: „Víte, jak všechno vím a 

dobře sleduji, ale mluví se mi těžko. No, však jsem se už nažvanil dost“, řekl žertovně a smál se na 

celé kolo. Když jsme se rozcházeli, tak za mnou ještě volal: „Ale na ty finance mi dávejte pozor!“  



Strana | 32  

 

 

 
Předání rektorského řetězu v Lánech – zleva K. Engliš, TGM, J. Krejčí a P. Šámal (AMU)  

 

Poznámky 

1. JUDr. Josef Schieszl (1876–1970): významný československý politik, poslanec Revolučního ná-

rodního shromáždění. Působil mimo jiné i jako vedoucí politického odboru Kanceláře prezi-

denta republiky T. G. Masaryka.  

2. Jan Malypetr (1873–1947): český pravicový politik, člen Republikánské strany českosloven-

ského venkova (agrárníci). Byl předsedou vlády v letech 1932–1935, poté byl předsedou Po-

slanecké sněmovny Národního shromáždění.  

3. Msgr. ThDr. Jan Šrámek (1870–1956): dlouholetý předseda Československé strany lidové. Pů-

sobil ve většině vlád první republiky, mimo jiné byl ministrem železnic, ministrem pošt a tele-

grafů, ministrem veřejného zdravotnictví, ministrem sociální péče aj. V letech 1940–1945 byl 

předsedou londýnské exilové vlády.  

4. Otakar Španiel (1851–1955): významný český sochař a medailér, profesor na UMPRUM a 

Akademii výtvarných umění, člen ČAVU. 

5. Englišem bylo na okraji stránky tužkou poznamenáno, že zlato věnovala Národní banka.  

Pozn. red.: Předání rektorského řetězu zástupcům Masarykovy univerzity presidentem Masarykem 

proběhlo na zámku v Lánech 30. srpna 1935. Nové insignie byly veřejnosti poprvé představeny 

v červnu 1936 při první návštěvě Brna dr. Edvarda Beneše ve funkci prezidenta republiky.     

Blíže srov. Encyklopedie města Brna:  

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=1125 

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=1125
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PŘEDNÁŠKA PRONESENÁ NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU 
 

„OTÁZKY SLOVENSKÉ AUTONOMIE V LETECH 1918–1939“ 
 

JOZEF BEŇA 
 

 

Úvod  

Riešenie problematiky a autonómie Slovenska v Československu - mohla mať dve podoby:  

• Územne – administratívnej autonómie;  

• Národne – územnej autonómie - so štátoprávnou dimenziou.          

Právny kontext vzniku ČSR – ako národného štátu, a ďalej legitimita jeho kreovania, resp. konštituo-

vania – je imanentnou súčasťou riešenia tejto problematiky. Tvorí východiskový a všeobecný predpo-

klad úvah, koncepcií, konštrukcií o autonómii Slovenska v tomto období, pretože tie určovali aj prís-

tup a formu k jej realizácii. 

Predkladám tri aspekty vzniku ČSR. Legitimita ustanovenia tohto štátu je opretá a vychádza z práva 

národa na sebaurčenia, zo zásady, ktorá sa v priebehu I. svetovej vojny, stala všeobecnou zásadou 

medzinárodného práva:  

I. Československý štát vznikol – na základe práva na sebaurčenie JEDNOTNÉHO ČESKOSLOVEN-

SKÉHO NÁRODA;  

II. Vznikol na základe práva na sebaurčenie dvoch suverénnych národov, rovnoprávnych náro-

dov – ČESKÉHO NÁRODA a SLOVENSKÉHO NÁRODA;  

III. Tretiu možnosť predstavovalo tvrdenie, že československý štát ZAPOČAL LŽOU (prvou, jed-

nou a jedinou) – lžou že JESTVUJE ČESKOSLOVENSKÝ NÁROD. Teda, že československý štát 

vznikol na základe práva na SEBAURČENIE – nejestvujúceho, predstieraného, fiktívneho, vy-

konštruovaného národa. Znamenalo by to, že ČSR je nelegitímnym útvarom. Bol to výrok 

vodcu a ríšskeho kancelára A. Hitlera, dňa 23. septembra 1938 v športovom paláci v Berlíne.  

Preskúmajme jednotlivé modality vzniku ČSR a pokúsme sa uviesť ako v realite uvažovalo a konalo 

v otázke autonómie Slovenska.  

I.  

Československý štát – vznikol na základe uplatnenia a realizácie práva československého národa na 

sebaurčenie. 

Ako sa chápal a vykladal pojem československý národ? Mohol sa chápať v dvoch dimenziách. A to 

ako: 

a) etnický národ – a v etnickej jednota, ako etnicky jednotný československý národ; alebo ako  

b) politický národ (ktorý by bol pospolitosťou „občanov ČSR“. Takáto pospolitosť sa však mohla vy-

tvoriť až po konštituovaní ČSR, t.j. pre vznikom štátu a v prvom období po vyhlásení štátu česko-

slovenský národ ako politický národ, nemohol jestvovať);  
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c) ponúkam tretiu hypotetickú možnosť a to, že jednotný československý národ jestvoval ako sub-

jekt medzinárodného práva, a po ustanovení ČSR aj ako subjekt ústavného práva českosloven-

ského, prípadne následne aj správneho práva.  

K úvaha o jednotnom československom národe, ako o národe v etnickom (jazykovom) zmysle, teda 

jazykovo jednotného národa, hovoriaceho tým istým jazykom nebola v dejinách českého 

a slovenského národa úplne neznáma. Poznali a rozvíjali ju veľkí predstavitelia národov, Ján Kollár 

a Pavol Šafárik. Predovšetkým to bol Ján Kollár, ktorý sa po prijatí spisovného slovenského jazyka 

v roku 1843 Ľudovítom Štúrom a jeho družinou, postavil za jednotný československý jazyk, teda aj za 

jednotný československý národ napísaním spisu „Hlasové o potřebě vzájemné jednoty pro Čechy 

Moravany a Slováky“. Obsahovala ostrú kritiku jazykovej odluky, prijatím stredoslovenského nárečia 

za literárny jazyk Slovákov. Literárny slovenský jazyk sa medzi ľudom aj vzdelancami ujal a tak bol 

spisovným jazykom aj v roku 1918.  

Práve v roku 1918 riešil otázku národa a jazyka československého, T. G. Masaryk a to v spise „Nová 

Evropa s hlediska slovanského“. Dospel v nej aj k myšlienke, k téze, ktorá znela, že „slovenčina je 

archaickým dialektom českého jazyka“. Archaickým v tom zmysle, že maďarský útlak znemožňoval 

slobodný literárny život na Slovensku a tým aj rozvoj slovenského jazyka. Slovenčina preto zostala vo 

vývoji v minulom, či dávnom období. Následkom toho vznikla v dôsledku dlhodobého odlúčenia tých-

to jazykov odlišnosť slovenského jazyka od českého. V praktickom živote bolo známe, že každý Slo-

vák, každý Čech aj nevzdelaný rozumel jazyku druhého. Považoval to za vzniknutý, dočasný stav – 

a videl budúcnosť perspektívu v tom, že spoločné jestvovanie, spolužitie v jednom štáte – prispeje 

k zblíženiu oboch jazykov, resp. postupnému zblíženiu slovenského jazyka s českým jazykom. Z týchto 

súdov T. G. Masaryka možno vyvodiť záver, že Česi a Slováci tvoria československý národ, je to jeden 

národ, ktorý hovorí dvomi jazykmi.1 A vzhľadom na ich blízkosť, zrozumiteľnosť, perspektívu zbližova-

nia – je možné, aby v Československom štáte – sa používali – dva jazyky – a dvojjazyčnosť nebude na 

škodu, nebude ani v rozpore v rozpore s jednotou štátu.  

Myšlienky zakladateľa ČSR T. G. Masaryka, vytvorili takto vlastne etnické traktovanie – pojmu jednot-

ný československý národ – s dvomi jazykmi pre vznikajúci a potom pre jestvujúci československý štát.  

Predbehnem z hľadiska časového opis vývoja tejto problematiky. Zbližovanie oboch jazykov sa nedo-

siahlo. V roku 1932 – Matica slovenská v Martine, príslušný orgán vedený prof. Janom Vážny (z Karlo-

vej Univerzity v Prahe) pripravovala kodifikáciu slovenského jazyka. Dostalo sa do nej viaceré prvky 

a momenty, urýchleného zbližovania slovenského jazyka a to v prospech českých výrazov. Uvedený 

postup vyvolal značné pobúrenie, slovenských politikov a najmä spisovateľov, ktorí odmietali túto 

kodifikáciu. Zbližovanie teda reguláciou jazyka nenastalo.2 Udalosti, ktoré boli v neprospech približo-

vania jazykov sa udiali v Bratislave v roku 1936 – Českí univerzitní profesori, (ale aj českí učitelia na 

gymnáziách meštianskych školách vlastne svojim pedagogickým pôsobením slovakizovali. Podľa 

právnych noriem patriacich do správneho práva (údajov na vysvedčeniach, diplomoch vyučovacím 

predmetom bol jazyk československý (na Univerzite Komenského – univerzitný senát – profesori – 

vykladali ustanovenie jazykového zákona súčasti ústavnej listiny – o práve používať český jazyk na 

Slovensku, ako právnu oporu pre svoj postup pri prednáškach. Mládežnícka organizácia HSĽS 

s názvom „Akademická garda“, v uliciach Bratislavy, vo vestibule univerzity a v posluchárňach robili  

 

 
1 MASARYK, T. G.: Nová Evropa. Stanovisko Slovanské. (nákladem Gustava Dubského v Praze). 1920. s. 151.  
2 Por. Rozruch okolo nových pravidiel slovenského pravopisu (1931 – 1932). In. Slováci vo víre tridsiatych rokov. 
S. 90 a n. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XII. b/. Bratislava 2014.  
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výtržnosti pod heslom „Na Slovensku po Slovensky“. Bol to vlastne ďalší zásah proti vytváraniu jed-

notného jazyka dvoch národov3.   

Reálny vývoj v demokratickom ČSR nepostupoval v súlade s tendenciou, ktorú načrtol T. G. Masaryk. 

Nesmeroval k nej. Odchýlil sa o nej a vzápätí rozišiel sa s ňou. Vzťah českého jazyka a slovenčiny ne-

šiel k jazykovej integrácii, aj z dôvodov jazykovedných aj z dôvodov – politických postupoval inak.  

Známe je že nielen veľkí učenci, národní buditelia J. Kollár a P. J. Šafárik trvali a presadzovali že Česi 

a Slováci tvoria jeden národ, nielen T. G. Masaryk jazykovedne odborne dokazoval, že jestvuje jed-

notný národ československý, ktorý hovorí (zatiaľ) dvomi jazykmi, ale a j uznávaní predstavitelia náro-

da doma, ktorí vytvorili Slovenskú národnú radu ako legitímny orgán slovenského národa a ľudu pou-

žívali rovnakú terminológiu. Politicky a právne relevantným spôsobom tak urobili v Deklarácii sloven-

ského národa v jej obsahu, ktorú prijali v Martine dňa 30. októbra 1918. Použili v nej tri varianty po-

menovania Slovákov ako etnickej pospolitosti. Jediný raz ich deklarácia označila za „slovenský národ 

na Slovensku, ale až dvakrát v prvej časti deklarácia použili formuláciu o ich vzťahu, väzbe s českým 

národom. Najskôr použili formuláciu že tvoria „čiastku (rečove i kultúrno – historicky) jednotného 

česko – slovenského národa“, a tretí krát použili ešte užší pomer a to v tom zmysle, že sa označili za 

„slovenskú vetvu českého národa“. Po týchto formuláciách v prvej časti deklarácii s vlastnou identifi-

káciou, v jej druhej časti formulovali už svoje požiadavky jednoznačne a to tak, že žiadali „pre česko – 

slovenský národ neobmedzené samourčovacie právo na základe úplnej neodvislosti“. Nežiadali iba 

vytvoriť nový právny stav, vytvoriť nový štát, ale súčasne v deklarácii súčasne vyjadrili svoj súhlas 

s novoutvoreným medzinárodným právnym položením a to so vznikom československého štátu, ktorý 

bol vyhlásený a uzákoneným Národným výborom československým a o ktorom sa martinskí deklaran-

ti dozvedeli až s oneskorením dvoch dní4.  

Znamenalo to, že aj SNR – požadovala sebaurčenie pre jeden národ, a to (podľa dikcie a litery) pre 

jednotný česko – slovenský národ, ktorý obýval jednu časť územia v Rakúskom cisárstve a druhu časť 

územia v Uhorskom kráľovstve, teda v dvoch štátoch, štátnych útvaroch, ktoré tvorili zväzok štátov, 

medzinárodnoprávny zväzok, pričom každý z týchto štátov mal vlastnú suverenitu, 

s nedotknuteľnosťou svojho štátneho územia. Právo na sebaurčenie až do dosiahnutia štátnej samo-

statnosti si týmto neuplatňovali dva národy, český národ a slovenský národ oddelene a samostatne 

v dvoch rozličných štátoch, ale právo na sebaurčenie si uplatňoval jeden národ, „jednotný česko – 

slovenský národ“ naraz a súčasne s cieľom dosiahnutia a vytvorenia jedného štátu, jednotného štátu, 

bez ohľadu na to, v ktorom ešte jestvujúcom, ale už zanikajúcom štáte sa územie tohto novovznikajú-

ceho štátu nachádzalo. Ak by si právo na sebaurčenie, právo na vytvorenie národného štátu, uplat-

ňovali dva samostatné národy, uplatňovali by si ho oddelene. Každý z nich by musel prejaviť spôsobi-

losť, prejaviť silu, aby bol schopný oddeliť sa, odtrhnúť sa od štátneho teritória toho ktorého štátu. 

Český národ spôsobilosť a silu oddeliť sa od rakúskeho cisárstva dokázal, plne ju realizoval. Slovenský 

národ svoju spôsobilosť, silu – oddeliť sa od uhorského kráľovstva by musel preukázať aj mocenskými 

prostriedkami, vrátane vojenských. Ako ukázal priebeh presadzovania suverenity československého 

štátu na území Slovenska v novembri a v decembri 1918, Slovenská národná rada nedisponovala 

v tom čase takýmito prostriedkami. Oslobodenie Slovenska od uhorského (maďarského) štátu, bolo 

možné a dosiahlo sa silami československých légií, československého vojska a českých odborných síl 

do štátnej správy, justície, ale aj železničiarov, poštárov. Koncepcia jednotného československého 

 
3 Por.: Demonštrácie študentov Univerzity Komenského pod heslom „Na Slovensku po slovensky“. In. Pramene 
k dejinám Slovenska a Slovákov. XII. b/. Slováci vo víre tridsiatych rokov., s. 29 a n. Bratislava 2014.  
4 Por. Deklarácia slovenského národa (Turčiansky svätý Martin), 30. Októbra 1918, s. In: dokumenty slovenskej 
národnej identity a štátnosti. I. Bratislava 1998.  
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národa v realite vytvorenia ČSR znamenala, že československý národ bol subjektom medzinárodného 

práva (uznali ho tak štáty – mocnosti dohody, uznali jeho právo na vytvorenie národného štátu, vrá-

tane jeho územia). Jednotný československý národ pôsobil pri vzniku ČSR aj ako subjekt ústavného 

práva, ktorého štátne teritórium odo dňa jeho vzniku tvorili tzv. historické krajiny (Čechy, Morava, 

Sliezsko) rozšírené o územie Slovenska, mal jednotné štátne občianstvo (odborníci – úradníci Česi, 

mohli pôsobiť aj na území Slovenska). V prípade druhej varianty, že by si právo na sebaurčenie uplat-

ňovali dva národy, žiadalo sa a bolo nevyhnutné aby sa odčlenili, oddelili od štátov, ktorých územnou 

súčasťou boli, a ďalej po svojom konštituovaní by tieto dva národné štáty museli uzatvoriť medziná-

rodnú zmluvu o vytvorení buď medzinárodnoprávneho, alebo ústavnoprávneho zväzku, eventuálne 

o zlúčení jedného z nich do druhého útvaru a tým by došlo aj k jeho zániku.  

Z týchto úvah a poznatkov možno usudzovať, že koncepcia vzniku československého štátu na základe 

práva jednotného československého národa na sebaurčenie jej aplikovanie v praxi bola pre vznik 

štátu mimoriadne dôležitá a priniesla priaznivé výsledky. Pojem jednotný československý národ pri 

jeho etnickom chápaní zodpovedal vedeckým a odborným názorom popredných učencov a ústavno-

politickým dokumentov, prejavom suverénnej vôle jej zvrchovaných orgánov. Iné názory 

a stanoviská, že ČSR je a bude spoločným štátom dvoch národov, sa uplatnili s podstatným vplyvom 

až v neskorších rokoch. Dodatočne sa potom koncepcia jednotného československého národa pova-

žovala za účelovú koncepciu teda do istej miery za umelú, želanú, či predstieranú koncepciu. Za úče-

lovú sa táto koncepcia považovala z dvoch aspektov – vnútropolitického (domáceho), československý 

národ predstavoval spoľahlivú väčšinu v Československo, s 3 miliónovou nemeckou a viac ako polmi-

liónovou maďarskou väčšinou, a po druhé z medzinárodnopolitického aspektu – a to pri presadení 

a realizovaní práva na sebaučenie. Podčiarknuť však treba, že autori tejto koncepcie, medzi nimi na 

prvom mieste dr. E. Beneš, jeden z trojice zakladateľov štátu – trval možno povedať až do konca svo-

jich dní, svojho života, že koncepcia, doktríny československého štátu je z jeho vedeckého pohľadu, 

trvalá, oprávnená a nemenná. Názor zakladateľa štátu, tvorcu jeho medzinárodnoprávneho uznania, 

ako štátu československého národa, ktorý obýva územie Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska sa ne-

zmenil. Význam skutočnosti a právneho názoru par excelence pre legitimitu vzniku štátu malo aj sta-

novisko legitímnych predstaviteľov Slovenska vyjadrené v Deklarácii slovenského národa, ktorí rov-

nako ako tajomník Československej národnej rady v Paríži a vzápätí minister zahraničných vecí nové-

ho štátu požadovali právo národov na sebaurčenie česko – slovenského národa. Obsah sebaurčovacej 

a zakladateľskej vôle predstaviteľov domácich štátotvorných síl bol totožný. Nie je známe ani 

v dostupnej literatúre o genéze a konštituovaní československého štátu, že by sa slovenskí predstavi-

telia združení v SNR špeciálne dohodli s predstaviteľmi českého odboja v Prahe (Národný výbor čes-

koslovenský) a predstaviteľmi československého zahraničného odboja v Paríži (Československá ná-

rodná rada, potom dočasná vláda) o tom, že budú používať, argumentovať a uplatňovať princíp 

a zásadu sebaurčenie, vytvorenia štátu jednotného česko – slovenského národa. S veľkou pravdepo-

dobnosťou možno tvrdiť a uviesť, že k tomuto pojmu sa dopracovali samostatne, v podstate paralel-

ne, že ich úvahy boli ústretové, príbuzné a viedli k rovnakému záveru. Uplatnenie sebaurčenia česko-

slovenského, nie sebaurčenia dvoch národov, a to sebaurčenie českého národa ako aj sebaurčenia 

slovenského národa bolo rozhodujúcim faktorom aj v medzinárodných vzťahoch, v medzinárodnom 

práve pre akceptovanie vzniku československého štátu mocnosťami Dohody, ktoré v tom čase určo-

vali vytvorenie novej štruktúry štátov v strednej Európy. Možno s veľkou pravdepodobnosťou pove-

dať, že mocnosti Dohody, konkrétne Francúzska, USA, Veľkej Británie, aj Talianska, aj Japonska prijali 

sebaurčenie a vytvorenie nového štátu, práve, a iba jedného národa a to jednotného česko – sloven-

ského národa. Požadovanie, presadzovanie a uplatnenie práva dvoch národov na štátne sebaurčenie, 

požadovanie sebaurčenia pre český národ a súčasne aj požadovanie sebaurčenia pre slovenských  
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národ, a následne riešenie ich vzájomného vzťahu, medzinárodnými a ústavnými prostriedkami, by 

mocnosti Dohody najväčšou pravdepodobnosťou neprijali, ba dokonca odmietli. Koncepcia sebaur-

čenia jednotného československého národa sa tak v medzinárodnej praxi preukázala, overila ako 

optimálna forma, zásada medzinárodného práva na ktorej sa konštituovala československá republika.  

EXKURZ:  

V Martinskej deklarácii nie v nej priamo výslovne a priamo, ale v uznesení výkonného výboru SNR 

prijatom o deň neskôr, a to 31. októbra 1918 sa uviedla formulácia: že po nastúpení prechodnej do-

by, najďalej do desať rokov, upraví sa štátoprávny pomer dosiaľ v Uhorsku žijúcej vetvy nášho národa 

dohovorom medzi legálnymi zástupcami zo Slovenska z jednej strany, z Čiech, Moravy a Sliezska – 

z druhej strany. To sa malo hlásať medzi ľudom. V citovanom uznesení je obsiahnutý výraz o „vetve 

národa v Uhorsku“, ktorý je v súlade s koncepciou československého národa. Ale formulácia o „štáto-

právnom pomere“ vetvy zo Slovenska zodpovedá alebo sa blíži riešeniu vzťahu nie medzi dvomi ve-

tvami, ale medzi dvomi národmi. Z tohto ustanovenia, zo zápisnice z prvého zasadania Výkonného 

výboru SNR v Martine z 31. októbra 1918, vyvodil však dr. Vojtech Tuka konštrukciu o tzv. tajnej klau-

zule ktorá údajne bola obsiahnutá v Deklarácii slovenského národa. Interpretoval ju ako ústavno-

právnu podmienku (s rozlučovacom význame), že SNR tu rozhodla, že spojenie Slovenska 

s historickými krajinami bude trvať iba desať rokov. A vyvodzoval ďalej, že uplynutím dňa 30. októbra 

1928 mala zaniknúť ČSR. Uplynutím tohto dňa mal nastať stav, ktorý nazval – Vacuum iuris.5 Sloven-

sko by sa pri uplatnení tejto konštrukcie ocitlo v právnom vzduchoprázdne. Časť politických síl pred-

pokladalo, že za tohto stavu bude Slovensko tendovať do spojenia s Maďarským kráľovstvom. Kon-

štrukcia „vacuum iuris“ nemala ani reálny skutkový základ (tajná klauzula Martinskej deklarácie neje-

stvovala a uznesenie Výkonného výboru SNR hovorilo o riešení štátoprávnych vzťahov s historickými 

krajinami, nie o zániku štátu československého uplynutím desaťročnej doby po jeho vytvorení. Neje-

stvuje štát na výpoveď. Konštrukcia dr. V. Tuka bola ústavnoprávne i medzinárodnoprávne nezmysel-

ná. Trestnoprávne vyšetrovanie vzťahov dr. V. Tuku dokázalo, že svojimi konaniami spáchal zločiny 

vojenskej zrady a špionáže. Krajský sú v Bratislave ho odsúdil na stratu slobody. Z výkonu trestu bol 

amnestovaný v roku 1938, udelením milosti zastupujúcim prezidentom dr. Beranom.6 

Koncepcia ktorú uviedol v odbornej spisbe T. G. Masaryk a ktorá sa stal štátnou doktrínou ČSR, 

o jednom národe s dvomi jazykmi sa v československom právnom poriadku zakotvila v zákone č. 

122/1920 Sb. z. a n. o zásadách jazykového práva v Republike československej. Štátnym a súčasne 

aj oficiálnym jazykom ČSR sa stal jazyk československý. Úrady (povedané súčasnou terminológiou) 

Čechách, na Morave a Sliezsku pri používaní štátneho a oficiálneho jazyka úradujú spravidla po česky 

a na Slovensku spravidla po slovensky. Uplatňovali sa teda dve verzie československého jazyka na 

príslušných územiach štátu a to spravidla čeština (nie však bezvýnimočne) a spravidla slovenčina na 

Slovensku. Na oboch týchto územiach úrady mohli používať aj slovenskú, resp. českú verziu českoslo-

venského jazyka ako štátneho a oficiálneho jazyka. Podľa tohto znenia zákona žil v ČSR jedno etnikum 

československý národom, ktorého úradné orgány úradovali v československom jazyku, ako v jazyku 

štátnom a úradnom. Daný etnický subjekt, etnický jednotný československý národ bol, podľa tohto 

jazykového zákona, ktorý tvoril súčasť ústavnej listiny, bol subjektom československého ústavného 

práva.   

 
5 Por.. Vacuum iuris. In: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XII. a. Slováci pri budovaní základov Česko-
slovenskej republiky. Bratislava 2013, s. 133 a n.  
6 Por.: Tukov proces. In: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XII. b. Slováci vo víre tridsiatych rokov. Brati-
slava 2014, s. 37 a n.  
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Téza, či záver, že etnický jednotný československý národ je subjektom ústavného práva, korešpondu-

je s prvým pojmom, že jednotný československý národ je subjektom medzinárodného práva. Jednot-

ný československý národ bol subjektom štátneho sebaurčenia a legitimity československého štátu.  

Možno zložitá a pre neprávnickú verejnosť ťažšie zrozumiteľná konštrukcia o československom jazyku 

ako o jazyku štátnom a úradnom a pritom akoby o používaní českého jazyka v Česku a slovenského 

jazyka na Slovensku, bola podľa nášho názoru a hodnotenia dôsledkom (hlavným a podstatným) 

medzinárodnoprávnej skutočnosti prvotného významu, že československý štát vznikol uplatnením 

sebaurčovacieho práva jednotného československého národa. Jazykový zákon túto skutočnosť potvr-

dzoval a riešil jej uplatnenie vo vnútornej realite štátu, ako aj vo vzťahu k zahraničiu, 

v medzinárodných právnych a diplomatických vzťahoch. Český a slovenský jazyk sa uzákonili za verzie 

československého jazyka, ktoré úrady spravidla používali na území Česka a Slovenska. Táto úprava sa 

týkala činnosti, praxe, štátnych úradov. Netýkala sa štátnych československých škôl, na ktorých sa 

vyučovalo v českom, resp. v slovenskom jazyku. Vo vysvedčeniach, v diplomoch ktoré odovzdávali 

školy svojim absolventov – bolo napísané, že jedným z predmetov vzdelávania bol jazyk českosloven-

ský. Ďalej že ním bola československá vlastiveda a československé dejiny. Domnievame sa, že vytvo-

renie a uvádzanie týchto predmetov vo vysvedčeniach, diplomoch – predstavovalo už implikovanie 

medzinárodného práva na ústavné a ďalej tohto právneho odvetvia na československé správne prá-

vo. Uvedená transformácia právnych noriem mala svoju logiku, a predstavovala konzistetný sytém 

právneho poriadku v tejto oblasti jazykovej a vyučovacej.  

Prezident ČSR T. G. Masaryk v jedenástom roku jestvovanie ČSR, práve v čase trestného stíhania dr. 

Vojtecha Tuka, v kauze Vacuum iuris, odpovedal A. Hlinkovi listom zo dňa 12. októbra 1929. Uviedol 

v ňom, že slovenčina sa stala na Slovensku, aj bez výslovného zakotvenia v zákone úradným jazykom 

v škole, v úradoch a vo verejnom živote. Zdôraznil, že „de facto ste autonómiu mali od samého pre-

vratu a teraz máte všetky stipulácie tejto dohody vlastne dohovoru dosiahnuté (pozn.: Pittsburs-

kej)“7. Vo verejnom živote A. Hlinka naďalej rozvíjal protičeské nálady, stupňoval požiadavky na uzá-

konenie slovenčiny ako úradného jazyka a na autonómiu podľa Pittsburskej dohody.  

V podstate v duchu koncepcie, resp. štátnej doktríny jednotného československého národa, dosia-

hnutím aj kompromisu s HSĽS došlo k reforme administratívne – teritoriálneho usporiadania štátu. 

Zákonom č. 125/1927 Sb. z. a n. sa miesto župného zriadenia, zaviedlo zemské (krajinské) zriadenie. 

Podľa jeho ustanovení sa územie Slovensko stalo administratívne – právny celkom, stalo sa územne – 

správnou jednotkou, útvarom s názvom Slovenská krajina, popri a spolu s krajinou českou, krajinou 

moravsko – sliezskou a krajinou podkarpatsko – ruskou. Prvýkrát v histórii, územie Slovenska tvorilo 

jeden celok a štátnych hraniciach ČSR sa stalo teritoriálne – administratívnou jednotkou. Malo zastu-

piteľstvo slovenskej krajiny, a krajinského prezidenta, resp. prezidenta Slovenskej krajiny. Bol to vý-

znamný moment pre politické, administratívne dejiny Slovenska. Predpokladalo sa, že Slovenská kra-

jina okrem administratívne právnej právomoci, získa aj istú zákonodarnú právomoc, že administratív-

na autonómia Slovenska sa vyvinie do zákonodarnej autonómie, resp. do podoby legislatívnej decen-

tralizácie.8   

 
7 V poslednom odseku svojho listu T. G. Masaryk na adresu A. Hlinku uviedol: „Len slovo ešte. Váš podráždený 
a zlobný postoj proti odporcom (zväčša domnelým) často mi vnucuje myšlienku, že nemáte srdca, že miesto 
neho máte druhú pečeň – taký ste zlostný a rozčúlený. Dokážte, že máte srdce, že necítite len nenávisť k tým 
svojim odporcom (opakujem zväčša domnelým), ale že to svoje Slovensko, in concreto teda Slovákov a Čechov 
tiež, aspoň trochu milujete“. Por. List. Tomáša Garigua Masaryka Andrejovi Hlinkovi. (Topoľčianky 12. októbra 
1929). In: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. II. Bratislava 1998., s. 147.  
8 Por.: Zákon o krajinskom zriadení. In: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XII.a, s. 121 a n. Slováci pri 
budovaní základov Československej republiky. Bratislava 2013.  
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Podpora ktorú prejavila HSĽS a osobne A. Hlinka voči dr. V. Tukovi pri jeho trestnej kauze a vynesení 

rozsudku v roku 1929 v kauze Vacuum iuris znamenala ďalší posun vedenia tejto strany v jej politike 

za dosiahnutie autonómie Slovenska. Udalosti na slávnostnom zhromaždení dňa 13. augusta 1933 pri 

príležitostí osláv 1100 výročia vysvätenie tzv. Pribinovho kostolíka v Nitre, viedli doslova k útoku proti 

predstaviteľom ČSR (premiérovi, ministrom), najmä proti vtedajšiemu vládnemu chápaniu českoslo-

venskej jednoty a podpory štátotvorných síl. Slávnosti ovládli prívrženci autonómie. Andrej Hlinka na 

nej prečítal Deklaráciu, ktorú zhromaždenie schválilo. Vyhlásila sa v nej „národná samobytnosť, ná-

rodná suverenita vyjadrená v samourčovacom práve. Žiadalo sa nej, „aby spravovanie vecí samobyt-

ného národa slovenského na oslobodenom Slovensku bolo zverené Slovákom, ako nám to plným 

právom patrí, ako nám to bolo sľubované a Pittsburgskou dohodou spečatené“.9 V slovách Nitrianskej 

deklarácie sa prejavilo už aj určité zhrubnutie pri vymáhaní si autonómie, konkrétne v slovách „kaž-

dého kto opovrhuje slovenskou národnou samobytnosťou, považujeme za ničomníka...“    

Vývojová špirála tohto radikalizmu sa znásobila ďalej od zjazdu HSĽS v Piešťanoch v roku 1936.10 Hes-

lo „jeden národ, jedna strana, jeden vodca“ už recipovala do tejto strany konštrukcie známe 

z politického systému vtedajších fašistických štátov. Vedúci predstavitelia HSĽS tvrdili, že tento nový 

dôraz bol aj reakciou na údajne nesplnenú sľub dr. E. Beneša na rozšírenie samosprávy (decentralizá-

cii štátnej správy) Slovenska, na základe ktorého mu HSĽS dala svoje hlasy pri voľbe za prezidenta ČSR 

v roku 1935. Údajne to bola i reakcia na odmietanie podmienok HSĽS, ktoré predkladali pri rokovani-

ach o vstupu do vlády v rokoch 1936 a 1938 (uznanie národa, autonómia, slovenský snem. Dr. E. Be-

neš však uvádzal, že viedol politické rozhovory s A. Hlinkom aj dr. J. Tisom s tým, že ako prezident by 

mohol podporiť ich návrhy na decentralizáciu štátu. Politici HSĽS však požadovali niečo viacej.   

Určitým momentom o zmenu nálady, verejnej mienky predstavovalo prednáškové turné dr. E. Bene-

ša, vtedy ministra zahraničných vecí, ktoré sa konalo začiatkom decembra 1933. Vystúpil vo viacerých 

slovenských mestách. Vychádzal a hlásal koncepciu československej národnej jednoty v etnickom 

chápaní. Hovoril o dvoch vetvách československého kmeň, konkrétne o Slovákoch ako o mladšej ve-

tve československého kmeňa. Vystúpil s výzvou, doslova naliehavého programového charakteru na 

zjednotenie týchto dvoch vetví, na budovanie národnej jednoty, vtedy proti nebezpečenstvu expan-

zívnych nacionalizmov (germánskeho, maďarského, talianskeho) s tým, že historickou úlohou oboch 

týchto vetví národa je vytvoriť vyšší národný celok, a to z hľadiska sociologického, historického 

i biologického. Z hľadiska štátoprávneho, resp. ústavnoprávneho, podčiarkoval potrebu a možnosť – 

administratívnej decentralizácie. Odmietal politickú autonómiu.   Politickú autonómia Slovenska po-

kladal za nereálnu, z hľadiska administratívneho, finančného, ďalej aj vzhľadom na národné menšiny 

na Slovensku, ktoré by požadovali autonómiu pre seba a z toho by vzniklo nebezpečenstvo návratu 

pred rok 1918, pred obdobie vytvorenia a jestvovania Československej republiky. Silnú rezonanciu 

mala odpoveď dr. E. Beneša na otázku, čo dala Republika Slovákom? Odpovedal, že to sa dá vyjadriť 

dvoma slovami: skoro všetko. Školy, kultúru, hospodárstvo, výdaje z daní, skutočnosť, že Slovensko sa 

stalo súčasťou západoeurópskych kultúrnych národov11.  

Do koncepcie, do doktríny jednotný československý národ patrí aj Národnostný štatút z roku 1938, 

ktorý pripravila vláda ČSR v máji, resp. jún tohto roku. Československo sa podľa tohto návrhu malo 

zmeniť z národného štátu na národnostný štát, štát národností, aj s tomu zodpovedajúcou reformou 

 
9 Nitrianska deklarácia. (Nitra 13. Augusta 1933). In: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. II. 
Bratislava 1998., s. 157–158.  
10 Por.: „Manifest zo 7. zjazdu HSĽS v Piešťanoch (20. september 1936). In: „Slováci vo víre tridsiatych rokov“. 
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XII. b., Bratislava 2014. S. 71 a n.  
11 Por.: Edvard Beneš: Reč k Slovákom (6. – 10. decembra 1933). In: Dokumenty slovenskej národnej identity 
a štátnosti. II. Bratislava 1998, s. 159–163.  



Strana | 40  

 

 

teritoriálne – administratívneho delenia štátu. Svojim spôsobom by to bol koniec nielen koncepcie, 

doktríny jednotného československého národa, ako aj návrhov na štát dvoch rovnoprávnych náro-

dov, teda českého a slovenského národa. Prijatie tohto návrhu aj ďalších návrhov Národnostného 

štatútu odsabotovala strana sudetských Nemcov (SPD) podľa pokynov z ríše, od vodcu A. Hitlera.  

Popri vypracovaní Národnostného štatútu a rokovaní o ňom, prezident ČSR dr. E. Beneš vypracoval 

návrh na úpravu vzájomného vzťahu Čechov a Slovákov. Do materiálu zapracoval aj pripomienky M. 

Hodžu a Ivana Dérera politikov uznávajúcich doktrínu jednotného československého národa. Výkonný 

výbor HSĽS ho na svojom zasadnutí 24. septembra 1938 (už po úmrtí A. Hlinku) prijal za základ ďal-

šieho rokovania s prezidentom republiky, ktorý predpokladom, že tento materiál by mohol viesť 

k tomu, aby v tomto kritickom období ohrozenia štátu vstúpila do novej vlády ČSR, stala sa jej koalič-

nou stranou. Dr.. Beneš v návrhu úpravy o vzájomných vzťahoch ustúpil od rigorózneho chápania 

pojmu jednotný československý národ, ako aj od československého jazyka, ako oficiálneho 

a úradného jazyka, s používaním českého jazyka a slovenčiny, ako varianty, znenia tohto českosloven-

ského jazyka, ale vychádzať sa malo zo zásady úplnej rovnoprávnosti slovenčiny s češtinou.  

Nové formulácie k dosiahnutiu tohto nového, ústretového riešenia spočívali v dvoch štylizáciách. 1. 

Namiesto slovenskej a českej vetvy jedného československého národa, sa mala používa formulácia – 

Slováci a Česi. 2. Ich samostatnosť bola vyjadrená v tom, že ako Česi a Slováci sú členmi národnej 

rodiny československej. 3. V budúcnosti mala platiť zásada rešpektovania a tolerancie – jednej 

i druhej časti Slovákov a Čechov na otázku slovenskej samobytnosti. 4. Obdobné zásady rešpektu 

a tolerancie mali platiť aj v otázke jazykovej. Vždy sa malo vychádzať zo zásady úplnej rovnoprávnosti 

slovenčiny ako spisovnej reči Slovákov s češtinou.12  

Návrh dohody s HSĽS pre jej vstup do československej vlády, pre prijatie úlohy zodpovednosti za celý 

štát, bol dohodou, o ktorej sa dalo rokovať a pri dobrej vôle dosiahnuť jej akceptáciu. Dňa 25. sep-

tembra 1938 dostal dr. J. Tisa, vtedy úradujúceho podpredsedu HSĽS návrh na úpravu vzájomných 

vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi. V tom čase, od 17. septembra 1938 boli vyhlásené mimoriadne 

opatrenia (výnimočný stav). Dva dní predtým vláda vyhlásila mobilizáciu a rozhodla o vstupu ČSR do 

brannej pohotovosti. Dňa 25. septembra 1938 československá vláda odmietla Hitlerove godesbergské 

požiadavky o rozsahu a realizácii postúpenia českého pohraničia Nemecku. Princíp revízie českoslo-

venských hraníc prijala už v tej dobe anglická vláda a súhlasila s ním aj francúzska vláda. Členmi novej 

úradníckej vlády J. Syrového sa stalo päť Slovákov. Nádejou pre posilnenie vlády v dobe „zvýšeného 

ohrozenia republiky“ mala byť jej oficiálna podpora HSĽS. Bol to dôvod pre ktorý dr. Beneš čakal na 

príchod dr. Tisa, pre dosiahnutie dohody o úprave vzájomných vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi. 

Nakoniec až po štyroch dňoch, až dňa 29. septembra 1938 sa dr. Tiso telefonicky ospravedlnil prezi-

dentovi ČSR s tým, že nemôže pricestovať13. Objektívne takéto konanie dr. Tisa (v deň keď predstavi-

telia štyroch mocnosti rokovali v Mníchove a prijali pre ČSR osudové rozhodnutie) znamenalo od-

mietnutie prijatia tejto dohody pre posilnenie štátu (zopakujme, že právne platil stav zvýšeného 

ohrozenia Republiky). Neskoršie sa ukázalo, že dôvodom odmietnutia dr. J. Tisa pricestovať do Praha 

a rokovať s prezidentom bol prejav A. Hitlera zo dňa 26. septembra 1938, v ktorom vyhlásil, že ČSR 

vznikla na základe lživého tvrdenia o existencii československého národa. Vyhlásil v ňom ďalej, že 

Slováci nechcú nič vedieť o Čechoch, ktorí údajne anektovali Slovensko. Otvorenie slovenskej otázky 

A. Hitlerom nebolo náhodné, ale premyslené a účelové. Ríšsky kancelár a vodca tak prezentoval argu- 

 
12 Por.: Úprava vzájomných vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi v republiky (Praha 22. septembra 1938). In: Do-
kumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. II. Bratislava 1998, s. 170–173.  
13 Por.: Úprava vzájomných vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi (Praha 22. Septembra 1938): In: Dokumenty slo-
venskej národnej identity a štátnosti. II., Bratislava 1998, s. 170 a n.  
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menty nielen v prospech nemeckej menšiny, ale proti legitimite ČSR, argumenty pre jej ďalší vnútor-

ný rozklad a teritoriálne rozbitie, pre likvidáciu jej suverenity. Vedenie HSĽS vo vzťahu k ČSR, k úprave 

vzájomných vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi navrhnuté prezidentom ČSR stálo na týchto tvrdeni-

ach, postojov vodcu a ríšskeho kancelára.  

V tomto kontexte odmietnutie účasti dr. Tisa, bolo odmietnutím účasti HSĽS na rokovaní, na prijatí 

pripravovaného dokumentu a znamenalo aj odmietnutie podpory vlády ČSR. Neodmietnutím tvrde-

ním a argumentov A. Hitlera týkajúci sa jednotného československého národa (ako lži na ktorom 

vznikla a jestvuje ČSR), neodmietnutím statusu slovenského národa v ňom, ako národa, ktorý nemá 

záujem a neprejavuje vôľu na jeho jestvovaní, neodmietnutím argumentov Hitlera o vzniku ČSR, ako 

medzinárodnoprávne jednotného územia od vzniku ČSR (nie teda anexie Slovenska Čechmi), ďalej 

o životnom záujme a hodnote ČSR pre slovenský národ, bolo zamlčaním historickej pravdy, objektív-

nym prijatím veľkonemeckej dezinterpretácie, odmietnutím vyjadriť vernosť a lojalitu štátu, ako ús-

tavnej povinnosti jeho občana. Bolo to chovanie vo forme opomenutia rokovať, spočívajúce 

v nesplnení príkazu konať, v nesplnení osobitnej právnej normy, v tomto prípade ústavnej právnej 

sily. Nekonaním, neodmietnutím takýchto tvrdení a argumentov hlavy cudzieho štátu, ktorý agresív-

ne deštruoval ČSR, konali stranícki predstavitelia HSĽS proti štátu, ktorého boli občanmi.  

Národný súd v Bratislave v rozsudku z roku 1947 (kauza Tiso, Ďurčanký, Mach) považoval za dokáza-

né, že toto konanie dr. Tisa a ďalších predstaviteľov HSĽS bolo spáchané omisívnym činom, opomenu-

tím úmyselným nesplnením ústavnej povinnosti, spáchaním zločinu proti republiky opomenutím (ne-

konaním v prípade, kedy ústava prikazovala občanovi konať). Predstavitelia HSĽS žiadali okamžité 

a definitívne vyriešenie slovenskej otázky na základe Pittsburskej dohody a posledného parlament-

ného návrhu HSĽS. Na tomto ultimatívnom požiadavku zotrvali pri rokovania s dr. Hodžom (ako pred-

sedom vlády) a dr. Benešom, prezidentom ČSR. V záujme dosiahnutia tohto cieľa využívali pritom 

vojenskú a politickú hrozbu Nemecka, ako aj predchádzajúcu dohodu HSĽS s Henleinovou stranou), 

hoci bolo zrejmé, že musí dôjsť k vojen kému konfliktu alebo k ohrozeniu ČSR. Zrejmé bolo ďalej, že 

ich konania oslabili republiku proti útoku nacistického Nemecka, čim sa zvýšilo nebezpečenstvo ohro-

zujúce celistvosť a vnútroštátny poriadok ČSR, ako aj jeho suverenitu. 

Uvedenými činmi, podľa rozsudku Národného súdu v Bratislave, obžalovaní dr. J. Tiso a ďalší spáchali 

pokračujúci trestný čin „domácej zrady“ podľa nariadenia SNR č. 33/1945 Zb. zákonov SNR 

o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnic-

tva.14  

Mníchovskou dohodou, abdikáciou prezidenta ČSR dr. E. Beneša, 5. októbra 1938 skončilo dvad-

saťročné obdobie vývoja československého štátu, ktorého medzinárodnoprávnou zásadou jeho vzni-

ku a jestvovania, a odvodene od nej aj ústavnou zásadou, základom konštrukcie štátu, bol princíp, 

doktrína jednotného československého národa. Bola determinovaná a vyplývala najmä z reality med-

zinárodných vzťahov, s demokratizácii medzinárodného práva, ktorého súčasťou sa stalo právo náro-

dov na sebaurčenie až do oddelenia a vytvorenia vlastného štátu. Faktické, pritom hrubo protiprávne 

pošliapanie tejto zásady v čase zásadnej zmeny medzinárodného práva od práva národov, od ich 

rovnosti, právu na „životný priestor“, právo „krvi a pôdy“, hierarchie národov, viedlo primárne aj 

k zrušeniu konštrukcie ČSR ako štátu jednotného československého národa. Nahradila ho navonok 

konštrukcia – dvoch rovnoprávnych národov tvoriacich česko – slovenský štát, ale už so zaradením 

Slovenska s autonómnym štatútom po „boku národov bojujúcich proti marxisticko – židovskej ideoló- 

 
14 Por.: Rozsudok Národného súdu nad Dr. Jozefom Tisom a Dr. Ferdinandom Ďurčankým. zo dňa 15. apríla 
1947. In: Pred súdom národa. (Proces s Dr. J. Tisom, Dr. F. Ďurčanským, A. Machom. V Bratislave v dňoch 2. 
Decembra 1946 – 15, apríla 1947. – 5. Časť - ROZSUDKY. Bratislava 1947., s. 4– 6, a s. 19–20.  
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gie rozvratu a násilí, resp. podľa Manifestu zo 6. októbra 1938 sa ohlásila aj zmena usporiadania po-

merov v strednej Európe v duchu kresťanskom, t.j. korporatívne – fašistickom, príp. autoritatívnom.  

II. 

Podľa druhej koncepcie, ktorú sme opísali v úvode tohto príspevku, ČSR vznikla na základe práva na 

sebaurčenie dvoch suverénnych, rovnoprávnych národov – slovenského národa a českého národa.  

Prvýkrát (s veľkou pravdepodobnosťou prvýkrát) po vyhlásení ČSR zaznelo toto tvrdenie – 

v Memorande adresovanom mierovej konferencii 26. septembra 1919, ktorú do Francúzska a do 

Paríža priniesli dvaja poslanci Národného (dočasného, resp. revolučného) zhromaždenia (A. Hlinka, F. 

Jehlička. Ich spoločníkmi na tejto púti boli ďalší predstavitelia, už autonomistov zo Slovenska a to, J. 

Rudinský, J. Kubala, Š. Mnoheľ. Ako predstavitelia autonomistického hnutia, poriadali, resp. usilovali 

sa zorganizovať v okolí Žiliny, v Tvrdošíne a na Orave v roku 1919 viaceré podujatia. Československé 

orgány ich zakázala, resp. znemožnili. Rozhodli sa preto cestovať do Paríža¸ aby predostreli svoje po-

stuláty delegátom konferencie. Po dvojtýždňovom cestovaní cez Varšavu, Černovice, Bukurešť, Zá-

hreb, Taliansko týždeň strávili v Paríži. Neprijal ich však žiadny oficiálny predstaviteľ Dohody. Memo-

randum rozšírili medzi delegátmi USA, Francúzska, Veľkej Británie, Poľska a poskytli ho novinárom. 

Napokon museli opustiť Paríž. Boli z neho vykázaní políciou.15  

Tézy tejto delegácie, obsiahnuté v Memorande boli tieto:  

a) „Československý národ“ je etnická obludnosť, - Slováci nikdy neboli súčasťou českého národa – 

všetky podstatné atribúty – svedčia, že sú svojbytný národ.  

b) Deklarácia slovenského národa prijatá v Martine (30. októbra 1918) – bola podľa nich, neuváže-

ná, hriešna a tvrdili, že tento stav treba napraviť. Dosiahnuť uznanie že v prípade Československa 

– ide o dva národy a jeden štát a treba určiť ich pomer.  

c) Základom je a mala byť Pittsburská dohoda z 30. mája 1918, ktorú kvalifikovali ako dohodu T. G. 

Masaryka (už vraj prezidenta ČSR) so Slovákmi. podľa nich jej podstatnou náležitosťou bola poži-

adavka autonómia Slovenska. Pittsburská dohodu vyhlasovali autonomisti, HSĽS, za Zlatú bulu 

slovenského národa, aj kultový predmet temer so sakrálnou dimenziou.  

Po návrate z Paríža bol A. Hlinka zadržaný, istý čas vyšetrovaný v internácie, napokon pre nedostatok 

dôkazov o vlastizrade (konaní proti ČSR v spojení s Maďarskom) bol prepustený. Téza tvrdenie, že 

ČSR vznikla ako štát dvoch národov, českého národa a slovenského národa, bola obsiahnutá prvýkrát 

v spomínanou Memorande zo septembra – októbra 1919. Autormi tohto Memoranda boli vymeno-

vaní predstavitelia autonomistov z tohto obdobia, ktorí boli blízky A. Hlinkovi. Jeden z nich, F. Jehlička 

sa už nevrátil na Slovensko, ale pricestoval a usadil sa v Maďarsku, kde politicky pôsobil proti ČSR, 

v podstate iredentisticky. Memorandum nebolo ani dielom politickej strany a už vôbec nebolo 

prejavom vôle slovenského ľudu. Pittsburská dohoda bola dohodou medzi predstaviteľmi „Čechov 

a Slovákov“ usídlených v USA nebola dohodou medzi zástupcami týchto národov. Vo svojom ustano-

vení tiež uvádzala, že o budúcom usporiadaní pomerov doma, v oslobodenej vlasti majú rozhodnú 

a rozhodnú zákonní predstavitelia oboch národov. Signatári tejto Dohody sa ani nepovažovali za legi-

tímnych predstaviteľov ani českého, ani slovenského národa. Mala viaceré právne vady pre ktoré ju 

prezident ČSR hodnotil ako falzifikát. Nemala žiadnu právnu relevanciu, resp. záväznosť pre českoslo-

venského zákonodarcu. Stranícke, ideologické, kampane prispeli k pomýleniu časti národa, ľudových 

vrstiev, k jej deifikáciu, či apostrofovaniu.  

 
15 Cesta Andreja Hlinku do Paríža. (Paríž 29. septembra 1919). In: Dokumenty slovenskej národnej identity 
a štátnosti. II. Bratislava 1994, s. 100 a n.  
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Slovenská ľudová strana (pôvodný názov) neskoršie pomenované podľa priezviska svojho zakladateľa 

ako Hlinkova slovenská ľudová strana prezentovala v období predmníchovskej ČSR niekoľko návrhov 

na autonómiu Slovenska. Tri z nich boli podané ako legislatívne iniciatívy v poslaneckej snemovni 

Národného zhromaždenia ČSR.  

Demonštratívne uvádzame niektoré návrhy z nich.  

1.) SĽS - 25. január 1922,  

2.) HSĽS - 8. máj 1930,  

3.) SNS - 14. august 1938,  

4.) HSĽS – návrhy - 6. október a 29. november 1938.  

 

Ústavnoprávne pokusy o autonómiu Slovenska 

Hlavnými predstaviteľmi autonomistických snáh na Slovensku boli politické hnutia predstavované 

Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou a Slovenskou národnou stranou. teda dva politické strany – 

HSĽS a SNS.  

Pittsburská dohoda“ uzavretá 30. mája 1918 sa najmä pre A. Hlinku stala odôvodnením poskytnutia 

autonómie, pod ktorou sa rozumela vlastná administrácia, snem a súdy. 

Program ďalšej slovenskej politickej strany, Slovenskej národnej strany sa nevyvíjal takýmto tempom 

a obsahovým radikalizmom.  

Až po zrušení zákazu verejného zhromažďovania, resp. stanného práva koncom leta 1919 sa hlavným 

politickým cieľom SNS stalo „postupné vybudovanie autonómie Slovenska, samosprávy žúp a obcí. 

(12. a 13. 9. 1919).  V týchto rokoch mala názov Slovenská národná a roľnícka strana. Vedúcou osob-

nosťou strany bol v tomto období JUDr. Sloboda, významný slovenský právnik, zakladateľ periodika 

„Právny obzor“, prvého slovenského odborného časopisu vôbec, ktorý sa vydáva dodnes.  

Program Slovenskej národnej a roľníckej strany (ktorá vznikla spojením agrárnikov so SNS) z januára 

1920 – už neobsahoval nielen autonómiu Slovenska ale do pozadia ustúpil aj národný princíp. Tento 

program: jednotný štát a národ (unitarizmus a čechoslovakizmus) sa stal aj programom samostatnej 

a celočeskoslovenskej politickej strany Agrárnej strany resp. Republikánskej strany pôdohospodár-

skeho a maloroľníckeho ľudu. 

Slovenská národná strana v marci 1921 (opäť ako samostatná) potvrdila svoj program zo septembra 

1919 takto:  

1. vyslovuje sa za postupnú autonómiu v zmysle Pittsburskej dohody;  

2. v otázke česko-slovenskej stojí na stanovisku úprimnej lásky a všeslovanskej vzájomnosti.  

Podnetom pre riešenie postavenia Slovenska v ČSR sa stala pre A. Hlinku, ako aj pre Slovenskú ná-

rodnú stranu Pittsburská dohoda. - sakrálny výraz, paládium.  

Reagovalo na ňu celé slovenské politické spektrum ako aj slovenská verejnosť. Pittsburská dohoda 

sa stala tiež východiskom premeny unitárnej I. ČSR na II. Č-SR v októbri resp. v novembri 1938.  

Pittsburská dohoda bola pomenovaná ako „Česko-Slovenská Dohoda“ a datovaná dňom 30. mája 

1918. Uzatvorili ju, podľa textu v záhlaví, „predstavitelia slovenských a českých organizácií 

v Spojených Štátoch: Slovenskej ligy, Českého Národného združenia a Zväzu českých katolíkov“. Bola 

prerokovaná za prítomnosti predsedu Česko-Slovenskej Národnej Rady profesora Masaryka. Ten mal, 

ako sa zdá, viacmenej postavenie participanta, zúčastnenej osoby pri jej prerokovaní. (nebol zmluv-

nou stranou).   
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Z hľadiska názvu dokumentu „Česko-Slovenská Dohoda“ a nerozlíšenia zmluvných strán (navrhova-

teľa a akceptanta), i podľa podpisov na dokumente, nespĺňa listina náležitosti „dohody“ dvojstranné-

ho (príp. viacstranného) súhlasného prejavu vôle. Podstatné je, že vôbec v nej nie sú uvedené strany, 

ktoré dokument prijali. T. G. Masaryk jej formu označil nie za zmluvu, nie za dohodu, ale za dohovor, 

ako nižšiu, úplne minimálnu formu súladného prejavu vôle strán.  

A. Hlinka a HSĽS interpretovali a presadzovali Pittsburskú dohodu ako relevantný právny dokument, 

ktorý má: a) vyššiu právnu silu, ako ústavné zákony ČSR, vrátane ústavnej listiny, b) resp. považovali 

dohodu za prvotnú právnu normu, za „pranormu“ legality vytvorenia ČSR, resp. legality a legitimity 

postavenia Slovenska v ČSR.  

Zástupcovia slovenských organizácií v USA sa v memorandách z rokov 1919, 1920 a 1921 obracali na 

najvyššie československé vládne a zákonodarné orgány s požiadavkou o potrebe vtelenia Pittsburskej 

dohody do Ústavy Československa. Podľa ich slov sa však minuli cieľa. Nemohli dosiahnuť tento cieľ 

pre charakterizovanú a zdôvodnenú irelevanciu Pittsburskej dohody.  

Návrhy na osobitné právne postavenie Slovenska v Československej republike mali v podstate tri roz-

ličné charakteristické črty:  

1. návrhy na územno-správnu resp. administratívno-teritoriálnu decentralizáciu – uplatňovali ju 

slovenskí agrárnici (M. Hodža) a slovenskí sociálni demokrati (I. Dérer). Prejavila sa v zákone 

o krajinskom zriadení z roku 1927. Nebola to však autonómia v postavení Slovenska.  

2. návrhy na postupnú autonómiu Slovenska. Autorom bol predseda Slovenskej národnej strany, 

Emil Stodola. Návrh bol obsiahnutý v spise „O samospráve Slovenska“. Právne mala byť garanto-

vaná ústavným zákonom. Postupná prestavba jestvujúcich inštitúcií a rozširovania ich kompeten-

cie mala byť zakotvená v zákonoch. Túto cestu pokladal v prvom desaťročí existencie ČSR za 

najschodnejšiu k dosiahnutiu potrebného kompromisu v otázke štátoprávneho usporiadania. Zá-

roveň to bola aj obrana princípu autonomizmu pred snahami o jeho zdiskreditovanie stotožňova-

ním so separatizmom a aktivitami maďarskej iredenty.  

3. legislatívne návrhy na prijatie zákonov (ústavných zákonov) o autonómii Slovenska. Predkladala 

ich HSĽS. Autonómia Slovenska sa mala dosiahnuť ústavnými prostriedkami. HSĽS podali spolu tri 

návrhy zákonov na autonómiu Slovenska: 

a) 25. januára 1922,  

b) 8. mája 1933 a  

c) 5. jún 1938,  

Z hľadiska historickoprávneho kontextu podávania týchto návrhov na autonómiu Slovenska ako aj ich 

politologického vyznenia a cieľa, najmä geopolitických dôsledkov, možno ich diferencovať na návrhy:  

a) revizionisticko-iredentistické – umožňujúce, príp. aj vedome smerujúce k spojeniu (pohlte-

niu) Slovenska s Maďarskom;  

b) dualistické – ktoré podľa inštitucionálnej štruktúry a právomoci mali povahu návrhov na vy-

tvorenie federácie príp. až reálnej únie Slovenska v ČSR;  

c) separatistické – ktoré zakrývali odtrhnutie, odčlenenie Slovenska od ČSR.  

 

Revizionistická a iredentistická autonómia 

Maďarský, tzv. ľudový zákon o autonómii Slovenskej krajiny, prijal parlament v Budapešti 12. 3. 1919. 

Bolo to až tri mesiace po určení tzv. Fochovej línie (predsedu francúzskej vlády) z 23. 12. 1918 a osem   
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dní predtým, ako Dohoda oznámila maďarskej vláde definitívnu demarkačnú líniu. Zákon mal zreteľný 

propagačno-rozbíjačský účel. Mierovej konferencii mal ukázať ako „ľudové Maďarsko“ dodržiava 

práva národov. Maďarsko akoby „dávalo“ Slovákom autonómiu, ktorú im nemohlo Československo 

zaručiť pre početne a politicky silnú nemeckú menšinu, nutnosť konštruovať či usilovať sa preto 

o jednotný československý národ. Projektovaná tzv. Slovenská krajina (bez určenia hraníc) mala byť 

integrálnou súčasťou maďarského štátneho teritória. Právomoc ohláseného Národného (krajinského) 

zhromaždenia Slovenskej krajiny „slovenského ministerstva“ so sídlom v Budapešti sa vzťahovala na 

vnútorné záležitosti (vágne určené), súdnictvo (jeho správu), verejné školstvo a náboženstvo. Právo-

moci slovenského ministerstva však boli podmienené predbežným súhlasom maďarskej vlády. 

O ďalšiu maďarskú reanimáciu slovenskej autonómie v rámci nedotknuteľnej maďarskej ríše sa po-

kúsili aj politici so slovenským pôvodom. Bol to najskôr František Jehlička (po maďarsky „Jehlicska“), 

ako predseda Uhorsko-slovenskej ľudovej strany (ďalej L. Bazovský, L. Koreň,), či V. Dvorčák, ktorý sa 

stál známy vyhlásením „Východosloviackej republiky.“ Za svoj programový cieľ si dali vybojovať pre 

slovenský národ samosprávne práva v rámci integrity tisícročnej svätoštefanskej ríše a účinne podpo-

rovať kresťanského ducha v spoločnosti. 

Do programu si táto strana dala propagáciu a riadenie tejto politickej orientácie na Slovensku 

a súčasne aj udržiavanie „spojenia medzi Maďarstvom a Čechmi ujarmeným Slováctvom.“ (t.j. Slová-

kov – ktorých ujarmili Česi)16.  

Sľuby a lákadlá „autonómie“ pre Slovákov v Maďarsku kulminovali v rokoch 1927 až 1933. Bol to vr-

chol maďarskej revizionistickej vlny temer celoeurópskeho rozsahu.  

Pri jej začiatku v roku 1927 bol predstaviteľ britských ekonomických a aristokratických kruhov lord H. 

S. Rothermere, so sériou článkov vo svojich novinách a časopisoch (koncern Daily Mail) 

o neudržateľnosti záverov Trianonskej zmluvy a oprávnenosti maďarských nárokov na údajne Maďar-

sku patriace územia (Slovensko, Podkarpatsko a Sedmohradsko), ktoré čerpali z jednostranne 

a účelovo skreslených údajov.  

Revizionisticko-iredentistické úsilie pokračovalo, konkrétne činnosťou promaďarských politikov slo-

venského pôvodu F. Jehličku a V. Dvorčáka, ktorí pôsobili priebežne v Maďarsku a v roku 1933 založili 

v Ženeve Slovenskú radu. V jej mene predkladali Spoločnosti národov manifesty a petície o potrebe 

riešenia slovenskej otázky. Nadväzovali styky s Nemeckom a Talianskom, aby získali od nich politickú 

a diplomatickú pomoc pre uskutočnenie svojho cieľa odtrhnúť Slovensko od Československa a pripojiť 

ho opäť k Maďarsku. Slovenská rada vystupovala ako predstaviteľka Slovákov (v exile) na medziná-

rodnom fóre.  

 

Dualistické projekty „autonómie“ 

Povahu dualistických projektov mali návrhy z roku 1921. Predložili ich predstavitelia HSĽS – a to Fer-

diš Juriga, A. Labay a V. Tuka.  

Prvé z tejto série návrhov boli návrhy z roku 1921, ktoré boli určené pre verejnosť a publikované boli 

v denníku Slovák. Druhá séria, resp. trojica návrhov už mala relevanciu legislatívnej iniciatívy a bola 

podaná do Národného zhromaždenia ČSR.  

 
16 F. Jehlicska vypracoval návrh na autonómiu Slovenska a predložil ho ministerskej rade Maďarsla, ktorá zasa-
dala 9. januára 1920 pod vedením premiéra Huszára, za účasti ríšskeho správcu admirála Miklósa Horthyho. 
Vláda projekt prerokovala a schválila. Por. KRAJČOVIČOVÁ, N.: Emil Stodola, Bratislava, s. 189. 
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Tlačový orgán HSĽS „Slovák“ uverejnil v júni 1921 tri návrhy na ústavnoprávne postavenie Slovenska. 

Mali čiastočne povahu ústavnoprávnych štylistických cvičení, a tiež žurnalistického ovplyvňovania 

verejnej mienky. Tradične ich pomenovali ako návrhy na autonómiu Slovenska, aj keď podľa svojho 

obsahu bol takým iba jeden z nich. 

Ferdiš Juriga, popredná osobnosť slovenskej politiky, poslanec snemu ešte z uhorského obdobia, po-

tom poslanec Národného zhromaždenia ČSR bol autorom prvého z návrhov. Predpokladal vznik slo-

venského krajinského snemu a krajinskej vlády v rámci ČSR. V kompetencii parlamentu ČSR mali byť 

veci štátnej brannej moci, zahraničného zastupiteľstva, zahraničných politických zmlúv, otázky štát-

neho občianstva, štátnych hraníc, štátnych financií, voľba prezidenta, vypovedanie vojny a uzavretie 

mieru. Bol to návrh v podstate na tzv. „politickú autonómiu“ Slovenska, v rámci unitárnej ČSR. Doda-

jme, že pokiaľ sa týka rozdelenia právomoci aj s určitými momentmi federatívnymi.  

Podľa ďalšieho návrhu, autorom ktorého bol JUDr. L. Labay, „spoločnými záležitosťami“, presnejšie 

záležitosťami v pôsobnosti parlamentu ČSR, mali byť veci, ktoré aj vo federatívnom štáte patria do 

výlučnej právomoci federácie a to armáda, zahraničná politika, verejná doprava, verejné právo, voľba 

prezidenta, financie a zákonodarstvo vzťahujúce sa na spoločné veci. V „spoločnej“ vláde, presnejšie 

vo vláde ČSR, mali mať Slováci jednu tretinu ministrov. Spoločné zákony nemali na Slovensku platiť, 

pokiaľ by ich dvojtretinovou väčšinou odmietol slovenský snem. Už podľa použitej terminológie auto-

ra návrh svedčil o zámere prekročiť hranice pojmu „autonómia v unitárnom“ štáte. Právo slovenské-

ho snemu odmietnuť platnosť zákona na území Slovenska, prekračoval hranice tzv. federatívnej ko-

mory v celoštátnom zákonodarnom orgáne a blížil sa k právomoci členského štátu reálnej únie ratifi-

kovať, resp. neratifikovať (neprijať) cudziu právnu normu. Bol to návrh prevažne federatívneho typu, 

resp. obsahu.  

Tvorcom tretieho publikovaného projektu bol JUDr. Vojtech Tuka (do roku 1918 profesor na maďars-

kej Alžbetínskej univerzite v Bratislave do roku 1918. Predpokladal vytvorenie „Česko-Slovenskej 

zväzovej republiky“ ako konfederácie dvoch samostatných štátov, pričom ich vzájomný pomer mal 

byť upravený zväzovou listinou. Bol uverejnený v Ružomberku v roku 1921 v publikácii s názvom „Ná-

vrh zákona o autonómii Slovenska“ (aj menovaním autora návrhu s dikciou: návrh vypracoval 

z poverenia Slovenskej ľudovej strany Vojtech Tuka)“.17  

Návrh mal solídnu legislatívno-technickú úroveň, s kvalitnou právnickou slovenčinou, štylizáciou na 

úrovni krásnej literatúry aj tomu zodpovedajúcou zákonodarnou filozofiou. Vychádzal z práva nie 

jedného či jednotného národa, ale dvoch národov na sebaurčenie v znení:  

„My dva národy, český a slovenský...“ Projekt mal právnu formu „zmluvy“ uzavretej dvomi národmi 

podľa „zásady rovnoprávnosti, s rovnakými povinnosťami v zmysle spravodlivosti“, zmluvy na ktorej 

sa uzniesli zákonodarné orgány oboch národných štátov, ako zmluvné strany. Zväzová listina bola 

z hľadiska právnej relevanciou medzinárodnoprávnou zmluvou. Uzavretím tejto zmluvy sa mal vy-

tvoriť medzinárodnoprávny zväzok:  

„Dva národné štáty, český a slovenský vstupujú do večného a nerozlučiteľného zväzu.“ Meno zväzu je: 

Česko-Slovenská Zväzová Republika“ (§ 1). Každý z oboch štátov mal mať svoju vlastnú ústavu 

a vlastné zákonodarstvo. Podľa návrhu mali to byť štáty založené na základe všeobecného volebného 

práva a proporcionálneho volebného systému, s republikánskou formou štátu, s vlastnou úpravou 

občianskych a politických práv a povinností bez rozdielu národnosti, jazyka, rasy, pôvodu 

a náboženstva, s rovnosťou občanov pred zákonom, vlastným štátnym jazykom a štátnymi symbolmi.   

 
17 Por.: Návrh zväzovej listiny česko – slovenskej zväzovej republiky z r. 1921 (tzv. Tukova ústava). In: Komento-
vané dokumenty k ústavním dějinám Československa. I. (1914–1945). Karolinum. Praha 2005., s. 173 a n,  
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Česká republika aj Slovenská republika mali byť samostatnými subjektmi ústavného práva. Spolu by 

ani po uzavretí zväzovej listiny nevytvorili spoločný, či tretí ústavný subjekt, či štát. Oba štáty mali 

mať samostatnú medzinárodnoprávnu subjektivitu, t.j. samostatne by vstupovali do medzinárodných 

organizácií (napr. Spoločnosti národov), nadväzovali diplomatické styky, uzatvárali medzinárodné 

zmluvy. Jediným spoločným orgánom mal byť prezident, ktorý mal jednotu „uplatňovať aj zobrazo-

vať.“ Vzhľadom na to, že jestvovali dva štáty, prezident by bol súčasne prezidentom v Českej republi-

ke ako aj v Slovenskej republike. Nebol by však vzhľadom na to, že spoločný štát by nejestvoval, aj 

prezidentom Česko-Slovenskej Zväzovej Republiky. Pri voľbách mala platiť zásada alternácie, raz mal 

byť volený občan rodom Slovák, raz občan rodom Čech. Funkčné obdobie prezidenta bolo štvorročné. 

Obe národné republiky ako medzinárodnoprávni zmluvní spojenci predstavovali autenticky podľa 

zväzovej listiny iba personálnu úniu, v totožnej fyzickej osobe prezidenta jedného i druhého štátu, 

hlavy dvoch republík. Každá zo zmluvných strán zväzu mala delegovať na prezidenta právomoci spo-

jené so zastupovaním zväzu navonok (uzatváranie medzinárodných zmlúv, prijímanie a poverovanie 

vyslancov, uzatváranie mieru, právo najvyššieho velenia vojska). Spojenecké štáty resp. štáty zväzu 

mohli uzavrieť ďalšie osobitné medzinárodné zmluvy, ktorých predmetom mohli byť záležitosti za-

hraničné, vojenské, dopravné, resp. komunikačné, finančné, colné, o právnej pomoci, daniach, du-

ševnom vlastníctve, zásobovanie atď. V prípade vzájomných sporov medzi Českou republikou 

a Slovenskou republikou v otázkach, ktoré boli predmetom zväzovej zmluvy, mala rozhodovať Spo-

ločnosť národov (v Ženeve), teda rovnako ako medzi nezávislými suverénnymi štátmi. Obe republiky 

mali byť aj členmi Spoločnosti národov. 

Uskutočnenie tohto projektu predpokladalo v čase jeho predloženia, teda v roku 1921 niekoľko kro-

kov: a) zánik ČSR, ako subjektu medzinárodného a ústavného práva, b) vznik Českej republiky a vznik 

Slovenskej republiky ako samostatných, suverénnych štátov, c) uzavretie zväzovej zmluvy (listiny) 

medzi nimi o vytvorení konfederácie (personálnej únie, či zväzu suverénnych štátov). Česko-

Slovenská zväzová republika by nemala status subjektu ústavného práva, ani medzinárodného práva, 

mala by charakter medzinárodnoprávneho zväzku dvoch samostatných štátov, v podstate personál-

nej únie (osoba „prezidenta“). Bolo by to spojenie obdobné ako bola Konfederácia USA (1777–1787), 

ktorá sa, ako je známe, pre zachovanie svojich záujmov proti európskym koloniálnym mocnostiam 

čoskoro zmenila na federáciu. Projekt obsahoval aj inštitúty známe z dualistického Rakúsko-Uhorska, 

ktoré bolo ako reálna únia predsa pevnejším spojením. 

Ako sa preukázalo, subjektívny zámer V. Tuku slúžil revizionistickým a iredentistickým plánom 

opätovného pripojenia, v realite pohltenia Slovenska Maďarskom. Keď SĽS o pol roka predložila svoj 

návrh na autonómiu (25. 1. 1922) do Národného zhromaždenia, Tukov elaborát doň nezačlenila. 

Pravdou je tiež, že sa ani od neho ani nedištancovala.  

Pokúsme sa po opísaní vyššie uvedených troch návrhov publikovaných v novinách HSĽS v roku 1921, 

zhrnúť, obsahove charakterizovať ďalšiu sériu tentoraz už nie iba návrhov so žurnalistickým výstu-

pom, ale legislatívnych návrhov predstaviteľov HSĽS predložených do Národného zhromaždenia ČSR.  

Prvý legislatívny návrh Slovenskej ľudovej strany (SĽS) bol do parlamentu predložený v roku 1922. 

V podstate bol totožný s projektom publikovaným rok predtým v straníckych novinách Slovák. Konci-

povaný bol ako návrh na zmenu ústavnej listiny ČSR o uzákonení SAMOSPRÁVY SLOVENSKA. Vy-

chádzal zo zásady sebaurčovacieho práva slovenského národa a odvolával sa na Pittsburskú doho-

du.18  

 
18 Por.: Návrh zákona Slovenskej ľudovej strany na autonómiu Slovenska (Praha 25. januára 1922)., In: Doku-
menty slovenskej národnej identity a štátnosti. II., Bratislava 1998, s. 131 a n.  
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O sebaurčovacom práve českého národa sa návrh nezmieňoval asi vychádzal z toho, že ten si ho už 

uplatnil. Až na výnimky (viď. Tukov návrh zväzového štátu) bola podoba návrhov na autonómiu rov-

naká. Nežiadala sa sebaurčenie českého národa, vytvorenia jeho štátu, pretože podľa názoru autorov 

český národ už svoj národný štát mal v československom štáte. Návrhy smerovali k uznaniu svojbyt-

nosti slovenského národa, a k uznaniu práva na jeho sebaurčenie.  

Podľa legislatívneho návrhu z roku 1922 ústavnoprávne sa malo jednať o politickú autonómiu Sloven-

ska, o autonómiu zákonodarnú i administratívnu, o „najširšiu samosprávu zlučiteľnú s jednotnosťou 

Československej republiky“. Autonómiu mal reprezentovať slovenský krajinský snem a krajinská vláda 

na čele s ministerským predsedom. Slovensku mala patriť autonómia v jeho „vnútorných záležitosti-

ach“ určených príkladom (demonštratívne) ako administrácia, školstvo, kult, obchod, pravosúdie, 

orba (poľnohospodárstvo), verejné práce, sociálna starostlivosť a na to sa vzťahujúce financie 

a zákonodarstvo. Veci, resp. záležitosti, ktoré mali patriť do zákonodarstva a exekutívy ČSR, boli 

v návrhu pomenované ako „spoločné záležitosti celej republiky“. Mali nimi byť vojsko, zahraničie, 

verejná premávka, verejné právo, voľba prezidenta, a na to sa vzťahujúce financie a zákonodarstvo. 

Uvedené pomenovanie kolidovalo s ústavnoprávnym pojmom autonómia. „Spoločné záležitosti“ 

pojmovo signalizovali, že môže ísť nie o unitárny (jednotný) štát, ale zložený štát, v ktorom by podľa 

návrhu Slovensku patrili „vnútorné záležitosti“ ako jeho výlučná právomoc, do ktorej jednotný štát 

nemal právo ingerovať, ani ich ovplyvňovať. Naopak Slovensko by spolurozhodovalo o celoštátnych 

otázkach, ktoré návrh nazval „spoločné záležitosti celej republiky.“ 

 Krajinský snem mal disponovať právom veta, resp. právom negatívnej ratifikácie zákonov prijatých 

NZ ČSR. Uvedená právomoc krajinského snemu už prekračovala nielen ústavnoprávny status politic-

kej autonómie, ale dokonca aj pojem federácie. Rozpor návrhu s ústavnoprávnymi pojmami presaho-

val kritickú hranicu. Návrh bol aj v protiklade sám so sebou. Bol v rozpore so svojím cieľom, že ČSR je 

jednotný a nedeliteľný štát; konkrétne konštrukciou rozdelenia pôsobnosti, kreáciou a právomocou 

krajinského snemu a krajinskej vlády, rozsahom ich kompetencií. V súlade s ústavnoprávnym pojmom 

politická autonómia bolo naopak ustanovené, že štátne občianstvo bude iba jedno a to českosloven-

ské.  

 

Formulácia a terminológia 

Použitá terminológia bola jazykovo ťažkopádna a pojmy boli koncipované historickoprávne 

a filozoficky nevhodne. Napríklad formulácia: „odtrhnutie Slovenska od kráľovstva uhorského“ podľa 

návrhu malo nastať až ratifikovaním mierových zmlúv. Predkladatelia v rozpore 

s medzinárodnoprávnym aj ústavnoprávnym zmyslom, s realitou vzniku ČSR, vyhlasovali 

v zdôvodnení svojho ústavného projektu, že riešenie v ústavnej listine z 29. 2. 1920 „nezodpovedá ani 

záujmom Slovenska, ani záujmom celej republiky Československej“. 

 Návrh napokon neprešiel cez parlamentné výbory, na prerokovanie ktorých bol zaradený. Nebol 

preto ani predložený na rokovanie poslaneckej snemovne ako ani do senátu. 

Po neúspechu prvého návrhu predložila HSĽS v r. 1933 druhý návrh na autonómiu Slovenska. Príprava 

návrhu bola urýchlená informáciou o údajnej realizácii autonómie Podkarpatskej Rusi. Primerane 

k tomu autor tohto návrhu Karol Mederly návrh zhrnul iba do troch dvojriadkových paragrafov. 

V porovnaní s rozsiahlym prvým „maxinávrhom“ s viac ako 50 článkami (F. Labay), druhý návrh bol 

mini či mikronávrhom, ale vecným, meritórnym. Bol to návrh na zmenu ústavnej listiny ČSR, teda 

návrh ústavného zákona. Zmena Ústavy ČSR mala spočívať v jej doplnení. Doplniť sa mal § 3 ústavy 

o nový odsek a to v poradí desiaty, podľa ktorého do pôsobnosti a právomoci autonómie Podkarpats- 
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kej Rusi bude patriť aj pravosúdie (t.j. justícia, či súdnictvo). Ďalej účinnosť paragrafu 3 o autonómii 

Podkarpatskej Rusi sa mala preniesť s osobitnou platnosťou aj na Slovensko. Obdobne sa na Sloven-

sko mala preniesť aj platnosť zákona č. 162/1920 Zb. z. a n. o ústavnom súde.  

Prenesením platnosti § 3 ústavy na Slovensko malo mať Slovensko rovnako ako Podkarpatská Rus 

postavenie samosprávneho územia, ktoré bude vybavené najširšou autonómiou zlučiteľnou 

s jednotnosťou Republiky československej.“ Krajinský snem by sa skladal: a) z poslaneckej snemovne, 

a b) senátu. Mal by právomoci uvedené v § 3 ods. 4 až 10, t.j. bol by príslušný uznášať sa o zákonoch 

vo veciach jazykových, vyučovacích, náboženských, miestnej správy, pravosúdia (odsek 10) ako 

i iných veciach, ktoré by na neho preniesli zákony ČSR. Zákony prijaté autonómnym slovenským sne-

mom by podpisoval prezident republiky s právom veta a vyhlasovali by sa v osobitnej zbierke. Au-

tonómne zákony by podpisoval tiež guvernér. Guvernér by bol na čele slovenskej autonómie. Vytvo-

renie autonómnej, či krajinskej vlády nebolo upravené. Guvernéra by menoval prezident ČSR na ná-

vrh vlády. Bol by tiež zodpovedný snemu Slovenska. Predstavitelia autonómie mali byť vyberaní 

z obyvateľov Slovenska. Obdobne aj v Národnom zhromaždení ČSR by bolo autonómne Slovensko 

zastúpené primeraným počtom poslancom a senátorov, podľa príslušných československých voleb-

ných poriadkov. 

Druhý parlamentný návrh HSĽS19 na autonómiu Slovenska, ktorý bol predložený do Národného zhro-

maždenia ČSR 1933 a ktorý vypracoval K. Mederly, neobsahoval žiadne zdôvodnenie. Neniesol ani 

osobitné pomenovanie. Mal iba záhlavie o tom, že je to návrh poslanca Andreja Hlinku a jeho druhov, 

aby bol vydaný ústavný zákon na zmenu zákona č. 121/1920 Sb., ktorý obsahoval (uvádzal) ústavnú 

listinu ČSR. Cieľom návrhu podľa ďalšieho textu jeho záhlavia bola „decentralizácia štátnej správy, 

poťažne uvedenie samosprávy Slovenska“. Návrh možno podľa ústavnoprávnych kritérií kvalifikovať 

ako projekt politickej (legislatívnej) autonómie. Ani tento návrh zákona sa podobne ako návrh z roku 

1922 v Národnom zhromaždení ČSR neprerokúval. 

 

Návrhy na autonómiu – tridsiate roky  

Začiatkom tridsiatych rokov myšlienka autonómie sa rozšírila mimo rámca HSĽS a SNS, oslovila prak-

ticky celú verejnosť na Slovensku, ďalej sa prehĺbilo jej chápanie – spolu s aspektom jazykovej 

a národnej svojbytnosti sa projekt autonómie skompletizoval aj na riešenie ekonomických, sociálnych 

a kultúrnych problémov Slovenska. Najdôležitejšími politicko-programovými dokumentmi z tohto 

obdobia boli: 

a) Zvolenský manifest (16. októbra 1932) ako spoločný autonomistický program HSĽS a SNS (A. Hlinka 

a M. Rázus), program „autonomistického bloku“; 

b) Nitrianska deklarácia (13. augusta 1933) prijatá pri príležitosti osláv 1100. výročia Pribinových 

slávností, vysvätenia prvého kresťanského kostola v Nitre; 

Nové myšlienky do programu „regionalizmu“, ako politického prúdu stojaceho medzi „autonomista-

mi“ a na druhej strane „centralistami“, priniesol politický program agrárnej mládeže vypracovaný na 

zvolenskom sneme roku 1933. Odlišoval sa od pravoverného „centralizmu“ ktorý stál na pozícii „et-

nicky a jazykovo jednotného československého národa, s dvomi vetvami“ tým, že uznával 

a rešpektoval „slovenský a český nacionalizmus, slovenský a český národ, ktorých ciele sa nevylučujú, 

ale tvoria cesty k najužšej spolupráci, podmienenej citovou a duchovnou jednotou.“   

 
19 Por.: Druhý parlamentný návrh HSĽS na autonómiu Slovenska (8. mája 1930). In. Dokumenty slovenskej ná-
rodnej identity a štátnosti. II. Bratislava 1998., s. 148 a n.  
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E. Beneš sa v týchto rokoch vyjadroval v prospech decentralizácie, konkrétne akceptoval „administra-

tívnu decentralizáciu“. Mohlo to byť riešenie. Vecne blízke bolo i stanovisko slovenských agrárnikov, 

ako aj slovenských sociálnych demokratov. Dohoda však neprišla včas a ľahko, presnejšie vôbec sa ju 

nepodarilo dosiahnuť.  

Dominovali však legislatívne autonomistické aktivity HSĽS. Viedli k vypracovaniu a predloženiu jej 

tretieho návrhu na autonómiu.  

 

Tretí návrh HSĽS - 5. jún 1938 

vypracovali v roku 1938 Ferdinand Ďurčanský, A. Kočiš a M. Sokol. Bol to návrh právnikov a pojmovo 

bol vzhľadom na to konzistentným20.  

Vychádzal zo svojbytnosti slovenského národa a jeho práva na sebaurčenie. Subjektom tohto práva 

bol národ, ktorý sebaurčenie uplatnil na území Slovenska. Opierajúc sa o národno-územný princíp 

Slovensko malo tvoriť osobitne spravovanú krajinu, podľa dikcie autorov nie štátny útvar. V zásadách 

autonómie sa zdôrazňoval teokratický princíp a kresťanstvo. V súlade s vývojom slovenského auto-

nomistického hnutia zakotvovala sa úradná a vyučovacia reč slovenská pri rešpektovaní jazykových 

práv menšín.  

Podľa návrhu sa mala transformovať aj „ústredná moc zákonodarná a výkonná“. Poslanecká snemov-

ňa sa mala kreovať podľa zásady proporcionality odvodenej od počtu obyvateľstva (1 poslanec na 

50.000 obyvateľov), a druhá komora pomenovaná ako senát sa mala tvoriť podľa zásady parity, rov-

nakého počtu poslancov z každej krajiny. Poslanecká snemovňa svojim zložením vyjadrovala princíp 

suverenity ľudu a senát princíp sebaurčenia národa. Uzákonilo sa, že žiadny návrh zákona nemôže sa 

stať zákonom proti vôli senátu. Senátu bolo ďalej aj priznané nové právo vysloviť ústrednej vláde 

nedôveru.  

Celkove mali byť rovnako ako doteraz, štyri krajiny (Česká, Moravsko-Sliezska, Slovenská 

a Podkarpatskoruská). Zákonodarná pôsobnosť bola konštruovaná na základe zásady, že originárna 

(pôvodná) je pôsobnosť krajiny a odvodená (sekundárna) ústredného štátu. V súlade s tým bola taxa-

tívne (vyčerpávajúcim spôsobom) vypočítaná pôsobnosť ústrednej moci (ústava, zahraničie, obrana, 

štátne občianstvo, clo, dane, železnica, pošta, justičné normy, spoločný štátny dlh). Všetky ostatné 

veci ktoré neboli výslovne dané ústrednej moci zákonodarnej, patrilo zákonodarnej moci krajiny. 

Zakotvením tohto spôsobu delenia pôsobnosti zákonodarnej a ďalej podľa zásady parity zloženia 

senátu mal návrh autonómie Slovenskej krajiny atribúty federatívneho usporiadania štátu. Osobitne 

rozsiahle bola formulovaná pôsobnosť výkonnej moci krajiny, okrem zahraničných vecí a národnej 

obrany mala totiž krajinská vláda mať právo rozhodovať o prijímaní, menovaní a prepúšťaní sudcov, 

vysokoškolských profesorov, úradníkov a zamestnancov štátu na Slovensku.  

Podľa návrhu sa rušila (mala zrušiť) tiež národnosť československá pri sčítaní ľudu a zaviedli sa nové 

kategórie, národnosť česká a slovenská.  

Pre územie Slovenska sa zriadil (mal zriadiť) krajinský snem, poslanci ktorého boli volení na základe 

všeobecného, tajného, rovného hlasovacieho práva, podľa zásady pomerného zastúpenia. Krajinský 

snem mal právo voliť predsedu a 6-člennú krajinskú vládu, ktorá bola kontrolovaná a zodpovedná 

snemu.   

 
20 Návrh SNR na autonómiu Slovenska z roku 1938. In. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XII. b. Slováci 
vo víre tridsiatych rokov. Bratislava 2014, s. 125.  
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Predstavy centralistov a regionalistov sa napokon zblížili s autonomistami. Koncom júla 1938 česko-

slovenská vláda po štvormesačnej práci schválila národnostný štatút. 

 Stalo sa tak pod tlakom Veľkej Británie a Francúzska, ktoré už od prelomu rokov 1937 a 1938 žiadali, 

aby československá vláda upravila postavenie nemeckej menšiny.  

Národnostný štatút mal zladiť rozličné zákony, ktoré boli v tejto sfére vydané a platné. Zároveň sa 

mal prijať nový jazykový zákon a zákon o národnostnej autonómii v rámci decentralizácie samosprá-

vy.  

Územie štátu sa podľa návrhu národnostného štatútu malo rozdeliť na samosprávne celky (Čechy, 

Morava, Slovensko a Podkarpatská Rus), ktoré by sa transformovali z jestvujúcich administratívno-

teritoriálnych útvarov, t.j. krajín. Z hľadiska Slovenska štatút predpokladal správnu a politickú refor-

mu štátu, ktorá by Slovákom mohla poskytnúť práva patriace samostatnému národu (rozšírenie prá-

vomocí slovenskej samosprávy, utvorenie slovenského snemu, uznanie samobytnosti slovenského 

národa a mnohé ďalšie požiadavky vyslovené už v Pittsburskej dohode, resp. odvodené od nej).  

Tento projekt mal v istej miere nahradiť projekt autonómie HSĽS, ktorý bol predložený do NZ ako 

návrh zákona z 5. júna 1938. Bol výrazom posunu v chápaní tejto problematiky v prostredí sloven-

ských agrárnikov.  

Nemal však už praktický význam. Národnostný štatút sa pre odpor Sudetonemeckej strany nerealizo-

val. Usilovala totiž o úplný rozvrat Československa v úzkom spojení s Treťou ríšou. Milan Hodža sa 

však na národnostný štatút odvolával pri organizovaní odboja v zahraničí (22. novembra 1939). Pro-

jekt zákona o decentralizácii, resp. tzv. národnostný štatút, ktorý sa týkal predovšetkým nemeckých 

oblastí v Čechách a na Morave a tiež Slovenska, prišiel až tesne pred Mníchovom. Týždeň pred de-

štrukciou ČSR, sedem dní pred podpisom Dohody štyroch veľmocí o odstúpení nemeckého pohrani-

čia, 22. septembra 1938 bolo ukončené rokovanie medzi prezidentom ČSR E. Benešom a vedením 

HSĽS o úprave vzájomných vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi v republike21.  

Kompromisne riešil otázku samostatnosti slovenského národa v dvoch podobách: 1.) Česi a Slováci sú 

členmi československej národnej rodiny a 2.) rešpektovaním tolerancie názorov o jestvovaní Čechov, 

Slovákov, či Čechoslovákov ako národa. Druhá kľúčová otázka – úradný jazyk – bola vyriešená tak, že 

nový jazykový zákon mal zakotviť absolútnu rovnosť češtiny a slovenčiny na celom území republiky.  

Ďalej v štatúte bol záväzok, že v štátnej službe Slováci dostanú počet miest (úradníckych, zamestna-

neckých a robotníckych) proporcionálne podľa počtu obyvateľstva. Počet štátnych úradníkoch 

a zamestnancov Čechov na Slovensku nemal prekročiť 30 %. Príslušné percento slovenských úradní-

kov a zamestnancov malo byť zastúpené vo všetkých kategóriách štátnej služby. Pri štátnych investí-

ciách malo byť Slovensko dotované čiastkami potrebnými k jeho hospodárskemu vyrovnaniu 

s historickými krajinami. O normotvornej kompetencii slovenského krajinského snemu sa malo roz-

hodnúť na rokovaniach s vládou, ale snem mal mať kompetenciu zákonodarnú, správnu, hospodársku 

a poradnú.  

HSĽS tento návrh prijala, ale len ako základ pre ďalšie rokovanie. Na rokovanie s prezidentom ČSR dr. 

E. Benešom, s dátumom 29. september 1938 na ktoré bol pozvaný úradujúci podpredseda HSĽS dr. J. 

Tiso, už neprišiel. Nasledovala realizácia Mníchovskej dohody, anexia pohraničia, abdikácia preziden-

ta Beneša a tým aj zánik možnosti dosiahnuť novú úpravu vzťahov Čechov a Slovákov, v demok-

ratickej ČSR. Riešenie tejto podstatnej otázky štátu prebrali do svojich rúk nedemokratické politické   

 
21 Por.: Úprava vzájomných vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi v republike. (Praha 22. septembra 1938). In: Do-
kumenty Slovenskej národnej identity a štátnosti. II. Bratislava 1998. s. 170 a n.  
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sily vnútorné, závislé od vôli nacistického Nemecka. O štátoprávnej úprave svojho vzťahu v ČSR ne-

rozhodli napokon Slováci a Česi medzi sebou ale Mníchovská dohoda, anexia pohraničia ČSR, obmed-

zenie jej suverenity, zmena formy vlády, štátneho zriadenia a štátneho režimu.  

 

Žilinská dohoda a autonómia slovenska 

Autonómia Slovenska sa fakticky presadila Žilinskou dohodou, ktorá bola uzavretá 6. októbra 1938.22 

Ústavnoprávne bola zakotvená v ústavnom zákone č. 299/1938 Zb. z. a n. o autonómii Slovenskej 

krajiny.  

Legitimitu a legalitu autonómie Slovenska odvodzoval tento ústavný zákon v preambule výslovne 

z Pittsburskej dohody. Podľa znenia preambuly ústavného zákona o autonómii Slovenska - ČSR ne-

vznikla realizáciou práva československého národa na sebaurčenie, ale realizáciou práva českého a 

slovenského národa. Týmto ústavným spôsobom sa, v podmienkach autoritatívneho štátu, 

s fašizujúcim vývojom sa dosiahlo teda údajná, predstieraná realizácia práva dvoch národov na se-

baurčenie.  

Realizáciou ústavného zákona o autonómii malo dôjsť „uzmiereniu slovenského a českého národa 

v duchu žilinskej dohody“. 

Deň a dátum 6. október 1938 a celé nasledujúce obdobie Slovenská národná rada vo svojom ustano-

vujúcom dokumente pomenovanom ako „Vianočná dohody“ (v roku 1943) považovala za obdobie 

kedy na Slovensku sa zrušili resp. neplatili zásady protifašistickej demokracie a začalo politické, hos-

podárske a kultúrne znásilňovanie slovenského ľudu a štátne orgány tej doby prestali reprezentovať 

skutočné zmýšľanie všetkých vrstiev slovenského ľudu, t.j. stratili legitimitu, t.j. legitimitu nemala tzv. 

druhá Č-SR, vrátane autonómie Slovenskej krajiny. Podľa ústavného dekrétu prezidenta republiky č. 

11/1944 Úř. věst. čs. o obnovení právneho poriadku. Za prelomový deň určil ústavný dekrét deň 29. 

september 1938. Obdobie od 29. septembra 1938 bolo stanovené za začiatok doby neslobody. 

Všetky ústavné a iné predpisy československého ľudu od tohto dňa až po 4. mája 1945 (ktorý určilo 

nariadenie vlády ČSR) vyhlásilo za predpisy, ktoré nepochádzajú zo slobodnej vôle československého 

ľudu a nie sú preto súčasťou československého právneho poriadku. Znamenalo to, že ani faktické 

zriadenie autonómie Slovenskej krajiny od 6. októbra 1938 nepochádzalo zo slobodnej vôle českoslo-

venského ľudu a preto nebolo, resp. sa nestalo súčasťou československého právneho poriadku. Ús-

tavne – politická kvalifikácia tohto obdobia, vychádzala z poznania o neplatnosti Mníchovskej dohody 

od samého začiatku a z konzekvencii z tohto, že neplatnými sú všetky právne skutočnosti 

z neskoršieho obdobia, ktoré vznikli, nastali v priamej príčinnej súvislosti s mníchovskou dohodou. 

Neplatnými a právne nejestvujúcimi sa stal aj ústavný zákon o autonómii Slovenska (č. 299/1938), 

vyhlásenie a zákon o vzniku slovenského štátu a ďalšie právne normy prijaté v tomto kauzálnom kon-

texte. Podľa iného právneho názoru, bol prijatý v priamej príčinnej súvislosti s Mníchovskou dohodou 

(paaktom), a bol rovnako ako ona neplatným od samého začiatku, resp. právne nejestvujúcim.  

 Účelom následnej deskripcie a hodnotenia týchto faktických právnych noriem (nie právnych noriem 

patriacich do československého právneho poriadku), noriem právne neplatných – je zrekonštruovať 

aký bol faktický stav, realita v otázkach autonómie Slovenska.  

  Z faktického ústavnoprávneho hľadiska možno celé obdobie jestvovania autonómie Slovenskej kra-

jiny, od 6. októbra 1938 do 14. marca 1939 rozdeliť a charakterizovať takto:   

 
22 Por.: Žilinská dohoda. (Žilina 6. októbra 1938). In: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. II., 
Bratislava 1998, s. 179 a n.  
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1.) provizórna (faktická) autonómia – od 6. októbra 1938 do 1. decembra 1938; 

2.) ústavná autonómia Slovenskej krajiny – od 1. decembra 1938 do 14. marca 1939. 

 

a) Provizórna (faktická) autonómia  

Zaviedla sa na základe požiadavky slovenských politických strán, ktoré si osvojili autonómny štáto-

právny projekt HSĽS a dohodli sa s ňou požadovať jej uskutočnenie na spoločnej platforme, ktorú 

tvorila Žilinská dohoda (skladajúca sa z: Vyhlásenia a Návrhu zákona o decentralizácii vládnej moci). 

Vláda ČSR zastupujúca prezidenta štátu vymenovala ešte ten istý deň dr. Jozefa Tisu (úradujúceho 

podpredsedu HSĽS) za ministra pre správu Slovenska. Ďalších členov fakticky tvoriacich slovenskú 

krajinskú vlády (autonómnu) menoval prezident nasledujúci deň, ako slovenských členov českoslo-

venskej vlády. O deň neskôr dňa 8. októbra 1938 si títo vymenovaní slovenskí ministri rozdelili agen-

du, už autonómnej vlády.23 Možno zhrnúť, že to boli úkony (nie rigidne ústavnej relevancie), ale ús-

tavne-politického významu, ktoré znamenali zavedenie, zriadenie autonómie Slovenska, ktorá dostala 

názov – autonómia Slovenskej krajiny.  

Návrh na vydanie ústavného zákona o autonómii Slovenskej krajiny, ktorý bol podaný poslancami 

HSĽS v parlamente dňa 5. 6. 1938 a bol zaregistrovaný ako parlamentná tlač č. 1492, v časovom po-

radí bol tretím návrh HSĽS na uzákonenie autonómie. Podľa odôvodnenia návrh inkorporoval do ús-

tavnej listiny Pittsburskú dohodu, aj v tom zmysle, že išlo o štát dvoch národov, a to rovnoprávnych 

národov. Návrh ústavného zákona bol pridelený iniciatívnemu a ústavnoprávnemu výboru. Posmrtne 

uznal „prospešnosť tohto návrhu poslanca Andreja Hlinku“ a tým ho povýšil akoby za jeho autora. 

 Ústavný zákon o autonómii Slovenskej krajiny bol publikovaný pod č. 299/1938 Zb. z. a n. Už týmto 

jeho uverejnením nadobudol účinnosť. Aké ústavnoprávne zmeny spôsobilo prijatie tohto ústavného 

zákona?   

i. Revidovalo sa (nie podľa nového a pravdivého historického poznania, ale ex lege 

ii. resp. constitutiones) záväznou normou, ustanovenie o vzniku ČSR a to s platnosťou nie ex 

nunc, ale ex tunc, t.j. od vzniku ČSR.  

iii. Podľa tohto ústavného predpisu ČSR sa konštituovala, „vznikla zhodou suverénnej vôle dvoch 

rovnoprávnych národov“ českého národa a slovenského národa. Subjektom zásady sebaur-

čenia národov, subjektom medzinárodného práva a subjektom ústavného práva ČSR nebol 

„československý národ“, ako to bolo obsiahnuté v medzinárodných uznávacích aktoch, ako aj 

v mierových zmluvách. Predkladatelia nespoznali kvalitatívny rozdiel medzi pojmami etnický 

národ a politický národ. Slovenská národná rada v Deklarácii slovenského národa z 30. októ-

bra 1918 v mene slovenského národa vyjadrila jeho sebaurčovacie právo a súčasne vyslovila 

súhlas s novovytvoreným medzinárodnoprávnym postavením, a to s konštituovaním štátu 

československého národa, ako politického národa a subjektu medzinárodného práva. Autori 

ústavného zákona o autonómii Slovenskej krajiny, povýšili svoje vedomosti a politické záujmy 

na štátnu vôľu. Uchopením sa štátnej moci menili dejiny, presnejšie ich dobový výklad;  

 
23 Do agendy slovenskej vlády, sa dostali na základe dohody (nie s ústavnoprávnou, ale výlučne politickou rele-
vanciou), ktorú uzavrela 7. októbra 1938 vláda Č-SR s budúcim predsedom autonómnej vlády, ktorého na to 
splnomocnili predstavitelia slovenských politických strán ktorí sa zišli na spoločnom zasadaní v Žiline dňa 6. 10. 
1938. Do pôsobnosti sa dostali odbory, ktoré boli vymenované v návrhu zákona o decentralizácii vládnej moci, 
ako súčasti Žilinskej dohody a boli to záležitosti: vnútra, spravodlivosti, zdravotníctva, dopravy, pôšt, hospodár-
stva, školstva, osvety, financií, sociálnych záležitostí, ale s výhradou, pokiaľ sa týkali „slovenských pomerov“ . 
Tieto odbory boli obsahom agendy, ktorú si rozdelili vymenovaní slovenskí ministri.  
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iv. Pittsburská dohoda, uzatvorená predstaviteľmi združení amerických Slovákov a Čechov 

a mohla sa považovať za záväznú maximálne pre ich signatárov, bola povýšená na úroveň 

prameň a východiska legitimity konštituovania Č-SR, za „pranormu“ ústavnosti štátu, legitím-

neho a legálneho iba potiaľ, pokiaľ v československom štáte bola „zabezpečená úplná au-

tonómia“ slovenského národa; 

v. Do preambuly ústavného zákona sa zakotvil aj „duch žilinskej dohody“ spočívajúci (podľa zá-

konodarcu) v snahe o „uzmierenie slovenského a českého národa“. Podľa poznania konkrét-

ne – historického kontextu prijatia „Žilinskej dohody“ jej duch spočíval aj sústredení politickej 

a štátnej moci do rúk HSĽS; presadzovaní jej programu, ktorý spočíval v usporiadaní pomerov 

„v duchu kresťanskom“, t.j. kresťanskom politickom konzervativizme, fašizujúceho smerova-

nia; v katolíckom sociálnom učení;  

vi. Zmenil sa názov štátu, zmenila sa forma štátneho zriadenia, ústavnoprávne postavenie Slo-

venska. Názov štátu sa menil akoby mimochodom, nie samostatným ustanovením, ale len 

v súvislosti s tým, že Slovenská krajina je autonómnou čiastkou Česko – Slovenskej republiky. 

Podľa zásady „nomen – omen“ nový názov (nie inovovaný) vyjadroval, že tento štát sa skladá 

z dvoch rovnoprávnych nielen národov, ale i útvarov, ktoré však nemali postavenie symetric-

kých štátoprávnych útvarov v zloženom štáte;   

Paragraf 3, ods.1, ústavnej listiny, podľa ktorého územie československej republiky tvorí jednotný 

a nedeliteľný celok sa výslovne nezmenilo. Nominálne jednotná, unitárna republika a jej autonómny 

útvar, sa akoby dostali do kolízie, do priamo sa vylučujúceho protikladu? Alebo predkladatelia tohto 

ústavného riešenia postavenia Slovenska ustúpili, či zreálnili svoje stanovisko, svoj pohľad.  

Slovenská krajina, ktorá mala doteraz postavenie administratívne – teritoriálneho útvaru 

a verejnoprávnu subjektivitu, nezmenila svoj názov, ale stala sa štátoprávnym útvarom 

s ústavnoprávnou subjektivitou. (neuvažovalo sa o pomenovaní republika a to v kontexte napr. au-

tonómna republika; zachoval sa názov „krajina“. V tom bol postavenie Slovenska, aj podľa názvu, ale 

nie podľa ústavnoprávneho štatútu bližšie, spolkovým krajinám, ktorými bolo Rakúsko, a ktorej zlož-

kami boli „spolkové krajiny“) Nominálne, podľa ustanovenie § 1, Slovenská krajina bola „autonómna 

čiastka“ republiky, ktorý mal byť unitárnym štátom, ale už podľa názvu to bol dvojitý, či dvojjediný 

štát. Názov Č-SR, bol názvom oddeľujúcim jeden národ od druhého, jednu časť štátu od druhej, 

a súčasne ho možno aj spájajúci (podľa toho či použitý pomlčku v názve považujeme za rozdeľovník, 

či spojovník). V týchto do určitej miery protirečeniach textu ústavného zákona, možno vidieť aj usku-

točnené kompromisy prijaté navrhovateľom, aby bol návrh akceptovanými pre celé politické spek-

trum Národného zhromaždenia.  

Územie „Slovenskej krajiny“, ako autonómnej čiastky Č-SR, bolo neoddeliteľnou súčasťou jednotného 

štátu, ale zmena jej územia sa mohla uskutočniť iba po súhlase kvalifikovanej (dvojtretinovej) väčšiny 

snemu Slovenskej krajiny. Ustanovenie o „krajinskej príslušnosti“ nadobudnutie, ktorej bolo pod-

mienené domovským právom v niektorej obci Slovenskej krajiny“ malo dimenzie blížiace 

s k štátnemu občianstvu. Úradným a vyučovacím jazykom na území Slovenskej krajiny sa stala reč 

slovenská. Na územie Slovenskej krajiny sa viazali atribúty zodpovedajúce postaveniu štátoprávnemu 

subjektu v zloženom štáte. Ďalšie dimenzie identické pre štátoprávny útvar v zloženom štáte vyplývali 

z rozdelenia zákonodarnej, vládnej a výkonnej pôsobnosti medzi Slovenskom krajiny a Č-SR. Pôsob-

nosť Slovenskej krajiny bola aj v legislatíve aj v exekutíve, pôvodnou a originárnou. Bola vymedzená 

negatívnym spôsobom, t.j. do pôsobnosti Slovenskej krajiny patrili všetky záležitosti, ktoré neboli 

výslovne a taxatívne definované v ústavnom zákone. Rozsah tejto výlučnej zákonodarnej pôsobnosti 

Národného zhromaždenia, bol vymedzený veľmi obmedzene a to na vzťahy s cudzími štátmi, obrany,   
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štátne občianstvo, menu, miery a váhy, záležitosti cla, dopravy, spojov, spoločného rozpočtu, daní 

týkajúcich sa výdavkov na spoločné veci a právnej úpravy hospodárskych a finančných otázok.  

Pôsobnosť vlády Č-SR na území Slovenskej krajiny bola vymedzená ešte reštriktívnejšie. Orgány Re-

publiky Česko-Slovenskej mali na území Slovenskej krajiny vykonávať vládnu a výkonnú moc iba 

v troch z celkového počtu dvanástich odborov, ktoré patrili do zákonodarnej právomoci Národného 

zhromaždenia. Boli to iba vecí týkajúce sa ústavnej listiny a jej čiastok, vzťah k cudzine, obchodnej 

a tarifnej politiky, a národnej obrany. Vo všetkých ostatných záležitostiach patrila táto pôsobnosť 

vláde Slovenskej krajiny.  

Porovnaním tejto pôsobnosti zákonodarnej, vládnej a výkonnej orgánov Č-SR na území Slovenskej 

krajiny možno dospieť k záveru, že pôsobnosť orgánov Slovenskej krajiny nebola iba podľa teoretickej 

konštrukcie pôvodnou, originárnou, či primárnou – ale bola svojim rozsahom, závažnosťou dominuj-

úcou pôsobnosťou a právomocou. Č-SR ako údajne jednotný štát, bol doplnkom, vo vzťahu 

k právomoci jeho autonómnej súčasti.  

Inštitucionálna výstavba a sústava vzťahov medzi najvyššími orgánmi Č-SR, ustanovenia o prijímaní 

ich rozhodnutí preukazuje tiež aká bola v realite forma štátneho zriadenia. Dokumentuje dualizmus 

v Č-SR, jestvovanie dvoch štátnych útvarov – slovenského (s názvom Slovenská krajina) a česko – 

slovenského (javove štátu oboch národov, ktorý plnil, akoby náhradne aj úlohy nejestvujúceho čes-

kého štátu).  

Národné zhromaždenie (jeho dve komory, poslanecká snemovňa a senát) boli obdobne dualizované. 

Poslanci oboch komôr, sa pri hlasovaní o zákonoch patriacich do spoločnej (taxatívne) vymedzenej 

pôsobnosti, ktoré mali platiť na celom území Č-SR akoby rozostupovali na ďalšie dve komory. Pri hla-

sovaní sa tiež uplatňoval inštitút zákazu majorizácie – v tom zmysle, že iba o týchto zákonoch hlaso-

vali aj poslanci zvolení na Slovensku, a že zákon bol prijatý ak zaň hlasovala väčšina slovenských po-

slancov. Ak nešlo o tento prípad NZ prijalo zákon, ktorý platil iba na českom území štátu. 

Akoby analogicky aj pri voľbe prezidenta republiky sa NZ, jeho komory rozostupovali na dve časti, 

pričom záväznou podmienkou bolo, že väčšina pre voľbu prezidenta, musí zahrňovať aj primeranú 

väčšinu členov NZ zvolených na území Slovenskej republiky.   

 Štátoprávna, nie iba autonómna, ústavnoprávna relevancia hlasovania poslancov zvolených na území 

Slovenskej krajiny bola garantovaná aj pri vyslovovaní dôvery, či nedôvery vláde, s odôvodnením aby 

bola zdôraznená zásada, že vláda Č-SR požíva dôveru väčšiny slovenského národa, mohol byť jednou 

tretinou poslancov zo Slovenska podaný návrh na vyslovenie nedôvery vláde.  

Ústavný zákon č. 299/1938 Zb. o autonómii Slovenskej krajiny, svojimi ustanoveniami a ich ústavno-

právnymi dôsledkami priniesol zmeny, ktoré nominálne silou najvyššieho zákona revidovali aj so 

spätnou účinnosťou právne dejiny vzniku ČSR, ich výklad, uzákonili na niečo viacej ako dva mesiace, 

nový názov štátu. Ústavný zákon ďalej rozhodol, že Č-SR je štátom dvoch rovnoprávnych národov, 

českého a slovenského národa a ukončil jestvovanie ČSR ako unitárneho štátu. Zmenil ďalej formu 

štátneho zriadenia na temer dualistický zväzok, ale nevyvážený (Slovenskej krajiny s Česko – Sloven-

skou republikou), resp. zmenili ho na asymetrickou federáciou.   

Tento ústavný zákon nebol odhlasovaný predpísanou trojpätinovou väčšinou všetkých členov 

v každej komore NZ, čo predstavovalo 180 hlasov v poslaneckej snemovne a 90 hlasov v senáte. 

V Poslaneckej snemovne bol prijatý len 142 hlasmi v prvom čítaní a 144 hlasmi v druhom čítaní. 

V senáte bol prijatí 78 hlasmi v oboch čítania. V oboch snemovniach NZ stratili mandáty poslanci 

a senátori, ktorí sa neprihlásili za Čechov alebo Slovákov, príp. Karpatorusov, a mali trvalé bydlisko na 

území, ktoré bolo odstúpené a okupované cudzími štátmi. Stratu týchto mandátov konštatoval Stály   
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výbor Národného zhromaždenia. Jeho rozhodnutie vychádzalo zo širšej interpretácie ústavnej listiny. 

Protiústavnosť tohto riešenia sa vidí v tom, že uvedení poslanci boli zbavení svojho volebného práva 

Stálym výborom Národného zhromaždenia.  

 

Druhé obdobie – autonómie Slovenska podľa ústavného zákona:  

(Ústavná autonómia Slovenskej krajiny – od 1. decembra 1938 do14. marca 1939) 

Ústavný zákon o autonómii Slovenskej krajiny prijalo Národné zhromaždenie ČSR dňa 22. novembra 

1938. Bol publikovaný pod č. 299/1938 Zbierka zákonov a nariadení dňa 23. novembra 1938 a týmto 

vyhlásením nadobudol účinnosť. Autonómne postavenie Slovenska tým dostalo ústavný podklad. 

Zavedenie autonómie do života sa uskutočnilo podľa ustanovení článku V., časti prvej nazvanej 

Úvodné ustanovenia ústavného zákona. Snem Slovenskej krajiny, ako jej zákonodarný orgán sa kreo-

val na základe volieb, ktoré vypísala vláda Slovenskej krajiny. Odvodene od výsledkov týchto volieb sa 

po ustanovení Snemu Slovenskej krajiny na jeho prvom zasadaní, zvolilo predsedníctvom Snemu Slo-

venskej krajiny, ktoré navrhlo členov Slovenskej krajinskej vlády, ktorú vymenoval prezident republi-

ky.  

Voľby do „Snemu Slovenskej krajiny“ sa konali 18. 12. 1938 (t.j. necelý mesiac po vyhlásení ústavného 

zákona o autonómii). Slovenská krajinská vláda ich vypísala mimoriadne promptne, už štyri dni po 

účinnosti ústavného zákona a to 26. novembra 1938. Kandidátne listiny mali byť podané do druhého 

dňa t.j. 27. 11. 1938 (čo bola nedeľa). Sťažilo či znemožnilo sa tým podanie opozičnej kandidátky. 

Demonštrovala sa tým pripravenosť HSĽS ako dominantnej strany. Do volieb bola podaná iba jedna, 

jediná kandidátka, jedného volebného a politického subjektu a to „Hlinkovej slovenskej ľudovej stra-

ny – Strany slovenskej národnej jednoty“, ktorá sa vytvorila 8. novembra 193824.Voľby do snemu sa 

uskutočnili podľa platného zákona, t.j. so všeobecným, rovným a priamym volebným právo, aktívne 

volebné právo mali tí, ktorí prekročili 21. rokov veku a v ústavnom zákone bolo určené že na získanie 

mandátu poslanca treba (či stačí) 20 tisíc odovzdaných hlasov. Obmedzené bolo pasívne volebné 

právo a to tak, že Židia a Česi nemohli kandidovať, ponechané im bolo aktívne volebné právo. Naďalej 

malo platiť, že volebný akt sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Naďalej malo platiť, že volebný akt sa 

uskutočňuje tajným hlasovaním. Naďalej malo platiť, že volebný akt sa uskutočňuje tajným hlasova-

ním. Voliči dostali od príslušnej volebnej komisie vo volebnej miestnosti jednu kandidátnu listinu 

(jednej jedinej strany kandidujúcej) a mohli sa rozhodnúť, mali na výber, odpovedať „áno“, vhodiť 

kandidátnu listinu do volebnej urny, alebo nevhodiť ju do nej, ale volič pritom musel odhodiť nepou-

žitú kandidátku do pripravenej debny pred členmi komisie. Porušila sa tým tajnosť hlasovania. 

V tomto zmysle mali voľby podobu akéhosi referenda, pretože voliči mali vlastne odpovedať „áno“, či 

„nie“ na otázku, či chcú „nové, slobodné Slovensko“. Zároveň sa volebný akt konal za asistencie prís-

lušníkov Hlinkovej gardy, polovojenskej organizácie HSĽS (ktorá bola pred voľbami legalizovaná a aj 

ozbrojená). Rasizmus a čechofóbia sa prejavila tak, že na viacerých miestach boli osobitné volebné 

miestnosti pre Židov a Čechov. Pri celkovom hodnotení týchto volieb do Slovenského snemu opráv-

nene možno povedať, že sa neuskutočnili pri zachovaní atribútov demokratického volebného práva,  

 
24 Zástupcovia HSĽS a agrárnej strany sa 8.novembra 1938 dohodli na utvorení politického subjektu s názvom 
Hlinkova slovenská ľudová strana (Strana slovenskej národnej jednoty). Už predtým sa za splynutie s HSĽS vy-
slovili predstavitelia lidovej strany a fašistov, potom sa pripojila živnostenská a národnosocialistická strana. 
Jednota slovenského národa bola vyhlásená za najvyšší zákon pre všetkých Slovákov s tým, že kto sa proti jed-
notnej vôli slovenského národa postaví alebo previní, stane sa nepriateľom a zradcom slovenského národa 
a s tým národ zúčtuje nemilosrdne“. Ohlas slovenskému národu, z príležitosti spojenia slovenských politických 
strán. 9. novembra 1938.  
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ale mali znaky fašistické, príznačné pre vytváranie totalitného politického režimu. Pre oficiálnu kandi-

dátku HSĽS hlasovali 1, 3 milióna hlasov, čo predstavovalo asi 98 percent všetkých hlasov. „Vôľa ľu-

du“ takto prejavená bola kvalifikovaná ako legalizácia pooktóbrového vývoja a formovania politické-

ho systému na Slovensku v období druhej republiky.  

Vo voľbách bolo zvolených 63 poslancov. Až na výnimky zastupovali HSĽS – SSNJ. Dvaja poslanci boli 

z iných strán, jeden reprezentoval Nemeckú stranu (Franz Karmasin) a jeden poslanec Maďarskú 

stranu na Slovensku (János Eszterházy).  

Po Vianociach a po Novom roku sa zišli zvolení poslanci, dňa 18. januára 1939 na svojom prvom za-

sadnutí, ktoré malo ústavnoprávnu relevanciu schôdze na ktorom sa Slovenský krajinský snem právne 

ustanovil. Prvú schôdzu viedol podľa parlamentných pravidiel najstarší zvolený poslanec ktorým bol 

Jozef Buday. Prvú schôdzu, prvého Snemu Slovenskej krajiny, viedol aj ako povereník strany, ktorá pri 

voľbách dosiahla najväčší počet hlasov, teda HSĽS, ako to predpisoval ústavný zákon o autonómii. 

K transformácii zídených poslancov na Snem Slovenskej krajiny patrilo zloženie sľubu každého z nich, 

voľba jeho predsedníctva a predsedu snemu, ktorým sa stal Martin Sokol. Zvolené predsedníctvo 

prevzalo následne aj vedenie zasadania snemu. Konštituovali sa aj výbory snemu. Predsedníctvom 

snemu, potom podalo prezidentovi republiky návrh na menovanie členom Slovenskej krajinskej vlá-

dy. V súlade s tým, doterajšia autonómna vláda podala demisiu. Prezident Č – SR dr. Emil Hácha na 

základe návrhu predsedníctva Snemu Slovenskej krajiny vymenoval členov novej autonómnej vlády, 

prvej Slovenskej krajinskej vlády, konštituovanej podľa ústavného zákona o autonómii. V porovnaní 

s predchádzajúcou mala o jedného člena viacej, teda mala 6 členov. Novovymenovaná vláda pred-

stúpila na najbližšom zasadaní Snemu Slovenskej krajiny so svojim programovým vyhlásením 

a požiadala o vyslovenie dôvery. Získaním dôvery od voleného zákonodarného orgánu, získala ústav-

noprávne plný mandát vládneho a výkonného orgánu, podľa platného ústavného zákona a podľa 

a v danom politickom systéme a v štátnom zriadení.  

Vo vládnom programe, obsiahnutom vo „Vyhlásení vlády Slovenskej krajiny“ , ktoré predniesol dr. J. 

Tiso ako jej predseda na druhej schôdzi Snemu Slovenskej krajiny dňa 21. februára 1939 bola vy-

jadrená štátna doktrína a štátna ideológia novej vlády. Vychádzala z toho, že dosiahnutá politická 

autonómia znamená aj dosiahnutie slovenskej štátnosti, a to v určitom vývojovom stupni. Považoval 

daný, podľa názvu autonómny útvar za pokračovateľa starého československého štátu, ale v zásade 

v súlade s realitou ho považoval za nový štát, a to z hľadiska štátoprávneho postavenia dvoch náro-

dov, v rámci nového štátoprávneho zriadenia, ale tiež a najmä pre zrevidovanie chápanie úloh štátu 

vôbec. Nové chápanie funkcií štátu spočívalo v nerozlučiteľnej jednote národa a štátu (národ je slo-

venský a štát je slovenský). Kvalitatívna zmena, v budovaní a v chápaní štátu, ako nového štátu mala 

spočívať v tom, že štát sa považoval a bol „prostriedkom riadenia života národa“ (liberálny štát, je 

negatívnym štátom, - nezasahuje, neriadi spoločnosť, iba určuje čo je zakázané a trestá porušenie 

zákazov;); ďalej štát odstraňuje „straníckosť“ (systém viacerých politických strán, ktoré bojujú 

o štátnu moc), ktoré nová vláda označila za – „najhoršie ovocie demokracie“. Aj keď sa vytvoril poli-

tický systém s „jednou stranou“ – vláda podľa svojho predsedu, dr. J. Tisu, vyhlásila, že nechce, ne-

zriaďuje „totalitný systém“, a ani nechce vykonávať „autoritatívny režim“ určitého druhu. Základným 

stanoviskom vlády malo byť že „i štátnu moc podriaďujeme zákonu mravnosti a práva, štát musí re-

špektovať práva indivídua, rodiny, spoločnosti a miestnych samospráv; garantovať slobodné vierovy-

znanie, právo súkromného vlastníctva a pokojné spolunažívanie práce a kapitálu, zamestnávateľa 

a robotníka. V týchto ustanoveniach je jadro, podstata nového prístupu autonómnej vlády, autonó-

mneho snemu Slovenskej krajiny k otázka chápania podstaty štátu, funkcií štátu, k právam občanov,  
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k spoločenskému zriadenia. Snem vyhlásenie vlády schválil. Vyslovením dôvery vláde vedenej dr. J. 

Tisom, dňa 21. 2. 1939 s konštituovali všetky orgány autonómie Slovenskej krajiny.  

Slovenská krajina ako autonómna časť Česko-Slovenskej republiky mala túto sústavu svojich štátnych 

orgánov: a) Snem Slovenskej krajiny; b) Slovenskú krajinskú vládu.  

Zjednodušenie sústavy politických strán na Slovensku, došlo redukciou ich počtu a to niekoľkými 

spôsobmi: a) zjednotením, vlastne zlúčením a splynutím s hlavnou, potom dominantnou politickou 

stranou a to s HSĽS; (takto konali všetky občianske strany, pravicové strany, ktoré buď splynuli alebo 

sa zjednotili to Strany slovenskej národnej jednoty); b) pozastavením činnosti, potom rozpustením 

a zákazom činnosti, s hrozbou, že pokračovanie v nelegálnej činnosti zakladá skutkovú podstatu delik-

tu podľa platného trestného zákona.  

Politické práva občanov, realizácia práva voliť a byť volení boli zasiahnuté zredukovaním počtu poli-

tických strán na minimum, úpravou práva zhromažďovania, ale aj slobody vyjadrenia a rozširovania 

názoru. Ku koncu roku 1938 bolo na Slovensku zastavených 125 slovenských a 69 inorečových perio-

dík. Noviny a rozhlas, ich spravodajská, publikačná a verejná osvetová pôsobnosť sa aj obsahove 

a hodnotovo zmenila na obraz korešpondujúci s názormi nových, či staronových vládnych síl.  

Politickými stranami, ktoré sa pokladali za protisystémové a to vo viacerých aspektoch: a) ideologic-

kom, a programovom, b) z hľadiska štátneho režimu a politického systému, c) z hľadiska spoločen-

ského zriadenia – t.j. systému vlastníctva, primárne vlastníctva a disponovania s kapitálom (pozem-

kami, výrobnými prostriedkami (fabriky), peniaze, cenné papiere, ktoré sa dávajú do výroby s cieľom 

dosiahnutia zisku), riešenia vzťahu „kapitál a práca“, ktorý sa považuje za úplne najzákladnejší). Proti-

systémovými stranami podľa týchto aspektov boli dve strany: komunistická strana a sociálna demo-

kracia. Hneď po provizórnom riešení menovania a postavenia autonómnych orgánov, po vymenovaní 

dr. J. Tisa za ministra pre správu Slovenska, zakázala jeho vláda činnosť KSČ na Slovensku. Vedenie 

KSS prijalo uznesenie o prechode strany do ilegality a menovalo svoje ilegálne krajinské vedenie. 

Z hľadiska celočeskoslovenského ministerstvo vnútra Č-SR nariadilo rozpustenie KSČ až prvý deň po 

Vianočných sviatkoch a to 27. decembra 1938.  

Dňa 8. novembra 1938 zástupcovia HSĽS, agrárnej strany, vytvorili politický subjekt s názvom „Hlin-

ková slovenská ľudová strana (Strana slovenskej národnej jednoty), do ktorého vstúpila lidová strana, 

fašistická strana, živnostenská a národnosocialistická strana). Dňa 14. novembra 1938 bolo oznáme-

né, že do týždňa musia ostatné strany splynúť s HSĽS. Sociálnej demokracii, ktorá sa nariadeniu ne-

podriadila bola zastavená činnosť. Podľa nariadenia úradu ministrov Slovenskej krajiny, („krajinského 

úradu“) tvoriacich zatiaľ bez ústavného základu, ale na základe prenesenia právomoci, (podľa roz-

hodnutia predsedu vlády Č-SR, autonómnu vládu Slovenskej krajiny), bola zastavená a zakázaná čin-

nosť sociálnej demokracie na Slovensku a to dňa 23. novembra 1938. Pre úplnú likvidáciu, orgánov, 

organizácií politických strán, ich činnosti nestačilo administratívne výnosy o zastavení (eventuálne 

zakázaní) politických strán. K tomu bolo treba dosiahnuť ich právnu rozpustenie. Zákonným, quasi 

legálnym prostriedkom pre rozpustenie politických strán sa stalo vládne nariadenie č. 355/1938 Zb. z. 

a n. o politických stranách. Oprávnenie rozpustiť politickú stranu mal v demokratickom štáte iba súd, 

na základe obžaloby a dokázanie jej protištátnej, protiústavnej činnosti. Vládne nariadenie 

(355/1938) uzákonilo, že politickú stranu mohla rozpustiť vláda Č-SR, teda vládny a výkonný orgán, 

svojim administratívnym rozhodnutím. Vládne nariadenie, ktoré bolo vydané na základe zmocňo-

vacieho zákona (330/1938) z 15. 12. 1938, teda malo právnu silu zákona, ustanovilo, že vláda môže 

politickú stranu rozpustiť, ak zistí, že činnosť strany ohrozuje verejný poriadok. Pred rozpustením 

strany jej mohla dať vláda výstrahu. Rozpustením politickej strany sa uskutočnilo na základe vyhlášky 

ministerstva vnútra. Politická strana tým zanikala. Nové politické strany sa mohli zakladať, len s povo-  
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lením ústrednej vlády. Povolenie udeľovala vláda podľa svojho uváženia, resp. voľného uváženia. 

Politické strany ktorých činnosť bola pozastavená, prípadne boli zakázané už pred vydaním tohto 

nariadenia vlády o politických stranách, mohli byť teraz, dodatočne, aj právne rozpustené a tým za-

nikli. Vládne nariadenie tým právne umožňovala likvidovať organizáciu aj činnosť rozpustených strán 

podľa rozhodnutia vlády, ktoré sa uplatnili vydaním vyhlášky ministerstva vnútra jednak Č-SR, ale aj 

ministerstva vnútra Slovenskej krajiny.  

Boli to administratívne – právne opatrenia, zásahy a likvidácia ústavného práva garantujúceho slobo-

du združovania. Od účinnosti vládneho nariadenia o politických stranách, teda od 15. decembra 1938 

zakladanie, organizovanie strán, už nepatrilo do tohto základného práva občanov, bolo z neho vyňaté 

a osobitne reglementované – už nie ako súčasť ústavného práva, ale ako zložka správneho práva. 

Administratívne opatrenia zastavenia činnosti politických strán, sa podľa dobového zdôvodnenia 

vykonali „v záujme boja proti židoboľševizmu“. Znamenalo to, podstatný zásah do politického systé-

mu, zlikvidovanie politických subjektov v nej, ktoré doteraz tvorili legálnu opozíciu. Dôležitá časť soci-

álnych vrstiev spoločnosti, ktoré volili najmä ľavicové, príp. stredoľavé strany, stratila tým politické 

práva, boli zbavení akejkoľvek legálnej možnosti vyvíjať politickú činnosť. Znamenalo to súčasne uro-

benie rozhodujúceho kroku k formovaniu totalitného systému na Slovensku. Pre občanov zostali 

v českých krajinách dve strany na Slovensku jedna, prostredníctvom ktorej mohli vyjadrovať svoju 

vôľu a participovať na riešení verejných záležitostí.  

Pre autoritatívny a pre totalitný systém je charakteristickým znakom, že je to vláda, ako orgán výkon-

nej a na základe zmocňovacieho zákona aj orgán zákonodarnej moci, ktorí rozhoduje o založení, 

a rozpustení politických strán, a má aj oprávnenia kontrolovať a reguľovať ich činnosť. 

V demokratickom štáte sa politické strany zakladajú nie na základe povolenia, ale po splnení záko-

nom predpísaných podmienok vznikajú ich registrovaním na príslušnom ústrednom orgáne. Neplatí 

povoľovací princíp, ale registrovací. A zakázať, alebo rozpustiť politickú stranu môže iba súd, spravidla 

najvyšší, po zistení na základe dokazovania, že porušila konkrétne ustanovenia zákona.  

Určitým paradoxom vo vývoji právnej úpravy politických strán bolo, že po vzniku ČSR 

v predmníchovskom období, zakladanie politických strán, ich právna subjektivita nebola upravená 

v zákone. Komplexnú právnu úpravu zakladania, činnosti, a rozpušťania politických strán priniesla až 

obdobie druhej republiky, nástup k autoritatívnemu a fašistickému totalitnému systému a stalo sa to 

v podobe prijatia vládneho nariadenia č. 355/1938 Zb. z. a n., ktoré bolo vydané dňa 23. decembra 

1938 a to na základe zmocňovacieho zákona v prospech zákonodarnej úpravy vlády. Prvá komplexná 

právna úprava o politických stranách bola úpravou nedemokratickou. O založení, rozpustení politic-

kých strán rozhodovala vláda, ktorá nevzišla z mandátu, ktorý by vláde dal zákonodarný orgán ľudu, 

vláda ktorá svojim zložením nevyjadrovala vôľu ľudu, ale bola výsledkom politických dohôd 

a kombinácií. Vôľa ľudu sa nemohla adekvátne a demokraticky transformovať do zloženia parlamen-

tu, cez kandidátne listiny politických strán, ktoré vyjadrovali ich sociálne a občianske záujmy.  

Na Slovensku pôsobila jedna politická strana ako vládna strana a to bola HSĽS. Založila sa tu, aj 

vzhľadom na svoju mocnú domovinu, strana národnostnej menšiny a to nemeckej s názvom Karpat-

sko – nemecká strana (na čele s Karmasinom). Určitý dlhší čas sa riešilo povolenie založenia politickej 

strany reprezentujúcej maďarskú menšinu.   

Vládna politická strana HSĽS si zriadila aj svoju uniformovanú zložku, polovojensky organizovanú a od 

januára 1939 aj ozbrojenú. Stala sa ňou Hlinkova garda. Mala svojich veliteľov, ktorí zložili na mani-

festácii v Bratislave prísahu do rúk svojho hlavného veliteľa, ktorým bol Karol Sidor, člen výkonného 

výboru HSĽS. Mala svojich radových príslušníkov, najmä mladých, radikálnych. V prvých mesiacoch 

dosiahla až stotisíc členov. Po rozpustení občianskych brannovýchovných a telovýchovných organizá-  
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cií pripadol ich majetok HG. Koncom r. 1938 sa stala jedinou legitímnou brannou organizáciou na 

Slovensku. Politické strany sa definovali aj ak „bojový zväzok“, gardisti boli skutočnými vojakmi HSĽS. 

Tlačovým orgánom HG sa stal dvojtýždenník „Gardista“ ktorého šéfredaktorom bol Karol Murgaš. 

Stala sa nástrojom a vykonávateľom protižidovských, protimaďarských a protičeských opatrení 

v období od 6. októbra do 14. marca 1939. Organizácia a činnosť nemala zákonný, resp. právny pod-

klad. 

Výrazne autoritatívnym až militantne protičeských boli konania úradov Slovenskej krajiny proti čes-

kým úradníkom a zamestnancom pôsobiacim na Slovensku. Situáciu riešilo zdanlivo právnym 

spôsobom, a usporiadaným, či organizovaným spôsobom nariadenie vlády č. 382/1938 Zb. o úprave 

niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov so zreteľom na autonómiu Slovenskej kraji-

ny. Ústredná vlády, teda vláda Č-SR sa zaviazala prevziať a preradiť do českých krajín po 31. 12. 1938 

úradníkov a zamestnancov českej národnosti, v počte 9 tisíc, ktorí dovtedy pôsobili na Slovensku.  

 Osobitne kruté bolo, že slovenské štátne orgány uvoľnili zo služieb Univerzity Komenského 

v Bratislave viacerých českých profesorov a docentov, ktorí zakladali túto prvú vysokú školu na Slo-

vensku, vykonávali tu pedagogickú prácu a vedecký výskum25. Zo Slovenska muselo odísť celkové 

9 000 osôb českej národností, ktoré dlhodobo pôsobili na Slovensku s veľkým, nenahraditeľným pozi-

tívnym vkladom pre národ i ľud.  

Mocenský zásahom do politického vývoja, ktorý sa pohyboval v smere oddelenia, až odtrhnutia Slo-

venskej krajiny od Č-SR, bolo ústavno – právne zásahy mimoriadnej relevancie a povahy. Prezident Č-

SR dr. E. Hácha zosadil slovenskú autonómnu vládu. Na území Slovenskej krajiny bol vyhlásený 

výnimočný stav. V piatok 10. 3. 1939 prebrala moc armáda, boli obsadené všetky verejné budovy 

vojenskými a četníckymi jednotkami. Asi 250 osôb prevažne z prostredia HSĽS, HG a FS bolo interno-

vaných. Vojenskú diktatúru vykonával generál B. Homola. Vyhláška, ktorú vydal obsahovala opatrenia 

typické pre vyhlásenie – a) mimoriadneho stavu – zákaz verejných zhromaždení, zhlukovanie sa via-

cerých osôb na uliciach, zákaz zdržiavania sa na uliciach a verejných miestach, držbu všetkých zbraní, 

počúvanie cudzozemského rozhlasu, zavedenie prísnej cenzúry listových zasielok, cenzúru periodickej 

tlače a pozastavená bola domová sloboda – nedodržanie týchto zákazov sa malo „trestať s prísnosťou 

a bezohľadnosťou“. b) vyhlásenie stanného práva (štatária) – prichytenie pri spáchaní násilných kri-

minálnych činov: vraždy, lúpeže, podpaľačstva, ozbrojeného násilia, poškodzovania cudzieho majet-

ku, odboja, zbehnutia, navádzania alebo neplnenia vojenskej služobnej povinnosti, vzbury, plienenie, 

násilného odporovania úradných orgánov, sabotážnych činov – sa malo trestať zastrelením na mieste 

činu.  

Nastolením vojenskej diktatúry, s obsadením verejných budov, vyhlásením mimoriadneho stavu 

a stanného práva – nebola, ani nesmela byť podľa vyhlášky – dotknutá slovenská autonómia, tá ako 

sa zdôraznilo „zostáva nedotknutá“ Vymenované opatrenia boli namierené len proti zradcom, škod-

com a zapredancom národa, ktorých je teraz najvyšší čas odstrániť v záujme spoločného štátu 

a slovenského národa26.  

Odvolanie vlády Slovenskej krajiny bolo spojené aj s okamžitým vymenovaním novej vlády, ktorej 

predsedom sa stal K. Sidor. Vláda Nemeckej ríše neuznala legalitu odvolania doterajšej vlády 

a považovala dr. J. Tisu za právoplatného predsedu vlády. Pravdepodobné je, že sa vyhlásením vojen-

skej diktatúry, zavedením výnimočného stavu a stanného práva, internovaním predstaviteľov HSĽS  

 
25 Por. Rozhodnutie vlády Slovenskej krajiny z 12. decembra 1938 o daní k dispozícii ústrednej vláde, profesorov 
a docentov UK v Bratislave.  
26 Vyhlásenie štatária na Slovensku. Banská Bystrica 9. Marca 1939. In. Dokumenty slovenskej národnej identity 
a štátnosti. II. Bratislava 1998. S. 201 a 202.  
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pôsobil scenár iniciovaný vtedajšími nacistickými orgánmi. Tvrdý zásah ústrednej vlády nepôsobil 

v smere integrácie Slovenskej krajiny a českých zemí. Naopak viedol k dezintegrácii – a okrem rozho-

dujúceho vplyvu nacistického Nemecka, kancelára a vodcu A. Hitlera – to prispelo k udalostiam 14. 

marca 1939 na Slovensku 

 

III. 

Tretím názorom ohľadom vzniku ČSR v roku 1918 je tvrdenie, v podstate hysterické výkrik vodcu 

a kancelára Veľkonemeckej ríše zo dňa 23. septembra 1938. Usiloval sa dokázať, že československý 

štát začal lžou, a to klamstvom, že jestvuje československý národ. Tvrdil ďalej, že československý štát 

vznikol na základe práva na sebaurčenie, nejestvujúceho, predstieraného, fiktívneho 

a vykonštruovaného národa. Tvrdil ďalej, že túto lož si vymyslel dr. E. Beneš a vystúpil s ňou vo 

Versailles, aby presvedčil mierovú konferenciu, že existuje československý národ. Pokračoval tým, že 

nejestvuje československý národ, ale že sú len Česi a Slováci a Slováci nič nechcú vedieť o Čechoch 

a ďalej, že Česi anektovali Slovensko. Československý štát, preto podľa A. Hitlera nemal legitimitu, 

nemal právo mať medzinárodnoprávnu a ústavnoprávnu legitimitu, že nemá právo na jestvovanie 

v spoločnosti štátov, najmä štátov strednej Európy, že má len predstieranú legitimitu, že nie je 

schopný života. Posledným zlostným výkrikom vodcu a ríšskeho kancelára bolo, že ČSR nevznikol na 

základe práva na sebaurčenie národov, ale vznikla znásilnením národov a proti vôle týchto znásilne-

ných národov. Doteraz vraj utláča tieto národy. Pre všetky tieto a ďalšie skutočnosti, je to zhubný, zlý 

a zločinecký režim27.   

Celá reč A. Hitlera pred sfanatizovaným davom nacistov v Športovom paláci v Berlíne, v čase vyvrcho-

lenie diplomatického nátlaku a intríg na západných spojencov ČSR ako aj mediálnej hystérie v ríši 

a v československom pohraničí smerovala k medzinárodnej destabilizácii, deštrukcii tohto štátu, 

k dosiahnutiu odtrhnutie pohraničného územia Sudet, ako aj k povzbudeniu odstredivých síl na Slo-

vensku.  

Výroky, tvrdenia, formulácie o jednotnom československom národe ako entity vykonštruovanej, do-

konca fikcie je prítomná aj v súčasnej literatúre, vrátane historickej literatúry na Slovensku. V úvode 

tohto príspevku sme uviedli, že pojem, koncepciu jednotného československého národa poznali, do-

kazovali učenci, lingvisti takého rangu ako boli na začiatku 19. storočia Ján Kollár a P. J. Šafárik. Na 

začiatku dvadsiateho storočia rezultátom jazykovedného a historického bádania T. G. Masaryka bolo 

poznanie, že jestvuje jednotný československý národ, národ s dvomi spisovnými jazykmi. Predpokla-

dal, že tieto jazyky, ktoré vznikli dlhodobým oddelením života a vývoja v dvoch monarchiách sa budú 

zbližovať do spoločného jazyka. Ďalší zo zakladateľov ČSR, dr. E. Beneš i M. R. Štefánik boli presved-

čení, mali odborné poznatky aj praktické skúsenosti, ktoré ich viedli k poznaniu, že Česi a Slováci 

tvoria jednotný československý národ. Dr. E. Beneš vyhlasoval a tvrdil, že koncepcia jednotného čes-

koslovenského národa je jeho poznaním a stanoviskom, vedeckým a sociologickým, od ktorého ne-

ustúpi. Z hľadiska „otcov“ zakladateľov československého štátu, koncepcia jednotného českosloven-

ského národa bola v súlade s ich vedeckým poznaním, bola ich hlbokým presvedčením. Vyhlásenia A. 

Hitlera – o úmyselnom vykonštruovaní pojmu československého národa, a hodnotenie tohto tvrdenia 

ako prvej a jedinej lži, klamstva – nie je pravdivá, predstavuje v skutočnosti Hitlerovu konštrukciu, 

pomocou ktorej sa usiloval deštruovať ČSR územne, národnostne, politicky.   

 
27 Por. Útoky Adolfa Hitlera. (Hitlerom prejav v berlínskom Športovom paláci). In: Pramene k dejinám Slovenska 
a Slovákov. XII b. Slováci vo víre tridsiatych rokov. Bratislava 2014., s. 281-282.  
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Inou otázkou, je vývoj v otázke jednotného československého národa, ktorý viedol k ich oddeleniu 

ako dvoch etnických spoločenstiev. V tomto zmysle sa predpoveď, úsudok T. G. Masaryka z roku 1918 

v nasledujúcich dvoch desaťročiach nepotvrdil, neverifikoval. Druhý prezident ČSR dr. E. Beneš neu-

robil takúto prognózu. Držal sa svojho hlbokého presvedčenia a vedeckého poznania o jednotnom 

československom národe aj v období roku 1944 až 1945 pri obnovení suverenity ČSR na jej štátnom 

území. Ústupok, skôr ústretový krok urobil v tom, že požadoval rešpekt a toleranciu k chápaniu po-

jmov československý národ, český národ, slovenský národ, ku ktorému sa dopracovali jednotliví poli-

tickí predstavitelia, politické hnutia, ako aj skupiny, sociálne vrstva v spoločnosti. Podľa tohto po-

znania, vznik ČSR v roku 1918 sa uskutočnil na základe sebaurčenie jednotného československého 

národa, v súlade s ním. Konštituovanie ČSR bolo teda legitímne medzinárodnoprávne ako aj ústavno-

právne. Pojem a chápanie jednoty alebo oddelenosti, samostatnosti a svojbytnosti slovenského ná-

roda a slovenského jazyka sa vyvíjal. Evolúciou, politickými rokovaniami, ústretovosťou dospeli 

v septembri 1938 k tomu, že táto problémová otázka sa mohla vyriešiť, našla sa formulácia pre jej 

riešenie. Slovenský jazyk sa podľa pripravovaného politického materiálu s ústavnými aspektmi mal 

stať úplne rovnoprávny s českým jazykom. Hnutie, požiadavky za uznanie svojbytnosti slovenského 

národa dosiahlo štúdium ocitlo sa na prahu tohto uznania a to formuláciami v dvoch alternatívach 

o Čechoch a Slovákoch ako členov rodiny slovanských národov alebo rešpektovaním a toleranciou 

názorom tej časti Slovákov a Čechoch, ktorí zastávajú názor o slovenskej samobytnosti, ale aj k tým 

ktorý uznávajú československý národ. K dosiahnutiu tohto cieľa, k vyrovnaniu medzi Čechmi 

a Slovákmi nedošlo – z vonkajších príčin, z dôvodov zločinnej agresia nacistického Nemecka 

a vnútorne pre nepoctivé konanie HSĽS, dr. Jozefa Tisu, ktorý sa vyhol prijatiu a uznaniu takéhoto 

riešenia. Miesto budúcnosti v ČSR (zmenenej národným vyrovnaním) kalkuloval a dal prednosť spo-

jenectvu, skôr statusu satelita nacistického Nemecka. Tvrdíme, že ČSR aj v tejto zložitej a pre seba 

rizikovej situácii, bolo z hľadiska vzťahu Čechov a Slovákov životaschopné, že vzniklo a jestvovalo 

legitímne. Tvrdenie, že Česi Slovensko anektovali je rozpore s realitou spoločenskou a najmä historic-

kou a právnou. Francúzsko medzinárodnoprávne uznalo ČSR už dňa 15. októbra 1918 a uznali ho ako 

subjekt medzinárodného práva aj ďalšie mocnosti Dohody, V. Británia, Taliansko, Japonsko a predtým 

aj USA. Uvedené štáty uznali nový štát v územnom rozsahu, ktorý zahrňoval štyri krajiny a to: Čechy, 

Moravu a Sliezsko (ako tzv. historické země) a spolu s tým s tým neoddelene, ale súčasne uznali za 

územie ČSR aj Slovensko. Československé vojsko, resp. československé légie keď začiatkom novembra 

1918 vstúpili na územie Slovenska, nevstúpili na tomto teritórium ako vojenské útvary iného, cudzie-

ho štátu. Československé vojsko vstúpilo na územie Slovenska ako na československé štátne územie, 

ako na teritórium východnej časti ČSR. Vstupom na slovenské územie, nekonali ako interventi, neu-

skutočňovali vojenskú intervenciu proti Uhorskému štátu, neokupovali toto územie, neviedli vojnu 

proti tomuto štátu, ako to tvrdila vláda M. Karolyho v Budapešti. Československé vojsko na svojom 

štátnom území (na Slovensku) presadzovalo tu štátnu suverenitu ČSR, oslobodzovalo toto územie od 

vojska maďarského štátu, od maďarských štátnych úradníkov, maďarských žandárov – a silového, 

potlačovacieho aparátu. Právne a historické poznanie vzniku ČSR (subjektom medzinárodného práva 

sa stalo už 15. októbra 1918 a územie Slovenska (vymedzené podľa nót maršala F. Focha a ministra S. 

Pichona) bolo súčasťou československého štátu od samého začiatku uznania ČSR. V tomto zmysle 

sebaurčenie jednotného československého národa, právo na jeho oddelenie, odtrhnutie sa realizova-

lo naraz a súčasne – z Rakúskeho cisárstva (Čechy, Morava, Sliezsko) ako aj z Maďarského kráľovstva 

(územie Slovenska). Medzinárodnoprávne územie Slovenska bolo od vzniku štátu súčasťou jednotné-

ho a vtedy nedeliteľného štátneho teritória ČSR.  

V týchto aspektoch možno – nájsť prvky a momenty – účelovej, utilitárnej funkcie koncepcie jednot-

ného československého národa. Tvrdenie tohto typu sa používa v niektorých prípadoch aj v súčasnej   
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literatúre. Účelovosť, utilitarizmus nie je pojem totožný s pojmom lož, klamstvo. Hlboké presvedčenie 

vychádzajúce z odborných a vedeckých poznatkov národných buditeľov, zakladateľov štátu 

o jestvovaní jednotného československého národa bolo posilnené aj historickým záujmom, potrebou 

aj účelom podať pomocnú, doslova bratskú ruku Slovákom. Prejavilo sa to ústretovosťou vo vzťahu 

k Slovákom a Slovenskom ich zakomponovaní do pojmu československý národ a to tak, že pôvodný 

termín Česi a Slováci sa zmenil na termín a pojem československý národ. K tejto primárnej motivácii 

sa pripojil aj záujem, účel, aby sa územie historických krajín, teritórium, Čiech, Moravy, Sliezska – 

vyslobodilo k obkolesenia, z obkľúčenia teritóriom nemeckej ríše. Konkrétne aj v tom, aby sa v smere 

na východ dostalo bližšie, dostalo do kontaktu s územím slovanských národov a to poľského, najmä 

ruského, z jeho štátnych útvarom. V tomto zmysle tu pre dosiahnutie tohto cieľa pôsobila aj vtedajšia 

idea a ideológia slovanská, ktorej obsahom bola aj vízia oslobodenia západných Slovanov veľkou ríšou 

ruskou. Zakotvenie vzťahu k týmto hodnotám možno ilustrovať a preukázať obsahom Masarykovho 

dôverného memoranda „Samostatné Čechy“ („Independent Bohemia“) napísaného v Londýne v máji 

1915 pre britského ministra zahraničných vecí Edvarda Greye – a ďalej z „Vyhlásenia českých poslan-

cov na poslaneckej snemovne vo Viedni dňa 30. mája 1917; a tiež z Trojkráľovej deklarácie“ generál-

neho snemu českých krajín zo 6. januára 191828.  

Slovenskí politici v zložitej situácii útlaku politického, a národného vyjadrili tiež v nemnohých vyhlá-

seniach, ktoré sa im podarilo prijať nielen ústretovosť, ale priamo rozhodujúcu nádej na pomoc, do-

konca záchranu od českého politického, národného a štátneho hnutia. Dôkazom k tomu sú dva do-

kumenty a to ľudového zhromaždenia v Liptovskom Mikuláši a Deklarácia slovenského národa prijatá 

v Martine, ktorými vyjadrili svoje právo na národné sebaurčenie a to do oddelenia a vytvorenia ná-

rodného štátu, v tomto prípade národného štátu jednotného československého národa. Museli 

a použili zastreté formulácie a to: „žiadame bezpodmienečné uznanie práva na sebaurčenie všetkých 

národov ... teda aj uhorskej vetvy československého kmeňa“29. V martinskej deklarácii sa zástupcovia 

slovenských politických strán osvedčili, že slovenský národ je čiastka jazykove a kultúrne – historické-

ho jednotného československého národa a že žiadajú pre československé národ neobmedzené právo 

sebaurčenia ...“30  

V uvedených dokumentoch prijatých na veľkých ľudových zhromaždeniach, resp. na celonárodnom 

zhromaždení slovenských politických strán zmysel a obsah bol rovnaký. Nevyhlasovalo sa, že česko-

slovenský národ je jednotným etnickým národom, používajúcim rovnaký jazyk. Zdôraznila sa myšlien-

ka, že ide o spoločenstvo – blízke jazykove, kultúrne a historicky. Tvrdíme a chceme zdôrazniť, že 

formulácia, pojem československý národ, sa používal vo význame, v zmysle a konotácii, že českoslo-

venský národ je subjektom medzinárodného práva a ako subjekt tohto práva má právo na sebaur-

čenie, na oddelenie sa od Rakúskeho cisárstva a od Uhorského kráľovstva, resp. od Rakúsko – Uhor-

ska ako vtedy útvaru s medzinárodnoprávnou subjektivitou. Vychádzajúc z tejto koncepcii – sa mohol 

ustanoviť československý štát – ako politický útvar v ktorom sa vytvorili predpoklady pre rozvoj čes-

kého národa, pre dokonštituovanie svojbytného slovenského národa.  

Po skončení II. svetovej vojny Ferdinand Ďurčanský (pôvodne minister zahraničných vecí slovenského 

štátu) zostavil a s ďalšími slovenskými spolkami a združeniami v emigrácii vypracoval Memorandum, 

ktoré adresoval mierovej konferencii zasadajúce v Paríži v rokoch 1946–1947). Rovnako ako A. Hitler 

v septembri 1938 v tomto memorande napísal, že E. Beneš je arciluhárom prvej mierovej konferencii.   

 
28 Por. tieto dokumenty – In: BENEŠ, E.: Světová válka a naše revoluce. III. díl, Dokumenty. Praha 1928, s. 212, 
266 a 310.  
29 Tamtiež, BENEŠ, E.: Světová válka a naše revoluce. III. díl. Dokumenty. Praha 1928, s. 332.  
30 Tamtiež, s. 480.  
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Dokazoval v ňom umelosť a neprirodzenosť Česko – Slovenska a vyslovil tézu, zistenie, medzinárod-

noprávneho rangu, ktorá znela, že Česko – Slovensko právne a fakticky zaniklo v roku 1939. Preto by 

malo a musí opätovne vzniknúť – a tento vznik by mala sankcionovať práve v Paríži prebiehajúca mie-

rová konferencia. Podľa neho tá má táto konferencie má vytvoriť nové Česko – Slovensko. A práve 

z dôvodov preukázania jestvovania ČSR, z tohto dôvodu urobil dr. E. Beneš všetko aby vytvoril fikciu 

o jeho právnej kontinuite.  

Zo strany autonomistov a separatistov z HSĽS a jej pokračovateľov, označovaných za neoľudákov voči 

Československu sú ako námietky, ktoré majú deštruovať, poprieť vznik a jestvovanie československé-

ho štátu predkladané dve tvrdenia. Tvrdenia o dvoch fikciách na ktorých vzniklo a pokračovalo ČSR 

a to údajná: 

a) fikcia o jednotnom československom národe,  

b) fikcia o právnej kontinuite ČSR o jeho ďalšom a neprerušenom právnom jestvovaní po 30. sep-

tembra 1938.  

Predkladám vo svojom príspevky argumenty, ktoré vyvracajú tieto tvrdenia a konštrukcie 

o československých fikciách. Pojem jednotný československý národ treba chápať, vykladať ako pojem 

ktorý bol subjektom medzinárodného práva. Na základe neho došlo k oddeleniu, odtrhnutiu historic-

kých krajín, t.j. území ktoré tvorili historický český štát (české kráľovstvo, moravské markgrófstvo 

a sliezske vojvodstvo), rozšírené o územie Slovenska, ktoré sa spolu a naraz odtrhli z Rakúsko – Uhor-

skej monarchie ako reálnej únii, od dvoch jej štátnych útvarov (Rakúskeho cisárstva a Uhorského 

kráľovstva). V prípade ak by si právo na sebaurčenie chceli uplatniť dva osobitné národy, český národ 

a slovenský národ a to samostatne, predstavovali by tým dva subjekty medzinárodného práva; prvým 

subjektom by bol český národ a druhý subjektom by bol slovenský národ. Každý z nich patril do iného 

štátu, územie každého z nich tvorilo teritórium iného suverénneho štátu, český do rakúskeho štátu 

a slovenský do uhorského štátu. Každý z týchto dvoch štátov by sa musel individuálne oddeliť od toh-

to svojho štátu. Ťažko predpokladať a podľa priebehu oslobodenia Slovenska československých voj-

skom v novembri a v decembri 1918, od uhorského resp. od nového maďarského štátu by to sloven-

ský národ, dokázal. Nemal na toto oslobodenie vlastné a dostatočné ozbrojené sily. Po druhé ťažko 

predpokladať, že by mocnosti Dohody, vyjadrili diplomatickú a politickú podporu a prejavili aj mocen-

ské prostriedky, aby na exponovanom území strednej Európy sa angažovali v prospech týchto dvoch 

národov. Pravdepodobnejšie je, že by to neurobili. Slovensko, slovenský národ nemal v štátoch Do-

hody ani osobnosti, predstaviteľov, ktorí by boli kompetentní získať podporu vedúcich štátnych 

a politických predstaviteľov. Ak by sa nejakou mimoriadne priaznivou zhodou okolnosti podarilo tieto 

podmienky splniť nasledovala by ďalšia komplikácia. Ak by slovenský národ a český národ ako subjek-

ty medzinárodného práva by dosiahli vytvorenie svojich samostatných národných štátov, a ak by 

chceli sa spojiť, ich národné štáty by museli uzatvoriť medzinárodnú zmluvu na základe ktorej by vy-

tvorili zväzok štátov (úniu, konfederáciu), alebo spoločný štát, ako federáciu.  

 

Závěr 

Premyslenie si tohto postupu vzniku československého štátu, s veľkými rizikami priam nebezpečen-

stvom pre vytvorenie dvoch národných štátov a potom zväzku štátov, či štátneho zväzku, vedie 

k tomu, že z hľadiska vzniku ČSR, jeho právne predpoklady – a) jednotný československý národ, ako 

subjekt medzinárodného práva; b) oddelenie, odtrhnutie sa tohto vzniknutého štátneho útvaru od 

štátov, ktorých územnou súčasťou dovtedy boli súčasne a naraz (v jednom časovom okamžiku), 

umožnilo oddelenie sa Slovenska od Uhorska resp. Maďarska), súčasne vytvorilo právny titul presadiť   
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suverenitu ČSR na jeho území. V tomto zmysle a to z hľadiska vzniku ČSR jednotný československý 

národ ako subjekt medzinárodného práva, predstavoval exkluzívnu právnu konštrukciu. Výroky 

a tvrdenia niektorých autorov o jednotnom československom národe ako fikcii preukazujú, že prav-

depodobne nezvládli a nepoznajú skutočný právny postup a právne možnosti, ktoré umožnili vznik 

ČSR. Koncepcia jednotného československého národa ako východiskový konštrukt a subjekt konštitu-

ovania ČSR mala a priniesla aj niektoré zložitosti a svoju daň. Zaviazala aj ČSR, aby vo svojom ústavnej 

listine zakotvoval niektoré adekvátne a korešpondujúce inštitúty, a to: pojem československý národ, 

československý jazyk ako štátny a oficiálny, s tým že český a slovenský jazyk sú jeho regionálnymi 

podobami a verziami. Nepodarilo sa dosiahnuť zbližovanie a zblíženie slovenského jazyka s českým, 

evolúcia viedla k tomu, že slovenský národ nadobúdal stále viac znaky svojbytného národa a vtedajší 

politici konzervatívne – katolíckeho formátu, požadovali politickú autonómiu pre Slovensku. Tlak zo 

zahraničia, z nacistického Nemecka, však mal rozhodujúci význam pre deštrukciu štátu, preto že štát-

na doktrína československého národa stratila svoju legitimitu.  

Národná a demokratická revolúcia na Slovensku, ktorú predstavovalo Slovenské národné povstanie, 

teda už demokratické antifašistické sily, prebojovali koncepciu ktorá zodpovedala objektívnemu 

i subjektívnemu stupňu vývoja. Prijala ju s určitou rezistenciou aj časť českej politickej reprezentácia 

pri vytvorení vlády ČSR v roku 1945. Na stretnutí s delegáciou Slovenskej národnej rady v Londýne 

s prezidentom ČSR dr. Benešom31 prijali obe strany riešenie, ktoré podľa zásad demokracie, rešpektu 

a tolerancie vyjadrilo stanovisko, že sa v budúcnosti môže používať výraz a pojem – český národ, slo-

venský národ, ako aj československý národ. Bolo to stanovisko, ktoré predložil prezident dr. E. Beneš 

na rokovanie o vzájomných vzťahoch medzi Čechmi a Slovákmi v septembri 1938 a ktoré vtedajšie 

klérofašistické slovenské sily neprijali. Dohoda sa dosiahla medzi demokratickými antifašistickými 

predstaviteľmi. Dosiahla sa tým transformácia štátnej doktríny a štátotvorných síl v ČSR. Českoslo-

venská republika sa zo štátu československého národa zmenila na štát českého národa a slovenského 

národa, na princípe rovný rovným vo vzájomných vzťahoch. Vo vývoji ČSR sa dosiahol – možno pove-

dať – diskontinuitne kontinuitný vývoj. Od východiskového stavu, jednotný československý národ, 

nastala možno povedať v období autonómie Slovenskej krajiny (faktickej i upravenej v ústavnom zá-

kone) negácia tohto pojmu a stavu. A to z hľadiska jednotného československého národa, odmietnu-

tého a simplifikovane negovaného, ako aj z hľadiska – jednotného Československého štátu. V roku 

1944 (od SNP a oslobodenia ČSR) sa dosiahla syntéza – v podobe konštrukcie ČSR ako štátu dvoch 

svojbytných národov (českého a slovenského) na zásade rovný s rovným, ako subjektov medzinárod-

ného práva ako aj subjektov ústavného práva ktoré spolu tvoria československý ľud.  

Druhá fikcia podľa slovenských autonomistov a separatistov, ktorú sformuloval F. Ďurčanský bola 

údajne fikcia o právnej kontinuite ČSR, o jej ďalšom nepretržitom právnom jestvovaní aj po mníchov-

skej dohode. Podľa F. Ďurčanského, podľa koncepcií vojnového slovenského štátu Československá 

republika právne i fakticky údajne zanikla v roku 1939. Právny vývoj však mal iné výsledky a hodnoty. 

Po medzinárodnoprávnom uznaní jestvovania ČSR veľmocami, a to Veľkou Britániou a ZSSR oduznaní 

Mníchovskej dohody, nasledovala medzinárodnoprávne úkony ďalších antifašistických veľmoci, a to 

USA a v roku 1942 aj Francúzska. Medzinárodnoprávne, trvalé a neprerušené jestvovanie ČSR od roku 

1918 uznala v Zmluve o priateľstve a dobrých susedných vzťahoch aj Spolková republika Nemecko 

ako štát, ktorý bol právnym nástupcom posledného štátu signatára Mníchovskej zmluvy. Zmluva 

medzi ČSFR a SRN bola ratifikovaná v roku 1992. Koncepcia právnej kontinuity ČSR ako štátna doktrí-

na československého štátu, sa stala aj doktrínou jeho nástupníckych štátov, a to Českej republiky a  

 
31 Por. Stanovisko Edvarda Beneša k odpovedi delegácie Slovenskej národnej rady z 29. Septembra 1944. (Lon-
dýn 5. Novembra 1944). In: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. II., Bratislava 1998., s. 371 a n.  
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Slovenskej republiky. Právnu kontinuitu československého štátu možno charakterizovať a vymedziť 

podľa týchto atribútov:  

a) československý štát bol totožným subjektom medzinárodného práva (od svojho vzniku roku 28. 

októbra 1918 až do svojho zániku 31. december 1992);  

b) bol obnoveným štátom od (4. resp. 8. mája 1945) tým že sa na jeho medzinárodnoprávne uznaný 

území obnovila jeho štátna suverenita;  

c) bol nový štátom tým, že sa dovtedy ako štát jednotného československého národa zmenil od 

roku 1944–1945 na štát dvoch rovnoprávnych národov, českého a slovenského národa, na zásade 

rovný s rovným.  
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