
Strana | 1  

 

 

 

 

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. 



Strana | 3  

 

 

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  
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