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Vážení členové
Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s.,
dovolujeme si Vám zaslat letošní první řádné
číslo našeho bulletinu, ve kterém opět naleznete recenze a anotace celé řady nově vyšlých
právněhistorických knih, pozvánky na konference, 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-
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vším 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 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.
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PRÁVNĚHISTORICKÁ KNIHA ROKU
PRAVIDLA SOUTĚŽE

1) Pořadatelem soutěže (dále jen „soutěž“) je Evropská společnost pro právní dějiny, z.s. (The European 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. prosince 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 knihou 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 předseda představenstva zohlednit při předložení seznamu vybraných knižních titulů porotě.
7) Vzhledem k zachování naprosté objektivity hodnocení nebudou jména nominovaných knih hodnocených 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 pořadatele příslušné osvědčení.
10) Pořadatel je dle svého uvážení oprávněn udělit i zvláštní ocenění či čestné uznání.
11) Na udělení ocenění není právní nárok.
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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 rozhodl 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 samotného způsobu jednání politické komise Ministerstva spravedlnosti včetně přehledu jejích zasedání a zmínky o významných osobnostech 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 celým 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 pracovního 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 navrhovaným změnám.
Kapitola šestá, napsaná Radkou Václavíkovou, mapuje změny v právní úpravě obchodněprávní materie 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 jednotlivým 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 přímo obecné i zvláštní části trestního zákona až k výkladu o projednání a přijetí nového trestního zákona.
Obdobně kapitola devátá, svěřená Mgr. Ivaně Bláhové, se zabývá trestním právem procesním: autorka nejprve vysvětluje nutnosti rekodifikace této oblasti, následně se přesouvá k popisu příprav nového 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 nástin 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 souvisejících 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 dvouletce značně již vzdálené. Přes nesporný přínos a též poměrnou ojedinělost takového původního výzkumu 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 konstruovány. Ztracená archivní data pak v tomto bodě mohou působit velmi negativně, zvláště proto, že tento způsob analýzy obvykle vyžaduje množství doplňujícího výzkumu, neboť pro správnou interpretaci
výsledků je statistiku třeba usadit do skutečně širokého kontextu historických i společenských okolností 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 alespoň 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 vysoké 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 osobností osvícenských právníků. Monografie dvou českých právních historiků popisuje právnictví doby osvícenské, podle samotných autorů
„oné nelehké doby, ve které se střetávají jak myšlenky nové a nosné, 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 osvícenství“, 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 samotného 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 snahami 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 právnické fakulty z doby osvícenství, což následně předesílá seznam zpracovaných medailonků obsažených 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 zemích 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 šlechtické 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 tribunálu. 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 osvícenských 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 prosadily 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 profesím 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 monografie 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 každému, 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. Vybrané 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 kontextu. Výklad proto zahajuje pojednáními o významu a smyslu právních 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 kodifikační práce, tak i srovnání nejdůležitějších systémových změn, ke
kterým přikročili autoři (či spíše, slovy autorů publikace, „redaktoři“) nového občanského zákoníku. Rovněž seznamuje čtenáře se
základní literaturou a prameny, které jsou využitelné při studiu
platného občanského práva z historicko-srovnávacího pohledu (autor O. Horák) Vzhledem k faktu, že učebnice je koncipována jako
„odrazový můstek“ k dalšímu studiu, je zařazena i kapitola o komparativní metodě, kde jsou studentům 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 výklad, 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 Malárová, K. Vlček), u translační zásady pak nabytí od nevlastníka a vydržení (autoři O. Horák a P. Dostalík). 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 (autoři 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

Strana | 8

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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KNIHY
EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY

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 republiky)
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 vrcholných 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 prokuratúry 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
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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 analytickému 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 zkoumání 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 požadavkem 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 spolkovém 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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