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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.
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. Zábojem Horákem o církevním právu a jeho výuce
na českých právnických fakultách.
Rádi bychom chtěli všechny členy i nečleny
Evropské společnosti pro právní dějiny vyzvat,

3. duben 2018

ISSN 2464-4889

aby sami přispěli do tohoto bulletinu; 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 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.facebook.com/groups/27128778
6103/
Představenstvo
Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s.
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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 právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy za monografii "Rekodifikace trestního práva procesního 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 nacionalismu". Níže je k dispozici charakteristika oceněných knih:

REKODIFIKACE TRESTNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO V LETECH 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 posledních 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 rekodifikačních etap, tzv. právnické dvouletky, jejímž cílem bylo etablování komunistického režimu 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 kvalitní trestní řád, a v této souvislosti, zda je možné se dnes inspirovat tehdejší organizací rekodifikačních 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 politické 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 evropských právních tradic v hebrejské Bibli. Protože biblický text není rozdělen podle dnešních akademických 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 češtině 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 těmi, kdo se vyznají v paragrafech našeho současného práva a chtějí poznat také jeho širší kontext a hlubší kořeny.

KAMPAŇ PROTI SLOVENSKÉMU BURŽOAZNÍMU NACIONALISMU
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 nacionalismu bylo charakteristické tím, že otázka státoprávního postavení Slovenska v unitárním státě
byla kritizována slovenskými reprezentanty bez ohledu na jejich stranickou příslušnost už v období 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 buržoazními 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. 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.

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 vysvětluje metodologie zpracování daného tématu (velkobavorská či malobavorská) a uvádí se řada prací, ze kterých autor čerpal. Jde samozřejmě 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 dějin 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 protikrál. 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 Německa. 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 dokumentaci. Nepochybuji o tom, že si knížka najde své čtenáře z řad odborné i laické veřejnosti. Dodejme ještě, že autor knihou složil hold i bavorskému pivu, neboť úvod zakončil slovy „Dáno v Dvorském 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
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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 PANDECTARUM: 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 justiniánském 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 absolutismu
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. Bratislava: 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 Masarykovým 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
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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 letech 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 inštitúte societas
Terézia Hisemová: Mesto. Niečo viac?
Michal Chorvát: Úradné a menšinové jazyky v medzivojnovom 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 problematiku 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 inauguračnom 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 inauguračného 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 profesora 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 (riadny 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 profesormi pri dosahovaní akademických úspechov však nie je jediná, ktorá zaraďuje, resp. predurčuje za1

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].
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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: právnohistorická 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 školách;2 ďalej Najstaršie právo na Slovensku?: pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského normatívneho systému. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016 (spoluautorstvo s doc. JUDr. PhDr. Róbertom Jágerom, 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. Ladislavom Kovárom); Slovakia: the right of nation. In: First fundamental rights documents in Europe: commemorating 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 populi?. 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-socialnychvied/zamestnanci/?tx_unibausers_pi1%5Bperson%5D=gabris1&tx_unibausers_pi1%5Bshow%5D=publications
&cHash=0bb65c8c4e940065f91ad886674a8837 [citované dňa 10. januára 2018].
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mať vedľa seba počas doktorandského štúdia, po ňom a aj mimo neho takú všestranne skvelú osobnosť 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 Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2004, JUDr. 2005, PhD. 2008, doc. 2013), Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (PhD. 2011), Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.
2006, PhDr. 2009, PhD. 2012), Stredoeurópskej univerzity v Budapešti (MA 2007), Tilburskej univerzity 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 Univerzity Komenského v Bratislave predniesol a úspešne obhájil svoju inauguračnú prednášku v rámci konania 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 minulosti pôsobil aj na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a na Fakulte masmediálnej komunikácie 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 krátkodobé študijné a prednáškové pobyty v Kanade (Ottawa), USA (San Francisco), Spojenom kráľovstve
(Leeds), Gruzínsku (Tbilisi), Fínsku (Helsinki), Belgicku (Brusel), Švajčiarsku (Ženeva), Slovinsku (Ľubľana), Chorvátsku (Rijeka) a na Taiwane (Kaohsiung). Pravidelne sa zúčastňuje konferencií najmä v regióne 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. Tematicky sa zameriava na dejiny práva a právneho myslenia, metodológiu právnej vedy, výzvy modernej 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 doktorandský 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 Trnave a pravidelným predsedom, členom komisií a oponentom pre obhajoby bakalárskych, magisterských, 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 studia z państwa i prawa (Krakow) a Časopis pro právní vědu a praxi (Brno).
Ako advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory (advokátska skúška zložená 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 Európskej 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 legislatívno-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 medzinárodné právo pri SAV, Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a Slovenskej genealogickoheraldickej 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]
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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. Kanonista 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 věnovali 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 společná státní zkouška po třetím semestru. Znalost římského práva je důležitým zázemím pro pochopení platného soukromého práva, znalost církevního práva zase veřejného práva. Ignorovat právní dějiny, 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 jednotlivých 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 středoevropských zemí, s nimiž je právní systém naší země tak intimně spjat (možno říci přímo, že pupeční 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 náboženské 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 hasičských sborů a jejich rodin. Týká se i duchovní péče o osoby v sociálních zařízeních, tj. domovech seniorů, 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 budoucnost 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 církevního 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 republice. Některé z mezinárodních vědeckých společností, jejichž činnosti se účastníme, např. European
Consortium for Church and State Research nebo International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS) provádí komparace konfesního práva jednotlivých zemí Evropské unie resp. celého světa.

2. V čem spočívá význam výuky církevního práva
na právnických fakultách a jak velký je věnován
prostor církevnímu právu na jednotlivých fakultách?
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 Karlovy (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, zajímavě a věcně zdůvodněná. Objevoval se důraz
položený na význam kanonického práva a církevní
organizace obecně pro formování některých veřejnoprávních zásad, na nichž spočívalo uskutečZáboj Horák
ňování státní moci od chvíle, kdy vznikal tak řečený
moderní stát (např. delegace moci, legislativní tvorba práva). Nově přicházela ale ještě jiná argumentace, poněkud překvapivě aktuální. Rozhodující pro ni byl všeobecně kulturní význam církevního,
zvláště kanonického práva. […] jsou to právě přednášky z církevního práva, které mohou nabízet jistou 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 semestru 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 kon1

URFUS, Valentin, Ad futuram rei memoriam – Co by nemělo být zapomenuto, in: TRETERA, Jiří Rajmund, Církve
a právo. Miscellanea, Leges, Praha, 2015, s. 18.
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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 svoboda v evropském kontextu, vedený advokátem z praxe a bývalým pracovníkem odboru církví ministerstva kultury, který je zkušeným autorem většího počtu konfesněprávních pojednání i komentářů
k zákonům. Také jeden z prezenčních doktorandů je nastávajícím adeptem církevního práva. Již několikrát 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 ostatních veřejných vysokých škol.
Zvlášť rozsáhlá je tato výuka na plzeňské právnické fakultě ve dvou semestrálních předmětech Kanonické 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 čtyřčlennému týmu katedry církevního práva na Cyrilometodějské teologické fakultě téže univerzity. Výuka 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 středověkému kanonickému právu.
Dlužno dodat, že podstatné výuce církevního práva se věnují také další dosud nejmenované teologické fakulty, zejména Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Teologická fakulta Jihočeské univerzity 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 platného 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 koníčkem. Asi 50 členů je ze Slovenska a dalších 50 z ostatního zahraničí.
Společnost je budována na principu úcty a přátelského vztahu k náboženským společenstvím. Členství ve Společnosti není vázáno na příslušnost k náboženským společenstvím, která není ani zjišťována. Každým rokem společnost roste o několik desítek členů.
Svých cílů Společnost dosahuje konáním veřejných přednášek a diskusí, vydáváním tří periodik a provozem 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 mezinárodních smluv.
Přednášky v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi se konají v Praze průměrně 4 x do roka, zatím 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 zájem 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 autorů 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 vychází od roku 2016, rovněž v rozsahu 3–10 stran.
Společnost udržuje pravidelné styky se všemi právnickými a teologickými fakultami a dalšími vědeckými pracovišti v České republice a s více než deseti zahraničními kanonistickými a konfesionalistickými 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, niekoľkodesaťročí trvajúcu tradíciu. Za jej cieľ považujú organizátori vytvorenie intelektuálnej platformy, v
ktorej najmä doktorandi a postdoktorandi, ako aj starší kolegovia z odborov právnej histórie, romanistiky 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 akademickú 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 prelomovými, organizátori privítajú tématicky nelimitované vedecké sondy, analýzy, komparácie či interdisciplinárne prístupy ku kľúčovým udalostiam našich spoločných, československých dejín. Uvedená tématická limitácia však nie je podmienkou účasti na konferencii. Z uvedeného vedeckého podujatia 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. Prednášajúci môžu príspevok doplniť powerpointovou prezentáciou.
Poplatky: Účasť na konferencii je bez poplatku. Cestovné, stravu a ubytovanie si hradia účastníci sami, resp. vysielajúce inštitúcie.
Celou pozvánku je možné stáhnout na tomto odkazu.

Strana | 23

Strana | 24

Strana | 25

Strana | 26

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
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