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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 nalezne-

te recenze a anotace celé řady nově vyšlých 

právněhistorických knih, pozvánky na konfe-

rence, jakož i další informace z oblasti právní 

historie a římského práva.  

Na podzim 2018 bylo na Právnické fakultě MU 

při Katedře dějin státu a práva založeno Colle-

gium iuris Romani (CIR). Tato studentská sku-

pina má za cíl sdružovat zájemce o právní ro-

manistiku a právní historii zejména z řad magis-

terských studentů. Patronát nad CIR převzal 

doc. JUDr. Pavel Salák jr., Ph.D., působící na 

Katedře dějin státu a práva PrF MU. Hlavní 

aktivitou CIR je v současné době pořádání od-

borných přednášek (ve spolupráci s Evropskou 

společností pro právní dějiny). Přednášky se 

věnují nejrůznějším tématům z oblasti právní 

romanistiky i právní historie a nezřídka se za-

bývají i platným právem, což studentům přináší 

nový pohled na otázky, které během studia 

poznají pouze úzce vymezené v rámci jednoho 

předmětu. Do budoucna je cílem CIR rozšířit 

studentské aktivity zejména podporou studen-

tů v účasti na odborných konferencích a pořá-

dáním dalších akcí – zejména studentských 

konferencí. V únoru 2019 byla navázána proza-

tím neoficiální spolupráce se studenty z polské 

Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, kteří 

se věnují obdobným aktivitám jako CIR v rámci 

sdružení Bona fides, a výhledově jsou plánová-

ny společné aktivity obou skupin. Ačkoliv je 

primárním cílem CIR sdružovat především 

magisterské studenty, na pořádané akce jsou 

zváni i účastníci z řad odborné veřejnosti. V 

tomto vydání bulletinu naleznete jak pozvánku 

na příští přednášku, tak i zprávu z prvního le-

tošního setkání. 

Evropská společnost pro právní dějiny, z.s. se 

rozhodla pro tento rok finančně podpořit ko-

nání sérii přednášek pořádaných v rámci CIR. 

Tradičně bychom na závěr chtěli všechny členy 

i nečleny Evropské společnosti pro právní ději-

ny vyzvat, aby sami přispěli do tohoto bulleti-

nu; především oceníme zprávy z konferencí, 

recenze či anotace knih. Případně budeme rádi 

i za zasílání pozvánek na konference. Je možné 

zveřejnit i diskuzní příspěvky či kratší zamyšlení 

vztahující se k oblasti právní historie a římské-

ho práva. 

Za redakci Bulletinu 

Lucie Mrázková 
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Právněhistorická kniha roku 2018 

 

V průběhu ledna a února 2019 odborná porota Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. zhodnotila 

knihy z oblasti českých a slovenských právních dějin, obecných právních dějin a římského práva, které 

byly vydány v předcházejícím roce. 

Odborná porota složená ze členů Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. zasedala ve složení: 

❖ prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc. 

❖ doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 

❖ doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. 

❖ doc. JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. 

❖ JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D. 
 

Ocenění "Právněhistorická kniha roku 2018" bylo uděleno prof. JUDr. Ladislavu Vojáčkovi, CSc. z 

Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity za monografii "První českoslo-

venský zákon. Pokus o opožděný komentář". Jako druhá nejlepší právněhistorická kniha byla oceně-

na monografie doc. JUDr. Marka Starého, Ph.D. "Cizozemci a spoluobyvatelé: udělování českého 

obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské" a třetí nejlepší právněhistorickou knihou 

byla vyhlášena monografie JUDr. Zuzana Illýové, Ph.D. a JUDr. Michala Malatinského, Ph.D. "Dva 

procesy s Vojtechom Tukom". 

 

 
Fotografie z předávání ocenění na Právnické fakultě MU (20. únor 2019).  

Ladislav Vojáček a členové představenstva Ondřej Horák, Jaromír Tauchen, Karel Schelle.  

Foto: Hana Sloupenská. 
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Níže naleznete krátké představení oceněných knih: 

 

 

 

PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÝ ZÁKON.  
POKUS O OPOŽDĚNÝ KOMENTÁŘ 
Ladislav Vojáček 
  
ISBN 978-80-7552-185-9 
 
 
Wolters Kluwer, Praha, 2018, 392 stran 

 

Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako 
recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce 
zákonů a nařízení, prvním československým zákonem. Národní výbor československý jím 28. října 
1918 dal právní formu obsahu zároveň přijatého provolání „Lide československý!“, jímž občanům 
oznamoval vznik samostatného československého státu. Z právního pohledu představuje to nejdůle-
žitější, co se pojí s blížícím se stým výročím vzniku Československa. V jeho pěti stručných paragra-
fech se zároveň skrývá překvapivě mnoho právních problémů. Autor zvolil netypickou formu opož-
děného, a tedy i specifického komentáře k tomuto zákonu, aby s důrazem na státoprávní aspekty 
přiblížil širší souvislosti vzniku Československa. Ukazuje, nakolik se myšlenka samostatného a společ 
ného česko-slovenského státu (ne)odrážela v českých a slovenských politických programech od re-
voluce v roce 1848 až do vypuknutí první světové války. Věnuje se též činnosti české a slovenské 
domácí i zahraniční politické reprezentace v době první světové války, událostem, které bezpro-
středně vyústily ve vznik samostatného státu, a jeho postupnému upevňování. V té souvislosti obra-
cí svou pozornost především na reálné ovládnutí pohraničních oblastí českých zemí a území Sloven-
ska. Charakterizuje rakouský a uherský státní aparát a rakouské a uherské právo, neboť z podstatné 
části našly uplatnění i v československém státě. Sleduje, jak si v roli zákonodárce počínal Národní 
výbor československý a jeho přímý pokračovatel – revoluční Národní shromáždění. V neposlední 
řadě se zamýšlí také nad původem a problematičností některých ustanovení samotného zákona a 
nad odlišnostmi jeho jednotlivých verzí. 

 
 

 

 

CIZOZEMCI A SPOLUOBYVATELÉ: UDĚLOVÁNÍ ČESKÉHO 
OBYVATELSKÉHO PRÁVA (INKOLÁTU)  
V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ 
Marek Starý 
  
ISBN 978-80-87284-67-4 
 
 
Auditorium, Praha, 2018, 767 stran 

 

Řeší-li dnes Evropa usilovně migrační otázku, není od věci si uvědomit, že jde o novou podobu 
starého problému. Stejně jako jinde, má i v Čechách rozlišování mezi „domácími“ a cizinci prastaré 
kořeny a tradičně bylo také předmětem zájmu právních norem. Zřejmě nejcitlivější rozměr přistěho- 
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valectví přitom původně představovalo usazování zahraniční šlechty, které mohlo potenciálně zna-
menat narušení sféry vlivu domácích aristokratických rodů. Proto se již v době vlády Jana Lucembur-
ského začíná objevovat první snaha o regulaci přistěhovalectví a o právní zakotvení obyvatelského 
práva (později se pro něj v administrativní praxi i odborné literatuře vžil latinský termín „inkolát“). 
Usazování cizinců v Čechách sice nebylo a ani nemohlo být beze zbytku vyloučeno, pokud se ale 
chtěli stát de iure Čechy, museli podstoupit formalizovaný proces, v jehož průběhu jim bylo české 
obyvatelské právo uděleno. Významnou roli hrál v tomto procesu panovník, rozhodující slovo si ale v 
pohusitské době vybojovaly stavy a udělování inkolátu se stalo jednou z významných kompetencí 
zemského sněmu. Česká historiografie zatím bohužel ke komplexnímu zpracování inkolátní proble-
matiky nedospěla. Autor se v předložené publikaci snaží na základě mnohaletého pramenného vý-
zkumu toto bílé místo částečně vyplnit, přičemž se zaměřuje na tzv. předbělohorské období (1526–
1620). Vychází samozřejmě z analýzy normativních pramenů, které se k obyvatelskému právu váza-
ly, nevyhýbá se ale ani rozkrývání reálných administrativních procesů, jimiž byly příslušné normy 
naplňovány. Významnou součást knihy tvoří také soupis jednotlivých rodů, jejichž příslušníci byli v 
Čechách za obyvatele přijati, doplněný základními údaji o jejich skutečném působení na půdě zemí 
České koruny. 
 

 

 

DVA PROCESY S VOJTECHOM TUKOM 
Zuzana Illýová, Michal Malatinský 
  
ISBN 978-80-7552-896-4 
 
 
Wolters Kluwer, Bratislava, 2018, 184 stran 

 

Veľké trestné procesy so sebou často nesú stigmu doby, v ktorej sa odohrávajú. Bývajú poznačené 
politickou a spoločenskou situáciou, ktorá predurčuje ich priebeh, ale nezriedka aj výsledok. O to 
viac to platí, ak je obžalovaným kontroverzný politik, ktorý si svojou činnosťou na politickej scéne 
získal mnohých obdivovateľov, ale aj početných odporcov či nepriateľov. Žiaden iný politik v sloven-
ských dejinách však nebol súdený vo veľkom trestom procese hneď dvakrát. V novodobých sloven-
ských dejinách sa taký prípad vyskytol – Dr. Vojtech Lazár Tuka, slovenský právnik, akademik, politik, 
odsúdený politický zločinec, predseda vlády a popravený kolaborant, stál pred súdom v roku 1929 a 
aj v roku 1946. Jeho procesy patria medzi významné medzníky slovenských dejín a dodnes 
vzbudzujú pozornosť v slovenskej verejnosti, ako aj medzi historikmi a právnymi historikmi. Publiká-
cia je prvým uceleným monografickým spracovaním oboch procesov najmä z právno-dejinného 
hľadiska. V prvej kapitole je obsiahnutý stručný životopis Vojtecha Tuku. Na túto kapitolu nadväzuje 
spracovanie oboch procesov s dôrazom na priblíženie a analýzu právnych predpisov, na základe 
ktorých jednotlivé procesy prebiehali. Autori pri písaní týchto kapitol vychádzali z archívneho vý-
skumu a dostupných prameňov. Záver monografie ponúka komparáciu oboch procesov. Publikácia 
je určená právnym historikom, historikom, ďalším humanitným vedcom, ale aj širokej laickej verej-
nosti. 
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KNIHY  
EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY  

VYDANÉ V KOEDICI 
 

 

VZPOMÍNKA NA  
DOC. JUDR. RENATU VESELOU, PH.D. 
Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.)  
 
ISBN 978-80-87475-55-3 
(The European Society for History of Law) 
 
ISBN 978-80-7418-309-6 
(KEY Publishing) 
 
 
 
The European Society for History of Law, Brno, 2019,  
softcover, B5, 61 stran 
 

Dne 6. února 2019 zemřela zakládající členka Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. paní doc. 

JUDr. Renata Veselá, Ph.D. K uctění její památky se její přátelé rozhodli vydat krátkou publikaci, ve 

které na Renatu Veselou vzpomínají jako na svou kolegyni, učitelku či kamarádku. Vedle toho obsa-

huje tato publikace podrobný životopis Renaty Veselé, její kompletní publikační činnost a celou řadu 

fotografií především z jejího profesního života. 

OBSAH 

• Životopis doc. JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.  

• Bibliografie  

• Vzpomínka na Renatu Veselou (Karolina Adamová)  

• Třikrát s (za) Renatou Veselou (Stanislav Balík)  

• Vzpomínka na doc. JUDr. Renatu Veselou, Ph.D. (Jiří L. Bílý)  

• Střípky vzpomínek doktoranda (Miroslav Frýdek)  

• Za doc. JUDr. Renatou Veselou, Ph.D. (Ignác Antonín Hrdina)  

• Život a smrt Renaty Veselé (Karel Schelle)  

• Vzpomínka na doc. JUDr. Renatu Veselou, Ph.D. (Ladislav Soukup)  

• Růže si přivstaly, aby se rozvily (Zuzana Suchá)  

• Milá Renato… (Radka Šopovová)  

• Několik vzpomínek na Renatu Veselou (Jaromír Tauchen)  

• Renatě (Ladislav Vojáček)  

• Fotografie 
 

Zkrácenou verzi publikace je možné stáhnout na tomto odkazu: 

http://historyoflaw.eu/czech/Vzpominka_na_Renatu_Veselou.pdf  

 

http://historyoflaw.eu/czech/Vzpominka_na_Renatu_Veselou.pdf
http://historyoflaw.eu/czech/Vzpominka_na_Renatu_Veselou.pdf
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Pavel Kroulík – Historie vyšetřování trestních deliktů u nás  

Týn nad Vltavou: Nová Forma, 206 s.  
(ISBN: 978-80-7453-845-2) 

 
Hned úvodem publikace se autor zmiňuje o stanoveném cíli, kdy 

jeho záměrem bylo vytvořit dílo, které bude populárně naučné a 

upoutá pozornost všech, kteří projevují určitý zájem o předkládanou 

problematiku. Lze zřejmě usoudit, že autor takto stanoveného cíle 

doufá docílit taktéž v návaznosti na fakt, kdy on sám je člověkem 

z praxe, neboť působil několik let například na pozici státního zá-

stupce a tak práci zamýšlí obohatit vlastními zkušenostmi. Již 

v prvopočátcích lze po přečtení úvodních slov a představení autora 

předpokládat, že pomyslnou přidanou hodnotou předpoložené prá-

ce bude právě osobní prvek autora, který je u mnohých prací beze-

sporu velmi vítaným aspektem.  

Samostatná práce je rozdělena do několika částí, kde se autor zabý-

vá například historií vyšetřování, významem vyšetřování a taktéž se 

zmiňuje například o procesní úpravě ve srovnatelných státech. Dle osobního názoru musím po-

dotknout, že první polovina práce není v mých očích velmi zdařile zpracována z hlediska čtivosti. Au-

tor se v prvních kapitolách snaží o podání přehledu historie vyšetřování a poté navazuje seznámením 

s vyšetřováním dle konkrétní právní úpravy. Avšak v druhé ze zmiňovaných kapitol se dopouští nešva-

ru právnicky vzdělaného autora, kdy například uvádí konkrétní ustanovení v návaznosti na komparaci 

právních úprav, avšak bez bližšího upřesnění obsahu takového ustanovení. Domnívám se, že 

v takovýchto pasáží se čtenář lehce může dostat do situace, kdy se orientace v určité části textu stává 

obtížnější.  

Nicméně přibližně v druhé polovině přechází publikace do části, na které jsou již daleko více patrné 

zkušenosti samotného autora, jak bylo zmiňováno výše. Z mého subjektivního pohledu v této fázi 

autor plní záměr, který si v počátcích práce stanovil. Do textu uvádí konkrétní reálné případy, díky 

kterým může čtenář rozebíranou problematiku lépe pochopit a zároveň jeho pozornost lze skuteč-

ným případem více vtáhnout do textu. Velmi zajímavou částí se mi jeví například úvahy nad teoretic-

kými požadavky na osobu vyšetřovatele, opět ilustrované na konkrétních případech, které poukazují 

na zákoutí případných odchylek od očima autora vhodného adepta na osobu, která koná vyšetřování 

trestných činů.  

K závěru práce se autor dostává k vlastnímu subjektivnímu hodnocení aktuálního stavu trestněpráv-

ního vyšetřování, kdy neopomíjí zmínit ani případné návrhy de lege ferenda, které jsou dle jeho mí-

nění vhodné brát na zřetel v případě budoucích koncepčních změn.  

Obecně lze v návaznosti na výše uvedené říci, že vybranou publikaci je třeba hodnotit spíše pozitivně. 

Prostudováním čtenář jistě získá velmi zajímavé poznatky, které mnohdy nejlépe zprostředkuje právě  
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osoba z praxe, nikoli pouze teoretik. Na druhou stranu mi nedá podotknout, že drobným nešvarem 

práce shledávám fakt, kdy se shledávám autorové drobné opomenutí, že čtenářem nemusí být pouze  

osoba práva znalá. V souvislosti s tímto narážím na již zmíněnou výtku ohledně pasáží, kde autor ob-

čas až příliš úsporně reaguje na určitá ustanovení či zákonné úpravy. Nicméně věřím, že budoucí čte-

náři se takovými pasáži nenechají odradit a odměnou jim poté bude ta část publikace, kdy autor 

v souvislosti se zpracovávanou problematikou nechal již více nahlédnout do reálné praxe a svých 

zkušeností.    

Alena Korábová 
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Martha C. Nussbaumová: Ne pro zisk. Proč demokracie potřebuje humanitní vědy  

Praha: Filosofia, 2017, 276 s.  
(ISBN: 978-80-7007-489-3) 

 
Kdo je autorka knihy? Martha C. Nussbaumová je profesorkou etiky 

a jurisprudence na universitě v Chicagu.1 Věnuje se antické filozofii, 

politickým teoriím, feminismu a etice. To vše je o sobě dost rozma-

nitý záběr a ve své kombinaci se promítá do stylu, kterým autorka 

píše. V češtině jí již vyšla publikace Křehkost dobra (2003). 

Podmínkou fungování demokracie je kvalita občanů, jedinců. Pozi-

tivně pro udržení demokracie působí, disponují-li jednotlivci kritic-

kým myšlením, protože jimi nelze tak snadno manipulovat a ovládat 

je. Dále, jestliže jsou lidé samostatní, tvořiví a zodpovědní, tím tedy 

přirozeně a plně občansky aktivní. Kladným faktorem je vnímána 

podle autorky rovněž schopnost empatie a imaginace, které vedou 

k respektu člověka a k pochopení vzájemné závislosti. A jak takové 

kladné vlastnosti, schopnosti a dovednosti získat? Na tuto otázku Nussbaumová odpovídá, že právě 

pomocí humanitních oborů ve vzdělávání, a to ve všech stupních vzdělávacího procesu. Speciálně si 

cení filozofie, etiky a umění. Všechny tyto obory podporují tvořivost a autentičnost, jedinečnost. 

A jaká je zde souvislost s demokracií? Autorka si povšimla, že zejména v USA a dalších zemích západní 

kultury se jedním z hlavních cílů vzdělávání stala ekonomická úspěšnost. A nejinak je tomu také u nás. 

Vzdělávání se redukuje na získání technických a ekonomických dovedností. Takové okleštění vzdělá-

vání oplošťuje celistvost člověka a jeho schopnost kritického myšlení, imaginace a empatie. A tato 

ztráta je úměrně spojená se ztrátou schopnosti vzdorovat autoritě a manipulaci, dochází k zakrnění 

soucítění s menšinami, se zavrženými lidmi a těmi odlišnými. Na konci redukovaného vzdělávacího 

procesu stojí jako produkt jedinec, který je zaměřený na ekonomický úspěch a ostatní stránky své 

osobnosti potlačil nebo nerozvinul. Vzdělávací proces pak vyrábí technické tipy a tvrdé, egocentrické, 

ziskuchtivé druhy jedinců. Avšak takový člověk zdaleka není svobodný a tvůrčí, je pouhým produktem 

procesu, který podléhá masovosti a je nekriticky manipulovatelný, nedokáže se ani postavit na odpor. 

Proto je redukovaný a nevyvážený proces vzdělávání rizikový pro zachování demokracie. Naopak 

humanitní vědy ve výuce pomáhají rozvíjet schopnosti, které jsou pro demokracii prospěšné. 

Nussbaumová se vyjadřuje velmi živě a neustále před čtenáře klade další a další souvislosti.  Nitě, ze 

kterých tká celou úvahu, jsou napnuty v rámu etiky, hlavní osnova je natažena z politické filozofie, 

kterou protkává již všemi barvami humanitních oborů, jako je historie, antická filozofie, antické dra-

ma a gender. Výsledkem je však práce pojednávající o pedagogice a jejím vlivu na demokracii, tedy 

plátno docela univerzálního charakteru. Nussbaumová neváhá projevovat se osobitě a místy i osob-

ně. 

Díky tomu je její knížka čtivá a poutavá a neubírá to stále na badatelské povaze díla. V předmluvě ke 

knize od Ruth O´Brianové v prvním vydání zaznívá: „Humanitní vědy a umění hrají v dějinách demo-

kracie ústřední úlohu, a přesto se dnes mnoho rodičů stydí za to, že jejich děti studují literaturu nebo 

umění. […] Nussbaumová nás ve své knize Ne pro zisk varuje před ‚tichou krizí‘, kdy jednotlivé země  

                                                           
1 https://www.law.uchicago.edu/faculty/nussbaum 
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‚zavrhují určité dovednosti‘, protože ‚prahnou po národním zisku‘.“ Autorka nezapře svůj zájem           

o etiku a gender, pokud odhaluje falešný „mýtus o totální kontrole“ namísto rozpoznání a uznání 

„vzájemné potřeby a závislosti“, tedy uvědomění zranitelnosti, které podporuje sociální inteligenci. 

K tomu člověku vhodně může napomoci umění, konkrétně dramata, literatura či film, protože zde 

vidíme lidi ve vzájemné rovnosti potřeb, a to demokracie potřebuje. Zlepšení demokracie podle au-

torky nelze dosáhnout pomocí ekonomického růstu a ani ekonomický růst není nutnou podmínkou 

lepšího života. 

Problém redukce humanitních věd na univerzitách je občas také našim problémem. A publikace 

Nussbaumové může napomoci hledat argumenty a třeba i něco změnit. 

Olga Rosenkranzová 
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK VEDOUCÍCH FUNKCIONÁŘŮ KSČ 
(1921-1989) – 2 sv. 
Petr Anev, Matěj Bílý 
  
ISBN 978-80-200-2960-7 
 
 
Academia, Praha, 2018, 731 + 658 stran 

 

 

 

 

EIGENTUMSREGIME UND EIGENTUMSKONFLIKE IM  
20. JAHRHUNDERT. 
DEUTSCHLAND UND DIE TSCHECHOSLOWAKEI IM  
INTERNATIONALEN KONTEXT 
Dieter Gosewinkel a kol. 
 
ISBN 978-3-8375-1943-3 
 
 
Klartext, Essen, 2018, 423 stran 

 

 

 

 

WAR EMPLOYMENT AND SOCIAL POLICIES IN THE  
PROTECTORATE BOHEMIA AND MORAVIA 1939-1945 
Jakub Rákosník (ed.) 
  
ISBN 978-80-7308-771-5 
 
 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2018, 116 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 48/2 

 

 

STATĚ 
 

Jozef Beňa: Československé légie v Rusku – právne pro-
blémy 

Jan Beránek: USA vs. Henry Wirz – Kontroverzní počátek 
novodobých procesů s válečnými zločinci 

Martin Gregor: Reflexie československého práva v „De-
mokratoch“ Janka Jesenského 

Michal Chorvát: „Die Katze muss weg!“: odchod českého 
obyvateľstva zo Slovenska 1938 

Maciej Jońca: In dubio contra fiscum – A Few Remarks on 
the “Barbarian” Legal Principle 

Harald Christian Scheu: Role mateřských států v systému 
meziválečné ochrany národnostních menšin 

Andrej Sulitka, Blanka Soukupová: Memorandum Svazu 
Čechů–židů v Republice československé postoupené vládě 
během přípravy národnostního statutu v roce 1938 

David Termer: Premunicipální správa obce Curictae v Liburnii 
 

STUDENTSKÉ PRÁCE 

Tomáš Čentéš: Komparácia ochrany ľudských, občianskych a politických práv občanov v medzivojno-
vej Československej republike a vojnovej  Slovenskej republike 

Zdeněk Jiří Skupin: Zahlazení odsouzení do roku 1928 s důrazem na období let 1852–1928 

Vojtěch Vrba: „Společná havárie“ a její středověký právní život v Baltském moři 

 

RECENZE 

Vladár, V. Dejiny cirkevného práva (Jan Beránek) 

Šošková, I. Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého ro-
dinného práva 1949 (Tomáš Gábriš, Róbert Jáger) 

Fritz, R. – Rossoliński-Liebe, G. – Starek, J. (hrsg.). Alma Mater Antisemitica / Akademisches Milieu, 
Juden und Antisemitismus an den Universitäten Europas zwischen 1918 und 1939 / Academic Mi-
lieu, Jews and Antisemitism at European Universities between 1918 and 1939 (René Petráš) 

Jouzová, M. – Jouza, L. (eds.). Children in Quest of Children / The Jewish Children of Kolín and 
Surroundings during the Holocaust. / Jouzová, M. – Jouza, L. (ed.). Děti hledaly děti / Osudy židov-
ských dětí na Kolínsku za holocaustu (René Petráš) 

Lück, H. Der Sachsenspiegel. Das berühmteste deutsche Rechtsbuch des Mittelalters (Petra Skřejp-
ková) 

Jáger, R. Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript (Ivana Šošková) 

Štefanica, J. Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu (Jaromír Tauchen) 
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VZPOMÍNKY 

Michal Skřejpek: D. M. Peter Blaho 

Vojtech Vladár: Za profesorom Petrom Blahom 

 

ANOTACE A ZPRÁVY 

Střední Evropa a vznik Státu Izrael (Jakub Hablovič) 

Zpráva z vědecké konference Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí (Katarzy-
na Žák Krzyžanková) 

Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století (Daniela Němečková) 

Československo v proměnách Evropy 20. století (Tereza Blažková, Daniela Němečková) 

Kolegium římského práva v Pavii a letní škola v Neapoli aneb jak se o starověkém Římě dozvědět víc 
(Kamila Stloukalová) 

Plus ratio quam vis – Ať rozum převáží nad silou (Kamila Stloukalová) 

Medzinárodná vedecká konferencia: 6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov    
v odbore právnych dejín a rímskeho práva, Trnava, 2018 (Ivana Šošková) 

 

Plný text PHS č. 48/2 je dostupný na tomto odkazu: 
https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=122122 
 
 
 

https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=122122
https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=122122
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

HISTORIA ET THEORIA IURIS 

 roč. 10, č. 2/2018 
 

 

STATĚ 

BELEŠ, Andrej – GREGOR, Martin: Vývoj právnej úpravy 
sexuálneho zneužívania v Československu 

KASINEC, Rudolf – MÉSZÁROS, Tomáš – ŠURKALA, Ján: 
Cenzúra a trezorový film 

LANCZOVÁ, Ingrid: Náhľad do poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v Uhorsku do 14. storočia 

LYSÁ, Žofia: Slobodná voľba richtára v uhorských mestách 
(od právnych ustanovení k praxi) 

MARTIŠKOVÁ, Monika: Vplyv osobnosti sudcu v procese 
súdneho rozhodovania 

NEMEC, Matúš: Epikia v kánonickom práve  

RECENZE 

GILL, Christopher. Plato's Atlantis Story (Text, Translation and Commentary). Liverpool: Liverpool 
University Press, 2017, 222 s. (Jozef Jenčík) 

GREGOR, Martin. Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta. Praha: Leges, 2018, 200 s. (Ondrej 
Rúžička) 

SUTTER, Laurent de et al. Žižek and Law. Oxon: Routledge, 2015, 254 s. (Nikolas Sabján) 

 

ANOTACE 

ILLÝOVÁ, Zuzana – MALATINSKÝ, Michal. Dva procesy s Vojtechom Tukom. Praha: Wolters Kluwer, 
2018, 180 s. (Lenka Martincová) 

 
ZPRÁVY 

Správa z vedeckej konferencie: „Dny práva 2018“ (Katarína Bavlšíková) 

 
Plný text časopisu je dostupný na tomto odkazu: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2018-2.pdf  

  

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2018-2.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2018-2.pdf
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6. SLOVENSKO-ČESKÉ STRETNUTIE  

DOKTORANDOV A POSTDOKTORANDOV. 

ZBORNÍK Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE  

Adriana Švecová (ed.) 
 

 

 

Katarína Bavlšíková: Zdeněk Peška – život a dielo 

Jan Beránek: Trestní řízení s bývalými říšskými protektory 
Konstantinem von Neurathem a Wilhelmem Frickem         
v rámci Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimber-
ku 

Tomáš Gábriš: Americkí Slováci a Pittsburská dohoda 

Martin Gregor: Právny postih korupcie v období Rímskej 
republiky 

Zuzana Illýová, Daniel Takács: Význam Trianonskej miero-
vej zmluvy pre vznik medzivojnovej Československej re-
publiky 

Ingrid Lanczová: Podľad na eutanáziu v uhorskom a čes-
koslovenskom práve 

Alexandra Letková: Extrémizmus a historická pamäť náro-
da 

 

Daniel Macek: "Tatíček Masaryk presidentující". Postavení a pravomoce prvního čs. prezidenta          
v diskusích a ústavách 

Viktória Marková: Laesio enormissima – povod a využitie právneho inštitútu v praxi 

Lenka Martincová: Proces so Štefanom Polakovičom 

Monika Martišková: Formalizmus pri výklade práva v súdnej praxi  

Monika Mezulianíková: Očista veřejné správvy v letech 1945-1948 se zaměřením na trestněprávní 
kauzu prof. JUDr. Zdeňka Neubauera 

Matej Mlkvý: K vývoju pojmu vlastníckeho práva na Slovensku 

Marek Novák: Vymezení šíře oprávnění usufruktáře v římském právu 

Martin Pelikán: Vývoj právní úpravy pachtovní smlouvy na českém území 

Milan Šimandl: Spojení pražských měst roku 1784 

Veronika Steinová: Legislativní proces přijímání zákoníku práce č. 65/1965 Sb. 

 

Plný text sborníku je dostupný na tomto odkazu: 
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/02/Zbornik-konf.-doktorandov-
2018.pdf   

http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/02/Zbornik-konf.-doktorandov-2018.pdf
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/02/Zbornik-konf.-doktorandov-2018.pdf
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/02/Zbornik-konf.-doktorandov-2018.pdf
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/02/Zbornik-konf.-doktorandov-2018.pdf
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MONOTÉMATICKÉ ČÍSLO ČASOPISU PRÁVNÍK  

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně:  
 100 let od zřízení 

roč. 158, č. 1, 2019 

 
 

 

Sto let od zřízení Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

Jaromír Tauchen: Obnovení brněnské právnické fakulty     
v letech 1968–1969  

Jan Hurdík – Markéta Selucká: Hrozí smrt soukromého 
práva?  

Josef Kotásek: Doplňující výklad smlouvy v českém právu 
– nechtěný návštěvník nebo vítaný host?  

Vladimír Kratochvíl: Filozofie trestného činu v pojímání 
brněnské trestněprávní školy  

Martin Škop – Terezie Smejkalová – Markéta Štěpáníková: 
Právo a literatura: brněnská spojení  

Radim Polčák a kol: Virtualizace právních vztahů a nové 
regulatorní metody v pozitivním právu  

Matěj Myška: Právo a technologie (Informace o výzkumu 
práva informačních technologií na Právnické fakultě Ma-
sarykovy univerzity)  

 

Miloš Večeřa: František Weyr a brněnská normativní škola  

Michal Radvan: Internacionalizace výuky práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

PhDr. Ladislav Jangl a výzkum historie horního práva 
 

Ladislav Jangl se narodil 28. 6. 1926 v Kolíně. V tomto městě ab-

solvoval reálné gymnasium a později v Praze filozofickou fakultu 

Karlovy univerzity. Jako výzkumný pracovník působil v letech 

1954 – 1989 na báňskohistorickém pracovišti České geologické 

služby - Geofondu v Kutné Hoře a byl zapsán u Krajského soudu 

v Praze jako soudní znalec v odvětví těžba nerostů. 

L. Jangl se zabýval horním právem, které se vyvíjelo a platilo ve 

13. – 19. století. Prameny z této doby jsou psány v naprosté vět-

šině německy (starší dokumenty způsobem „piš, jak slyšíš“), zčás-

ti latinsky, jen v omezené míře jsou v (staré) češtině. Protože 

dnes jsou badatelům prakticky nepřístupné, přeložil je a vedení 

sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice je vydalo v edici 

České horní právo. Z pěti dílů zpracoval čtyři, 1. České horní zá-

kony (1977), 3. Jáchymovský královský báňský řád z roku 1548 (1976), 4. České báňské řády (1979), 5. 

Doplňkové báňskoprávní předpisy (1980). Díl 2. Ius regale montanorum, právo královské horníkův 

(1978) zpracoval Dr. Jaroslav Bílek. Soupis prací Dr. Jangla lze nalézt na adrese www.janglladislav.cz. 

L. Jangl zpracoval řadu studií, které vycházejí v Jihlavě, ve Vlastivědném sborníku Vysočiny, odd. věd 

společenských. Charakterizují je slova oponenta studie „K pojetí horního práva v díle Adolfa Zychy“: 

„Jde o mimořádně fundovanou studii, která je v literatuře historie horního práva zcela ojedinělá.“ Už 

vydané jsou „K otázce jihlavského privilegia a falšování listiny A“ (2002), „Působení krále Václava II. 

na vznik horního zákona Ius regale montanorum“ (2010), „K pojetí horního práva v díle Adolfa Zychy“ 

(2013). V roce 2018 vychází „Vývoj horního regálu v Českých zemích“ a do tisku jsou připraveny stu-

die „Horní svoboda“ a „Vrchní správa českého mincovnictví a hornictví“.  

L. Jangl do Encykopedie českých právních dějin zpracoval hesla 1) Instrukce pro horní úředníky, 2) 

Právo horní jihlavské, 3) Řády báňské, 4) Soud vrchní Jihlavský, 5) Horní svoboda, 6) Horní zákon 

(1854, části: příprava zákona od 17. stol. a obsah zákona a návazné předpisy), 7) Medailon – Zycha 

Adolf.  

Níže přinášíme seznam některých prací Dr. Jangla: 

Knihy: 

• Bílek, J. - Jangl, L. - Urban, J.: Dějiny hornictví na Chomutovsku. - 1976, Vlastivědné muzeum 
v Chomutově. 

• Jangl, L.: České horní právo 1, České horní zákony. - 1977, Hornická Příbram ve vědě a technice. 

• Jangl, L.: České horní právo 3, Jáchymovský královský báňský řád z roku 1548. Appendix, jáchy-
movské hornické zvyklosti. - 1976, Hornická Příbram ve vědě a technice. 

• Jangl, L.: České horní právo 4, České báňské řády. - 1979, Hornická Příbram ve vědě a technice. 
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• Jangl, L.: České horní právo 5, Doplňkové báňskoprávní předpisy. - 1980, Hornická Příbram ve 
vědě a technice. 

• Peithner z Lichtenfelsu, J.T.A.: Pokus o přírodní a politické dějiny českých a moravských dolů. -
 Vídeň 1780, přeložili J. Bílek a L. Jangl. 1982. - Hornická Příbram ve vědě a technice. 

• Jangl, L.: Hornický slovník. Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování neros-
tů. - 1986, Hornická Příbram ve vědě a technice. 

• Jangl, L.: Báňskohistorický slovník německo-český 1. Část hornická. - 1989, Hornická Příbram ve 
vědě a technice. 

• Jangl, L.: Báňskohistorický slovník německo-český 2. Část přírodovědná a hutnická. - 1990, Hor-
nická Příbram ve vědě a technice. 

• (kolektiv autorů): Rudné a uranové hornictví České republiky. - 2003, Ostrava, Anagram. - [Z his-
torie hornictví v českých zemích od počátku do roku 1945 zpracoval části: Horní zákonodárství, 
Báňská správa a horní soudy, Hornické školství a věda pro celou dobu od počátku do roku 1945, 
v období od roku 1740 do 1945 ještě Obecný a hospodářský vývoj a Vývoj využívání nerostné a 
surovinové základny] 

• Jangl, L.: Staré hornické a hutnické míry a váhy, 2006, Sokolov 

• Jangl, L.: České hornické právo a báňská historie, metodika báňskohistorického výzkumu, Rozpra-
vy NTM Praha, Práce z dějin techniky a přírodních věd sv. 21, 2009 

• Jangl, L.: České horní právo a báňská historie, metodika báňskohistorického výzkumu, Práce 
z dějin techniky a přírodních věd sv. 21, 2010, rozšířené vydání 

 

Články: 

• (Bílek, J. - Jangl, L. - Šimon, Z.:) Báňskohistorický výzkum v Českém báňském archivu, Sborník ar-
chivních prací VI/2, Praha 1956, s. 220 - 235 

• Výběr základní literatury k dějinám kutnohorského dolování, Příspěvky k dějinám Kutné Hory 1, 
1960 Praha, s. 213 - 218 

• Nerostné bohatství děčínského okresu a jeho využití, Přírodou Děčínska I, 

• (Bílek, J. - Jangl, L.:) Vývoj hlubinného vrtání a jeho začátky v českých zemích, Geologický prů-
zkum, l965 Praha, s. 244 - 247 

• Rekonstrukce staré báňské mapy, Rozpravy Národního technického muzea Praha, svazek 33, 
1968, s. 43 - 52 

• Staré báňské práce na cínových ložiskách Českého masívu, Geologický průzkum, 1969 Praha, s. 
354 - 355 

• K otázce hornických měr a vah v 18. století, Příspěvky k dějinám báňské a hutní výroby, Rozpravy 
NTM Praha, svazek 40, 1970, s. 43 - 84 

• Krupecké báňské řády 15. a 16. stol., Studie z dějin hornictví I, Rozpravy NTM Praha, svazek 48, 
1971, s. 27 - 43 

• České báňské řády 16. století, sborník Stříbro v dějinách, technice a umění, Hornická Příbram ve 
vědě a technice, 1971, S-10 

• Vývoj světové a české produkce stříbra za posledních sto let, sborník Stříbro v dějinách, technice a 
umění, Hornická Příbram ve vědě a technice, 1971, S-18 

• Nejstarší přímé i nepřímé doklady o provozu cínových dolů u Krupky, Studie z dějin hornictví 2, 
Rozpravy NTM Praha, svazek 49, 1971, s. 55 - 68 

• K otázce využívání krušnohorského cínu ve starší době bronzové, Studie z dějin hornictví 2, Roz-
pravy NTM Praha, svazek 49, 1971, s. 37 - 54 

• Dobývání ložisek cínových rud v Blatenském žulovém masívku a jeho fylitovém plášti, Studie 
z dějin hornictví 5, Rozpravy NTM Praha, svazek 64, 1974, s. 116 - 133 

• Vývoj dolování v blatenském revíru v Krušných horách ve 14. až 19. století, Studie z dějin hornictví 
6, Rozpravy NTM Praha, svazek 65, 1975, s. 65 – 83 
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• Charakter pramenů českého horního práva, sborník K problémům vývoje rudného hornictví 
v dějinách ČSSR, Hornická Příbram ve vědě a technice, 1976 s. 19 - 40 

• K otázce přísečnické mincovny v 1. polovině 14. století, Numismatické listy XXXII, 1977, s. 33 - 40 

• Ziel, Quellen und Methode der montanhistorischen Forschung, ICOHTEC-Symposium, Bergakade-
mie Freiberg, 1978 (úvodní přednáška sympozia) 

• Hornické míry a váhy na Příbramsku, Hornická Příbram ve vědě a technice, 1978, sborník H, s. 105 
- 124 

• Narovnání o hory a kovy z let 1534 a 1575, Studie z dějin hornictví 8, Rozpravy NTM Praha, svazek 
69, 1978, s. 99 - 114 

• K metodice výzkumu a hodnocení rýžovisek zlata, Studie z dějin hornictví 12, Rozpravy NTM Pra-
ha, svazek 78, 1980, s. 25 - 31 

• Výzkum starých hornických délkových měr, Studie z dějin hornictví 12, Rozpravy NTM Praha, sva-
zek 78, 1980, s. 314 - 333 

• Vývoj českého horního práva v 16. až 20. století, Hornická Příbram ve vědě a technice, 1981, sek-
ce H, s. l - 20 

• Charakter a význam edice českých báňskoprávních předpisů, Hornická Příbram ve vědě a techni-
ce, 1981, sekce H, s. 96 - 106 

• Produkce zlata v Českých zemích ve 2. pol. 19. a v 1. pol. 20.stol., Studie z dějin hornictví 13, Roz-
pravy NTM Praha, 1982, svazek 88, s. 71 - 75 

• Perspektivy a uplatnění báňskohistorického výzkumu, Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce 
H, s. 379 - 383 

• Cíl, prameny a metoda báňskohistorického výzkumu, Studie z dějin hornictví 14, Rozpravy NTM 
Praha, svazek 93, 1984, s. 31 - 47 

• Podmínky a technika rýžování cínu v Čechách (na základě provozu v důlních revírech kolem Božího 
Daru a Horní Blatné v Krušných horách), Studie z dějin hornictví 16, Rozpravy NTM Praha, svazek 
99, 1985, s. 89 - 130 

• Rozvoj využívání nerostného bohatství a geologické vědy v 16. - 17. století, Věda v průmyslové 
revoluci - Dějiny přírodních věd a techniky ve vysokoškolské výuce, Historický ústav ČSAV, 1986 
Praha, s. 179 - 207 

• Efektivnost využití báňskohistorického výzkumu pro národní hospodářství, Geologický průzkum, 
1990, s. 278 - 280 

• Sociální prvky českého horního práva 13. až 19. století, Hornická Příbram ve vědě a technice, 
1991, sekce H 

• Ochrana a účelné využívání ložisek v předpisech českého horního práva, Hornická Příbram ve vědě 
a technice, 1991, sekce H 

• Problematika geoetiky v báňské činnosti a v začátcích geologického výzkumu do 19. stole-
tí, Hornická Příbram ve vědě a technice, 1994, G-2 

• Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18. - 20. 
století, Sborník přednášek a materiálů k I. konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu 
Slavkovského lesa, Sokolov 1996, s. 64 - 69 

• Druhy a způsob užívání báňskoprávních předpisů v Českých zemích ve 13. až 19. století, Hornická 
Příbram ve vědě a technice, 1996 

• Využití nemovitých hornických památek v České republice, Hornická Příbram ve vědě a technice, 
1997, T 20 

• Nebezpečí způsobené v poddolovaných územích maloplošným propadáním, Hornická Příbram ve 
vědě a technice, 1997, T 13 

• Povrchové projevy významných důlních komplexů a předpoklady jejich zpřístupnění, Hornická 
Příbram ve vědě a technice, 1998, T 3 

• Jihlavské horní právo z poloviny 13.století, Hornická Příbram ve vědě a technice, 1999, T-1 

• K přesnosti měření v hornictví do 19. století, Rozpravy NTM Praha č. 189, 2000, s. 59 - 62 

• Vývoj použití cínu od nejstarších dob a perspektivy jeho výroby do budoucnosti, Uhlí, rudy, Geolo-
gický průzkum 11/2000, s. 25 – 27 
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• Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století, Uhlí, Rudy, 
Geologický průzkum 2/2001, s. 19 - 21 

• Proč se některé činnosti v hornictví dočasně neodrážely v ustanoveních horního práva. - Proble-
matika tzv. Hornických zvyklostí, Hornická Příbram ve vědě a technice, 2001, T 17 

• Voda v českém horním právu do 19. století, Hornická Příbram ve vědě a technice, 2001, T-7 

• K otázce jihlavského privilegia a falšování listiny A, Vlastivědný sborník Vysočiny XIII, oddíl věd 
společenských, 2002 Jihlava, s. 15 - 41 

• K otázce výuky dějin věd a techniky, časopis Dějiny vědy a techniky XXXV, 2002/1, s. 37 - 47 

• Vývoj odborných hornických názorů do 18. stol. a začátky odborné literatury, Hornická Příbram ve 
vědě a technice, 2002, T-17 

• Hornické a hutnické míry a váhy, Studie z dějin hornictví, Rozpravy NTM Praha, 2002 

• Průběh a příčiny průvalů kuřavky v Severočeském hnědouhelném revíru v desetiletí 1890 - 
1900, Uhlí, Rudy, Geologický průzkum 11/2003, s. 30 - 32 

• Význam a vývoj etalonů a přepočtů vídeňského sáhu. Vývoj etalonů vídeňského sáhu, časopis 
Dějiny věd a techniky XXXVI, 2003/3, s. 129 - 145 

• Význam a vývoj etalonů vídeňského sáhu. Zjišťování metrické hodnoty vídeňského sáhu, časopis 
Dějiny věd a techniky XXXVI, 2003/4, s. 239 - 250 

• Vídeňský sáh ve službách armády, Vojenský zeměpisný obzor 1/2003, s. 40 - 45 

• Význam vídeňského sáhu <Rozpravy NTM-DVT - 2003 - v tisku> 

• K přesnosti měření v hornictví do 19. století, sborník Dějiny věd a techniky 12, Rozpravy NTM Pra-
ha, 189, 2004, s. 59 - 62 

• Příčiny použití různých délkových měr v našem hornictví, Symposium Hornická Příbram ve vědě a 
technice, 2004 

• Interpretace údajů starých montánních map pro zjišťování nebezpečí z poddolování, Seminář 
NTM Praha 2004 

• Změny délkových měr v českém hornictví a jejich příčiny, časopis Dějiny věd a techniky 2005/3, s. 
153 - 170 

• Vývoj horního práva v Českých zemích do roku 1854, 150. výročí vydání Obecného horního záko-
na, 2004, Hradec nad Opavicí, Český báňský úřad, Praha (s. 11 - 47) 

• K otázce jihlavského privilegia a falšování listiny A, Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd spole-
čenských XIII, Jihlava 2002, s. 15 - 41 

• Působení krále Václava II. na vznik horního zákona Ius regale montanorum, Vlastivědný sborník 
Vysočiny XVII, odd. věd společenských, Jihlava 2010 

• K pojetí horního práva v díle Adolfa Zychy, Vlastivědný sborník Vysočiny , odd. věd společenských 
XVIII, Jihlava 2013, s. 3 - 41 

• Encyklopedie českých právních dějin, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra dějin 
státu a práva, 2015, hesla: 1) Jihlavské právo, 2) Jihlavský vrchní soud, 3) Báňské řády, 4) Příprava 
rakouského obecného horního zákona a obsah obecného horního zákona, 5) Horní svoboda, 6) 
Instrukce, 7) Medailon - Zycha Adolf 

• Vývoj horního regálu v Českých zemích, Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd společenských , 
připraveno k tisku 

• Horní svoboda, Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd společenských , připraveno k tisku 

• Lesy a dřevo, Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd společenských , připraveno k tisku 

• Vrchní správa českého mincovnictví a hornictví, Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd společen-
ských, připraveno k tisku 
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Kelseniana – jeden velký německý projekt a dva drobné české příspěvky 

 

Dovolujeme si čtenáře upozornit na další rozsáhlý právně-historický projekt, který se dotýká také 

dějin českého právního myšlení. Od roku 2007 vychází v nakladatelství Mohr Siebeck pod redakcí 

Matthiase Jestaedta, ve spolupráci s Hans Kelsen Institutem, ediční řada Hans Kelsen Werke. Příprava 

edic je spojena s činností Hans-Kelsen-Forschungsstelle na Albert-Ludwigs-Universität ve Freiburgu, 

kde Jestaedt působí jako profesor veřejného práva a právní teorie. Cílem projektu je zpřístupnit celé 

Kelsenovo dílo. Dosud bylo vydáno pět svazků, další (šestý) je plánovaný na podzim 2019. Do chrono-

logicky řazených svazků jsou zahrnuty nejen německé, ale také cizojazyčné publikace (doplněné o 

německý překlad). 

Není nutné připomínat, že Kelsen měl k českým zemím řadu vazeb – osobních i profesních. Přestože 

se však narodil v Praze a na konci 30. let také působil na německé právnické fakultě, cítil se nepo-

chybně lépe v Brně, kde našel v brněnských normativistech nejen obdobně uvažující kolegy, ale i přá-

tele. V rámci zahraničních Kelsenových publikací náleží českým zemím a zejména Brnu také výjimečné 

místo. Vyšly u nás nejen překlady jeho stěžejních prací, ale některé z nich nejprve česky a až následně 

německy a některé byly připraveny dokonce výlučně pro české publikum. Nakladatelství Wolters 

Kluwer vydalo v roce 2015 pod názvem O státu, právu a demokracii soubor všech Kelsenových děl, 

která byla v letech 1914 až 1938 publikována v češtině (knižně nebo časopisecky). Předmluvu pro 

tento výbor napsala Tatiana Machalová. Jedná se o jeden z nejúspěšnějších svazků celé edice Klasická 

právnická díla, na jehož vydávání se podílíme. 

Původně měl být v roce 2015 dokončen také 6. svazek HKW, zahrnující Kelsenovy spisy zveřejněné     

v letech 1920 až 1921. Bylo však pozapomenuto na článek Rakouská spolková ústava, který v roce 

1921 vyšel v brněnském Časopisu pro právní a státní vědu (z němčiny ho přeložil Z. Neubauer). Doda-

tečně byl tento text do svazku zařazen, současně to však přineslo oddálení jeho vydání (Kelsenův 

originál se nepodařilo dohledat, překlad do němčiny proto připravila Magda Schusterová). 

K ediční řadě blíže:  

https://www.mohrsiebeck.com/en/multi-volume-work/hans-kelsen-werke-493900000 

II. Z podnětu Thomase Olechowskeho, připravujícího Kelsenův životopis, jsme dále pomohli vyplnit 

jedno z bílých míst z Kelsenova pražského působení. Kelsen ve své autobiografii píše, že na něj měl 

předseda spolku Rede- und Lesehalle plánovat útok, který byl předčasně prozrazen, hlavní aktér za-

tčen, souzen, osvobozen, nic bližšího se nevědělo. Okolnosti případu se však podařilo osvětlit z dobo-

vého tisku (blíže: Deutsche Zeitung Bohemia, 22. 7. 1937, č. 170, s. 5).  

Ondřej Horák 

  

https://www.mohrsiebeck.com/en/multi-volume-work/hans-kelsen-werke-493900000
https://www.mohrsiebeck.com/en/multi-volume-work/hans-kelsen-werke-493900000
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Prawo i język – zpráva z konference 

 

Ve dnech 22. – 24. února 2019 proběhla v polském Hnězdně studentská konference Prawo i język 

(Law and Language), pořádaná studentským spolkem (Koło Naukowe) Bona Fides, působícím na Fa-

kultě práva a administrativy Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Konference byla pojata jako 

setkání studentských spolků, věnujících se římskému právu – účastnili se tedy nejen studenti 

z Poznaně, ale rovněž z Krakova (Koło Naukowe Ti Estin Aletheia), Varšavy (Koło Naukowe Utriusque 

Iuris) a Vratislavi (Koło Naukowe Europejskiej Tradycji Prawnej). 

Tématem konference byly dobré mravy, které byly pojaty jako východisko srovnání různých právních 

řádů. Společný základ problematiky byl dán předem vybranými fragmenty z justiniánských Digest, 

které připravil prof. dr hab. Wojciech Dajczak, vedoucí katedry římského práva poznaňské fakulty a 

patron Bona Fides. K těmto fragmentům a jejich navázání na zkoumané právní řády přednesl prof. 

Dajczak úvodní přednášku, po které následovaly jednotlivé studentské příspěvky. Postupně tak byly 

představeny právní řády Polska, Španělska, Ruska, Francie, Jihoafrické republiky, Monaka, Turecka, 

Velké Británie i České republiky.  

Každý z příspěvků se nejprve věnoval obecné úpravě dobrých mravů v dané zemi, a to nejen 

v občanském právu hmotném a procesním, ale kupříkladu i v právu trestním. Dále byla představena 

rozhodnutí soudů, která se zabývají dobrými mravy, a rovněž byla daná úprava dobrých mravů srov-

nána s výchozími římskoprávními fragmenty. Právě tento společný základ v několika případech odha-

lil posun ve vnímání pojmu dobrých mravů, který by na první pohled nebyl zcela zřetelný. 

Přínosné bylo rovněž srovnání jednotlivých právních řádů mezi sebou – jednou z nejživěji diskutova-

ných otázek se stalo užívání pojmu dobrých mravů v českém právním řádu. Z předneseného příspěv-

ku a z diskuze vyplynulo, že zatímco ve většině zkoumaných právních řádů jsou dobré mravy velice 

okrajovou nebo výjimečnou problematikou, v českém právu jsou užívané bezkonkurenčně nejvíce. 

Zatímco kupříkladu v rozhodnutích soudů jiných zemí nebylo jednoduché najít takové, které by se 

dobrými mravy vůbec zabývalo, vyhledávání mezi rozhodnutími pouze českého Nejvyššího soudu 

vrátilo stovky relevantních výsledků. Pozornost rovněž upoutala diskuze o užívání pojmu „dobré mra-

vy“ v dnešním obecném, neprávnickém jazyce. Zde již bylo srovnání obtížnější, ale lze dojít minimálně 

k závěru, že pro češtinu a polštinu platí, že se „dobré mravy“ v obecném jazyce dnes už nepoužijí. 

Zvolený formát konference se nejen stal výborným základem pro komparaci jednotlivých právních 

řádů, ale zároveň i sjednotil řešené otázky. Velkou výhodou jednotlivých příspěvků byl fakt, že mluvčí 

alespoň v základu ovládali jazyk země, o které byl jejich příspěvek – nemuseli se tedy spoléhat kupří-

kladu na anglicky psané zdroje, ale mohli vyhledávat informace přímo. Zároveň se ukázalo, že i 

z jazykového hlediska není tento typ konference tak náročný, jak by se na první pohled mohlo zdát.  

Lucie Mrázková 
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O. Horák – Lichtenštejnové mezi konfiskací a vyvlastněním 

 (přednáška pro Collegium iuris Romani) 

 

Dne 19. 3. 2019 se na Právnické fakultě MU uskutečnila přednáška O. Horáka na téma Lichtenštejno-

vé mezi konfiskací a vyvlastněním. Tato přednáška byla pro jarní semestr 2019 první z plánovaného 

cyklu setkání pro Collegium iuris Romani (CIR), studentskou skupinu určenou zejména magisterským 

studentům se zájmem o právní romanistiku a právní dějiny. 

Úvodem O. Horák vymezil majetkové postavení rodu Lichtenštejnů v období první republiky, a to 

včetně srovnání s rodem Schwarzenbergů. Dále připomenul průběh pozemkové reformy včetně 

obecnějších principů zásahů do vlastnictví, včetně ústavního zakotvení a právní úpravy vyvlastnění. 

Specifické postavení rodu Lichtenštejnů ještě před pozemkovou reformou bylo dáno zejména třemi 

faktory – jednalo se o největší tehdejší pozemkové vlastníky, šlo o německy mluvící vládnoucí dynastii 

cizího státu a rovněž zde hrálo roli tzv. „pobělohorské stigma“, kdy bylo Lichtenštejnům vyčítáno 

získání velkého majetku v rámci pobělohorských konfiskací. Právě pobělohorské době se věnovala i 

řada posudků, které byly v době pozemkové reformy vypracovávány předními československými od-

borníky jak z řad právníků, tak i z řad historiků. Právní posudky se pak často zabývaly i otázkou, zda je 

možné vyvlastnit majetek, patřící vládnoucí dynastii jiného státu, či zda se na tento majetek (případ-

ně na jeho vlastníky) má uplatnit exteritorialita. Po druhé světové válce pak Lichtenštejnové čelili 

jiným právním otázkám – na základě dekretu č. 12 jim byl konfiskován majetek jakožto příslušníkům 

německého národa. I zde se Lichtenštejnové pokoušeli bránit proti státním zásahům, ale neúspěšně. 

Celkově lze shrnout, že z vnitrostátního hlediska nebylo zestátnění lichtenštejnského majetku proti-

právní, ale významnou roli zde hrálo mezinárodní právo a mezinárodní odpovědnost. Důsledkem 

toho došlo i k tomu, že diplomatické styky s Lichtenštejnskem navázala Česká republika až v roce 

2010. 

Závěrem se O. Horák věnoval i aktuální situaci, tedy sporům rodu Lichtenštejnů s Českou republikou. 

Připomenul složitý vývoj navazování diplomatických vztahů na mezistátní úrovni a poukázal i na to, že 

ačkoliv Lichtenštejnové neměli původně v úmyslu domáhat se vydání majetku na území ČR, byl to 

v nedávné době právě český stát, který proti tomuto rodu podal žalobu jako první.  

Collegium iuris Romani uspořádalo tuto přednášku ve spolupráci s Evropskou společností pro právní 

dějiny a pod záštitou Katedry dějin státu a práva jako první setkání tohoto roku. Další setkání jsou 

aktuálně plánována v období jarního semestru 2019. 

Lucie Mrázková  
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 

 

 

Internationale Rechtsikonographische Tagung, Poznań (Polen), 20.-23. Juni 2019 

 Sehr verehrte Frau Kollegin, sehr verehrter Herr Kollege, 

für meisten von Ihnen ist liegt Tagungsthema weit von Ihren Forschungsgebiet. Aber trotzdem, trifft 
man doch interessante Sachen ganz zufällig. Jede zwei Jahre treffen wir uns in verschieden Orte, 
dann sind unsere Vorträge vor allem in der Reihe „Signa Iuris“ veröffentlicht. Diesjährige rechtsiko-
nographische Tagung findet in Poznań (Posen) 20.-23. Juni statt. Ich möchte Ihnen recht herzlich ein-
laden.  

Dieses Jahr feiert Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Adam-Mickiewicz-Universität in 
Posen) das 100. Jubiläum der Gründung. Deswegen wollte ich die Vorträge am Thema von Universitä-
ten und Rechtsvisualisierung knüpfen. Ich glaube, dass man viel Interessantes über Insignien, Trach-
ten, Gebäuden, Wappen, Siegel, Gebärden, Bräuche und bildliche Darstellungen wie Gründung einer 
Universität, Festakte, Porträts von Rektoren, Dekanen oder Professoren sagen kann. Es wäre auch 
interessant, Bildersammlungen an jeweiligen Fakultäten und Forschungsmöglichkeiten in der Rechts-
archäologie, Rechtsikonographie, Rechtlicher Volkskunde oder Bilder in juristischer Didaktik darzu-
stellen. 

Es gibt vier Tagungsorte in Posen. Am Anfang ist das von mir seit 4 Jahre geleitete Posener Gesell-
schaft der Freunde der Wissenschaften (PTPN, gegr. 1857), mit einer Sammlung von Büchern und 
Dokumenten, weiter Lubrański-Akademie (gegr. 1519) mit einer Sonderausstellung von J. Matejkos 
„Gründung der Lubrański Akademie“ und aus Krakau und Płock geliehene, auf diesem Bild gemalte, 
mittelalterliche Krummstab und Mitra. Ein Ausflug nach Kórnik ist auch geplant. Auf dortigem Schloss 
befindet sich eine Bibliothek der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Besonders für Teilneh-
mer der Tagung wurde u.a. eine Illustrierte Handschrift von Digesta Iustiniani aus dem 13. Jh. ausge-
stellt und besprochen.   

Für Planung und Vorbereitung der Tagung möchte ich Sie um eine Rückmeldung bitten. Wenn Sie 
einen Vortrag halten möchten, lassen Sie mich bitte bis zum 15. Februar per E-mail wissen, zu wel-
chem Thema Sie sich äußern möchten. Den Vorrang haben Vorträge, die auf das Thema der Tagung 
bezogen sind. Auf der Grundlage der vorliegenden Themen würde ich eine Tagungsplanung erstellen. 
Ich habe die Gästezimmer der Universität gebucht und für Referenten bemühe ich mich um die Fi-
nanzierung der Übernachtung und den ganzen Aufenthalt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

Prof. Dr. Andrzej Gulczyński 
Lehrstuhl für Römisches Recht und Rechtsgeschichte 
Juristische Fakultät 
Adam-Mickiewicz-Universität 
Tel. +48 61 829 42 23, Fax +48 61 829 41 00, E-mail: guland@amu.edu.pl 
Collegium Iuridicum, ul. Św Marcin 90, 61-809 Poznań 
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UPOZORNĚNÍ 

 

Dovolujeme si členům Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., připomenout každoroční 
povinnost uhradit členský příspěvek ve výši 500 Kč.  

Částku převádějte prostřednictvím bankovního převodu na účet č. 253131164/0300, který je 
veden u ČSOB. (IBAN CZ5003000000000253131164); SWIFT kód CEKOCZPP.  

Jako variabilní symbol uvádějte datum narození a do poznámky u platebního příkazu uveďte 
vaše jméno a příjmení. 
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