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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 nalez-

nete recenze a anotace celé řady nově vyšlých 

právněhistorických knih, pozvánky na konfe-

rence, jakož i další informace z oblasti právní 

historie a římského práva.  

I letos pokračujeme v rubrice „právněhistorická 

výročí“. V dnešním čísle si tak můžete přečíst bi-

ografický medailon Prokopa Benedikta Hellera, 

který připravil Ondřej Horák. 

Vaší pozornosti by neměl ujít ani zajímavý roz-

hovor s doc. JUDr. Petrem Dostalíkem, Ph.D., 

z olomoucké právnické fakulty, ve kterém se mj. 

zamýšlí nad významem římského práva. 

Chtěli bychom všechny členy i nečleny Evropské 

společnosti pro právní dějiny vyzvat, aby sami 

přispěli do tohoto bulletinu; především oceníme 

zprávy z konferencí, recenze či anotace knih. 

Případně budeme rádi i za zasílání pozvánek na 

konference. Je možné zveřejnit i diskusní pří-

spěvky 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.face-

book.com/groups/271287786103/  

Na závěr bychom chtěli popřát všem členům 

klidné prožití nadcházejících velikonočních 

svátků. 

 

Představenstvo  

Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 

https://www.facebook.com/groups/271287786103/
https://www.facebook.com/groups/271287786103/
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Právněhistorické výročí 

 
 

Prokop Benedikt Heller (*1822–†1904) 
 

Univerzitní prostředí se v habsburské monarchii vyznačovalo poměrně značnou fluktuací – jak dobro-

volnou (karierní postup či odchod na prestižnější univerzity), tak vynucenou (po zrušení univerzit či 

fakult, maďarizaci právnických akademií na Slovensku, resp. v Horních Uhrách, nebo polonizaci halič-

ských univerzit). Pohnutou akademickou dráhou, během níž působil na univerzitách či akademiích           

v pěti korunních zemích, si prošel také jihlavský rodák prof. JUDr. Prokop Benedikt Heller, jehož 200. 

výročí narození si letos připomínáme.  

Profesor Heller se spíše než jako učitel či vědec zapsal do historie jako organizátor akademického ži-

vota. Narodil se 15. dubna 1822 v rodině lékárníka Josefa Benedikta Hellera. Studoval na gymnáziu 

v Jihlavě, dále filozofii a právo na univerzitě v Praze a v Olomouci. V roce 1846 nastoupil nejprve do 

pražské univerzitní kanceláře, téhož roku se stal aktuárem a notářem univerzity v Olomouci, kde byl     

v roce 1853 promován doktorem práv (Sätze zur öffentlichen Vertheidigung aus allen Theilen der 

Rechts- und politischen Wissenschaften ... zur Erlangung der juridischen Doctorswürde. 27. Juli 1853)  

a v roce 1854 se tam habilitoval pro rakouské soukromé právo (na základě pojednání Todeserklärung 

nach österreichischem Zivilrechte in Vergleichung mit dem gemeinen deutschen Rechte, dem Code Na-

poleon, dem Preußischen Landrechte und dem Entwurfe eines bürgerlichen Gesetzbuches für Sachsen). 

Po zrušení olomoucké univerzity v roce 1855 přešel následujícího roku na právnickou akademii do Pre-

špurku (Bratislavy), kde se stal nástupcem Eugena von Mor na katedře soukromého práva a působil až 

do pomaďarštění akademie v roce 1861 (výuka mohla probíhat už jen v maďarštině). Po dvouleté dis-

pozici byl v roce 1863 jmenován mimořádným profesorem soukromého práva Karlo-Františkovy uni-

verzity ve Štýrském Hradci, vyučoval zejména systematickou metodou. V roce 1872 se stal (posledním) 

syndikem, notářem a kancléřem univerzity ve Vídni, čímž se vrátil ke své původní profesi (byl mu však 

ponechán titul a postavení mimořádného profesora). Během jeho působení došlo k výrazným organi-

začním změnám (zejména univerzitní kanceláře, kvestury či archivu). V roce 1886 byl penzionován, 

jeho nástupcem ve vedení kanceláře se stal Franz Klein (později významný procesualista). Heller měl 

organizační talent a byl považován za předního znalce práva vysokých škol, v oblasti soukromého práva 

se zaměřoval na rodinné právo (viz Über Vormundschaftsbehörden, insbesondere über den Familien-

rath. Wien 1862). Pracoval komparativní metodou. Po vídeňském působení se vrátil do Štýrského 

Hradce, kde 30. listopadu 1904 umírá.    

 
Vybrané zdroje 

P: MZA Brno, fond E 67 Sbírka matrik, kniha 6411, matrika narozených Jihlava 1817–1826, fol. 177; 

Archiv der Universität Wien, S 134.2.4. 

L: Allgemeine Zeitung, 1904, Beilage 278 (3. 12. 1904), s. 431; Karl Hugelmann, Professor Dr. Dr. Prokop 

Benedikt Heller. (Ein Nachruf.) Juristische Blätter 34, 1905, č. 31 (30. 6. 1905), s. 364-365; ÖBL 1815–

1950, Bd. 2 (Lfg. 8, 1958), s. 261; Helmut Slapnicka, Die deutschen Vorlesungen an der Pressburger 

Rechtsakademie in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Bohemia 15, 1974, s. 158–170. 

Ondřej Horák 

 



Strana | 3  

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA KATEDRY DĚJIN STÁTU A PRÁVA  

PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY  

ZA ROK 2021 

 

 
Z obsahu: 

− Personální složení katedry v roce 2021  

− Katedra v roce 2021 a omezení její činnosti v souvislosti s COVID-19  

− Personální změny a personální rozvoj členů katedry  

− Zahraniční styky katedry  

− Vědeckovýzkumná činnost katedry  

− Další aktivity katedry  

− Pedagogická činnost  

− Kvalifikační práce obhájené na katedře v roce 2021  

− Rigorózní řízení  

− Doktorský studijní program  

− SVOČ  

− Ocenění členů katedry 

− Collegium iuris romani (CIR)  

− Přehled činnosti jednotlivých členů katedry 

 

Elektronická verze výroční zprávy je dostupná na tomto odkazu.  

https://is.muni.cz/do/law/kat/kdsp/bibliografie/VZKDSP_2021/VZ_KDSP_2021.pdf
https://is.muni.cz/do/law/kat/kdsp/bibliografie/VZKDSP_2021/VZ_KDSP_2021.pdf
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Starý, M.: Agent, který se neprostřílel... ...a ti ostatní: příspěvek k dějinám třetího odboje a 

politických procesů 

Praha: Auditorium, 2020, 352 s.  

 
Recenzovaná publikace pochází z pera Marka Starého, docenta Ka-

tedry právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který se ve 

své vědecké práci zaměřuje na problematiku starších českých práv-

ních dějin. Specializuje se zejména na zemské právo, organizační 

uspořádání veřejné moci v českém státě v období raného novověku 

a na otázky stavovství.  

Vzhledem k tomuto odbornému zaměření autora by čtenáře mohlo 

napadnout, z jakého důvodu se autor odchýlil od oblasti svého histo-

rického zájmu? Odpověď je nabíledni a dozvíme se ji již ze samotné 

anotace. K tématu třetího odboje a politických procesů váže autora 

blízký osobní vztah související s jeho rodinnou historií. Hlavní hrdina 

knihy (Štěpán Starý) byl starším bratrem autorova otce, tedy jeho 

strýcem. V úvodu publikace autor uvádí některé poznatky týkající se historického bádání v relevantních 

archivních fondech. Mimo jiné uvádí, že materiály bezpečnostních složek vztahující se k jeho strýci za-

řazené v širším spise „Vetešník a spol.“, byly velmi lakonické a torzovitého charakteru. Autor tedy mu-

sel čerpat i z jiných spisů, aby byl schopen podat ucelenější příběh.  

V další části je uveden prolog, který čtenáři sděluje, jaký osud stihl Štěpána Starého. Je nepochybné, 

že v kapitole s názvem „Kořeny a mládí“ nám autor vypraví genealogickou linii a studijní začátky hlav-

ního hrdiny. Následující kapitoly poté pojednávají o odchodu hlavního hrdiny do zahraničí a strastech 

souvisejících se skupinou R.E.K. Závěr první části publikace tvoří kapitoly s názvem „Poslední nasazení“ 

a „Střípky ze života agentů-chodců“.  

Právě zmiňované kapitoly nejvíce přibližují jednotlivé úkoly agentů, jejich výpravy a návraty. Ačkoliv se 

jedná o velmi zajímavou pasáž knihy, nelze si nevšimnout velkého množství jednotlivých postav.               

V tomto „reji“ osob by se mohl čtenář velmi snadno ztratit.  

Pokud by se nejednalo o odbornou publikaci, ale o detektivní román, dovolil bych si tvrdit, že takové 

množství uváděných postav má za konsekvenci chaos, nicméně se o takovýto typ literatury nejedná, a 

proto je spíše pozoruhodné, kolik dobrodružství a shledání, tito agenti-chodci za poměrně krátký ča-

sový úsek své činnosti stihli.  

Druhá část publikace, uvedená názvem „Obecné poznámky k politickým procesům“, naproti tomu byla 

velmi exaktně právněhistoricky zaměřená. Je zde vyzdvihnut protiprávní charakter těchto procesů a 

nastíněn trestněprávní vývoj politických deliktů na našem území. Autor též zmiňuje zákon č. 50/1923 

Sb., na ochranu republiky, podle kterého byli někteří aktéři příběhů souzeni a nedopadla na ně tvrdost  
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zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky. Ten byl sice derogován zákonem  

č. 86/1950 Sb., trestní zákon, ale tvrdost trestů zůstala. Autor též píše o enormním množství odsouze-

ných za takové činy, na něž se posléze nevztahovala amnestie. Též žádostem o milost nebylo často 

vyhovováno.  

U osmé kapitoly s názvem „Vetešník a spol.“ je chronologicky popsán příběh Václava Vetešníka a Car-

mino Ugrina, kteří spolupracovali s hlavním hrdinou a padli jako první do rukou Státní bezpečnosti.  

Následují další kapitoly/spisy „Baruš a spol.“ a obsáhlá kapitola s názvem „Heikenwälder a spol.“ Právě 

posledně zmíněný se při výsleších velmi obsáhle vyjadřoval o ostatních spolupracovnících a o osobách, 

které jim pomáhaly v jejich zpravodajské činnosti, díky čemuž mohla Státní bezpečnost nashromáždit 

velké množství informací. Právě z tohoto důvodu je pro další zmapování osudů ostatních členů zpravo-

dajské skupiny uvedená kapitola nejrelevantnější.  

Závěr publikace stručně hodnotí osudy agenta-chodce Štěpána Starého, potažmo dalších osob, podíle-

jících se na jeho protirežimních aktivitách. Na konci nechybí též tabulka s přehledem roku odsouzení, 

výše odnětí svobody, roku propuštění a právního titulu propuštění. Jako velmi zajímavá a hodnotná se 

mi jeví příloha dopisu generála Lva Prchaly, která byla adresována právě Štěpánovi Starému.  

V publikaci se dozvíme bližší informace o motivech agentů-chodců, kterým šlo v jejich práci bez nad-

sázky o život, ať už to byly motivy finanční, politické nebo touha po dobrodružství. Jisté je, že by se na 

tyto osoby nemělo zapomenout. Recenzovaná kniha je v tomto ohledu jedinečná, je vypracována na 

analýze velkého množství archivních pramenů i literatury a ukazuje některé krutosti a nelogičnosti           

v oblasti trestání protistátních činů. Obrazového materiálu je v publikaci k naleznutí poskrovnu, 

nicméně u důležitých momentů a předělů je čtenáři poskytnut. Právě z důvodu odborného zpracování 

knihy vyvstává obava, že unikne pozornosti laické veřejnosti, nicméně z právněhistorického hlediska a 

z důležitého připomenutí dějin třetího odboje a méně známých, ba dokonce neznámých politických 

procesů, ji lze považovat za cenný příspěvek ke zkoumání této problematiky. Též vzhledem k rodinným 

vazbám na hrdinu příběhu poslouží v rámci genealogické památky za velmi úctyhodnou vzpomínku na 

autorova strýce. 

Pavel Opat 
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

DEDIČSKÉ PRÁVO PODĽA I. NÁVRHU UHORSKÉHO  
VŠEOBECNÉHO OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA Z ROKU 1900:  
(VO VYBRANÝCH PRÁVNOHISTORICKÝCH A LINGVISTIC-
KÝCH SÚVISLOSTIACH) 
Adriana Švecová, Peter Gergel 
  
ISBN 978-80-7502-558-6 
 
Leges, Praha, 2021, 191 stran 

 

 

 

 

DEDENIE ZO ZÁKONA A ZÁVETU PODĽA I. NÁVRHU  
UHORSKÉHO OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA Z ROKU 1900:  
(EDÍCIA VYBRANÝCH ČASTÍ DÔVODOVEJ SPRÁVY) 
Adriana Švecová 
  
ISBN 978-80-7502-559-3 
 
 
Leges, Praha, 2021, 139 stran 

 

 

 

 

REVIZE POLITICKÝCH PROCESŮ A REHABILITACE JEJICH 
OBĚTÍ V KOMUNISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU  
Tomáš Bursík, Jaroslav Pažout (eds.) 
 
ISBN 978-80-7516-006-5 
 
 
ÚSTR, Praha, 2021, 516 stran 
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PRÁVNE DEJINY LATINSKEJ AMERIKY – KOLONIÁLNE  
OBDOBIE 
Peter Vyšný, Ján Puchovský 
  
ISBN 9788056804247 
 
 
Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, 2022, 333 stran 

 

 

 

 

PRÁVNE DEJINY LATINSKEJ AMERIKY – PREDKOLONIÁLNE 
OBDOBIE 
Peter Vyšný, Ján Puchovský 
 
  
ISBN 9788056802168 
 
 
Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, 2022, 156 stran 

 

 

 

 
KRÁLOVSKÁ HORNÍ LUŽICE: PANOVNICKÁ REPREZENTACE - 
MECHANISMY VLÁDY - KOMUNIKACE  
Lenka Bobková, Mlada Holá, Tomáš Velička, Marius Winzeler, Jan 
Zdichynec  
 
ISBN 978-80-87292-53-2  
 
 
Casablanca, Praha, 2021, 650 stran 
 

 

 

 

SEXUÁLNÍ DELIKTY PŘED APELAČNÍM SOUDEM V LETECH  
1687-1727 
Josef Vacek 
  
ISBN 978-80-200-3226-3 
 
 
Academia, Praha, 2021, 186 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 51/3 

 

 

STUDIE 
 

Laurens Winkel: Some Remarks on the History of Political 
Theory in Antiquity  

Philip Thomas: Wishful thinking; The Role and Develop-
ment of Good Faith in the Roman Law of Contracts   

Marek Starý: Pavel Prčka – pobělohorský odsouzenec, 
Valdštejnův sekretář a (re)emigrant (Životopisná črta ra-
něnovověkého měšťana a úředníka u příležitosti 400. vý-
ročí staroměstské exekuce)   

Radim Seltenreich: Kleistův „Michael Kohlhaas“ jako vý-
raz vášnivé touhy po dosažení spravedlnosti, jakož i další 
autorova díla vztahující se k problematice „práva a litera-
tury“   

 
STUDENTSKÉ PRÁCE 
 

Marie Šmejkalová: Římskoprávní kořeny zákonodárství krále Kentu Æthelberhta   

Lenka Skoupá: Vybrané právní aspekty otroctví v Hostině u Trimalchiona  

  
 

ANOTACE, RECENZE, VZPOMÍNKY 
  
BĚLOVSKÝ, P. Obligace z kontraktu. Smlouva a její vymahatelnost v římském právu (P. Dostalík)   
 

DOSTALÍK, P. Nakládání s cizí věcí v soukromém právu (M. Skřejpek)   
 

První svazky ediční řady Dílo Karla Engliše: Vzpomínky na T. G. Masaryka. Tož poslouchejte, jak jsme 
budovali republiku (L. Vojáček)   
 

In memoriam Michael Stolleis (P. Skřejpková)   

Plný text PHS č. 51/3 je dostupný na tomto odkazu: 
https://karolinum.cz/data/cascislo/9484/PHS_51_3.pdf  

  

https://karolinum.cz/data/cascislo/9484/PHS_51_3.pdf
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

HISTORIA ET THEORIA IURIS 

 roč. 13, č. 1/2021 
 

 

STATĚ 

DUDÁŠOVÁ, Iva: Koakvizícia, jej význam pre postavenie 
ženy na území Slovenska a hľadanie jej podoby vo 
Francúzsku v 20. storočí 

GEFFERTOVÁ, Hedviga: Dispozičná zásada v kontexte his-
torického vývoja správneho súdnictva  

HRON, Igor: Historické formovanie predmetu občiansko-
právnych vzťahov z pohľadu nemeckej právnej vedy 

IVANČÍK, Ján: Rímskoprávne východiská a aktuálne výzvy 
spojené so zásadou nemo plus iuris   

MARTINCOVÁ, Lenka: Modifikácie vlastníckych pomerov 
v železničnej doprave po vzniku Československa  

MLKVÁ ILLÝOVÁ, Zuzana - MEŇHARTOVÁ, Sandra: Má in-
štitút kolácie svoje miesto v občianskom práve?  

  

NEMEC, Matúš  -  MRVA, Michal: Abortus v prameňoch rímskeho práva   

PODOLEC, Ondrej: Exkomunikačné dekréty a ich aplikácia v podmienkach komunistického českoslo-
venského štátu  
 
RECENZE 
 
BAER, Susanne. Rechtssoziologie: Eine Einführung in die interdisziplinäre Rechtsforschung. Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2021. 306 s. (Martin Gregor) 

  
Plný text časopisu je dostupný na tomto odkazu: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/HTI_2021-I.pdf  

  

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/HTI_2021-I.pdf
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

HISTORIA ET THEORIA IURIS 

 roč. 13, č. 2/2021 
 

 

STATĚ 

HÁJEK, Lukáš: Úskalia vlastníctva zvierat v rímskom práve  

IVANČÍK, Ján: Obmedzenia autonómnej vôle vlastníka: 
historické skúsenosti a nové výzvy  

KLINCOVÁ, Zuzana: Vplyv nadobudnutia vlastníckeho 
práva k bytu na spoločný nájom manželov  

MARTINCOVÁ, Lenka: Vývoj záväzkového práva po roku 
1948 s prihliadnutím k hospodárskym vzťahom  

MLKVÝ, Matej: Trust v rekodifikovanom civilnom práve?  

PÉTIOVÁ, Veronika: Farár ako právny zástupca farnosti  

PODOLEC, Ondrej: Návrh slovenského konkordátu v kon-
texte vývoja konkordátneho práva v prvej polovici 20. 
storočia 

  

 
PRUDOVIČ, Marek: Cudzie územia ako verejné vlastníctvo z pohľadu rímskeho verejného práva  

RAKOVÁ, Karin - RAK, Pavol: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením stavby  
 
RECENZE 

GREGOR, Martin. Historiografia rímskeho práva na Slovensku. Príbeh štyroch profesorov. Praha: 
Leges, 2021, 363 s. (Miroslav Lysý) 
 

WALZER, Michael. Spravedlivé a nespravedlivé války: morální argumentace s historickými příklady. 
Praha: Academia, 2019, 555 s. (Igor Hron) 

  
 
Plný text časopisu je dostupný na tomto odkazu: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/HTI_2021-II.pdf  

  

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/HTI_2021-II.pdf
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

HISTORIA ET THEORIA IURIS 

 roč. 13, č. 3/2021 
 

 

STATĚ 

BLAŽO, Ondrej: Regulačné vyvlastnenie v zmluvách o 
ochrane investícií a vo svetle protipandemických opa-
trení 

FÁBRY, Branislav: Niekoľko poznámok k statusu embrya z 
pohľadu etiky a práva   

GAJARSKÝ, Adrián: Základný právny rámec postavenia 
vlády v slovenskom ústavnom a politickom systéme v ro-
koch 1938 – 1945 

KASINEC, Rudolf - ŠUŠKA, Marián: „Kultúrne“ pojmy v ob-
lasti práva kultúrneho dedičstva  

KÖSZEGHY, Adam: Základné zásady Zákonníka medziná-
rodného obchodu  

MARTINCOVÁ, Lenka: Jozef Markov ako osobnosť práv-
nej vedy  

 

MLKVÝ, Matej - MLKVÁ ILLÝOVÁ, Zuzana: Nadobudnutie vlastníckeho práva k vojnovej koristi od 
rímskeho práva po súčasnosť   

MLKVÝ, Matej - MLKVÁ ILLÝOVÁ, Zuzana: Vývoj inštitútu vlastníctva od rímskeho práva po súčasnú 
úpravu  

SEDLIAK, Vladimír: Zásada materiálnej publicity katastra nehnuteľností a jej vplyv na možnosť nado-
budnutia nehnuteľnosti od nevlastníka 

ŠUŠKA, Marián: Reštitúcie predmetov kultúrnej hodnoty ako ťažké prípady (hard cases) 

 
RECENZE 

KASINEC, Rudolf – ŠURKALA, Ján. Právne aspekty cenzúry československého filmu v období norma-
lizácie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. 2017, 97 s. (Marián Šuška) 
 
ZPRÁVY 

Správa z inauguračnej prednášky doc. JUDr. Mgr. Martiny Gajdošovej, PhD. (Zoltán Gyurász)  
 
Plný text časopisu je dostupný na tomto odkazu: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/HTI_2021-III.pdf  

  

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/HTI_2021-III.pdf
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ROZHOVORY NA YOUTUBE KANÁLE  
EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY  

 

Vliv moravských politických struktur na ústavní systém České republiky III.  
doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M. 

 

 
https://youtu.be/HkuLFXLJ65U  

 
Vliv moravských politických struktur na ústavní systém České republiky IV.  

 Jiří Svatopluk Novotný 
 

 
https://youtu.be/RpsygfZ1xg4 

https://youtu.be/HkuLFXLJ65U
https://youtu.be/RpsygfZ1xg4
https://youtu.be/HkuLFXLJ65U
https://youtu.be/RpsygfZ1xg4
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Rozhovor s doc. JUDr. Petrem Dostalíkem, Ph.D. 

 

 

1. Proč má být vyučováno římské právo a má být povinným předmětem?  

Římské právo je nejdéle vyučovaným předmětem na právnických fakultách v českých zemích. Jediní, 

kdo se postavili proti jeho výuce, byli komunisté a nacisté v příslušných historických obdobích. Domní-

vám se, že v současné české společnosti, kterou můžeme i po 30 letech od pádu komunistické diktatury 

považovat stále ještě za společnost na cestě k demokracii, má výuka římského práva nezastupitelné 

místo. Římští právníci kladli při rozhodování důraz na individualitu, osobní svobodu, rovnost před zá-

konem a aequitas (slušnost, spravedlnost). Právě aplikace těchto hodnot při aplikaci práva má být stu-

dentům vštípena již v prvním ročníku.  Společně s O. Sommerem se také domnívám, že římské právo 

může sloužit jako vysoce funkční úvod do občanského práva a také do občanských zákoníků jiných 

evropských národů. A tímto způsobem se také (například prostřednictvím volitelných předmětů) sna-

žím vést výuku římského práva.  

 

2. Jakým způsobem jste se dostal ke studiu práva a co Vás ovlivnilo při výběru právě římského 

práva?  

Mě už na gymnáziu hrozně bavily antické dějiny. Také jsme měli štědře dotovanou výuku latiny, což 

jsem v plné míře využil. Takže po nástupu na právnickou fakultu mě logicky nejvíc ze všech předmětů 

bavilo římské právo, protože tam bylo nejvíc historie a latiny. A přestože mě zaujaly i jiné předměty ve 

vyšších ročnících (můžu jmenovat např. trestní právo nebo soudní lékařství), za celou dobu studia jsem 

nenašel nic, co by mě více oslovilo, než římské právo. Není tedy divu, že jsem ochotně přijal nabídku 

učit právě tento předmět.  
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3. Prameny římského práva už jsou poměrně dlouho známé a byly intenzivně studovány. Je vůbec 

možné v římském právu zjistit ještě něco nového? 

Pravděpodobnost, že bude někde v písku egyptské pouště nalezena další kniha Digest nebo dosud ne-

známý úryvek z Gaia, je skutečně spíše menší. Dostupné prameny byly intenzivně studovány a ke kaž-

dému problému existuje obrovská, novější i starší, literatura. Nově je možno objevovat nové vazby 

mezi jednotlivými otázkami římského práva, pohledy právně-filosofické, právně-ekonomické, apod. Je 

možno se zabývat vztahem římského a kanonického práva, vztahem římského a obchodního práva, 

apod. Relativně nezpracována zůstává otázka recepce římského práva ve starších českých dějinách 

nebo recepce veřejného práva.  

 

4. Co může římské právo nabídnout moderním studentům práva? Znalost antiky a mrtvých jazyků 

upadá, k čemu jim bude znalost způsobů, jakými bylo možné propustit otroka na svobodu?  

Znalost antiky není zcela nezbytná. Antické reálie tvoří v podstatě jen jakési kulisy pro řešení skutkově 

jednoduchých, právně však nesmírně zajímavých případů (case studies), které navíc mají silnou vazbu 

k aktuálním, současným právním otázkám. Římské právo je rozsáhlé, není však složité: ani v názvosloví, 

ani na pochopení. Tím, že římští právníci dodržují několik jednoduchých principů, získalo římské právo 

až doslova intuitivní charakter a svou logickou stavbou napomáhá k rozvoji právního myšlení. Takže 

skutečně není třeba vyjmenovávat žádné instituty nebo citovat poučky. Jak napsal K. von Czyhlarz 

“keine trockene Definitionen”.    

 

5. Kterou z významných postav světové romanistiky je možno počítat mezi Vaše vzory?  

Svým přístupem je mi velmi blízký hamburský profesor R. Zimmermann. Jeho myšlenky o významu 

recepce římského práva pro moderní právo dále rozvíjejí a přenášejí do prostoru střední Evropy polští 

profesoři W. Dajczak, F. Longschamps de Bérier a T. Giaro. Z českých romanistů navazuji na práci             

O. Sommera, jehož učebnice římského práva považuji za nedoceněné a nepřekonané. Zapomenout 

nesmíme ani na brněnského rodáka a “enfant terrible” předválečné romanistiky M. Wlassaka, k jehož 

pracím a zejména na tehdejší dobu ne zcela konformním názorům se rád vracím.  

 

6. Které své dílo považujete za nejvýznamnější?  

Za nejvýznamnější je možno bezesporu považovat studii věnovanou bezdůvodnému obohacení, vyda-

nou již před čtyřmi lety (Condictiones. Ke kořenům bezdůvodného obohacení. Praha 2018). A to nejen 

proto, že se jedná o mou práci habilitační, na které jsem strávil mnoho času, ale také proto, že je to 

práce, která naplňuje můj dlouhodobý cíl, propojovat instituty římského a občanského práva. Za 

zmínku snad také stojí, že tato práce byla kladně přijata. Za zmínku snad také stojí publikace věnovaná 

mandatu a jeho dalšímu vývoji (Příkazní smlouva a jednatelství bez příkazu. Plzeň 2021), což je ne-

smírně zajímavé, ale v současné právní vědě nepříliš traktované téma.   

 

7. Římskému právu se věnujete 20 let. Nemáte chuť zkusit něco jiného?  

Máte naprostou pravdu, na olomouckou právnickou fakultu, na pozici asistenta Katedry teorie práva a 

právních dějin, jsem nastoupil jako čerstvý absolvent (s červeným diplomem) v září 2003, tedy před 

téměř dvaceti lety. Kromě krátké, pouhé dva semestry trvající výuky občanského práva (což se ukázalo 

jako faux pas - v doslovném významu), se věnuji pouze římskému právu. To však považuji za výhodu, 

nikoliv za hendikep. Římské právo je komplexní disciplína, vyžaduje znalosti z historie, jazykovou vyba-

venost, znalost moderního práva, schopnost komparace s jinými antickými právními systémy, základy 

antické filosofie, apod. Stále je co studovat. A navíc, lásku k antice mám již od dob studií na přerovském 

gymnáziu, takže se mi Řím rozhodně nemůže omrzet.    
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 

 
 

 

http://legalhistory.law.muni.cz/content/en/
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Normativita a fakticita v právu: Ke dvěma výročím Eugena Ehrlicha 

Garant: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. 

Anotace: 
Sociologie práva; právní realismus; živé právo vs oficiální právo; reálné právo vs ideální právo; 
prameny práva a zvyklosti. 

 

30 let od rozchodu. Odkud kam. 

Garant: doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. 

Anotace: 
Blížící se výročí vzniku samostatných republik a přijetí jejich ústav je příležitostí k ohlédnutí se na 
dosavadní ústavní vývoj obou republik a současně i k posouzení, kam oba státy směřují a zda 
samostatnost přinesla více demokracie, přispěla ke zlepšení politické kultury i k budování ústav-
ního státu. 

 

 

Více informací na https://www.pf.upol.cz/opd/  
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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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