BULLETIN
EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.
číslo 2

roč. 5

Vážení členové
Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s.,
dovolujeme si Vám zaslat letošní druhé řádné
číslo našeho bulletinu, ve kterém opět naleznete recenze a anotace celé řady nově vyšlých
právněhistorických knih, obsah časopisu Journal on European History of Law, pozvánky na
konference, jakož i další informace z oblasti
právní historie a římského práva.
Od tohoto čísla budeme pravidelně přinášet
také seznamy kvalifikačních prací (disertačních,
rigorózních, diplomových a bakalářských), které
byly obhájeny v uplynulém období na katedrách právních dějin našich právnických fakult.
I v uplynulém roce publikoval náš člen JUDr.
Lukáš Králík, Ph.D., celou řadu zajímavých článků mapujících vývoj publikace právních předpisů a judikatury na našem území, takže stejně
jako v loňském roce i letos bychom na ně tímto
rádi upozornili:
•

•

Králík, Lukáš. Publikace judikatury v USA. Právník, 2018, ročník 157, číslo 2, s. 131-142. ISSN
0231-6625 [online] dostupné zde:
Králík, Lukáš. Tvorba a publikace judikatury.
Právník, 2018, ročník 157, číslo 4, s. 320-332.
ISSN 0231-6625 [online] dostupné zde:

10. červenec 2019

•

•

•

ISSN 2464-4889

Králík, Lukáš. Zemské sbírky právních předpisů.
Právní rádce, 2018, ročník XXVI, číslo 2, s. 6267. ISSN 1210-4817 [online] dostupné zde:
Králík, Lukáš. Říšský zákoník a počátky formální
publikace předpisů. Právní rádce, 2018, č. 9, s.
64-69. ISSN 1210-4817 [online] dostupné zde:
Králík, Lukáš. eJustice a totální zpřístupňování
rozsudků. Právní rádce, 2018, č. 11, s. 60-64.
ISSN 1210-4817 [online] dostupné zde:

Rádi bychom chtěli 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 diskuzní příspěvky či kratší zamyšlení vztahující se k oblasti právní historie.
V druhé polovině června by se naše bývalá
členka a předsedkyně dozorčí rady paní doc.
JUDr. Renata Veselá, Ph.D. dožila významného
životního jubilea 60 let věku. Tichou vzpomínku
na doc. Veselou věnovali členové Evropské
společnosti pro právní dějiny, z.s Ladislav Vojáček, Karel Schelle a Jaromír Tauchen, kteří položili kytici k jejímu hrobu na Ústředním hřbitově v Brně. Fotografie přinášíme níže.
Představenstvo
Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s.
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Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen

Hrob doc. JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. na Ústředním hřbitově v Brně

Strana | 2

RECENZE A ANOTACE KNIH

Aleš Mikula a kol.: Pozořice v proměnách času
Brno: F.R.Z. agency s.r.o., 2018, 232 s.
(ISBN 978-80-88131-42-7)
Dovolujeme si čtenáře upozornit na výroční publikaci o městysi
Pozořice, která se sice týká převážně regionálních dějin, řada
kapitol však má právně-historické zaměření a podíleli se na ní také
členové Evropské společnosti pro právní dějiny.
Kniha byla připravena k sedmistému výročí první písemné zmínky
o Pozořicích (1. května 1318). Kolektiv autorů pod vedením A.
Mikuly se snažil o komplexní představení minulosti a současnosti
městyse. Pod gescí jednotlivých koordinátorů bylo zpracováno 19
kapitol. Právně-historické aspekty najdeme zejména v kapitole
Dějiny městyse (O. Horák), Správa městyse (O. Horák), Církevní
správa (A. Mikula), Památky a pamětihodnosti (O. Horák), Výroba
a služby (H. Žatecká), Obyvatelstvo a osídlení (M. Navrátil).
Některé kapitoly jsou doprovázeny tematickými exkurzy, často s
právně-historickou problematikou (např. v kapitole o dějinách to jsou Bouřlivý rok 1905, nebo
Meziválečná pozemková reforma a parcelace pozořického statku). Z právně-archeologických témat
upozorněme alespoň na výklad M. Jiráka o jubilejních památnících Jana II. z Lichtenštejna a o
hraničních kamenech. Publikace je uvedena latinským zněním a českým překladem papežské listiny
obsahující první zmínku (J. Razim) a vyznačuje se atraktivními obrazovými přílohami (zejména z
archivu městyse a v kapitole o dějinách ze sbírek The Princely Collections, Vaduz-Vienna).
Text má převážně popularizační charakter, současně však většina autorů navazovala na svou
dlouholetou odbornou práci a snažila se každou kapitolu obohatit o dosud neznámé informace, často
z materiálů uložených v zahraničních archivech (Vídeň, Vaduz). Významná byla zejména podpora
Česko-lichtenštejnské komise historiků (spolupředsedou je T. Knoz). Na vzniku knihy se však v různé
podobě podílely desítky dalších spolupracovníků, z našich kolegů J. Razim, R. Černoch a P. Salák,
kterým ještě jednou děkuji za pomoc.
Ondřej Horák
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY

DĚJINY PRÁVNICKÉ FAKULTY
MASARYKOVY UNIVERZITY 1919–2019 (1.DÍL)
Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen
978-80-210-9240-2
Masarykova univerzita, Brno, 2019, 575 stran

URÁŽKA CÍSAŘE A PREZIDENTA:
KONTINUITA A DISKONTINUITA KULTURNÍCH STEREOTYPŮ
Adam Strašák
ISBN 978-80-200-2927-0

Praha, Academia, 2019, 297 stran

CONDICTIONES –
KE KOŘENŮM BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ
Petr Dostalík
ISBN 978-80-87284-74-2

Auditorium, Praha, 2019, 240 stran

Strana | 4

MECHANIZMY PÔSOBENIA RÍMSKO-KANONICKÉHO PRÁVA
V ANGLICKU
Matej Mlkvý
ISBN 978-80-571-0024-9

Wolters Kluwer, Bratislava, 2019, 152 stran

STÁTNÍ MECHANISMUS MEZIVÁLEČNÉHO ČESKOSLOVENSKA
Karel Schelle
ISBN 978-80-7598-461-6

Wolters Kluwer, Praha, 2019, 384 stran

VZNIK ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKO
Ivana Šošková a kolektiv
ISBN 978-80-7502-338-4

Leges, Praha, 2019, 250 stran

PRÁVNÍ SYSTÉMY DÁLNÉHO VÝCHODU II
Michal Tomášek
ISBN 978-80-2463-920-8

Univerzita Karlova, Praha, 2019, 368 stran
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU
JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW (vol. 10, č. 1/2019)
BOOK REVIEWS
Cosmin Sebastian Cercel: Towards a Jurisprudence of
State Communism: Law and the Failure of Communism
Siegfried Hanke / Rainer Vogel (Hg.): Urbar Freudenthal
(Bruntál) 1604. Urbar der Herrschaft Freudenthal
(Bruntál) von 1618
Bernd Rüthers: Die unbegrenzte Auslegung
Peter Landau: Deutsche Rechtsgeschichte im Kontext
Europas. Vierzig Aufsätze in vier Jahrzehnten
João Nuno Pereira, Jochen Zenthöfer: Einführung in das
luxemburgische Recht
Markus Gehrlein: Franz Schäfer – Ein Juristenleben vom
Kaiserreich bis zum Bonner Grundgesetz
Stephan Meder (Hg.): Geschichte und Zukunft des Urheberrechts
Silke von Lewinski / Heinz Wittmann (Hg.): Urheberrecht! Festschrift für Hon.-Prof. Dr. Michel M.
Walter zum 80. Geburtstag
TABLE OF CONTENTS
Christian Neschwara: „Zum immerwährenden Gedenken an die Ausrufung des Freistaates“: Das
Selbstbild der (deutsch-)österreichischen Republik 1918/19 und seine Verdrängung
Martin Paar: Zur Geschichte des österreichischen Weinrechts von 1907 bis 1985
Thomas Gergen: Entscheidungsfindung auf kommunaler Ebene vor 80 Jahren – Mobilmachung
1939 im Landkreis Saarlouis
Malte Wilke, Stefan Segerling: Politisierte Beleidigungsprozesse in der Weimarer Republik
Martin Löhnig: Die norwegische Verfassung von 1814 in der deutschen Verfassungspublizistik
des 19. Jahrhunderts
Javier Belda Iniesta, Michela Coretti: The Clementines Dispendiosam and Saepe Contingit and
the Evolution of the Medieval Summary Procedure
Dmitry Poldnikov: Two Divergent Approaches to Comparative Legal Studies in Europe and Their
Implications for Legal History
Bartosz Kamil Truszkowski: Registration of Civil Status in the Second Polish Republic (1918 –
1939)
Karol Siemaszko: Criminals and Criminality on the so–called Recovered Territories (Poland) after
the End of WW II (1945 – 1950) in the Light of Judicature of the Selected Polish Regional Courts
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József Szalma: Die Kodifikationsentwicklung des Zivilrechts in Serbien – insbesondere über den
Vorentwurf des Bürgerlichen Gesetzbuches und über das neue Handelsgesetzbuch der Republik
Serbien
Pavel Salák: The Dating of Last Wills in the Territory of the Czech Lands from the 19th to the 21st
Century
Pál Sáry: The Ancient Roman Pollicitatio and a Similar Hungarian Legal Institution
Kinga Beliznai Bódi: Judicial Robe. The Insignia of the Judicial Profession
Jenő Szmodis: Some Newer Views to the Problems of the Hungarian Holy Crown and Holy
Crown-Doctrine. (Considerations from Historical and Legal Historical Aspects)
Árpád Olivér Homicskó: The History of the Hungarian Social Security Regulation until the Present
Day
Zoltan J. Toth: The Last Three Decades of Capital Punishment in Hungary: The Process of Abolition between 1961 – 1990
Katalin Siska: “You cannot put women and men on an equal footing, it is against nature.” A Review of the Evolution of Women’s Rights since the Establishment of the Republic of Turkey
Barbara Ellen Logan: Pedagogy and Punishment: Distinguishing Between Erudire and Iniuria in
Roman Education and Law
Thomas Gergen: Le concile de Charroux (989) et les coutumes du comté de la Marche: A la recherche des mécanismes de règlement de conflits
Diemut Majer, Wolfgang Höhne: Europäische Einigungsbestrebungen vom Mittelalter bis zur
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 1957 – Teil IV.

REPORTS FROM HISTORY OF LAW
Bericht zum Symposium für Hans Jürgen Becker zum Thema Deutscher Bund und nationale
Rechtseinheit an der Universität Regensburg am 21. und 22. März 2019
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE
Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Inštitúty rodinného práva v historických
reflexiách“ konanej na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v dňoch 28.-29.3.2019
V roku 2019 si pripomíname 70. rokov od prijatia významného právneho predpisu z povojnového
obdobia, zákona č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve. Tento zákon bol významným kodifikačným medzníkom v rámci legislatívneho procesu známeho u nás ako „právnická dvojročnica“ a zároveň prvým
kódexom československého rodinného práva vôbec. Vznikal v úzkej spolupráci s Poľskom, stal sa výrazom formujúceho sa, ideologicky nového a na nových zásadách postaveného rodinného práva
v podmienkach ľudovodemokratického zriadenia. Napriek ére, z ktorej tento kódex pochádza, možno
konštatovať, že právne inštitúty a hodnoty, ktoré priniesol, sa stali základom československého rodinného práva, s relevanciou pretrvávania týchto hodnôt až do súčasnosti. Tieto úvahy podnietili
organizátorov k usporiadaniu medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá by sa stala platformou pre
vystúpenia na témy spojené jednak s historickým vývojom jednotlivých inštitútov rodinného práva od
najstarších čias až do súčasnosti, ako aj na témy, ktoré sú aktuálne v súčasnom rodinnom práve. Vytvoril sa tu teda priestor pre názory z najširšieho okruhu právnych vied, ktoré sú akokoľvek spojené
s právno-historickými, právno-teoretickými, propedeutickými či pozitívno-právnymi aspektami rodinného práva nielen Slovenskej republiky, Českej republiky či Poľska, ale aj rodinného práva ostatných,
najmä európskych krajín.
Medzinárodná konferencia sa uskutočnila v dňoch 28.-29. marca 2019 na pôde Právnickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou dekana fakulty doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala
Turošíka, PhD. Hlavným organizátorom tohto podujatia bola Katedra dejín štátu a práva Právnickej
fakulty Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici, ktorá už tradične, každý rok na jar, organizuje historicko-právnu vedeckú konferenciu, označovanú súhrnným názvom „Banskobystrická škola právnych
dejín“. Usporadúvaním konferencií sa tunajšie pracovisko snaží reagovať na významné dejinné udalosti týkajúce sa dejín štátu a práva a reagovať na aktuálne dianie v legislatíve, na ktoré nahliada historickou i právnou optikou. Spoluorganizátormi tohto už v poradí piateho ročníka medzinárodnej
konferencie bola Právnická fakulta Univerzity v Siene v Taliansku a poľská Univerzita WarminskoMazurská v Olsztyne, Fakulta práva a verejnej správy.
Konferenciu otvoril a úvodný príhovor predniesol doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD., vedúci Katedry
dejín štátu a práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Privítal účastníkov z
jednotlivých právnických fakúlt nielen v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky, ale i členov
akademickej obce z Poľska, Talianska a z Ruskej federácie.
Počas dvoch rokovacích dní odznelo spolu 25 príspevkov. Z celkového počtu aktívnych vystúpení bola
až polovica príspevkov z pera zahraničných aktívnych účastníkov. Hoci stretnutie odborníkov - aktívnych účastníkov nebolo počtom veľké, udialo sa v príjemnej komornej atmosfére. Diskusia odborníkov k problematike bola pútavá a obohacujúca. Zaujímavým aspektom bolo vnímanie problematiky
z medzinárodného pohľadu, optikou kolegov z Českej republiky, Poľska, Talianska a Ruska. Výsledkom
rokovacích dní bola širokospektrálna diskusia o najčastejších problémoch súčasného rodinného prá-
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va, o stave a budúcnosti ich riešenia, predostreli sa tiež otázky harmonizácie a europeizácie rodinného práva. V súvislosti s rekodifikačným procesom občianskeho práva na Slovensku sa v najväčšej miere diskutéri venovali náčrtu možného vývoja rodinného práva u nás de lege ferenda.
Počas konferencie organizátori pre účastníkov pripravili tradičný kultúrny program. Tentoraz bolo
konferenčné zasadnutie spestrené vychádzkou do prírody v neďalekej historicky významnej baníckej
lokalite – v Španej doline a komentovanou prehliadkou tunajšieho Baníckeho múzea. Prehliadku
sprevádzal pútavým spôsobom Wilhelm von Fuhrherr, kunsthistorik a archeológ, člen špaňodolinského Baníckeho bratstva, odborník na banskú históriu.
Medzinárodnú konferenciu s názvom „Inštitúty rodinného práva v historických reflexiách“ možno
rozhodne hodnotiť ako úspešné a podnetné podujatie. Výsledkom tohto vydareného vedeckého podujatia bude výstup v podobe konferenčného zborníka, prípadne tiež kolektívnej monografie. Okrem
výmeny odborných názorov však za rovnako dôležité možno považovať stretnutie kolegov, odborníkov z akademickej pôdy za účelom nadviazania a prehĺbenia vzájomnej spolupráce a kontaktov, nielen v domácom ale i zahraničnom vedeckom priestore.
Budeme sa tešiť na ďalšie ročníky Banskobystrickej školy právnych dejín.
Ivana Šošková a Renáta Jakubčová

Foto: UMB
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Zpráva ze setkání českých a slovenských právních romanistů
Ve dnech 23. – 24. 5. 2019 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně uskutečnilo setkání
českých a slovenských právních romanistů se zastřešujícím tématem Ius honorarium: římské magistratury a jejich činnost. Cílem konference bylo vytvořit platformu pro setkání studentů, doktorandů a
mladých vědeckých pracovníků se zkušenějšími vědeckými pracovníky v oboru. Naplnění tohoto cíle
bylo konstatováno nejen v úvodních slovech konference, ale také bylo zjevné při pohledu do publika,
kde pouze magisterští studenti a doktorandi tvořili plnou třetinu přítomných.
Slavnostní zahájení proběhlo ve čtvrtek 23. května v podvečerních hodinách, a následující den byl
věnován přednesu příspěvků, které byly rozděleny do tří sekcí. První sekci zahájil děkan Právnické
fakulty MU Martin Škop, který účastníky přivítal a popřál zdárný a plodný průběh konference. Následně vystoupila Michaela Židlická s úvodním slovem, ve kterém vyzdvihla především stále se zvyšující počet studentů a doktorandů, kteří projevují zájem o římské právo. Po těchto úvodních vstupech
následovaly již samotné příspěvky. První vystoupil Michal Skřejpek na téma „Ius honorarium“, následně Kamila Bubelová s příspěvkem „Prétorská spravedlnost“ a na ni navázal Petr Bělovský
s tématem „Prétorský edikt v pohledu historickém“. Následoval Martin Gregor s příspěvkem „Rímski
magistráti a trestné činy proti verejnému majetku“ a sekci uzavřel Pavel Salák se vstupem na téma
„Testament v době galských válek“.
Po znatelně diskuzní přestávce následovala řada slovenských příspěvků. Róbert Brtko promluvil na
téma „Honorárne záväzky v justiniánskej kodifikácii“, poté Matej Pekarik na téma „Prétorské žaloby
manželského majetkového práva“ a následoval Matúš Nemec s příspěvkem „Epikia
v kánonickoprávnej doktríne ako korektív podľa vzoru rímskej aequitas“. Následoval Peter Mach a
příspěvek „K podobám zodpovednosti za nekalý výkon právomoci magistráta“ a sekci zakončil Vojtech Vladár na téma „Stylus Romanae curiae ako inšpiračný zdroj v histórii a dnes“. Po této sekci se
diskuze stočila nejen k příspěvkům právě proběhlým, ale vrátila se i k otázkám a zajímavostem první
sekce.
Po společném obědě následoval závěrečný blok příspěvků. Vystoupili Martin Šlosar („Principy činnosti římských republikánských magistrátů“), Pavel Záliš („Praetorská reforma předvolání k soudu“), Veronika Kleňová („Darovanie s príkazom prepustiť darovaného otroka na slobodu“), Jan Šejdl („Ius
honorarium a služebnosti“) a sekci uzavřel Marek Novák („Recepce honorárního práva v Knize písaře
Jana“). Po opět živé diskuzi vystoupili se závěrečným slovem Michal Skřejpek a Matúš Nemec, zhodnotili velmi pozitivně průběh celé konference a oznámili, že obdobné setkání se bude konat následující rok na bratislavské právnické fakultě.
Lucie Mrázková
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Zpráva z konference „Stát a právo v běhu času 2019“
Ve dnech 6. a 7. června 2019 se na půdě Fakulty právnické konala mezinárodní konference s názvem
„Stát a právo v běhu času 2019, uspořádaná zdejší katedrou právních dějin. Díky širokému tematickému pojetí, se tato – dnes již takřka tradiční – akce dlouhodobě pyšní rozmanitostí prezentovaných
témat a širokým chronologickým záběrem sahajícím od starověku po nejnovější dějiny. Tento potenciál pak velmi často vychází najevo v rámci multidisciplinárních diskusí, ať již v rámci vyměřeného
času v průběhu konferenčních bloků, nebo v kuloárech během coffee-breaků.
Tentokrát na konferenci dorazili hosté jak ze všech právnických fakult českých, tak i z významných
akademických institucí slovenských, ale i polských a lotyšských. Své příspěvky prezentovali akademici
všech akademických hodností i nadějní mladí vědci z řad studentstva vyšších ročníků fakulty plzeňské
a pražské. Celkem se konference zúčastnilo 39 osob, přičemž se svými příspěvky vystoupilo v šesti
blocích 30 z nich.
Mezi řečníky se objevil například prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c., který pojednal o stále znovu se vynořující otázce významu výuky právní historie pro platné právo a přednesl sérii značně výstižných argumentů vycházejících z jeho letitých zkušeností. Na toto téma do jisté míry navázal JUDr.
PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., když hovořil o nutnosti připomínek právní historie skrze optiku historické
paměti. Z dalších českých řečníků pak sklidil úspěch například příspěvek doc. JUDr. Marka Starého,
Ph.D., pojednávající o frýdlantském kvaternu desk dvorských, jímž se dlouhodobě coby velmi specifickou právní památkou zabývá. Zaujal také příspěvek doc. JUDr. Ladislava Soukupa, CSc., zaměřený
na dosud málo zpracované dějiny vojenského trestního práva či doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.,
JU.D., s příspěvkem osvětlujícím zajímavou problematiku církevní úpravy odpustků. Ze zahraničních
hostů je pak na místě vyzdvihnout vystoupení profesora Valdise Bluzmy, Dr. hist., který referoval o
protichůdných tendencích unifikace a partikularizace v rámci právního vývoje pobaltských republik
s hlavním důrazem na své domovské Lotyšsko. Z polského Lublinu dorazil prof. dr. hab. Marek
Mozgawa s příspěvkem o nutné obraně a jejím vývoji v rámci trestních zákonů platných na polském
území ve dvacátém a jednadvacátém století. Ze slovenských účastníků jmenujme např. JUDr. Alexandru Letkovou Ph.D., která dorazila z Bratislavy s referátem o majetcích šlechtického rodu Erdödy a
účelovém využití legislativy v období Slovenského štátu k jeho konfiskaci, trefně nazvaným „lex
Erdödy“. Jednacími jazyky konference byly čeština, slovenština, polština a angličtina.
Prezentované příspěvky najdou svůj odraz v recenzovaném odborném sborníku, jehož vydání se plánuje v roce 2020.
Vojtěch Vrba
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Seznam obhájených kvalifikačních prací
z právní historie a římského práva
v první polovině roku 2019
Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita
Pracovní poměr v letech 1945-1965 (Veronika Steinová)
Vývoj nájemního práva v českých zemích (Daniela Burešová)
Kupní smlouva – historickoprávní vývoj v českých zemích (Klára Hanáčková)
Krajský soud trestní Brno: Tresty smrti v období 1. ČSR (Tomáš Trkan)
Útěky přes státní hranici v okrese Břeclav a jejich právní postih (Michal Skulínek)
Specifické skutkové podstaty 1948-1989 (Martin Lapčík)
Právní postavení žen v socialistické společnosti (Terezie Cebáková)
Vybrané osobnosti německé právní romanistiky 19. století a jejich přínos pro evropské právní myšlení
(Ondřej Gottlieb)
Fungování veřejné správy v antickém Římě (Čestmír Doubrava)
Totalitní režimy 20. století a důvody, proč k římskému právu zaujímaly negativní postoj (Lukáš Trhoň)
Katedra právních dějin, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni
Advokacie a justice ve viktoriánské Anglii (Lukáš Malý)
Advokacie v pražském Karlíně a na Žižkově v době první republiky (Štěpán Hubička)
Čtyři pražské artikuly (Daniel Musil)
Dějiny notářství na Strakonicku v letech 1851-1938 (Jan Herman)
Historický vývoj azylového práva (Vítězslav Semorád)
Historický vývoj směnky v českých zemích a komparace její právní úpravy dle směnečného řádu z
roku 1850 se současnou právní úpravou (Jiří Štumar)
Historie a současnost odměňování advokátů (Ondřej Zelenka)
Institut služebností v římském právu a v aktuálním českém právu (Linda Coufalová)
Institut služebností v římském právu a v aktuálním českém právu (Václav Peš)
JUDr. Otakar Kudrna – příběh advokáta působícího v letech 1876 – 1935 (Marie Kudrnová)
Maiestas Carolina – právněhistorický rozbor (Marek Vodička)
Manželství v islámském právu – historie a současnost (Lenka Holzgartner)
Měnové reformy v českých dějinách (Petr Brožovský)
Mocenské delikty v zemském a městském právu (Soňa Stahlová)
Ochrana státu v československém trestním právu se zaměřením na Zákon na ochranu republiky č.
50/1923 Sb. z. a n. v komparaci se zákonem č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky (Tereza Čížková)
Osvícenské reformy Marie Terezie (Barbora Neumanová)
Porovnání právního postavení syna a otroka v římském právu (Markéta Dostálová)
Postavení ženy v římském právu (Hana Pelikánová)
Práva národnostních menšin v první ČSR a jejich realizace (Tomáš Chrástecký)
Právní aspekty nástupnictví v době válek růží (Karolína Hýblová)
Právní kontinuita Československé republiky v letech 1938 – 1945 (Vendula Pospíšilová)
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Právní úprava konkursního řízení v českých zemích do roku 1950 se zvláštním zaměřením na konkursní řád z roku 1931 (Martin Plch)
Proměny institutu manželství na pozadí Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811, zákona o
právu rodinném z roku 1949 a zákona o rodině z roku 1963 (Petr Papež)
Reformní úsilí v osvícenské době (Tomáš Kvídera)
Součást věci a příslušenství v právu římském a moderním (Pankrác Pavelec)
Trestní právo v Koldínově městském zákoníku (Blanka Chocová)
Uplatnění žen v právních profesích v období první republiky ve světle současnosti (Aneta Radová)
Velká jasa a dobová mongolská společnost (Marek Mazanec)
Vlivy římského práva v aktuálním občanském zákoníku v oblasti koupě (Kamila Floriánová)
Volební právo a volební soudnictví za 1. ČSR (Jan Jaroš)
Vývoj a právní úprava obchodního práva do roku 1989 (Martin Kuře)
Vývoj soudnictví v Československu v letech 1918 – 1989 (Aneta Kadaňová)
Vývoj soudnictví v Československu v letech 1918 – 1989 (Natálie Šmídová)
Vývoj sousedských vztahů a imisí od římského práva po budoucnost (Petra Lorencová)
Zákon o zřízení samostatného československého státu – První československý zákon (Diana Novosadová)

Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Odpovědnost principála za použití pomocníka – vývoj právní úpravy od římského práva po současnost
(Roman Poláček)
Omyl v justiniánském právu (Klára Skřipcová)
Právní dějiny Japonska v 19. a 20. století se zřetelem na ústavní vývoj (Zuzana Bůžková)
Problematika expropriace v mezinárodním právu s důrazem na meziválečnou éru (Martin Duraj)
Proces s Ludvíkem XVI. a Marií Antoinettou (Kristýna Ottová)
Promlčení a vydržení v římském právu (Martin Hrabec)
Reprezentace v dědickém právu – k postavení potomků nedědícího potomka (Barbora Šimonová)
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POZVÁNKY NA KONFERENCE
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UPOZORNĚNÍ

Dovolujeme si členům Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., připomenout každoroční
povinnost uhradit členský příspěvek ve výši 500 Kč.
Částku převádějte prostřednictvím bankovního převodu na účet č. 253131164/0300, který je
veden u ČSOB. (IBAN CZ5003000000000253131164); SWIFT kód CEKOCZPP.
Jako variabilní symbol uvádějte datum narození a do poznámky u platebního příkazu uveďte
vaše jméno a příjmení.

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047.
Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620.
Redaktor: Jaromír Tauchen; členové redakční rady: Karel Schelle, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen.
Kontaktní email: info@historyoflaw.eu
Bulletin vychází minimálně čtyřikrát ročně. Archiv starších čísel je dostupný na www.historyoflaw.eu
ISSN 2464-4889
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