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Vážení členové                                               

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

dovolujeme si Vám zaslat letošní druhé řádné 

číslo našeho bulletinu, ve kterém opět nalezne-

te recenze a anotace celé řady nově vyšlých 

právněhistorických knih, obsah časopisu Jour-

nal on European History of Law, pozvánky na 

konference, jakož i další informace z oblasti 

právní historie a římského práva. 

Dne 30. června 2020 se konala valná hromada 

našeho spolku, na které byly zvoleny orgány 

představenstva a dozorčí rady na další funkční 

období. Členy představenstva byli zvoleni: Ka-

rel Schelle, Jaromír Tauchen a Ondřej Horák. 

Funkci členů dozorčí rady zastávají Ladislav 

Vojáček, František Emmert, Vendulka Valento-

vá a Radek Černoch. Zápis z valné hromady 

přinášíme níže. 

V dnešním čísle Bulletinu upozorňujeme na 

zajímavý rozhovor s děkanem plzeňské práv-

nické fakulty JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem, 

Ph.D., o významu právní historie a její výuce na 

plzeňských právech. 

I v uplynulém roce publikoval náš člen JUDr. 

Lukáš Králík, Ph.D., celou řadu zajímavých člán-

ků mapujících vývoj publikace právních předpi-

sů a judikatury na našem území, takže stejně 

jako v předcházejících letech i letos bychom na 

ně tímto rádi upozornili:  

• Králík, Lukáš. Slovenské sbírky a publikace 

právních předpisů. Právny obzor, 2019, č. 1, s. 

3-21.  

• Králík, Lukáš. Tradice publikace práva a sbírky 

právních předpisů. Archivní časopis, 2019, č. 1, 

s. 20-53. 

• Králík, Lukáš. Sbírka zákonů a publikace předpi-

sů po roce 1918. Právník, 2019, č. 3, s. 307-328.    

• Králík, Lukáš. Jak je důležité mít (kvalitní) legis-

lativu. Právní rádce, 2019, č. 2, s. 14-15.  

Dostupné online zde: 

Rádi bychom chtěli všechny členy i nečleny 

Evropské společnosti pro právní dějiny vyzvat, 

aby sami přispěli do tohoto bulletinu; přede-

vším oceníme zprávy z konferencí, recenze či 

anotace knih. Případně budeme rádi i za zasílá-

ní pozvánek na konference. Je možné zveřejnit 

i diskuzní příspěvky či kratší zamyšlení vztahují-

cí se k oblasti právní historie. 

Představenstvo  

Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s.

https://pravniradce.ihned.cz/c1-66467390-jak-je-dulezite-mit-kvalitni-legislativu
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Nově zvolení členové představenstva a dozorčí rady.  

Zleva: František Emmert, Jaromír Tauchen, Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Ondřej Horák, Radek Černoch. 
 

 
 

Zápis z valné hromady  

Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. 

 

Datum konání valné hromady: 

• 30. 6. 2020, 16:00 

Svolavatel: 

• doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. (předseda představenstva) 

 

Přítomni: 

• 45 členů (vč. členů zastoupených na základě plné moci) 

 

Program: 

1) Zahájení valné hromady, vyplnění a ověření prezenční listiny. 

2) Schválení programu valné hromady. 

3) Schválení nových stanov. 
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4) Volba členů orgánů spolku. 

5) Výběr osoby oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů do rejstříku spolků. 

6) Úkoly a plán práce na další období. 

7) Různé, závěr. 

 

Průběh jednání: 

1) Zahájení valné hromady, vyplnění a ověření Listiny přítomných 

Schůzi zahájil předseda představenstva a svolavatel valné hromady doc. JUDr. Karel Schelle, 

CSc. 

45 přítomných (vč. zastoupených členů na základě plné moci) se zapsalo do listiny přítom-

ných. Předseda konstatoval, že přítomno 71,43 % ze všech členů. Valná hromada je tímto 

usnášeníschopná a je oprávněna rovněž k provedení přijetí nových stanov.  

 

2) Schválení programu valné hromady 

Usnesení 1: Přítomní schválili program navržený předsedou (viz výše). 

Hlasování: PRO: 45, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

 

3) Schválení nových stanov 

Všichni přítomní členové se seznámili s předloženou podobou stanov. Nové znění stanov od-

povídající požadavkům zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku připravil dosavadní před-

seda představenstva. 

Usnesení 2: Přítomní schválili stanovy spolku předložené valné hromadě dne 30.6.2020.  

Hlasování: PRO: 45, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

Schválené stanovy jsou připojeny jako příloha k tomuto zápisu. 

 

4) Volba členů statutárního orgánu (představenstva) a dozorčí rady 

a) Představenstvo spolku je tvořeno 3 členy 

Do představenstva spolku byli zvoleni valnou hromadou konanou 30. 6. 2020 na funkční 

období 5 let tito členové: 

1) doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. 

2) doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. 

3) JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D. 

Usnesení 3: Přítomní zvolili představenstvo spolku ve výše uvedeném složení.  

Hlasování: PRO: 45, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

 

b) Dozorčí rada spolku je tvořena 4 členy. 

Do dozorčí rady spolku byli zvoleni valnou hromadou konanou 30. 6. 2020 na funkční ob-

dobí 5 let tito členové: 

1) prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.  

2) JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.  

3) JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. 
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4) JUDr. František Emmert, Ph.D. 

Usnesení 4: Přítomní zvolili dozorčí radu spolku ve výše uvedeném složení.  

Hlasování: PRO: 45, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

 

c) Na výkon funkce tajemníka spolku byl navržen doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., 

LL.M. 

Usnesení 5: Přítomní zvolili tajemníkem doc. JUDr. Bc. Jaromíra Tauchena, Ph.D., LL.M. 

Hlasování: PRO: 45, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

 

5) Výběr osoby oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů do rejstříku spolků 

Proběhl výběr vhodného kandidáta a jeho volba. 

Usnesení 6: Přítomní schválili osobu oprávněnou k podání návrhu na zápis změn údajů do 

rejstříku spolků. Valnou hromadou byl zvolen doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. 

Hlasování: PRO: 45, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

 

6) Úkoly 

Doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. zajistí podání návrhu na zápis změn údajů spolku 

do spolkového rejstříku k místně příslušnému rejstříkovému soudu. 

Valná hromada projednala plán práce spolku na další období. 

7) Různé, závěr 

V rámci diskuse byla pozitivně zhodnocena dosavadní činnost spolku a diskutovány možnosti 

dalšího jeho rozvoje. 

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. poděkoval přítomným za účast a hlasování a valnou hromadu 

spolku ukončil. 
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Miroslav Fico: Základy trestnej zodpovednosti v procese unifikácie trestného práva medzi-

vojnovej Československej republiky 

Košice: ŠafárikPress, 2020, 170 s. 

(ISBN 978-80-8152-840-8) 

 
Obdobie medzivojnovej Československej republiky je z pohľadu 

právnych dejín spletitou etapou vývoja nášho právneho poriadku. 

Príčiny tohto stavu je možné hľadať v podstatnej zmene 

štátoprávneho usporiadania po prvej svetovej vojne a z toho 

vyplývajúceho stavu právneho dualizmu. Výzvy uvádzaného 

obdobia v oblasti trestného práva hmotného pozoruhodne 

mapuje monografia doktora Fica, odborného asistenta 

pôsobiaceho na Katedre dejín štátu a práva, Právnickej fakulty 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s názvom Základy 

trestnej zodpovednosti v procese unifikácie trestného práva 

medzivojnovej Československej republiky.  

Dielo s rozsahom 170 strán sa člení na dve časti. Po uvedení 

čitateľa do problematiky opisom právneho stavu po vzniku 

Československej republiky sa autor v prvej časti diela venuje analýze medzivojnových snáh o 

unifikáciu trestného práva, ktorých výsledkom boli osnovy trestného zákona z rokov 1921, 1926 a 

1937.  Autor sa však neobmedzuje len na skúmanie navrhovaných právnych noriem, ale poskytuje 

čitateľovi komplexný obraz o postupe, činnosti a význame ústredných orgánov štátnej správy a iných 

subjektov v procese unifikácie trestného práva. Ide pritom o problematiku, ktorej doposiaľ nebola v 

právnej vede venovaná osobitná pozornosť.  

Druhá časť monografie skúma vybrané právne inštitúty podávajúc vo svojom súhrne obraz právnej 

úpravy trestnej zodpovednosti v medzivojnovom Československu. Pozornosť je v nej venovaná veku a 

príčetnosti, trestným činom, ich klasifikácii a vývojovým štádiám, inštitútom zavinenia a omylu ako aj 

okolnostiam vylučujúcim protiprávnosť. Autor pritom nie len komparuje a analyzuje rakúsku a 

uhorskú právnu úpravu jednotlivých inštitútov, ale poukazuje aj na právnu úpravu obsiahnutú v 

návrhoch (osnovách) trestného zákona a na rozhodovaciu činnosť Najvyššieho súdu. Vzhľadom na 

túto komplexnosť a "prierezovosť" považujeme práve druhú časť monografie za najvýznamnejšiu.  

Monografia má však potenciál osloviť nie len právnych historikov, ale aj pozitívnych právnikov. Práve 

proces normotvorby a jeho úskalia obsiahnuté v prvej časti monografie môžu podľa nášho názoru v 

principiálnej rovine osloviť aj súčasných normotvorcov, napríklad v súvislosti s aktuálnymi 

rekodifikačnými zámermi.  
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Tvorbe diela predchádzala rozsiahla heuristika, pričom je potrebné vyzdvihnúť najmä archívny 

výskum v Prahe, ktorý význam diela znásobuje.  Okrem neho sa autor opiera prevažne o 

medzivojnovú spisbu, čo umožnilo zachytenie kontextu a dobovej interpretácie skúmanej 

problematiky. Jazyk textu je pritom prehľadný a jednotlivé kapitoly na seba plynulo nadväzujú.  

Recenzované dielo je tak nespochybniteľne prínosom pre historicko-právnu vedu, avšak siahnuť po 

tejto publikácii odporúčame nie len právnym historikom, ale aj širšej odbornej verejnosti. 

Dávid Pandy  
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

BRNĚNSKÁ NORMATIVNÍ CIVILISTIKA  
(POSTAVY – PROJEKTY – POLEMIKY) 
Ondřej Horák 
  
ISBN 978-80-7598-708-2 
 
Wolters Kluwer, Praha, 2019, 260 stran 

 

 

 

 

NAKLÁDÁNÍ S CIZÍ VĚCÍ V SOUKROMÉM PRÁVU 
Petr Dostalík 
 
ISBN 978-80-7502-398-8 
 
 
Leges, Praha, 2020, 152 stran 

 

 

 

 

MIMOŘÁDNÝ LIDOVÝ SOUD V PRAZE (1945-1948) 
- RETRIBUCE JAKO SLUŽEBNÍ ÚKOL NA HRANĚ MOŽNOSTÍ I 
PROFESNÍ CTI ZAMĚSTNANCŮ JUSTICE 
Jakub Šlouf, Daniela Němečková a kol.  
 
ISBN 978-80-200-3070-2 
 
 
Academia, Praha, 2020, 544 stran 
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IN THE SHADOW OF THE FASCES I. ITALY AND THE DE-
STRUCTION OF CZECHOSLOVAKIA 1938/1939 
Jan Kuklík – Jan Němeček 
  
ISBN 978-80-7286-351-8 
 
 
Historický ústav AV, Praha, 2019, 256 stran 

 

 

 

 

TEREZIÁNSKÉ PRÁVNÍ REFORMY 
Jan Kober, Antonín Lojek a kol. 
  
ISBN 978-80-87439-33-3 
 
 
Ústav státu a práva AV, Praha, 2019, 259 stran 

 

 

 

 
VZPOMÍNKY NA 60 LET V OBORU SOCIÁLNÍ POLITIKY, SPRÁVY 
A PRÁVA 1955–2015                         
Igor Tomeš 
 
ISBN 978-80-2464-414-1 
 
 
Karolinum, Praha, 2020, 206 stran 
 

 

 

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY V ZRCADLE DĚJIN 
Zdeněk Veselý 
  
ISBN 978-80-7380-792-4 
 
 
Aleš Čeněk, Plzeň, 2020, 672 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW (vol. 11, č. 1/2020) 

 

 

BOOK REVIEWS 
Hans Petter Graver: Der Krieg der Richter. Die deutsche 
Besatzung 1940-1945 und der norwegische Rechtsstaat  

Christian Baldus, Wojciech Dajczak (Hrsg.): Der all-
gemeine Teil des Privatrechts: Historische Wurzeln – 
Leistungsfähigkeit im 21. Jahrhundert  

Reidar Maliks, Johan Karlsson Schaffer (eds.): Moral 
and Political Conceptions of Human Rights: Implications 
for Theory and Practice  

Vitalii Voropanov: Sud i pravosudie v provincii Ros-
siiskoi imperii vo vtoroi polovine XVIII v.  

Mona Hasenritter: Wilhelm Theodor Kraut (1800-1873), 
Ein Leben für die Lehre 

Wilhelm Güde: Max Güde (1902–1984), ein Juristenle-
ben im 20. Jahrhundert  

 
Hans Hugo Klein: Vor- und Entstehungsgeschichte des Bundesverfassungsgerichts  

Christoph Sorge: Verpflichtungsfreier Vertrag als schuldrechtlicher Rechtsgrund. Das Rechtsges-
chäft der condictio ob rem gemäß § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB jenseits von Erfüllungszwang und 
Markttausch  

 
TABLE OF CONTENTS 

Christian Neschwara: „Zurück in die Zukunft“: Österreichs staatsrechtliche Zeitreise im Jahr 1945 

Andrew Watson: Changes in American Court Advocacy during the Long Nineteenth Century: 
Classical Influences, their Decline, Similarities and Comparisons with England and Wales  

Brenno Bianchi: The Courage of Beccaria: the Disruption of “On Crimes and Punishments” in the 
Climate of the “Son-of-Fear’s Law” in Bellum Exulum  

Javier Belda Iniesta: “Una cum capite suo”: the Relations between the Pope and the Council 
from the 4th to the 9th Century  

Adolfo A. Díaz-Bautista Cremades: Personal Injury Claims  

Dmitry Poldnikov: The Formalistic Pattern of Soviet Civil Codification as a Chapter in European 
Legal History  

Konstantin P. Krakovskiy: Jeremy Bentham and the Judicial Reform of 1864 in Russia 

Vasil Gorbachov: On the Impartiality of the Prosecutor in the Courts of the Russian Empire 
(Normative Regulation and Practice of Implementation)  

Georg W. Oesterdiekhoff: Divergent Worlds of Political Consciousness and Behavior in Contem-
porary Societies. The Contribution of the Cognitive-developmental Approach to the Foundation 
of the Political Sciences  
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Tomasz Chłopecki: The Petroleum Law in Poland in the 19th and 20th Centuries  

Piotr Z. Pomianowski: Legal Status of Women in Codes Binding in Central Polish Lands in the 
Early Nineteenth Century  

Piotr Michalik: Consent to a Jewish Marriage in Legislation of the Free City of Cracow (1815–
1846)  

Konrad Graczyk: Die (beschleunigte) Evakuierung des Sondergerichts Kattowitz im Jahre 1945  

Karol Siemaszko: Perpetrators and Victims. Sex Crime on the Territory of Middle Odra Region in 
the Early Years after the World War II. 

Magdalena Pyter: A Centenary of Legal Education at the University of Lublin. The Early-Stage 
Challenges  

Judit Balogh: Debates in Articles (Positions in the Legal Literature on the Possibilities of Private 
Law Codification, 1866-1900)  

István László Gál: The Relationship between Economic Crises and Criminality from the 18th Cen-
tury to Today  

Csaba Cservák, György Tamás Farkas: Development of the Nationality Law in Hungary  

János Erdődy: SC Claudianum: a Positive Feedback on Property or Defence of Family Bonds?  

Ihor Lohvynenko, Igor Nevzorov, Gennadii Dedurin: Formation of the Constitutional and Legal 
Status of National Minorities in the Second Polish Republic  

Bashkim Rrahmani: Kosovo Judicial Position from the Second World War until 1974  

Jiří Bílý: The Human Rights, Canonic Law and the Impact of Religion from the Perspective of Vati-
can II  

David Parra Gómez: The Failure of the Weimar Constitution: Institutional Keys and Lessons to be 
Drawn 

 

REPORTS FROM HISTORY OF LAW  

Richter am Bundesgerichtshof a.D. Dr. Detlev Fischer erhält Verdienstkreuz am Bande des Verdi-
enstordens der Bundesrepublik Deutschland  
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 50/1 

 

 

STATĚ 
 

Michal Tomášek: Setkání římského práva s právem staré 
Číny 

Martin Gregor: Aplikácia Kornéliovho zákona o vrahoch a 
travičoch (lex Cornelia de sicariis et veneficis) 

Elżbieta Loska: The False Charge – A Form of Violence? 

Ladislav Nekvapil: K vývoji právního postavení sloužících v 
raném novověku 

 

STUDENTSKÉ PRÁCE 

Milan Šimandl: Sociální a geografický původ úředníků 
pražského policejního ředitelství ve druhé polovině 19. 
století 

 
 

RECENZE 

Pavlíček, V. – Čechurová, J. – Ledvinka, V. – Hálek, J. Přemysl Šámal kancléř prezidentů (Miroslav 
Černý) 

Dostalík, P. Condictiones: Ke kořenům bezdůvodného obohacení (Ján Ivančík) 

Munzel-Everling, D. Das Kleine Kaiserrecht – Text und Analyse eines mittelalterlichen Rechtsbuches 
– Leithandschrift der Fürstlichen Bibliothek Corvey – Bestandsaufnahme aller anderen Handschriften 
– Benennung Verfasser Datierung Quellen Auswirkung (Petra Skřejpková) 

Pátrová, K. Hrdelní zločiny na brandýském panství v 16.–18. století (Josef Vacek) 

 

ZPRÁVY 

Vyhlášení cen Premio Boulvert a konference Diritto romano e attualità (Kamila Stloukalová) 

10 let Evropské společnosti pro právní dějiny (Jaromír Tauchen) 

 

OBSAHY PRÁVNĚHISTORICKÝCH STUDIÍ 1–49 

 

Plný text PHS č. 51/1 je dostupný na tomto odkazu: 
https://karolinum.cz/data/cascislo/8163/PHS_50_1.pdf 
 
 

https://karolinum.cz/data/cascislo/8163/PHS_50_1.pdf
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POCTA JIŘÍMU RAJMUNDU TRETEROVI 
Záboj Horák, Petra Skřejpková (eds.) 

Praha: Leges, 2020, ISBN 978-80-7502-439-8 

 

 

OBSAH 
 

Dominik kardinál Duka: Věnování   

Dominik Cardinal Duka: Dedication  

Záboj Horák: Jiří Rajmund Tretera, jeho osobnost a škola 

Záboj Horák: Jiří Rajmund Tretera, His Personality and 
School   

Petr Bělovský: Fides, bona fides a fiducia: důvěra a dobrá 
víra jako základ soukromého práva  

Jaroslav Benák: (Ne)možnost přezkoumat postup nábo-
ženského společenství v souvislosti s uzavíráním církevní-
ho sňatku ve správním soudnictví   

Karel Beran: Proč potřebujeme právně teoretický přístup 
v právní vědě. Co má teorie, filosofie a sociologie práva 
vlastně vůbec společného a v čem se liší? 

 

Jan Beránek: Pronásledování církví ze strany nacistického režimu zachycené v důkazních materiálech 
Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku   

Kamila Bubelová: Arcibiskupské kurendy jako pramen poznání státního práva    

Adam Csukás: Církevní právo v hledáčku reformy právnického studia   

Miroslav Černý: Několik poznámek k právnímu životu v Čechách v 15. století   

Pavla Damohorská: Oslava 600. výročí založení Karlovy univerzity ve slovech dr. Gustava Sichera 

Norman Doe: The Centenary of the Church in Wales: The Formation of its Constitution Remembered 

Petr Dostalík: Ecclesia semper vivit lege romana: Vlivy římského práva v CIC/1983    

Jiří Dvořáček: Některé aspekty postavení Apoštolského exarchátu pro věřící byzantského obřadu v 
ČR v systému kanonického a českého konfesního práva 

Martin Gregor: Spravodlivosť v rímskom práve  

Mark Hill QC: Canon Law: Yesterday, Today and Forever  

Antonín Ignác Hrdina: Kanonická legislativa po Kodexu kanonického práva  

Burkhard Kämper: Die Achse zwischen Prag und Essen auf der Grundlage der Entwicklung des 
Verhältnisses von Staat und Religion in Tschechien   

Marie Karfíková: Církve a finanční právo v České republice   

Vladimír Kindl: Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, v širších historických souvislostech   

Vilém Knoll: Církev bojující aneb ozbrojení duchovní v Jeruzalémském království  

Jan Kotous: Českobudějovičtí biskupové při královských korunovacích   
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Pavel Otmar Krafl: Škůdci církevního majetku a klerických osob podle bratislavských legátských sta-
tut Gentila z roku 1309    

Jakub Kříž: Náboženství jako právní pojem: předběžné poznámky   

Monika Menke: Srovnání trestních procedur v Církvi československé husitské a římskokatolické  

Damián Němec: Právní shody a rozdíly mezi vojenskými ordinariáty a osobními ordinariáty pro býva-
lé anglikány 

Marek Novák: Důvody existence překážek vylučujících restituci církevního majetku  

Stanislav Přibyl: Horské kázání a kanonické právo  

Gerhard Robbers: Neue Gefährdungen und bewährte Lösungen im deutschen Religionsrecht  

Radim Seltenreich: Johannes Althusius jako představitel kalvinistické nauky o státu a právu 

Olga Sovová, Dagmar Císařová: Právní otázky lidské reprodukce v digitální době  

Piotr Stanisz: Conscientious Objection of Medical Doctors under Polish Law: Remarks on the Judg-
ment of the Constitutional Tribunal of 7 October 2015 (K 12/14) 

Marek Starý: Vídeňské kláštery jako nositelé obyvatelského práva a držitelé českých statků v 17.-18. 
století  

Vojtěch Stejskal: Ochrana zvířat z pohledu práva ve světle odkazu sv. Františka z Assisi 

Jan Šejdl: Hasta a její úloha  

Michal Tomášek: Počátky christianizace Číny   

Záboj Horák: Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera: životopis a příbuzní  

Záboj Horák: Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera: Biography and Relatives  

Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera - bibliografie   
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Právněhistorická kniha roku 2019 

 

V průběhu února a března 2020 odborná porota Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. zhodno-

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

které byly vydány v předcházejícím roce. 

Odborná porota zasedala ve složení: 

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

❖ prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. 

❖ doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 

❖ doc. Mgr. Miroslav Lysý, Ph.D. 

❖ doc. JUDr. Antonín Lojek, Ph.D. 

 
 

Ocenění „Právněhistorická kniha roku 2019“ bylo uděleno prof. JUDr. Ladislavu Vojáčkovi, CSc., doc. 

JUDr. Karlu Schellemu, CSc. a doc. JUDr. Jaromíru Tauchenovi, Ph.D., LL.M. z Katedry dějin státu a 

práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity za dvoudílnou monografii „Dějiny právnické fakulty 

Masarykovy univerzity (1919-2019)“. Jako druhá nejlepší právněhistorická kniha byla oceněna mo-

nografie prof. JUDr. PhDr. Michala Tomáška, DrSc. „Právní dějiny dálného východu II“ a třetí nejlep-

ší právněhistorickou knihou byla shodně vyhlášena monografie doc. JUDr. Jiřího Šouši, Ph.D. „Právní 

úprava amnestie v letech 1918-1953 v českých zemích“ a JUDr. Michala Malatinského, Ph.D. „Pred 

súdom národa? Retribúcia na Slovensku a Národný súd v Bratislave 1945-1947“. 
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Níže naleznete krátké představení oceněných knih: 

 

 
 

 

 

DĚJINY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY  
1919–2019 (1. a 2. DÍL) 
Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen  
 
ISBN 978-80-210-9240-2 a ISBN 978-80-210-9241-9 
 
 
Brno: Masarykova univerzita, 2019, 575 s. + 692 s. 

 
V Dějinách Právnické fakulty Masarykovy univerzity se především 
dočtete: kde všude fakulta sídlila, jaké orgány v jednotlivých 
obdobích fakultu řídily a s jakými problémy se potýkaly, co a jak 
se na fakultě učilo a zkoušelo, jak se vědecky profilovali její učite-
lé, jak se na fakultu přijímali studenti a jak studium končili.  
Dovíte se také: kdo byli autory zákona o zřízení univerzity v Brně, 
kdo byl promován jako první doktor práv Masarykovy univerzity, 
jak se jmenovala první brněnská doktorka práv, kolik je základ-
ních kamenů budovy fakulty, jak se na podobě budovy podepsa-
lo působení Gestapa, že se profesoři zapojili do odboje, ale také 
kolaborovali, jak do chodu fakulty zasáhly únorové události roku 
1948, proč byla fakulta v roce 1950 zrušena, proč univerzita, 
když její původní název překážel, nesla jméno Jana Evangelisty 
Purkyně, kdo se zasloužil o znovuotevření fakulty, co se na fakul-
tě dělo koncem roku 1989. 
Prostřednictvím medailonků Vám také dáme nahlédnout do 
života již nežijících profesorů a docentů. 

 

 

 

PRÁVNÍ SYSTÉMY DÁLNÉHO VÝCHODU. II. 
Michal Tomášek 
 
ISBN 978-80-246-3897-3 
 
Praha: Karolinum, 2019, 365 s. 

 

Druhý svazek knihy Michala Tomáška je věnován srovnání současných právních systémů Dálného 
východu (Čína, Japonsko, Korea, Mongolsko, Vietnam) s jejich zahraničními předobrazy. Ukazuje, jak 
byly cizí právní pojmy a instituty přejímány do dálněvýchodního právního prostředí a jak byly v prů-
běhu času aplikovány. Srovnání současného soudcovského výkladu recipovaného práva v jednotli-
vých zemích Dálného východu s výkladem týchž pojmů a institutů v zemích jejich původu dává od-
pověď na řadu otázek, včetně dalšího směřování dálněvýchodního práva.  
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PRÁVNÍ ÚPRAVA AMNESTIE V LETECH 1918-1953 V ČESKÝCH 
ZEMÍCH 
Jiří Šouša jr. 
  
ISBN 978-80-7415-192-7 
 
Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2019, 432 s. 

Kniha se věnuje tématu právní úpravy amnestií. Tématu, nad jehož bádáním autor s přestávkami 
strávil bezmála pět let svého odborného života a jež je v okamžiku vydání této knihy předmětem 
živých diskuzí, a to jak odborných diskurzů, tak politických jednání anebo laických debat v řadách 
veřejnosti. Stejně jako tomu bylo v době, kdy práce na textu teprve začínaly. Amnestie jsou totiž 
vděčným námětem. Přes svou obecnost zasahují do života mnoha osob. 
 
 

 

 

PRED SÚDOM NÁRODA? RETRIBÚCIA NA SLOVENSKU  
A NÁRODNÝ SÚD V BRATISLAVE 1945-1947 
Michal Malatinský 
 
ISBN 978-80-89567-93-5 
 
Bratislava: PostScriptum, 2019, 287 s. 

 
 

Ambíciou monografie je ponúknuť záujemcom komplexné a systematické právnohistorické spraco-
vanie problematiky retribúcie na Slovensku s dôrazom na činnosť Národného súdu v Bratislave ako 
najvýznamnejšieho slovenského retribučného súdu v rokoch 1945 až 1947. Ide doteraz o prvé tak-
to komplexné spracovanie. Retribúcia na Slovensku bola súčasťou celoeurópskeho až globálneho 
procesu trestnoprávneho vysporiadania sa s obdobím druhej svetovej vojny. Pre jej uplatnenie v 
povojnovom Československu bol špecifický retribučný dualizmus, teda osobitný výkon na Sloven-
sku a v Čechách. Na Slovensku bola retribúcia realizovaná primárne na základe retribučného nari-
adenia Slovenskej národnej rady, ktoré bolo opakovane novelizované a tiež doplnené vykonávacím 
nariadením Zboru povereníkov. Retribučné nariadenie bolo prejavom revolučného zákonodarstva, 
bolo retroaktívne a svojím obsahom nenadväzovalo na dovtedajšie právne predpisy. Kniha obsahu-
je v prílohe plné znenia príslušných právnych predpisov a prehľadne spracované súhrny dokladujú-
ce činnosť Národného súdu. 

  



Strana | 17  

 

 

Rozhovor s JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem, Ph.D. 

 

 

 
 

 

Dostává se podle Vás v dnešní společnosti dostatečné pozornosti právní historii?  

 Odpověděl bych, že ano i ne. Nelze přehlédnout narůstající počet právních historiků, monografií, 

článků a konferencí i popularizaci tohoto oboru, ale to mluvím o stále ještě úzké skupině profesionál-

ních právních historiků a aktivních zájemců. Na straně druhé mám však obavu, že povědomí o práv-

ních dějinách v širší veřejnosti není příliš vysoké. Dějepis právní, jak obor nazýval právní romanista 

Leopold Heyrovský, je přitom významnou pomocnou právní vědou. Za časů koronaviru jsem tak sáhl 

po Boccaciově Dekameronu, abych se ujistil, že se v době pandemie chováme stejně jako Florenťané 

ve 14. století, z Velkých dějin Univerzity Karlovy jsem se ubezpečil, že vysoké školy, zavřené v letech 

1939-1945,  se záhy vrátily k normálnímu chodu, a tak není kvůli pár týdnům nebo i měsícům třeba 

zoufat a panikařit, z časopisu Právník z let první světové války si vzal moudrost, že při zkoušení v do-

bách mimořádných je třeba umět „přimhouřit oko“, a nedávno jsem dopsal článek o soudních prázd-

ninách, z něhož si lze vzít ponaučení, jak uchovat chod justice nejen o prázdninách, ale i v období 

epidemie a karantény. Znalost právních dějin je však velmi důležitá i mimo dobu pandemie. Bez ní 

totiž nelze být dostatečně ostražitý při ochraně demokracie a právního státu, hůře se také vyhýbá 

opakovaným chybám či naopak využívá pozitivní inspirace.   
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Považujete rozsah výuky právních dějin na Fakultě právnické Západočeské univerzity za dostačují-

cí? 

Mohu říci, že právní historie na naší fakultě není v defenzivě. Beru to jako srdcovou záležitost, výuku 

oboru tu spolu s dalšími zakládal můj tatínek, po němž jsem lásku k právním dějinám i plzeňské práv-

nické fakultě zdědil. Moje současná role na fakultě mi dovoluje prohlásit, že právní historii tam někdo 

ublíží jen přes moji mrtvolu. Učíme ve třech semestrech římské právo a české a československé práv-

ní dějiny, oba tyto předměty zkoušíme spolu s teorií práva v souborné zkoušce, obecné právní dějiny 

přednášíme a vedeme semináře dva semestry, máme širokou škálu povinně volitelných předmětů a 

můžeme se pochlubit řadou povedených diplomových a rigorózních prací. Za svého děkanátu budu 

usilovat o akreditaci doktorského studia v oborech římského práva a právních dějin 

 

Jak hodnotíte spolupráci mezi katedrami a v rámci obce právních historiků? 

Můj tatínek psával, že právní dějiny jsou „oceán bez břehů“. Znamená to, že každý si tu najde svoje 

políčko, a není důvod ke konkurenčnímu boji. Zároveň je nám všem jasné, že celou šíři právních dějin 

nemůžeme obsáhnout. Jsem rád, že jsou mezi námi i katedrami výborné kolegiální vztahy, škoda jen, 

že jsme plánované setkání u nás v Plzni museli z důvodu epidemie přeložit na příští rok. Velmi mi také 

záleží na dobrých a přátelských mezigeneračních vztazích. Mám pro to i osobní důvody, vždyť jako 

dvouletý jsem prý seděl na klíně profesoru Josefu Turečkovi, který mi říkal Stanislávku, Karel Malý mě 

učil na Patejdlově boudě lyžovat a byl pak spolu s nezapomenutelným přednašečem Jaromírem Kinc-

lem a Karlem Litschem členem komise při mém právnickém rigorózu, tatínek mě celý život vedl jako 

svého prominentního soukromého žáka. Štafetu, kterou mi předali tito velikáni našeho oboru, ne-

smím upustit a je mojí povinností ji předat dalším generacím v dobrém stavu. Jsem rád, že nás ob-

dobně smýšlejících jsou plné katedry právních dějin českých i slovenských právnických fakult a že 

táhneme za jeden provaz.  
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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. 
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