
Strana | 1  

 

    

  

BULLETIN 

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 2    roč. 8   1. červenec 2022     ISSN 2464-4889 
 

 

 

Vážení členové                        

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

dovolujeme si Vám zaslat letošní druhé řádné 

číslo našeho bulletinu s řadou aktuálních infor-

mací z oblasti právní historie a římského práva.  

V dnešním čísle vám opět přinášíme rubriku 

„právněhistorická výročí“, v níž vzpomínáme na 

významné osobnosti právní vědy. Pro toto číslo 

zpracoval Petr Osina biografický medailon Eu-

gena Ehrlicha (*1862 – †1922). 

Vaší pozornosti by neměl uniknout rozhovor 

Ondřeje Horáka se slovenskou romanistkou Ve-

ronikou Kleňovou o její akademické kariéře 

v Rakousku a o významu 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 Vám chtěli popřát příjemné 

prožití letních prázdnin, které budou jistě sloužit 

k načerpání sil před dalším náročným obdobím, 

jež nás jistě na podzim opět čeká. 

 

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 

 
 

Dvojité výročí: Eugen Ehrlich (*1862 – †1922) 

Eugen Ehrlich byl významný rakouský právník a romanista. Je považován za jednoho ze zakladatelů 

právní sociologie a právního filosofa, který přesáhl rámec své doby. Základy, na kterých vybudoval svou 

filosofii práva, odolaly společenským změnám a vytvoření mnohem komplikovanější společnosti. Ehr-

lich dokázal uchopit pociťovanou potřebu nového právního přístupu – jeho odpovědí byla teorie živého 

práva. Ehrlichovy osobité postřehy měly dopad zejména na právní realisty v USA a Skandinávii ve tři-

cátých letech 20. století, ale také na právní antropology a právní sociology v dalších desetiletích. Letos 

si připomínáme nejen 100 let od Ehrlichovy smrti, ale také 160 let od jeho narození. 

Syn židovského advokáta Simona Ehrlicha a jeho manželky Eleonory Donnerfeld se narodil 14. září 1862 

jako Elias Ehrlich ve městě Černovice v Bukovině na východním okraji habsburské monarchie (dnes je 

severní část Bukoviny s bývalým hlavním městem Černovice součástí Ukrajiny, jižní část je součástí Ru-

munska). V roce 1865 se rodina přestěhovala do města Sambor v Haliči a tam strávil dětství spolu se 

svým bratrem Oswaldem.  

V roce 1879 Ehrlich složil maturitu na gymnáziu s polským vyučovacím jazykem v Samboru a rozhodl 

se pro studium práva ve svém rodném městě na nedávno (1875) založené Univerzitě Františka Josefa 

s německým vyučovacím jazykem. Ve druhém roce studia se přesunul do Lvova a po smrti svého otce 

dokončil svá studia ve Vídni. Dne 8. dubna 1886 byl promován doktorem práv a v roce 1894 se habili-

toval na vídeňské univerzitě jako soukromý docent římského práva na základě spisu Die stillschwei-

gende Willenserklärung (Konkludentní projev vůle). Stal se katolíkem a začal používat jméno Eugen, 

které bylo inspirováno významným rakouským vojevůdcem a mecenášem princem Evženem Savoj-

ským. 

Mezi lety 1886 a 1896 Ehrlich působil jako praktikující právník. Poté začal vyučovat římské právo jako 

mimořádný profesor na Univerzitě Františka Josefa v Černovicích, kde se následně v roce 1900 stal 

řádným profesorem; děkanem právnické fakulty byl v akademickém roce 1901/1902 a 1908/1909, pro-

děkanem v následujícím akademickém roce 1902/1903 a 1909/1910, jak bylo obvyklé. Dne 23. června 

1906 byl na zasedání senátu Univerzity Františka Josefa v Černovicích jednomyslně zvolen rektorem. 

Dne 2. prosince 1906 se konala inaugurace, v jejímž průběhu Ehrlich pronesl jako inaugurační před-

nášku široce uznávaný projev na téma Die Tatsachen des Gewohnheitsrechtes (Skutečnosti obyčejo-

vého práva). Rektorem univerzity byl pak v akademickém roce 1906/1907 a prorektorem v následují-

cím akademickém roce 1907/1908. 

V srpnu 1914 byla Univerzita Františka Josefa v Černovicích uzavřena kvůli příchodu ruských jednotek. 

Ehrlich odjel do Vídně, kde pokračoval ve vědecké práci. Zároveň se zapojil do mírového hnutí a publi-

koval několik politických textů. Jako člen studijní komise pro národnostní otázky v rámci Ústřední or-

ganizace pro trvalý mír (Central Organization for a Durable Peace) napsal zprávu s názvem The National 

Problems in Austria (Národnostní problémy v Rakousku). Jeho cílem bylo přesvědčit vítězné mocnosti, 

aby nerozdělovaly poraženou habsburskou monarchii kvůli domnělé neúspěšné národnostní politice, 

která měla spočívat v potlačování národnostních menšin. 
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Druhou polovinu roku 1918 strávil Ehrlich ve Švýcarsku, kde také sledoval zánik rakousko-uherské mo-

narchie. V listopadu 1918 byla Bukovina anektována Rumunským královstvím. Univerzita Františka Jo-

sefa v Černovicích byla přeměněna na rumunskou Univerzitu Ferdinanda I. s rumunštinou jako vyučo-

vacím jazykem. Ehrlich požádal vídeňské úřady o penzionování, a když mu nebylo vyhověno, odjel 

v srpnu 1920 z Bernu zpět do svého rodného města. Když chtěl zase začít vyučovat na univerzitě, čelil 

silnému odporu tehdejšího rektora Iona Nistora. Kromě formálních důvodů byl Ehrlich obviněn z aus-

trianismu a označen za nepřítele rumunského lidu. Odjel proto vyjednávat do Bukurešti, kde mu bylo 

nabídnuto vedení nové katedry právní filosofie a sociologie v Černovicích. Podpořil ho dokonce rumun-

ský král Ferdinand I. 

Protesty proti Ehrlichovi ale pokračovaly a na podzim 1921 dokonce rumunští studenti hrozili, že nási-

lím zabrání tomu, aby se ujal svých výukových aktivit. Ehrlich proto zůstal v Bukurešti, kde napsal texty 

spíše politického charakteru. Po zhoršení svého zdravotního stavu na jaře 1922 odjel do Vídně, kde 2. 

května zemřel svobodný a bezdětný v nedožitých šedesáti letech v nemocnici po amputaci nohy v ter-

minálním stadiu tehdy ještě nevyléčitelné cukrovky. 

O Ehrlichově osobním životě je známo jen málo. Fyzicky byl podobný lordu Byronovi (na což byl údajně 

hrdý), měl štíhlou postavu, výrazné rysy, vysoké čelo, veselý charakter, dobrý smysl pro humor. Stu-

denti si pamatovali, že nikdo se nemohl Ehrlichovi vyrovnat v rychlosti chůze a bylo téměř nemožné ho 

zastihnout doma, protože skoro všechen čas trávil na univerzitě. Mluvil mnoha jazyky – patřila mezi ně 

angličtina, dánština, španělština, italština, němčina, norština, polština, ruština, rumunština, srbština, 

maďarština, francouzština, chorvatština.       

  

Použité zdroje: 
Nezhurbida, S., Dyachuk, M., Rehbinder, M., Tomaščíková, S. Eugen Ehrlich: Bibliographic Index. Wil-
mington: Vernon Press, 2018. 
Nezhurbida, S., Rehbinder, M. Eugen Ehrlich an der Franz-Josephs-Universität in Czernowitz. Beiträge 
zur Rechtsgeschichte Österreichs, 2021, Jg. 11, Hf. 1, s. 47-60. 
Porsche-Ludwig, M. Eugen Ehrlich interkulturell gelesen. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2011. 
 
Vybrané práce Eugena Ehrlicha: 
1. Über Facturenbeisätze. Juristische Blätter, 1887, s. 365-391.  
2. Über Lücken im Rechte. Juristische Blätter, 1888, s. 447-630. 
3. Das Stillschweigen, Handelsverkehre. Kaufmännische Zeitschrift, 1889, s. 202-204.  
4. Sociale Gesetzgebungspolitik auf dem Gebiete des Deutschen Privatrechts. Unsere Zeit, 1890, s. 

433-451.  
5. Der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs und die socialpolitischen Bestrebungen der Gegen-

wart. Unsere Zeit, 1890, s. 21-35.  
6. Die arische Urgesellschaft. Deutsche Worte, 1890, s. 353-374.  
7. Die sociale Frage und die Rechtsordnung. Die Neue Zeit, 1891, s. 431-544. 
8. Arbeiterschutz im Privatrechte. Arbeiterschutz, 1891, s. 209-243. 
9. Die sociale Frage im Privatrechte. Juristische Blätter, 1892, s. 97-135. 
10. Die stillschweigende Willenserklärung. Berlin 1893, 296 s.  
11. Die Börsenschiedsgerichte. Neue Revue, 1895, s. 262-269.  
12. Zur Frage des Frauenstudiums. Deutsche Worte, 1895, s. 703-712.  
13. Arbeitende Damen. Neue Revue, 1895, s. 1185-1191.  
14. Der schweizerische Erbrechtsentwurf. Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik, 1896, s. 174-

186.  
15. Der Gang der Culturentwicklung. Neue Revue, 1896, s. 690-696.  
16. Das zwingende und nichtzwingende Recht im bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich. 

Jena 1899, 277 s. 
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17. Beiträge zur Theorie der Rechtsquellen. Berlin 1902, 258 s.  
18. Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft. Leipzig 1903, 40 s.  
19. Recht und Prätor. Eine Entgegnung. GrünhutsZ, 1904, s. 331-364.  
20. Recht und Prätor. Eine Erledigung. GrünhutsZ, 1905, s. 599-612.  
21. Internationales Privatrecht. Deutsche Rundschau, 1906, s. 419-433.  
22. Soziologie und Jurisprudenz. Österreichische Richter-Zeitung, 1906, s. 57-72.  
23. Die freie Rechtsfindung. Das Recht, 1906, s. 35-41.  
24. Die Zukunft des Römischen Rechtsunterrichts in Österreich. Österreichische Rundschau, 1906, s. 

386-392.  
25. Zur Frage der juristischen Person. Österreichische Richter-Zeitung, 1907, s. 115-127.  
26. Der Raimundtheaterfall (zur ultra vires Lehre bei der juristischen Person). Das Recht, Wien, 

1907/08, s. 225-229.  
27. Die Tatsachen des Gewohnheitsrechts. Inaugurationsrede gehalten am 2. Dez. 1906. Czernowitz 

1907. 
28. Die Rechtsfähigkeit. Berlin 1909, 106 s. 
29. Die Erforschung des lebendes Rechts. Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und 

Volkswirtschaft im Deutschen Reich 1911, s. 129-147.  
30. Ein Institut für lebendes Recht. Juristische Blätter, 1911, s. 229-231. 
31. Die Überlastung des Obersten Gerichtshofes. Mitteilungen der Vereinigung der österreichischen 

Richter, 1911, Nr. 5, s. 5-15.  
32. Die Neuordnung der Gerichtsverfassung. Deutsche Richterzeitung, 1912, s. 436-465. 
33. Das lebende Recht der Völker der Bukowina. Recht und Wirtschaft, 1912, s. 273-279.  
34. Grundlegung der Soziologie des Rechts. München/Leipzig 1913, 409 s.  
35. Soziologie des Rechts. Die Geisteswissenschaften, 1913/14, s. 202-205. 
36. Englische Rechtspflege. Österreichische Richter-Zeitung, 1915, s. 77-79.  
37. Montesquieu and Sociological Jurisprudence. Harvard Law Review, 1915/16, s. 582-600.  
38. Das Recht und die Gesellschaft. Zeitschrift für Notariat und freiwillige Gerichtsbarkeit in Öster-

reich, 1916, s. 208-210.  
39. Die Aufgaben der Sozialpolitik im Österreichischen Osten (Juden- und Bauernfrage). München 

1916 48 s. 
40. The National Problems in Austria. The Hague 1917, 45 s.  
41. Die juristische Logik. Tübingen 1918, 337 s. 
42. Die Schuldfrage. Das neue Europa, 1919, s. 14-17.  
43. Das Kunstwerk und die Umwelt. Zur Soziologie der Kunst. Das neue Europa, 1919, s. 70-72. 
44. Von der Zukunft des Völkerbundes. Die Friedens-Warte, Blätter für zwischenstaatliche Organisa-

tion, 1919, s. 89-93.  
45. Bismarck und der Weltkrieg. Zürich 1920, 32 s. 
46. Die Valutaschwierigkeiten der Schweiz. Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Sozial-

politik, 1920, s. 321-369.  

 

Petr Osina 
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

PRÁVNÍ ŘÁD ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ  
V HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH 
Adam Csukás 
  
ISBN 978-80-86498-73-7 
 
Mlýn, Jihlava, 2022, 343 stran 

 

 

 

 

DOVOLENÁ VČERA, DNES A ZÍTRA. VÝVOJ  
PRACOVNĚPRÁVNÍCH PODMÍNEK NA ÚZEMÍ ČESKÝCH ZEMÍ 
A SLOVENSKA OD STŘEDOVĚKU DODNES 
Richard Blatný  
 
 
ISBN 9788011005962 
 
 
Study Hub Online, Praha, 2022, 192 stran 

 

 

 

 

OBLIGACE Z KONTRAKTU. SMLOUVA A JEJÍ  
VYMAHATELNOST V ŘÍMSKÉM PRÁVU 
Petr Bělovský  
 
ISBN 978-80-87284-86-5 
 
 
Auditorium, Praha, 2022, 360 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW (vol. 13, č. 1/2022) 

 

 

BOOK REVIEWS 
Susanne Beck / Stephan Meder (Hg.): Jenseits des 
Staates? Über das Zusammenwirken von staatlichem 
und nichtstaatlichem Recht 

Julia Paschwitz: Verantwortlichkeit von Online-Archiven 
bei überholter identifizierender Verdachtsberichter-
stattung 

Christian Augustin / Thomas Gergen: „von Natur im Be-
sitze des Gedankens selbst“. Elmar Wadles Auseinander-
setzung mit dem gewerblichen Rechtsschutz und dem 
Urheberrecht im Deutschen Bund  

Marek Kuryłowicz: Rzymskie prawo oraz zwyczaje gro-
bowe i pogrzebowe. Studia i szkice. 

Paul Bushkovitch: Succession to the Throne in Early Mo-
dern Russia. The Transfer of Power 1450–1725 

Jiří Bílý: Od Homéra k Alexandru Velikému. Boj o moc a právo v klasickém Řecku  

 

TABLE OF CONTENTS 

Christian Neschwara: Beethovens Schicksal als „Migrant“ in Wien vor 200 Jahren: Vom Unterta-
nen des Erzbischofs von Köln zum österreichischen Staatsbürger  

Andrew Watson: The Origins and Development of the Cab Rank Rule for Barristers in England and 
Wales  

Lana Bubalo, Šejla Maslo Čerkić: Protection of the Right to Honor and Reputation – A Historical 
Overview  

Carlos Manuel de Morais Seixas Pires Sardinha: Regeneração, Economic Development and Public-
Private Partnership in Nineteenth Century Portugal: a Legal Historical Example 

Adriana Švecová, Peter Gergel: Materiellrechtliche und linguistische Überlegungen zum Pflichtteil 
im geltenden Recht der Slowakei an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhunderts bis 1950 

Adrián Gajarský: Enabling Powers of the Government of the First Slovak Republic from the Per-
spective of the Constitutional War Practice of 1939–1945 

David Kolumber: Disputes over Ownership of the Baťa Empire 

Milan Dobeš: Prostitution as a Special Form of the Offence of Social Parasitism in Socialist Czecho-
slovakia 

Marta Baranowska: International Organization as the Foundation of a Peaceful Order after the 
First World War in the Views of Szymon Rundstein 

Thomas Gergen: Volksmission und Politik an der Saar bei der Arbeit des Redemptoristenklosters 
Bous . Ein Blick in die Quellen von 1949 bis 1956 
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Mohammad Alipour: Evolution of Peace: from Social Value to Legal Axiom 

Lénárd Darázs: Die Entstehung der Teilnichtigkeitsproblematik in dem antiken griechischen und 
römischen Recht 

Adam Boóc: Some Issues of Gift Contracts (Donations) in Hungarian Private Law – from a Historical 
and Comparative Point of View  

Norbert Varga: Lawsuits on Cartel Presentation Omission After the 20th Act of 1931 Came into 
Effect 

Enikő Kovács-Szépvölgyi: Die Jugendgerichtsbarkeit – als Eroberer der Rechtsgeschichte 

András Karácsony: Additions to the Idea of Nature in Natural Law Thinking – Transition to Moder-
nity 

Gergely Gosztonyi: Aspects of the History of Internet Regulation from Web 1.0 to Web 2.0 

Dmitry Poldnikov: Overcoming ‘Cultural thesis’ in Comparative Legal Studies of Non-Western So-
cieties: the Case of the Nineteenth Century Modernisation in Japan and Russia 

Natig Khalilov: Codification of Civil Law in Azerbaijan: History, Current Situation and Development 
Perspectives 

Katalin Siska: Thoughts on the Role of the Mosul Boundary Commision of the League of Nations 
in the Mosul Question 

 

 

ANNEX: XV. JAHRESTREFFEN DER JUNGEN ROMANISTEN 

Matthias Ehmer und Francesco Verrico: Einleitende Bemerkungen zu den Beiträgen der Referen-
tinnen und Referenten des XV. Jahrestreffens der Jungen Romanisten 

István Bajánházy: Urkundenfälschung im römischen Recht, Cicero als Schriftsachverständiger 

Michael Binder: Procedural Peculiarities of the Lex Publilia de sponsu 

Julia-Katharina Horn: Gaius libro septimo decimo ad edictum provinciale D.29,5,25 – Betrachtun-
gen zum SC Silanianum in Gaius’ Kommentar ad edictum provinciale  
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 52/1 

 

 

STUDIE 
 

Eduard Krajník: Dědici, dědiníci, svobodníci – právněhis-
torický pohled   

Heiner Lück: Pluralismus der Rechtsordnungen als Folge 
der lutherischen Reformation? 

Mátyás Szabó: Die juristische Bildung an der k.u.k. Kon-
sularakademie, mit Fokus auf die staatsrechtlichen Stu-
dien  

Marek Waic: Rozvoj tělovýchovy a sportu v Předlitavsku 
v právním rámci spolkových zákonů 

Gábor Hollósi: Hungarian System for the Nomination of 
Parliamentary Candidates between the Two Wars in the 
European Context  

Grzegorz Nancka: Scholarly Potential of the Lviv Interwar 
Romanist Community 

 

STUDENTSKÉ PRÁCE 

Martin Neumann: Tvorba ústavy Slovenské republiky z 21. července 1939 a cesta k jejímu přijetí 

 

VZPOMÍNKY, RECENZE, ZPRÁVY 

Vzpomínka na prof. Boháčka (M. Skřejpek)   

KOTOUS, J. – PEHR, M. (eds.). Sborník z konference JUDr. Jan Jiří Rückl, Život a doba (K. Malý)   

TRETERA, J. R. – HORÁK, Z. Církevní právo (M. Novák)   

CHAPOUTOT, J. Zákon krve (Myslet a jednat jako nacista) (R. Seltenreich)  

BILY, I. – CARLS, W. – GÖNCZI, K. – LAZAR, M. Sächsischmagdeburgisches Recht in Tschechien und in 
der Slowakei. Untersuchungen zur Geschichte des Rechts und seiner Sprache (M. Starý)  

Zpráva z konference „Protistátní trestné činy včera a dnes“ (M. Dobeš) 

  

Plný text PHS č. 52/1 je dostupný na tomto odkazu: https://karolinum.cz/data/cascislo/9683/PHS_52_1.pdf  

 

  

https://karolinum.cz/data/cascislo/9683/PHS_52_1.pdf
https://karolinum.cz/data/cascislo/9683/PHS_52_1.pdf
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Právnické vzdělávání za socialismu.  
Kolokvium s pamětníky přibližující fungování  
Právnické fakulty UJEP v období socialismu 

 

Rok 2022 naskytl mimo jiné jedno životní jubileum hned třem významným brněnským právním histo-

rikům. Nejedná se o nikoho jiného než o prof. JUDr. Ladislava Vojáčka, CSc., doc. JUDr. Karla Schelleho, 

CSc. a doc. JUDr. Jiřího Libora Bílého, Ph.D., Eq.M., které spojuje právě ono jubileum oslavy sedmdesáti 

let. Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity tak ve spolupráci s Evropskou 

společností pro právní dějiny, z. s., dne 19. dubna 2022 v zasedací místnosti brněnské právnické fakulty 

uspořádaly na toto výročí netradiční kolokvium s úmyslem připomenout si právnické vzdělávání z dob 

socialismu.  

Protagonisty byli samozřejmě ctění jubilanti, vedle nich se však se svými příspěvky zapojili taktéž prof. 

JUDr. Eduard Vlček, CSc., prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA, doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. a Věra Ištva-

nová. Dalšími hosty byli také členové Katedry dějin státu a práva domácí fakulty, dále také právní his-

torici ze spřátelených právnických fakult v Plzni, Olomouci, Bratislavě a Trnavě.  

Celé kolokvium zahájil svým přivítáním vedoucí Katedry dějin státu a práva doc. JUDr. Jaromír Tauchen, 

Ph.D., LL.M. Následovalo kolokvium rozdělené do určitých bloků, které doc. Tauchen moderoval a ce-

lým kolokviem přítomné účastníky tak provázel.  

Pamětníci v těchto blocích přispívali svými vzpomínkami a podněty, které byly jak zajímavé, tak v urči-

tých chvílích i humorné. Provedli nás počátky obnovené právnické fakulty, vzpomínali v dobrém na 

obtíže, které je provázely po dobu obnovení výuky, ať se již jednalo o nedostatek prostor a nutnost 

přednášet na nejrozmanitějších místech za prapodivných podmínek, tak na výrazně komornější složení 

celé fakulty. Z dnešní perspektivy obrovské fakulty s velkým množstvím vyučujících i studentů jsou tyto 

vzpomínky na „rodinnou formu výuky“ již jen těžko představitelné.  

Další velké diskutované téma představovaly osnovy výuky. Formy i obsah výuky se samozřejmě lišily a 

odrazil v nich i tehdejší režim a dobová ideologie. Kromě klasických právních (jak pozitivních, tak teo-

retických) předmětů se tak vyučovala i marxistická ideologie v rámci samostatných předmětů.  

Pamětníci dále vzpomínali na jednotlivé předměty a vývoj, jakým prošly. Tehdejší studenti byli rozdě-

leni v zásadě do kruhů, ve kterých absolvovali celé studium.  

Poněkud s trpkostí vzpomínali pamětníci na chvilkové období výuky režimem protlačených vojáků a 

příslušníků bezpečnostních složek, kteří řádně nesložili přijímací zkoušky, nýbrž byli na fakultu dosa-

zeni. Jejich forma vzdělání byla opravdu prapodivná a připomínala spíše určitý rychlokurz. Jak však bylo 

řečeno, naštěstí od těchto pokusů režim velice rychle upustil.  

Doc. Kuchta s velkou nostalgií vzpomínal na chmelové brigády konané o prázdninách, kterých se účast-

nili jak studenti, tak i někteří vyučující. Právě z těchto brigád si přivezli pamětníci mnohé humorné 

historky. Celkově celé kolokvium bylo protknuto určitou dávkou nostalgie. Bylo pěkné poslechnout si 

příběhy pamětníků týkající se začátků znovuobnovené výuky brněnské právnické fakulty. Z vyprávění 

bylo znatelné, že začátky nebyly lehké, že existovalo množství překážek, se kterými se museli tehdejší 

protagonisté vypořádat, a za to si zajisté zaslouží naši vděčnost. Neboť právě tito pamětníci (a další) se  
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zasloužili a spolupodíleli na tom, že Právnická fakulta Masarykovy Univerzity je taková, jakou ji známe 

dnes.  

Závěrem je možné konstatovat, že se jednalo o opravdu velice příjemné setkání protkané zajímavými 

a podnětnými příspěvky od pamětníků, kteří se zasloužili o budování dnešní právnické fakulty. Bylo 

opravdu přínosné pohlédnout nazpět a mít možnost vidět celou cestu, kterou brněnská právnická fa-

kulta za posledních padesát let ušla.  

Lukáš Maliňák 

 

 

  



Strana | 11  

 

 

 
Zleva: Karel Schelle, Eduard Vlček, Věra Ištvanová, Josef Kuchta, Vlastislav Man 

 

 
Zleva: Ondřej Horák, Jiří L. Bílý, Karel Schelle, Ladislav Vojáček, Jaromír Tauchen 
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Zpráva z konference Olomoucké právnické dny 2022 – 
představení sekce teorie práva a právních dějin:  

Normativita a fakticita v právu:  
ke dvěma výročím Eugena Ehrlicha 

 

Po několikaleté odmlce se ve dnech 9. a 10. června 2022 pořádal XV. ročník mezinárodní vědecké kon-

ference Olomoucké právnické dny. Sekce teorie práva a právních dějin se zaměřila na téma: Normati-

vita a fakticita v právu: ke dvěma výročím Eugena Ehrlicha, jejímž garantem byl doc. JUDr. Tomáš So-

bek, Ph.D. Název sekce se pojí zejména k dvojímu výročí právníka, romanisty a zakladatele sociologie 

práva Eugena Ehrlicha (* 14. září 1862, † 2. května 1922). Výročí připomenul rovněž časopis Právník 

mimořádným tematickým číslem (5/2022) Eugen Ehrlich a sociologie práva. 

Program sekce teorie práva a právních dějin navazoval na plenární přednášky prof. JUDr. PhDr. Miloše 

Večeři, CSc., který si kladl otázku: Sceluje nebo rozděluje právo společnost? a prof. JUDr. PhDr. Tomáše 

Gábriše, PhD., LL.M., MA, jenž představil téma: Právo jako akt: „Boj o právo“ v 21. storočí. 

Katederní sekci zahájil příspěvkem: Eugen Ehrlich – zakladatel právní sociologie JUDr. Petr Osina, Ph.D., 

za Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Příspěvek vycházel ze stejnojmenné stati pu-

blikované ve shora uvedeném čísle časopisu Právník, představil profesní život Ehrlicha, jakož i základní 

rysy jeho tvorby a filozofického přístupu. Během Ehrlichova života, byla podle Petra Osiny nejdůležitější 

etapa jeho působení na Univerzitě Františka Josefa v Černovicích. V díle Základy sociologie práva (1913) 

Ehrlich identifikoval tři druhy či prameny práva – státní právo, právo právníků a společenské právo. 

Ehrlich přichází s pojmem živého právo a studuje jeho roli v rámci působení práva ve společnosti. Živé 

právo je právo, které ovládá život sám, i když nebylo v právu stanoveno. Ehrlichova sociologie práva 

nezpochybňovala právní platnost státního práva, pokud připustila možnost jeho konfrontace s živým 

právem nebo právem právníků. Ehrlich byl nucen se kriticky vyrovnávat s námitkami rakouského kolegy 

Hanse Kelsena. A právě v reakci na tyto diskuze se Ehrlich soustředí ve svém bádání na roli společen-

ského zájmu v kontextu práva. Pro Ehrlicha nebyly právní normy neživými konstrukcemi, které by exis-

tovaly nezávisle na sociální realitě. Byly součástí fungujícího řádu společenské komunikace, který 

chrání určité zájmy preferované společností a diskriminuje ty zájmy, které společnost neschvaluje. 

 

U Eugena Ehrlicha  setrvali účastníci sekce rovněž  u druhého příspěvku nazvaného: Živé právo Eugena 

Ehrlicha a praktické semináre pre študentov práva slovenské kolegyně, Mgr. et. Mgr. Andrey Kluknav-

ské, PhD., LL.M. z Právnické fakulty Univerzity Mateja Bely v Banské Bystrici, která uvažovala nad tím, 

jak přenést Ehrlichovy pedagogické ideje do současné výuky na PF UMB v Banské Bystrici. Příspěvek se 

zaměřil na problematiku živého práva v díle E. Ehrlicha v kontextu praktických seminářů pořádaných 

pro studenty (a absolventy) právnických fakult a na aktuálnost otázky potřeby praktického vzdělávání 

a dalšího vzdělávání s ohledem na právnické povolání. Diskuze směřovala k nastolení požadavku absol-

vování odborné praxe pro doktorské studenty, případně pro studenty magisterského studia. Navazoval 

příspěvek Normativní a sociologický aspekt práva od prof. JUDr. PhDr. Miloše Večeři, CSc., z Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v němž představil sociologický přístup k právu, vzájemnou pod-

míněnost práva a společnosti, a to zejména ve své dynamice. Normativní a sociologický přístup v právu 

představují dva základní metodologické přístupy k právu. 
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Praxeológia jurisprudencie? Ptá se po správném postupu právní vědy a právní teorie ve svém příspěvku 

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., z Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě. Zatímco „právo“ 

se tradičně hledá v normách nebo skutečnostech, tento příspěvek představí teorie, které považují 

právo za převážně spočívající v činech. Důraz na aktéra a jeho rozhodování může na jedné straně nihi-

listicky zpochybnit existenci vlastního objektivního práva, na druhé straně však umožňuje větší zamě-

ření na specifický procesní či praxeologický aspekt jurisprudence, na rozdíl od nedávných teorií, které 

ztotožňují právo s konečným výsledkem jednání - artefaktem. O právu jako aktu (nikoli však jako arte-

faktu) uvažovali již ve 20. letech 20. století právní fenomenologové, z nichž v tomto ohledu prof. Gábriš 

představil zejména myšlenky Fritze Schreiera, vymezujícího se výslovně proti myšlenkám Eugena Ehr-

licha. 

Doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D, působící na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a částečně 

také na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystoupil s příspěvkem Idealizace v norma-

tivním myšlení, v němž se věnoval metaetice teorií společenské smlouvy. Pokoušel se vysvětlit, že hra-

nice mezi normativitou a fakticitou nemůže být ostrá. Tento paradox se doc. Sobek snažil usmířit ana-

lytickou argumentací. Nejprve nastínil pozitivistickou oddělující tezi jako morální kritiku práva. Dále 

zmínil také marxismus a jeho úsilí k formování přirozenosti. Nezapomněl na fašismus přinášející ideu 

„nového člověka“, jenž bude jiný, změněný ve vztahu k vlastní přirozenosti. Na to reagoval Gustav 

Radbruch myšlenkou, že morální neshody řešíme právem. Dále bylo poukázáno na filozofii Davida 

Huma, že není správný „přirozený“ ideál, protože je vynucený a nereflektuje důvody. V závěru pří-

spěvku si doc. Sobek kladl otázku, zda je ideál pravdivý a zda je realizovatelný? Imaginace je totiž soci-

ální experiment. A v tom lze vidět přiblížení ideality a fakticity. 

Živé právo vs. oficiální právo nese název příspěvku JUDr. Lukáše Králíka, Ph.D., z Právnické fakulty Uni-

verzity Palackého v Olomouci. Jeho referát byl v duchu podtitulu tématu letošní sekce zaměřen optikou 

sociologicko-právní na kompletní materii našeho právního řádu. Výchozí tezí bylo rozdělení součas-

ného právního řádu na právo oficiální (formálně vyhlášené právo), právo živé (platné právo) a nakonec 

na kategorii práva reálně aplikovaného v praxi. Tyto skupiny nesplývají, ale naopak v "pyramidálním" 

systému jdou od nejširšího k nejužšímu. Vymezení platného práva, resp. platných právních předpisů, 

je dlouhodobým problémem našeho právního řádu. Absence seznamu platného práva je zásadním dlu-

hem českého státu vůči všem občanům vázaných základními principy práva. Na příkladu aktuálních 

vládních iniciativ zaměřených na tzv. depuraci právního řádu, identifikaci obsoletních předpisů a vy-

tvoření seznamu platných právních předpisů Dr. Králík poukázal na velmi problematickou a subjektivní 

metodiku těchto projektů. Zdůraznil potřebu (a zároveň reálnou absenci) vysoce odborného akademic-

kého přístupu v rámci těchto iniciativ a označil několik konkrétních zásadních problematických pří-

stupů, které ohrožují objektivní a relevantní výstupy těchto vládních projektů. Po přednesení příspěvku 

o živém publikačním právu se strhla živá diskuze, zejména k problematice generálních derogací. 

Diskuzi musel ukončit další příspěvek věnovaný tématu genderu v kontextu zaměření sekce, tedy na 

rozlišení normativity a fakticity a vlivu tohoto rozlišení na právní argumentaci v případech genderové 

identity osob. Příspěvek na téma Pohlavní identita a lidská důstojnost – bytí, nebo mětí? přednesla 

JUDr. Olga Rosenkranzová, Ph.D., z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Příspěvek zkou-

mal otázku iusnaturalismu lidských práv a lidské důstojnosti, včetně rovnosti v antidiskriminačním 

právu jako bytí a faktu a problém prosazování rovnosti trangender osob v rámci soudní rozhodovací 

činnosti jako mětí (normativita). Pokud soudy návrhy ve věci 2 As-199/2018-37 (Nejvyšší správní soud) 

a Pl. ÚS 2/20 (Ústavní soud ČR) zamítají, pak popírají ius-naturalismus a fakticitu vrozených práv, zej- 
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ména důstojnosti a rovnosti, čímž odepírají spravedlnost. Příspěvek vzbudil otázky předně k vymezení 

právní ochrany osob s jinou genderovou identitou. Rovněž se v diskuzi ukázalo, že české právo zatím 

čeká na právní úpravu a více je to otázka fakticity, která by ale neměla zůstat bez ochrany. 

Do diskuze vstoupil další přednášející s příspěvkem nazvaným: Společná domácnost (nejen) v dědickém 

právu, a to doc. JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D., působící na Právnické fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci a na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Příspěvek byl věnovaný problematice 

vztahu fakticity a normativity na příkladu společné domácnosti, a to s důrazem na tzv. spolužijící osoby 

v dědickém právu. Netradiční podání příspěvku bylo postaveno na řešení otázek, ke kterým se poslu-

chači nejprve vyjádřili ve stručném dotazníku. Autor na úvod připomenul inspirativní Ehrlichovu myš-

lenku, že dědické právo vyrůstá z rodinné domácnosti: „Die Urgeschichte des Ebrechts muss vielmehr 

von der Hausgemeinschaft ausgehen. Ebrecht wurzelt im Hause.“ „Das Erbrecht beginnt überall mit der 

Hausgenossenschaft.“ (EHRLICH, Eugen. Grundlegung der Soziologie des Rechts. München; Leipzig: 

Duncker & Humblot, 1913, s. 90 a 184). Dále ukázal, jak pojem domácnost (společná, rodinná či spo-

lečně hospodařící) prostupuje celý právním řádem (je obsažen až v 283 platných zákonech), následně 

se zaměřil na současný občanský zákoník (na rozdíl od občanského zákoníku z roku 1964 v něm již není 

definován) a na závěr také na novější dědicko-právní judikaturu. Logickým vyústěním příspěvku pak 

byla teze, že rekodifikace občanského práva by mohla být impulzem pro revizi chápání „společné do-

mácnosti“ v judikatuře a pro větší zohlednění společenských změn a fakticity vztahů.  

Program sekce dále pokračoval, přestože byl organizátory informován o jistém riziku dalšího průběhu 

konference bez večerního rautu v případě pokračování v sekci. Účastníci sekce si mohli vyposlechnout 

příspěvek s tématem Případ zklamaného dědice od doc. JUDr. Petra Dostalíka, Ph.D., z Právnické fa-

kulty Univerzity Palackého v Olomouci a ze Západočeské univerzity v Plzni, který se zabýval faktickými 

výkony, pracemi a náklady, které na majetek budoucího zůstavitele vynaloží osoba, které je tímto zů-

stavitelem přislíbena účast na dědictví. Otázka, kterou si doc. Dostalík položil: Jak se normativní svět 

zachová v případě, že zůstavitel změní svou vůli (což nepochybně může) a učiní dědicem někoho ji-

ného? 

Tečkou k ukončení sekce bylo vystoupení prof. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD., působícího na Práv-

nické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě, věnovaný tématu Sociologické dôvody nahradenia ordálií 

kánonickoprávnymi prísahami v období stredoveku. Prof. Vladár přiblížil výsledky svého výzkumu a 

téma přísah a ordálií vysvětlil následovně: Institut přísahy byl tvůrčím způsobem rozvinut kanonisty ve 

středověku při aplikaci tzv. římsko-kanonického procesu do podoby, v níž byl historicky aplikován, resp. 

stále je aplikován, v několika současných právních systémech. U církevních soudů se používala po sta-

letí, a i z tohoto důvodu v ní od počátku převládaly prvky kanonického práva. Přísaha byla sice defino-

vána jako zvláštní druh nařízení, na druhé straně však sehrála jednu z nejdůležitějších rolí při přechodu 

od světsko-právních nařízení staršího typu k normám římsko-kanonického úplného dokazování, včetně 

zásady volného hodnocení důkazů soudcem. Své místo však dostaly i původní starozákonní biblické 

perspektivy, včetně prvků římského a germánského práva. Přísaha však byla také součástí řady starších 

nábožensko-právních systémů, což podtrhuje její význam a důležitost i z hlediska povahy vývoje lidské 

společnosti. Hlavním cílem příspěvku bylo ukázat společenské pozadí a důvody nahrazení ordálií star-

šího typu přísahami kanonického práva, zejména v období středověku. 

Příští rok se Olomoucké právnické dny uskuteční ve dnech 18. a 19. května 2023, přičemž teoretickou 

sekci by měla vystřídat sekce historická.  

Olga Rosenkranzová  
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Rozhovor s doc. JUDr. Veronikou Kleňovou, PhD. 

 

Kde v současnosti působíte? 

Vediem Katedru rímskeho a cirkevného práva na Tr-

navskej univerzite a zároveň pôsobím ako asociovaný 

hosťujúci výskumník na Inštitúte rímskeho práva na 

Johannes Kepler Universität v rakúskom Linzi. Ide 

o šťastnú kombináciu: Trnava je pedagogickým pôso-

biskom, ktoré mi prirástlo k srdcu a vďaka Linzu mám 

prístup k jednej z najlepšie vybavených právnických 

knižníc v strednej Európe. Pravidelné poobedné „Kaf-

feerunden“, ktoré majú v Linzi tradíciu už od čias, keď 

Inštitút rímskeho práva viedla profesorka Meinhart, 

zároveň vďaka stretnutiam s civilistami ponúkajú 

množstvo podnetných impulzov. 

 

V Linzi jste působila 4 roky jako univerzitní asis-

tentka. V čem vidíte pozitiva ve srovnání s výukou 

v Trnavě? 

Výučba v Linzi je praktickejšia. Študenti sú – a to platí, 

azda s výnimkou právnych dejín, pre všetky právne 

odbory – pripravovaní na riešenie prípadov, z ktorých pozostáva skúška. V prvých týždňoch môjho pô-

sobenia v Linzi som navštevovala skúšky profesorov Apathyho, Klingenberga a Wimmera, čo bola sú-

časť prípravy na vlastnú výučbu – asistent musí vedieť, čo profesor na skúške vyžaduje, aby na to štu-

dentov vedel počas cvičení pripraviť. A práve tieto skúšky azda najväčšmi ovplyvnili môj ďalší pedago-

gický vývoj. To, čo ma totiž prekvapilo, bola relatívne vysoká náročnosť prípadov, ktoré mali kandidáti 

na ústnej skúške vyriešiť a čo viac, oni ich aj vyriešiť vedeli. Počas tých štyroch rokov som so záujmom 

sledovala, ako je študentom matéria aj počas prednášok podávaná takým spôsobom, aby pochopili 

systém civilného práva a vedeli sa v ňom pohybovať. Postupne som si uvedomila, aké dôležité je štu-

dentom, zvlášť na začiatku právnického štúdia, teóriu sprostredkovať dôsledne systematicky rozčle-

nenú takpovediac do priehradok.  

Bolo pre mňa veľkou výzvou, keď som po návrate do Trnavy tieto skúsenosti mohla postupne vyskúšať 

v rámci vlastnej výučby. A môžem povedať, že ma trnavskí študenti veľmi milo prekvapili. Dnes už 

máme pomerne zabehnutý systém a riešenie praktických prípadov tvorí 85 % zo záverečného hodno-

tenia. Je zaujímavé sledovať, ako sa študenti vyvíjajú – od prvých týždňov, keď majú pred riešením 

prípadov rešpekt, ba mnohokrát možno až obavu, cez postupné narastanie záujmu až po záverečnú 

etapu, v ktorej mnohí prichádzajú s alternatívnymi a premyslenými riešeniami, čo mi robí veľkú radosť. 

A osobitne ma teší, keď mi študent po čase povie: „Občianskemu právu rozumiem tak dobre preto, 

lebo som mal rímske právo“. 
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V čem naopak vidíte pozitiva Trnavské fakulty? 

Určite v menšom počte študentov. Menší počet študentov umožňuje osobnejší prístup a talentovaní 

študenti takto aj ľahšie získajú kontakt s učiteľom. Ako pozitívum vnímam aj to, že súčasťou študijného 

programu v Trnave nie sú len praktické predmety, ale aj takzvané to „právnické duchovno“ ako právna 

filozofia a teória práva. Pre mňa osobne bola práve právna filozofia s profesorkou Krskovou predme-

tom, ktorý vo mne počas štúdia zanechal azda najhlbšiu stopu. 
 

Je něco, co Vám na Slovensku chybí? 

Áno, ten neexistujúci publikačný tlak, bez ktorého vedecké bádanie človeku robí skutočnú radosť. Na 

to, aby vedecká práca priniesla niečo nové, sú potrebné mesiace, v prípade monografie roky. A podľa 

toho sú v Linzi nastavené aj kritériá na získanie titulov, či akademických hodností. Doktorand sa má pri 

písaní dizertačnej práce naučiť samostatnej vedeckej práci. Podmienkou úspešnej obhajoby preto nie 

je predchádzajúca publikačná činnosť. Pokiaľ sa od doktoranda už pred odovzdaním dizertačnej práce 

vyžaduje „odpublikovanie“ niekoľkých výstupov, či dokonca monografie (čo je už naozaj extrém), tak 

to často vedie k tomu, že doktorand získa nevhodné návyky povrchnej práce už v začiatkoch svojej 

akademickej dráhy. Obdobne nie sú ani pre začatie habilitačného konania predpísané počty zverejne-

ných prác, citácií a pod. „Die hervorragende wissenschaftliche Qualifikation“, ktorá je predpokladom 

habilitácie, posudzuje habilitačná komisia individuálne. Tento prístup, ktorý sa sústreďuje na menší 

počet prác, zároveň ich však posudzuje do hĺbky, považujem za spoľahlivejší.  

 

Co Vám naposledy udělalo radost?  

Že sa nám v Trnave podarilo zaviesť inštitút študentských pomocných vedeckých síl. Univerzita je nie-

len pedagogickou, ale aj vedeckou inštitúciou. Jej úlohou nie je len sprostredkúvať informácie, lež 

v zmysle Jaspersovej „idey univerzity“ aj dovoliť študentovi, aby sa dozvedel, ako učiteľ dospieva k in-

formáciám, ktoré počas výučby sprostredkúva. A práve takzvané „pom-ved miesta“ sú ideálnym spô-

sobom ako môže talentovaný študent participovať na vedeckom výskume učiteľa a tým si osvojiť me-

tódy vedeckej práce a najmä kritického vedeckého myslenia. 

 

Kdybyste měla možnost se vrátit do minulosti, rozhodla byste se pro jiné právní odvětví? 

Nie. Od začiatku som inklinovala k občianskemu právu. Môj otec bol notár a ja som už ako dieťa fasci-

novane načúvala na jeho pojednávaniach vždy, keď som mohla. Pre doktorát z rímskeho práva som sa 

rozhodla pre to, že keď som neskôr ako notársky koncipient hľadala odpovede na otázky, ktoré notár-

ska prax so sebou priniesla, paradoxne som na ne uspokojivú odpoveď našla v literatúre z rímskeho 

práva. Mala som pocit, že ak chcem ísť skutočne do hĺbky problémov, tak najlepšou cestou je rímske 

právo. A doteraz som to neoľutovala. Rímske právo je najlepším základom pre každého, kto sa chce 

venovať občiansko-právnej komparatistike. 

 

V čem vidíte rozdíl v občansko-právním a v římsko-právním výzkumu? 

Rímske právo je napínavejšie. Vedeckým cieľom právneho romanistu je odhalenie toho, ako rímske 

právo určitý problém riešilo. A toto odhaľovanie je mimoriadne napínavé, pretože nikdy neviete, kam 

Vás pramene zavedú.   



Strana | 17  

 

 

Na čem aktuálně pracujete? 

Mám rozrobených viacero projektov. Dokončujem pre tlač nemeckú verziu mojej habilitačnej práce. 

Popri tom sa už druhý rok venujem problematike nadobúdania vlastníctva v jednotlivých právnych po-

riadkoch a tiež osobitným formám takzvaného funkčne rozdeleného vlastníctva. S Timotejom Práznov-

ským, našim mimoriadne nadaným študentom, pripravujeme nemecko-slovenský výkladový slovník ci-

vilno- a rímsko-právnych pojmov. No a osobitne ma teší spolupráca s českými kolegami z Brna a Olo-

mouca pri príprave dedičsko-právnej časti Melzer/Tégl komentára k českému OZ, vďaka čomu som sa 

opäť vrátila k dedičskému právu, ktorým som začínala. Zároveň pôsobím ako odborný konzultant 

v rámci rekodifikácie dedičského práva na Slovensku, v rámci ktorej dúfam, že sa nám podarí navrátiť 

do nášho občianskeho práva viacero tradičných dedičsko-právnych inštitútov.  

 

Co považujete za svoji nejzdařilejší práci? 

Z vedeckých prác moju habilitačnú prácu „Die Schenkung unter Auflage im römischen Recht“, ktorá 

vyjde vo vydavateľstve Böhlau Verlag v rámci edície Forschungen zum Römischen Recht. Z didaktických 

prác „Praktikum z rímskeho práva“, obsahujúce praktické prípady s riešeniami, ktoré sa u študentov 

teší dobrému ohlasu.   
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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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