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EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. 

číslo 3    roč. 3   10. říjen 2017      ISSN 2464-4889 

 

Vážení členové                                               

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

dovolujeme si Vám zaslat letošní třetí řádné číslo našeho bulletinu, ve kterém opět naleznete recenze 

a anotace celé řady nově vyšlých právněhistorických knih, obsahy několika právněhistorických časo-

pisů, pozvánky na konference, jakož i další informace z oblasti právní historie a římského práva. 

V tomto čísle opět otiskujeme rozhovor o budoucím vývoji právní historie a současné úrovni práv-

něhistorické vědy, tentokráte s prof. Ignácem Antonínem Hrdinou.  

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. Pří-

padně budeme rádi i za zasílání pozvánek na konference. Je možné zveřejnit i diskuzní příspěvky či 

kratší zamyšlení vztahující se k oblasti právní historie. 

 

Představenstvo Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Katarína Zavacká: Právne formy perzkúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938-
1945.  

Bratislava Veda, 2017, 190 s. 
(ISBN 978-80-224-1555-2) 

 
Recenzovaná publikace je další z velmi hodnotných prací K. Zavacké. 

Ukazuje v nich jak právo cílevědomé vytvářené a využívané k prová-

dění politických zločinů a svévolné potlačování základních morálních 

hodnot se stává „neprávem.“  

V úvodu knihy – Právne formy etc. – autorka uvádí, že k obsahové 

deformaci a popření tradičních hodnot evropského ústavního, 

správního a trestního práva docházelo v Německu již počátkem 

třicátých let minulého století, kdy se A. Hitler domohl moci.  

K. Zavacká rovněž připomíná, že k volání po uplatnění postihů bez 

standardního rámce demokratického právního, sociálního a politic-

kého myšlení zaznělo na Slovensku již v podobě požadavků Hlinkovy 

Slovenské lidové strany, která se dostala k moci koncem roku 1938 

a po vzniku Slovenského štátu se stala vůdčí silou v zemi. K prvním normám tohoto druhu patřilo již 

vládní nařízení č. 32 Sl.z. Ze dne 24. března 1939 o zaisťovacom uväzneni nepriateľov Slovenského 

štátu, které zmocňovalo ministra vnitra, aby uvalil vazbu na osoby, které svojí dosavadní činností 

vzbudily a vzbuzují vážnou obavu, že budou překážkou v budování Slovenského státu. Následně byl 

ministrem vnitra zřízen koncentrační tábor, v němž byli vězni povinni za velmi těžkých podmínek 

vykonávat nucené práce.  

Zásadním krokem k legální diferenciaci a diskriminaci občanů bylo určení definice pojmu Žid, obsaže-

ný ve vládním nařízení č. 63 Sl. z. Vynětím skupiny lidí z ochrany právního řádu na základě příslušnosti 

ke konkrétnímu náboženství a následném zákazu výkonu většiny druhů jejich zaměstnání pod hroz-

bou sankcí, byl porušen základní princip právního státu-rovnost před zákonem.  

V obdobném duchu pokračovala tvorba legislativy Slovenské štátu v roce 1940. Byl přijat ústavní zá-

kon č. 210/1940 Sl., z ktorým sa vláda splnomocňuje, aby činila opatrenia vo veciach arizácie (vstoupil 

do povědomí slovenských obyvatel jako kladivo na čarodějnice). Tento další zmocňovací zákon 

umožňoval vládě po jednoho roku činit veškerá potřebná opatření k vyloučení Židů ze slovenského 

hospodářského a sociálního života. Dal rovněž základ pro další trestněprávní opatření namířená proti 

Židům.  

Po napadení Sovětského svazu Německem v roce 1941 byl na Slovensku vyhlášen vstup Slovenska do 

branné pohotovosti a přijat zákon č. 166, který umožňoval zvýšené trestání podvratné činnosti za 

branné pohotovosti státu.  
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Obdobný charakter měla zákonná i správní opatření vydaná v dalších letech za trvání Slovenského 

štátu. Například v roce byl vydán zákon č. 215 Sl.z., který se týkal prioritního postavení Hlinkovy Slo-

venské lidové strany ve společnosti (tu zakotvoval již slovenská ústava - ústavní zákon č. 185/1939 

Sl.z ) a v roce 1943 byla vydána vyhláška ministra vnitra č. 119 o zákazu poslouchání „nepřátelského“ 

rozhlasu a možnosti postihovat provinilce jako nepřátele Slovenského štátu, přesněji řečeno Sloven-

ské republiky. Další normy upravovaly trestní postihy v oblasti zásobování a distribuce a „nevyhnutel-

ná“ obranná opatření, to vše na úkor občanů Slovenska.  

Autorka uvádí i obsah právní argumentace zachycené v důvodových zprávách předkladatelů a posu-

zovatelů zákonů a podrobuje analýze právní dokumenty vlády a dalších státních orgánů. Zároveň 

podrobně popisuje práci tehdejších slovenských médií, ale i médií zahraničních. K. Zavacké se podaři-

lo opět ukázat důsledky a podchytit zejména i příčiny, které vedly k tak hlubokému propadu v oblasti 

práva, právního myšlení a morálky.  

Předmětná práce, kterou lze doporučit nejen odborné veřejnosti, je dokladem nezbytnosti studia 

zvláště recentní historie, a zvláště historie právní k pochopení nedávné doby, která se někdy může 

jevit jako nepochopitelná.  

Karolina Adamová 

 

 

 

 

  



Strana | 4  

 

 

NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

VELKÉ DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ – PRÁVO  
Karolina Adamová, Karel Schelle, Antonín Lojek, Jaromír Tauchen 
  
ISBN 978-80-7432-749-0 
 
 
Paseka, Praha, 2017, 752 stran 

 

 

 

 

VZPOMÍNKY Z MÉHO ŽIVOTA 
Cyril Horáček 
 
ISBN 978-80-7422-577-2   
 
 
NLN - Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2017, 408 stran 

 

 

 

 

NESTOŘI ČESKÉ ADVOKACIE 
Toman Petr, Šebesta Ondřej 
  
ISBN 978-80-906571-0-6 
 
 
ČAK, Praha, 2016, 320 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 47/1 

 

 

STATĚ 
Petr Dostalík, Bohumil Poláček: Lex Rhodia de iactu a spo-
lečná havárie 

Kamila Stloukalová: Transitio ad plebem – případ Publia 
Clodia Pulchera 

Karel Malý: Poznámky k obecné části zákoníku Marie Te-
rezie Constitutio criminalis Theresiana 

Adriana Švecová: Beccariovský obrat ponímania trestného 
činu v konfrontácii s trestnoprávnou úpravou v Uhorsku a 
Habsburskej ríši v 18. a na začiatku 19. storočia 

Květoslav Růžička: Vývoj tuzemské právní úpravy rozhod-
čího řízení od roku 1949 

Milan Boroš: Spor o skutkovú podstatu trestného činu v 
päťdesiatych rokoch XX. storočia 

Michal Tomášek: Sedmdesát let nové japonské ústavy 

Tomáš Gábriš: „Súkromné právo“ a „bezštátne právo“ : 
Historické paralely k postmodernej situácii  

RECENZE 

Jiří Bílý: Christianizace římského antického státu. Stát – Právo – Náboženství – Společnost. Ostrava: 
KEY Publishing-Metropolitan University Prague Press, 2015, 523 s. (Michal Skřejpek) 

Josef Beňa – Tomáš Gábriš: Dejiny práva na Slovensku I (do roku 1918). Bratislava: Univerzita Ko-
menského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015. 298 s. (Michal Malatinský) 

Olaf Bruno Rader: Fridrich II. (Sicilan na císařském trůně). Praha: Argo, 2016, 383 s. (Radim Seltenre-
ich) 

Blanka Szeghyová: Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí. Bratislava: VEDA, 
2016, 188 s. (Jaromír Tauchen) 

Ignác Antonín Hrdina – Hedvika Kuchařová: Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové. Praha: 
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, 352 s. (Ladislav Soukup) 

Jaroslav Demko: Vývoj vodného práva na Slovensku. Ružomberok: Verbum – vydavatelství Katolické 
univerzity v Ružomberku, 2012, 107 s. (Michael Urban) 

ANOTACE A ZPRÁVY 

Thomas Olechowski: Rechtsgeschichte – Einführung in die historischen Grundlagen des Rechts. 
Wien: Facultas AG, 2016, 471 s. (Petra Skřejpková) 

Zpráva o zasedání mezinárodního vědeckého grémia projektu celosvětové výstavy „Magdeburské 
městské právo a evropská města středověku“ (Jiří Šouša) 

Plný text PHS č. 47/1 je dostupný na tomto odkazu: 
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=95717   

http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=95717
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Konference „Sexualität vor Gericht. Deviante geschlechtliche Praktiken und deren Verfol-

gung vom 14. bis zum 19. Jahrhundert“ 
 

Katedře dějin státu a práva brněnské právnické fakulty se v loňském roce podařilo navázat úzkou 

spolupráci s okruhem právních a obecných historiků kolem prof. Gerharda Ammerera z Paris Lodron 

Universität Salzburg a prof. Gerharda Fritze z Pädagogische Hochschule Schwäbisch-Gmünd, jejímž 

výsledkem bylo uspořádání třídenní mezinárodní konference ve dnech 21. – 23. září 2017 na půdě 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity věnované historii stíhání sexuálních trestných činů ve stře-

dověku a v raném novověku.  

Jednání konference otevřel vedoucí Katedry dějin státu a práva brněnské právnické fakulty prof. 

JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., který přítomné hosty přivítal a vyzdvihl význam navázané spolupráce pro 

další rozvoj vzájemných vztahů mezi jednotlivými pořádajícími pracovišti v oblasti výzkumu dějin 

trestního práva. Následující konferenční příspěvky odezněly postupně v němčině nebo v angličtině ve 

čtyřech blocích:  

• Karl Härter (Frankfurt/Main): … die unwiderstehliche Allmacht des Geschlechtstriebes: Poli-

ceygesetzgebung und sexuelle Devianz zwischen Kriminalisierung, Disziplinierung und Libera-

lisierung 
 

• Wolfgang Wüst (Erlangen-Nürnberg): Sexualität und gute Policey. Frühmoderne Ordnungen 

für Huren, Hebammen, Ehebrecher und Alkoholiker in Süddeutschland  
 

• Miroslav Lysý (Pressburg): Die Äußerungen der christlichen Moral, des Ideals der Keuschheit 

und der antisexuellen Delikten in Vorschriften des Hochmittelalters  
 

• Alica Křápková (Brünn): Sexual Offences in Czech Municipal Books in the Early Modern Period 
 

• Blanka Szeghyová (Pressburg): Sexual Offences in the Early Modern Towns of Hungary 
 

• Gerhard Fritz (Schwäbisch-Gmünd): Hini zum teufel mit solchen unreinen leuten! - Was ist er-

laubt und was ist verboten? Grenzen sexueller Devianz in der Chronik der Grafen von Zim-

mern (um 1550)  
 

• Alfred Stefan Weiß (Salzburg): Verbotene Sexualität in frühneuzeitlichen Spitälern 
 

• Peter Dinzelbacher (Werfen i. P.): Kannte das mittelalterliche Rechtsdenken 'Unzucht mit 

Kindern'?  
 

• Andrea Griesebner u. Susanne Hehenberger (Wien): Scheidungsgrund Sexualität: deviante 

und außereheliche sexuelle Praktiken als Argument in frühneuzeitlichen Eheverfahren 
 

• Sašo Jerše (Laibach): In vino crimen sodomitiae. Ein Gerichtsprozess wegen Homosexualität 

vor dem Landgericht Gutenhaag in der Untersteiermark im Jahr 1749 
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• Petr Kreuz (Prag): Die schwere Sexualdeliquenz vor den böhmischen Stadtgerichten im 16. 

und zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
 

• Gerhard Ammerer (Salzburg): Das Delikt der Fornikation und dessen Bestrafung 
 

• Elke Hammer-Luza (Graz): Weil es schon der dritte Fall gewesen sey. Das Delikt des Kind-

smordes und seine Motive in Österreich von der Frühen Neuzeit bis zur Mitte des 19. Jahr-

hunderts 
 

• Robert Jütte (Stuttgart): Bey solcher Gelegenheit treiben sie offt selber mit Christinnen Un-

zucht – Verbotene interreligiöse Sexualkontakte in der Frühen Neuzeit 
 

• Claudia Ulbrich (Berlin): Sexuelle Devianz im Milieu der Wanderschauspieler 

Diskuze mezi účastníky probíhala nejen v rámci konferenčního jednání samotného, nýbrž i po jeho 

skončení při společné slavnostní večeři a dalším doprovodném programu, do kterého byla vzhledem 

k obsahovému zaměření konference zařazena prohlídka kasemat hradu Špilberk, kostnice pod koste-

lem sv. Jakuba či kapucínské hrobky. 

S jednotlivými příspěvky z konference se bude moci odborná i laická veřejnost seznámit v příštím 

roce v konferenčním sborníku, který vyjde ve Vídni v nakladatelství Rakouské akademie věd. 
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15th Annual Conference for the International Society for Neoplatonic Studies 
 

V slunné letní Olomouci se konala ve dnech 14. – 17. června 2017, pro právníka tak trochu jiná, mezi-

národní konference. Centrum pro práci s renesančními texty (http://www.renesancni-

texty.upol.cz/konference) při Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci hostilo Mezinárodní 

společnost pro studium neoplatonismu, International Society for Neoplatonic Studies (ISNS). ISNS 

pořádá své konference pravidelně každým rokem po celém světě, a právě v roce 2017 se uskutečnila 

v Olomouci.  

Rektor univerzity Palackého v Olomouci, prof. Jaroslav Miller, se přivítal s organizátory akce, prof. 

Johnem F. Finamorem a doc. Tomášem Nejeschlebou. Pro vyšší počet účastníků a z důvodu rozlišení 

specializací se průběh konference odehrával v dílčích paralelně probíhajících sekcích, které měly 

vskutku nabitý program od rána do večera.  

A jaká témata byla přednesena? Celý program můžete nalézt na webu: http://isns.upol.cz/   

Z názvů sekcí lze vybrat některé: metafyzika a estetika v neoplatonismu; mýty, mystéria a exegetická 

praxe v neoplatonské tradici; čas a prostor v neoplatonismu; duše, soteriologie a eschatologie v pla-

tonismu; muž a žena v neoplatonismu; sebe-konstituování a sebe-poznání v neoplatonické tradici; 

příroda a substance v pozdní antice; neoplatonismus ve střední Evropě mezi 15. a 17. stoletím; neo-

platonismus v islámském světě: židovství, křesťanství a Muslimové; platonismus v době impéria: 

hermetismus, gnosticismus a chaldejská orákula; metafyzika, věda, náboženství.  

Z konkrétních příspěvků, jež zde odezněly, mne zaujal příspěvek Hanny Gentily z britského Warbur-

ského institutu, v němž srovnávala povahu lásky u renesančních filozofů, Marsilia Ficina, Giovanniho 

Pika della Mirandola a jeho synovce Gianfrancesca Pika della Mirandola. Na její příspěvek navazovala 

prof. Angie Hobbs z Univerzity v Sheffieldu s podobným tématem, avšak zaměřila se jen na koncept 

lásky u Ficina. O lásce pojednává jako o principu, který je spojující, sympatickou silou ve světě. Tímto 

principem soudržnosti se inspiroval později Izák Newton, když přinesl světu objev zemské přitažlivosti 

(gravitační síly).  

Poněkud nezvykle zapůsobil příspěvek Stephena Lahey z Univerzity v Nebrasce (Lincoln), který refe-

roval o moravské osobnosti, Stanislavovi (Stanislaus) ze Znojma. Analyzoval jeho dílo Commentary on 

De Universalibus z pohledu Wyclifovy nauky.  

Jak se projevoval neoplatonismus u Jana Amose Komenského, tím se zabývali mladí badatelé kome-

niologického oddělení Akademie věd, Jan Čížek a Petr Pavlas. Jestliže jako právníci znáte Sluneční stát 

od Tommase Campanelly, pak věřte, že i on je ovlivněn neoplatonismem a právě jeho dílo je proká-

zaným inspiračním zdrojem pro Komenského.  

Proč může být filozofická konference přitažlivá i pro právníka?  

Můžete zde načerpat inspiraci a získat pochopení interdisciplinárních souvislostí, což umožní jiný úhel 

pohledu a prohloubení. Samotný průběh konference včetně společenských programů umožnil účast-

níkům navzájem konzultovat problematiku, jež se u každého vyjevuje na obzoru badatelského zájmu. 

Obzvlášť platonismus, resp. neoplatonismus je pro evropské myšlení zásadní a rovněž je možným 

komunikačním prostředkem napříč náboženstvími. Nakonec zjistíte, jak velmi je neoplatonismus tole-

rantní a plně koreluje s aktuální kulturní i filozofickou pluralitou.  

http://isns.upol.cz/
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Jestliže se v právu zabýváte například lidskými právy a lidskou důstojností nebo subjekty v právu, 

pochopitelně se analýzou těchto pojmů dopracováváte k otázce, kdo je člověk, nebo co je lidské, co 

je přirozenost. Tyto pojmy antika řešila a v průběhu staletí se používaly v různých konotacích a vý-

znamech. Dostáváte se zdánlivě mimo právo. Avšak co je právo?  

Dalším přitažlivým tematickým okruhem může být proporcionalita trojnosti, která se objevuje v neo-

platonismu například u rozlišení tří rovin světa. Moderními slovy bychom toto rozdělení mohli nazvat 

jako rovina fyzická, metafyzická a hyperfyzická. Trojnost je stabilní struktura a občas se objevuje také 

v právu, ačkoliv dialektická dualita převažuje.  

Pro mne jako právničku byla tato filozofická konference nesmírně občerstvující a napříště vím, že 

není nutno se obávat, že byste nerozuměli.  

Olga Rosenkranzová 
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Rozhovor 

s prof. JUDr. Ignácem Antonínem Hrdinou, DrSc., O.Praem. 

 

Kam se budou právní historie a římské právo podle Vás ubírat v blízké budoucnosti?  

(Mají-li tedy nějakou budoucnost?) 

Já bych zodpovězení této otázky rozdě-

lil na dvě části. Pokud jde o právní his-

torii, ta by měla mít své pevné místo 

při výuce práva už proto, aby studenti 

práv měli plastickou představu o tom, 

jak se právo v historii utvářelo (že ne-

spadlo z nebe), že mnohé z toho, co se 

vydává za novinku, už tady bylo (a ně-

kdy i v dokonalejší podobě) atd. atd. – 

nehledě k tomu, že přiměřená znalost 

dějin vůbec a právních dějin zvláště 

patří nezbytně k profilu kultivovaného 

právníka. Známá jsou slova z románu 

Waltera Scotta o zednících versus ar-

chitektech práva.  

Ale na to jako by se dnes nechtělo 

slyšet. Jako by se chtělo vychovávat v 

oblasti práva určité (s prominutím) 

„fach-idioty“, kteří dobře znají zvole-

nou úzkou výseč platného práva a příliš 

nad ním nefilosofují; v medicíně se 

tomu s despektem říká „doktor přes 

jednu nosní dírku“. Jako by se chtělo 

vychovávat služebníky moci, kteří ne-

budou těm, jimž slouží, chtít (a ani 

umět) nahlížet do jejich kuchyně. Proto 

ty jinak obtížně pochopitelné útoky na právní dějiny a snaha o omezení či úplné zrušení jejich výuky 

na právnických fakultách, a to bohužel nejen u nás. Cui bono?  

Poněkud odlišná je situace v právu římském. Zde lze sotva namítat, že jeho znalost je pro právníka 

právě tak málo potřebná, jako je pro něj zbytečná znalost Chammurapiho zákoníku nebo Obnovené-

ho zřízení zemského. Římské právo žije v institutech moderních občanských zákoníků. Budoucnost 

římského práva na právnických fakultách proto vidím především v užší vazbě jeho traktování na vyu-

čování občanského práva, což (mimo jiné) vyjeví posluchačům smysl jeho výuky – vidět platné občan-

ské právo v kontinuitě jeho vývoje už od nejstarších dob. To je jistě pro pedagoga náročnější: v opti-

málním případě by se totiž měl romanista dobře orientovat v občanském právu (být tak trochu civilis-

tou), ale i opačně dobrý civilista by se měl umět obstojně orientovat v právu římském (být tak trochu 

romanistou). A pokud jde o samotné římské právo: nenalezne-li se nějaký nový, dosud neznámý sta- 
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rověký pramen římského práva, jako byly např. v 19. stol. Gaiovy Instituce, což lze považovat za málo 

pravděpodobné, sotva lze (u nás od dob Leopolda Heyrovského) od recentní římskoprávní vědy oče-

kávat nějaké převratné novum. Kde jsou ale stále ještě rezervy je oblast recepce římského práva – jak 

právem kanonickým, tak světským, včetně velice zajímavých otázek po vlivu římského práva a jeho 

recepčních škol na utváření moderní obecné teorie práva. 

 

Jak hodnotíte současnou úroveň historickoprávní vědy a úroveň současné mladé generace právních 

historiků, zejména doktorandů? 

Pokud jde o mladé právní historiky na právnických fakultách (a asi jen tam se historická právní věda 

pěstuje), nemám dost slov chvály. Poznal jsem situaci na katedrách právních dějin (ať se nazývají 

jakkoli – prostě tam, kde se právní dějiny přednášejí) na všech právnických fakultách veřejnoprávních 

univerzit v Čechách a na Moravě (Praha, Plzeň, Brno a Olomouc), a také na právnické fakultě Trnav-

ské univerzity na Slovensku. Obdivuji se tamním mladým vyučujícím, kteří za nestydatě nízké platy 

(což se samozřejmě netýká jen právních historiků) podávají vynikající vědecko-pedagogické výsledky: 

kromě vlastní práce se studenty publikují, vystupují na kongresech, čerpají prostředky z grantů, 

účastní se vědeckých projektů apod. A když ze studenta vychovají právníka a ten se uplatní v justici 

nebo advokacii, má několikanásobně vyšší příjem než jeho bývalý učitel. K tomu lze připočíst zbyteč-

né obtíže, které jim (jakožto potenciálním konkurentům) tu a tam bývají činěny na cestě k docentuře; 

z vlastní zkušenosti vím, o čem je řeč.  

Nejsem romanista a vlastně ani čistý právní historik – jsem především kanonista, a jen v tomto oboru 

se mohu k úrovni předkládaných vědeckých výstupů fundovaně vyjadřovat. Ale prakticky všude tam, 

kde jsem tu možnost měl, nemám o vysoké úrovni našich mladých právních historiků žádné pochyb-

nosti.  

U doktorandů je tomu podobně: málokdo, kdo se bude chtít živit advokacií, bude psát disertační prá-

ci na téma z právní historie. Spíše půjde opět o nadšence pro historickou právní vědu; a nadšení pro 

zvolený obor je přece důležitým (byť samozřejmě nikoli jediným) předpokladem pro dosažení vynika-

jících vědeckých výsledků. A naší právní vědě přeji, aby těm stávajícím nadšencům jejich elán (na-

vzdory všemu) vydržel, a aby je následovali i další.  

Závěrem se sluší poděkovat instituci, která si v oblasti právních dějin u nás získala profilující postave-

ní: Evropské společnosti pro právní dějiny (The European Society for History of Law) a zejména jejím 

„otcům-zakladatelům“, docentům na Katedře dějin státu a práva brněnské právnické fakulty Masary-

kovy univerzity, pánům Karlu Schellemu a Jaromíru Tauchenovi. Svou autoritou si získala postavení 

jakési nepsané profesní komory právních historiků. Díky jejímu pravidelně vydávanému Bulletinu jsou 

členové společnosti informováni o dění v oblasti právních dějin jak u nás, tak v zahraničí, jsou sezna-

mováni s významnými výstupy tuzemských i zahraničních kongresů a konferencí, mají možnost v něm 

publikovat apod. A přirozeně v této souvislosti nelze nezmínit monumentální ediční dílo, které je 

jejich zásluhou, a sice mnohosvazkovou Encyklopedii českých právních dějin, kterou od roku 2015 

vydávají ve spolupráci s Evropskou společností pro právní dějiny. Jde nejen o počin, který naši disci-

plínu skvěle reprezentuje před odbornou veřejností, ale také pomůckou, bez níž se neobjede nikdo, 

kdo se českými právními dějinami bude zabývat. Upřímně blahopřeji!  

  



Strana | 13  

 

 

POZVÁNKY NA KONFERENCE 
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Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 

si Vás dovoluje pozvat na konferenci 

 

 
 

DNY PRÁVA – DAYS OF LAW 2017 

sekci Katedry dějin státu a práva s názvem 

„(Re-)kodifikace úspěšné a neúspěšné“, 

 
která se bude konat ve dnech 9. a 10. listopadu 2017.  

 

V roce 1937 byl zákonodárným orgánům předložen k pojednávání vládní návrh občanského zákoníku, 

známý jako Osnova 1937. Politické události let následujících i let poválečných však tento návrh odsu-

nuly do zapomnění. Určitý návrat k ní přinesly až práce na OZ 2012. Cílem sekce je připomenout si 80. 

výročí této osnovy, ale i všech dalších kodifikačních snah od antiky po současnost, které se z různých 

důvodů neosvědčily, nebo naopak osvědčily. 

 

Místo konání: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Veveří 70 

Kontaktní e-mail: dp2017-dejiny@law.muni.cz  

Přihláška: http://www.dnyprava.cz/content/cs/prihlaska/ 

  

http://www.dnyprava.cz/content/cs/prihlaska/
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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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