
Strana | 1  

 

 

 

 

BULLETIN 
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číslo 3    roč. 6   1. říjen 2020      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 nalezne-

te celou řadu informací z oblasti právní historie 

a římského práva. 

Bohužel z důvodu pandemie COVID-19 bylo 

několik konferencí zrušeno, resp. nové nejsou 

organizovány, v posledním období výrazně 

ubylo nově vydaných právněhistorických knih a 

i redakce obdržela mnohem méně příspěvků 

k uveřejnění, než bývalo obvyklé. Z tohoto dů-

vodu není třetí číslo našeho bulletinu tak ob-

sáhlé, jak jste běžně zvyklí. 

 

 

 

 

 

 

 

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 diskusní příspěvky či kratší zamyšlení vztahují-

cí se k oblasti právní historie. 

Představenstvo  

Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s.
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

ÚSTAVA A ÚSTAVNÍ SYSTÉM MEZIVÁLEČNÉHO  
ČESKOSLOVENSKA 
Karel Schelle, Jozef Beňa, Jaromír Tauchen, Ladislav Vojáček,  
Tomáš Langášek a kol. 
  
ISBN 978-80-7418-330-0 
 
KEY Publishing, Ostrava, 2020, 931 stran 

 

 

 

 

INTERPRETAČNÍ ÚSKALÍ JUSTINIÁNSKÝCH DIGEST 
Kamila Stloukalová, Marek Novák, Dominik Macek, Jan Ullmann 
 
ISBN 978-80-87284-82-7 
 
 
Auditorium, Praha, 2020, 104 stran 

 

 

 

 

PRAKTIKUM K DEJINÁM ŠTÁTU A PRÁVA NA SLOVENSKU I. 
(OD NAJSTARŠÍCH ČIAS DO ROKU 1848) 
Miriam Laclavíková, Adriana Švecová  
 
ISBN 978-80-568-0334-9 
 
 
Typi Universitatis Tyrnaviensis a VEDA, Trnava, 2020, 227 stran 
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PREZIDENT LIDSKOSTI. ŽIVOTNÍ OSUDY EMILA HÁCHY 
Vít Machálek 
  
ISBN 978-80-200-3056-6 
 
 
Academia, Praha, 2019, 860 stran 

 

 

 

 

KRIMINÁLNÍ PŘÍPADY A AFÉRY Z PLZNĚ A OKOLÍ  
OD ROKU 1377 
Karel Řeháček a kol. 
  
ISBN 978-80-7640-014-6 
 
 
Starý most s.r.o., Plzeň, 2020, 208 stran 

 

 

 

 
PRÁVNY PORIADOK ČESKOSLOVENSKA  
V ROKOCH 1948–1989 
Martin Skaloš 
 
ISBN 978-80-557-1679-4 
 
 
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 
2020, 368 stran 
 

 

 

 

DOMŮ, A ZA SVOBODOU. ROLE ČESKOSLOVENSKA  
V MIGRACÍCH OBYVATEL POLSKA V LETECH 1945–1948 
Jiří Friedl 
  
ISBN 978-80-7286-353-2 
 
 
Historický ústav AV, Praha, 2020, 463 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 50/2 

 

 

STUDIE 
 

Leonid Kofanov: Composizione, lectio e competenze del 
senatus alto-repubblicano   

Lyuba Radulova: Alcune osservazioni sulle leges sumptu-
ariae nel quadro delle campagne elettorali di età repub-
blicana  

Osvaldo Sacchi: La nozione di ager privatus nella libera res 
publica e nella costruzione giuridico-istituzionale del cir-
colo scipionico   

David Termer: Soudnictví v provincii Dalmatia. Obecný 
přehled a vybrané otázky rozhodování hraničních sporů   

Jan Kosek: Nesuďte, abyste nebyli souzeni (Právo trestat v 
románu Vzkříšení a v dalších textech křesťanského anar-
chisty Lva Tolstého)  

Radim Seltenreich: Osobní, nebo státní svědomí?! Mel-
villovo pozdní dílo Billy Budd aneb proces proti „švarnému 
námořníkovi“ 

 

STUDENTSKÉ PRÁCE 

Tereza Blažková: Pracovní právo ve světle kodifikace se zřetelem k jeho zásadám 
 

KRONIKA 

In Memory of Hans Ankum, a Scholar and a Friend (Konstantin Tanev) 
 

RECENZE 

Skřejpek, M. (ed.). Digesta seu Pandectae. Tomus II. Liber XVI–XXXV. Fragmenta selecta / Digesta 
neboli Pandekty. Svazek II. Kniha XVI–XXXV. Vybrané části (Petr Bělovský)   

Hájková, D. – Horák, P. – Kessler, V. – Michela, M. (eds.). Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v 
meziválečném Československu (Dominik Macek) 

ZPRÁVY 

100 let od přijetí Ústavní listiny Československé republiky. Historické, politické a právní souvislosti 
(Lukáš Blažek, Tereza Blažková)   

Veřejná část vědeckého semináře Rekonstrukce politického procesu 50. let (Daniela Králíková)   

Zpráva z vědecké konference „Právo v měnícím se světě (30 let: Retrospektiva 1989–2019  
– Perspektiva 2020–2050)“ (Katarzyna Žák Krzyžanková)  

Plný text PHS č. 50/2 je dostupný na tomto odkazu: https://karolinum.cz/data/cascislo/8384/PHS_50_2.pdf  

https://karolinum.cz/data/cascislo/8384/PHS_50_2.pdf
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů 
 

Ve středu 16. září 2020 hostila Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity již 

tradiční konferenci zaměřenou především na mladé talenty v oborech římského práva a právních 

dějin. Většinu příspěvků přednesli doktorští studenti z českých a slovenských právnických fakult, 

avšak zapojili se i postdoktorandští výzkumníci a také několik magisterských studentů, kteří dlouho-

době spolupracují právě s brněnskou katedrou. Konference byla tentokrát rozdělena na dvě sekce – 

sekci římského práva a starších právních dějin a sekci moderních právních dějin, přičemž v obou sek-

cích se sešlo velké množství příspěvků, z nichž se tato zpráva pokusí zmínit alespoň některé. 

Konferenci zahájil úvodním projevem doc. Jaromír Tauchen, vedoucí pořádající katedry. Posléze se již 

účastníci rozdělili do sekcí a následoval první blok přednášek. Ze starších dějin lze zmínit například 

příspěvky dr. Jakuba Razima o rituálech mezního práva v přemyslovské éře, dr. Josefa Vacka o Ape-

lačním soudu a pramenech umožňujících poznávání jeho činnosti, Mgr. Aleny Korábové o sexuálních 

trestných činech ve středověku a řadu dalších. V moderní sekci se pak představili kupříkladu plzeňský 

doktorand Mgr. Vojtěch Vrba, který hovořil o českém přístavním pásmu v Hamburku, dr. Pavel Opat, 

který analyzoval problematiku soukromé žaloby v trestním řízení či magisterský student Jakub Novák, 

jehož příspěvek byl zaměřen na právní postavení žen v československých legiích v Rusku. 

I druhá sekce následující po krátké přestávce byla neméně zajímavá. V moderní sekci vystoupila na-

příklad pražská dvojice složená z doc. Jiřího Šouši a Mgr. Terezy Blažkové, kteří hovořili o konfiskaci 

v první polovině 20. století. Dále se představil např. Mgr. Jan Macura s tématikou přípravy kartelové-

ho zákona či dr. Martin Cempírek, který se zabýval vydržením lesních pozemků. Druhá sekce byla 

v tomto bloku zaměřena především římskoprávně. Mezi vystupujícími byli např. Mgr. Lucie Mrázková, 

která se dogmaticky zaměřila na přípustnost konceptu držby práva v prostředí římského práva, Mgr. 

Alžbeta Sztuková s příspěvkem o actio de effusis et deiectis a Mgr. Václav Dvorský, jehož tématem 

bylo postavení vkladatelů v římském bankovnictví. Vystoupil však také například další z brněnských 

magisterských studentů, Jan Tranžík, který hovořil o institutu levirátního manželství. 

Závěrečný blok pak přinesl například příspěvek dr. Alexandry Letkové z banskobystrické fakulty zamě-

řený na otázku chápání SNP v kolektivním uvažování Slováků, příspěvek dr. Ingrid Lanczové o právní 

úpravě očkování v Uhersku či příspěvek Milana Dobeše o institutu příživnictví v socialistickém právu. 

Na konferenční příspěvky závěrem navázala habilitační přednáška dr. Ondřeje Horáka, která nesla 

název „K. A. Martini a první moderní kodifikace soukromého práva“. V ní dr. Horák umě spojil výklad 

o životě významného rakouského právníka konce 18. století s představením jeho nejvýznamnějšího 

díla – Haličského občanského zákoníku, který byl přímým předchůdcem pozdějšího Všeobecného 

zákoníku občanského. Habilitační přednášky se účastnila široká odborná veřejnost, a to nikoli pouze 

z řad právních historiků, ale také například i právních teoretiků a právních filozofů, což přispělo 

k bohaté diskusi, která po poutavé habilitační přednášce následovala. 
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Závěrem lze konstatovat, že i letošní ročník této právněhistorické konference byl velice úspěšným a 

vynikal kvalitou i kvantitou příspěvků. Především však umožnil mladým právním historikům a roma-

nistům načerpat zkušenosti, seznámit se s kolegy z jiných fakult a představit svůj výzkum širšímu pu-

bliku. Nezbývá tedy než doufat, že i v budoucnu se bude v tradici právněhistorických doktorandských 

konferencí úspěšně pokračovat. 

 

Štěpán Burda 
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(Foto: Hana Čejková)  
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HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKA PRO ODBORNOU VEŘEJNOST 

JUDR. MGR. ONDŘEJE HORÁKA, PH.D. 

 

V rámci VIII. Česko-slovenského právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů se dne 16. 

září 2020 konala habilitační přednáška Ondřeje Horáka, která nesla název „K. A. Martini a první mo-

derní kodifikace soukromého práva“. Jak již napovídá její název, výklad byl rozvržen do dvou prová-

zaných částí. Biografická část byla věnována přední osobnosti rakouského osvícenství, tyrolskému 

rodákovi Karlu Antonu Martinimu (1726–1800), právníku, univerzitnímu profesorovi, reformátorovi v 

oblasti vzdělávání a v neposlední řadě jedné z hlavních osobností podílejících se na vzniku Všeobec-

ného občanského zákoníku (ABGB). 

Tematická část byla zaměřena právě na Martiniho podíl na kodifikaci česko-rakouského soukromého 

práva a zejména na tzv. Martiniho osnovu, která byla po drobných úpravách vyhlášena v roce 1797 

jako občanský zákoník v západní Haliči a krátce nato také ve východní Haliči (včetně Bukoviny), úze-

mích získaných nedlouho předtím Rakouskem při tzv. trojím dělení Polska. Haličský občanský zákoník 

(GBGB), jehož 222. výročí účinnosti si letos připomínáme, bývá oprávněně označován jako první mo-

derní evropská kodifikace soukromého práva. Na konkrétních příkladech se přednášející zamýšlel nad 

myšlenkami a pravidly, v jejichž pozadí stál Martini, zejména nad vyplňováním mezer v zákoně (§ 10 

současného OZ), ale i nad věcí v právním smyslu, vyvlastněním či nabytím od neoprávněného. Upo-

zornil také na inspirativnost dědickoprávní úpravy, která vykazuje největší obsahovou shodu se sou-

časným občanským zákoníkem (větší než u meziválečných osnov, které se staly hlavními východisky 

nedávné rekodifikace). Netradiční výklad, který propojil dějiny soukromého práva, brněnskou norma-

tivní školu i platné právo, našel mezi přítomnými vděčné posluchače.  
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 (Foto: Hana Čejková)  
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Rozhovor s doc. Mgr. Davidem Kalhousem, Ph.D. 

 

 

 
 
 

Působíte na Ústavu pomocných věd historických FF MU jakožto vedoucí pracovní skupiny 

pro komplexní analýzu historických pramenů. Můžete čtenářům přiblížit, čím se skupina 

v současné době zabývá a nakolik dochází v její práci k přesahům do oblasti, kterou máme 

tradičně spojenu s právními dějinami? 

Tento vznešený název shrnuje primárně moje aktivity a aktivity mého přítele a kolegy Lukáše 

Reitingera. Jeho náplň je momentálně dána řešením grantového projektu Grantové agentury 

České republiky, jehož cílem je dát vládnutí středověkého panovníka nejenom časovou, ale i 

prostorovou dimenzi, a to na příkladě vlády Přemysla Otakara II. (1252-1278). Inspirací mi 

byla četba knih Eckharta Müller-Mertense, který si kdysi položil otázku, co počít s okamžiky, 

kdy nemáme jasně doloženo, kde a kdy panovník pobýval. Díky tomu dosti zásadně zahustil 

množství informací, které máme o vazbách jednotlivých římskoněmeckých císařů na určité 

regiony. Jeho žáci pak kladené otázky dále precizovali. Berlínský historik svou metodu testo-

val na panovnících 10.-11. století, nás s Lukášem zajímalo, zda je tato metoda nosná i pro 

pozdější období a pro vládce spíše regionální. Přemysl Otakar II. se přímo nabízel, neboť 

množství jím vydávaných listin zhruba odpovídalo množství listin z kanceláří Otonů a Sálců. 

Pokud pojmeme dějiny práva jako určitou podmnožinu dějin správy a moci, pak náš výzkum 

slibuje přinést zajímavé informace i pro právní historiky, neboť ukáže, jak konkrétně Přemysl  
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II. vládnul, kde např. vydával nejvíce dokumentů pro určitou oblast, jakými pravidly se řídilo 

jeho objíždění země a jak se tato pravidla měnila v čase. 

Vidíte někde prostor k dalšímu prohloubení spolupráce s právními historiky? 

Nepochybně. V posledních 15 letech probíhá intenzivní debata o české společnosti přemys-

lovské doby, avšak z diskuse jako kdyby vypadlo 13. století, většina textů se soustředila na 

snáze zmapovatelné 11.-12. století. Diskuse se navíc nese ve velmi polemickém duchu. Co 

postrádám, jsou dílčí analýzy jednotlivých klíčových témat (výraznou výjimkou je úvodní mo-

nografie L. Jana o správě Moravy ve 12.-13. st.), která mají značný přesah do dějin správy a 

práva. Týká se to např. hmotného práva, případně zformování a proměn správy Čech, ale 

také mnoha dalších otázek. Bez spolupráce s právními historiky nebude možné pokročit dále, 

bude to ale muset být právní historie, která bude reflektovat také poznatky antropologie 

práva. 

Jak vnímáte současnost a budoucnost právní medievistiky z pozice člověka, který se sice 

pohybuje mimo právnické fakulty, avšak při studiu českého středověku se nevyhý-

bá právněhistorickým tématům jako je např. fenomén „státnosti“? 

Z praktického hlediska jsem velmi skeptický. Na právnických fakultách nejenom v ČR dochází 

k pomalému vytěsňování historických disciplín. Zároveň i v jejich rámci dostávají výraznější 

prostor spíše novější dějiny. Kromě toho se vytrácí dovednosti, které jsou pro studium star-

ších právních dějin nutné – nebo by aspoň být měly, jako je znalost latiny. To vše za situace, 

kdy komunistický režim v 70.-80. letech 20. století neumožnil adekvátní náhradu velkých 

jmen právní historie, z nichž část již dříve odsunul na okraj (F. Čáda). Přesto se i za této situa-

ce vyprofilovala skupinka badatelů střední a mladší generace (namátkou D. Janiš a J. Janišo-

vá, M. Starý, V. Knoll, N. Štachová, J. Razim), která přináší skutečně původní výzkum, a nikoli 

jen třetiřadé kompilace. 

Čím se podle Vás mohou vzájemně obohatit historiografie „obecná“ a právní, které se u 

nás namnoze uzavírají do sebe, spíše než že by programově usilovaly o multidisciplinaritu? 

Obecně jsem skeptický k přílišnému škatulkování. Nakolik je otázka „státnosti“ nadhozená 

výše právněhistorická? Jistě, zajímají se o ni právní historikové, nicméně ve stejné míře je 

důležitá pro celou řadu dalších disciplín, které ji nahlížejí z různých perspektiv včetně např. 

archeologie. Nikdo z nás se nikdy nestane expertem ve všech historických disciplínách a obo-

rech, jejichž znalost by se nám hodila (antropologie, sociologie, digital humanities), každý 

podvědomě tíhneme k určitým pracovním postupům, metodologiím a oborům – mou slabi-

nou jsou např. dějiny umění, lépe se orientují v archeologii. Každopádně považuji za důležité, 

aby sporu sousedící obory komunikovaly, abychom my, badatelé, byli schopni základní orien-

tace u „sousedů“, a to jak v oblasti metod, tak konkrétních kritických diskusí a aby probíhala 

intenzivní osobní komunikace nad společnými badatelskými tématy.  
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Protože jste pobýval delší čas v zahraničí, kde jste se věnoval výzkumným projektům, mohl 

byste se podělit o zkušenosti s tím, jak se jinde pěstuje excelentní věda? 

Ač to nemusí působit důležitě, významná je kontinuita kontaktů a také kvalita administrativ-

ního zázemí. Obě veličiny se však u nás stále zlepšují. Čeho se naopak obávám, je aby nako-

nec administrace nenabyla takové složitosti, aby nepohltila více prostoru než samotné bádá-

ní a výuka. Kultura nedůvěry, která začíná převažovat, tomu nahrává. Přitom vlastně ani není 

ekonomická, protože úspory na ceně propisky vyvažuje hodinami práce administrativního 

aparátu, a ty v konečném důsledku stojí více, než kolik se uspoří. 

V čem se podle vás asi nejvíce liší akademické prostředí v ČR a v cizině? 

Minimálně v humanitních oborech převažuje imbreeding a určitá uzavřenost vůči zahraničí, 

kde se komplex méněcennosti podivně mísí s mesiášstvím – máme představu, že všechno 

děláme lépe, jen zůstáváme nepochopeni. (Není to zcela neopodstatněné – naše psaní je jiné 

a přejít do dnes převažujícího anglického odborného diskursu neznamená jen nahrazovat 

české slovo anglickým, ale také strukturovat text odlišně.) Pokračovat ve studiu doktorském 

jinde, než člověk absolvoval studium magisterské, není stále vnímáno jako přidaná hodnota, 

ale spíše jako chyba, jež se navíc danému jedinci vymstí, neboť místo budování pozic 

v systému svou pozornost věnuje primárně „jen“ badatelské činnosti. Zároveň se vyžaduje za 

východní plat světová věda; hodnocení vědy klade důraz na krátkodechost místo badatelské 

kontinuity a dlouhodobých cílů. Stejně vražedné je přenášení publikačních standardů úzké 

skupiny na ostatní obory, které škodí nejenom humanitním oborům.  
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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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