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Vážení členové                        

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

dovolujeme si Vám zaslat letošní třetí 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 zpracovala Lenka Šmídová Malárová bio-

grafický medailon Gustava Friedricha (*1871–

†1943). 

Chtěli bychom Vás také upozornit na časopis 

pro dějiny raného novověku Opera Historica, 

ve kterém lze nalézt také řadu článků s práv-

něhistorickou tématikou. Časopis vychází elek-

tronicky a naleznete ho na této adrese: 

https://www.opera-historica.com/  

Po nějaké době bychom Vás opět chtěli sezná-

mit s články našeho člena Lukáše Králíka, které 

mají teoreticko a historickoprávní dosah: 

− Autorskoprávní ochrana judikatury. Ju-

risprudence, 2020, č. 1, s. 15-25; 

− Hromadné zveřejňování soudních rozhod-

nutí. Právník, 2020, č. 6, s. 491-511; 

− Od eStátu k lepší justici. Právní rádce, 2020, 

č. 3, s. 9. 

Chtěli bychom všechny členy i nečleny Evrop-

ské společnosti pro právní dějiny vyzvat, aby 

sami přispěli do tohoto bulletinu; především 

oceníme zprávy z konferencí, recenze či ano-

tace knih. Případně budeme rádi i za zasílání 

pozvánek na konference. Je možné zveřejnit i 

diskusní příspěvky 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 mož-

nost získat aktuální informace z našeho oboru.  

Naleznete ji na odkazu: 

 https://www.face-

book.com/groups/271287786103/  

Představenstvo  

Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 

https://www.opera-historica.com/
http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/autorskopravni-ochrana-judikatury.m-415.html
http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/autorskopravni-ochrana-judikatury.m-415.html
http://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik,%20https:/www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/o-hromadne-zverejnovani-soudnich-rozhodnuti
http://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik,%20https:/www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/o-hromadne-zverejnovani-soudnich-rozhodnuti
https://ictrevue.ihned.cz/c3-66743390-0ICT00_d-66743390-od-estatu-k-lepsi-justici
https://www.facebook.com/groups/271287786103/
https://www.facebook.com/groups/271287786103/
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Právněhistorická výročí 

 
 

Gustav Friedrich (*1871–†1943)1 

Letos uplynulo 150 let od narození českého vysokoškolského pedagoga, historika, archiváře a editora, 

profesora Gustava Friedricha, vydavatele prvních svazků českého diplomatáře (Codex diplomaticus et 

epistolarius Regni Bohemiae). 

Prof. PhDr. Gustav Friedrich se narodil 4. června 1871 v Poděbradech, do středostavovské rodiny. Byl 

nejstarší ze čtyř dětí Františka Friedricha a Aloisie Friedrichové, roz. Kubkové. Měl bratra Františka           

a dvě sestry – Janu a Františku. Jeho otec, měšťan a rodák z Poděbrad, se zpočátku živil jako švec, 

později získal místo soudního vykonavatele v Jindřichově Hradci. Na začátku 90. let se rodina přesunula 

do Prahy, kde byl G. Friedrich přijat ke studiu na Filozofické fakultě. Stojí za zmínku, že Gustav byl ze 

sourozenců jediný, kdo získal vysokoškolské vzdělání. O dva roky mladší František se totiž vyučil elek-

tromontérem, obě sestry se živily jako švadleny. Friedrichovi se, dle matričních záznamů, hlásili ke ka-

tolické víře. 

G. Friedrich se oženil až krátce po čtyřicítce. Dne 22. července 1913 si v kostele sv. Václava na pražském 

Smíchově vzal Marii Pscheidlovou. Manželství zůstalo bezdětné. 

Rané dětství strávil Gustav Friedrich v rodných Poděbradech. Obecnou školu navštěvoval v letech 

1876‒1881, v otcově novém působišti, v Jindřichově Hradci. Tam byl následně přijat na gymnázium. 

Studium v roce 1890 úspěšně zakončil maturitní zkouškou. Po absolutoriu zahájil vysokoškolská studia 

na Filozofické fakultě tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity. Zde se věnoval historii, ke které měl 

blízký vztah od mládí – jako badatel docházel do jindřichohradeckého archivu ještě jako gymnazista. 

Traduje se, že archiv navštěvoval v době výuky a tamnímu archiváři, Františku Tischerovi, tvrdil, že má 

ze školy volno. Jak později doložil Friedrichův žák, PhDr. Václav Vojtíšek, tato historka se nezakládala 

na pravdě. Ze záznamů o školní docházce totiž vyplývá, že G. Friedrich neměl téměř žádné absence. 

Na univerzitě byl Gustav Friedrich žákem profesorů Jaroslava Golla a Josefa Emlera. Právě jejich záslu-

hou svou pozdější profesní dráhu zasvětil pomocným vědám historickým, jež se staly jeho celoživotní 

specializací. Po dokončení studia historie v Praze odjel Friedrich do Vídně. Zde v letech 1894‒1895 

docházel na univerzitu a následně, v roce 1897, absolvoval speciální vzdělávací program na proslulém 

Ústavu pro rakouský dějezpyt (Institut für österreichische Geschichtsforschung, zkr. IÖG). Téhož roku 

dokončil doktorské studium na pražské Filozofické fakultě, v němž se zaměřil na diplomatickou analýzu 

přemyslovských listin (disertace O kanceláři Vladislava a Přemysla, markrabat moravských a listinách 

z ní vyšlých (1198‒1236). 

Studium na IÖG, které bylo orientováno na kritickou práci s archivními prameny a pomocné vědy his-

torické, mělo nesporný vliv na Friedrichovu další kariéru – po návratu do Prahy byl pověřen výzkumem 

ve vatikánských archivech. Toho se G. Friedrich zúčastnil jako člen české historické expedice v letech 

 
1 Text představuje upravené a doplněné heslo, které bude publikované v Encyklopedii českých právních dějin. Viz 
ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, L. Gustav Friedrich. In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds.) Encyklopedie českých právních 
dějin (v tisku). 
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1897‒1898. V Praze následně předložil habilitační spis Učebná kniha paleografie latinské a ještě v roce 

1898 byl jmenován docentem. Krátce na to, v roce 1904, se tam stal profesorem pomocných věd his-

torických. 

Gustav Friedrich se po dobu svého profesního působení v Praze realizoval na univerzitě i mimo ni.            

V roce 1905 vstoupil do Královské české společnosti nauk a stal se jejím mimořádným členem. Později, 

v roce 1917, získal řádné členství a působil zde až do sklonku 30. let, kdy odešel do penze. Po vzniku 

samostatného Československa byl ustanoven inspektorem univerzitního archivu, kde pracoval také 

jako archivář. Následně, v letech 1922‒1923, byl Friedrich zvolen děkanem Filozofické fakulty Univer-

zity Karlovy. Od roku 1936 stál v čele univerzity jako rektor.  

Odborné zaměření Gustava Friedricha tvořila paleografie, diplomatika a historická chronologie. Věno-

val se nicméně také heraldice. O tom svědčí jeho působení ve zvláštní znakové komisi, zřízené na 

sklonku roku 1918 Emanuelem Greifem. Úkol komise, jež mj. sestávala ze čtveřice archivářů, mezi nimiž 

byl i Václav Vojtíšek, spočíval v přípravě návrhů státních symbolů nově vzniklého Československa. G. 

Friedrich je v této souvislosti spojován především s námětem znaku pro Podkarpatskou Rus, který je 

na Zakarpatské Ukrajině dodnes používán. Jako spoluautor se podílel také na heraldické podobě čes-

koslovenské státní vlajky a státního znaku.  

Pomocné vědy historické Friedrich přednášel nejen na Univerzitě Karlově, kde působil jako vysokoškol-

ský pedagog, ale také na Státní archivní škole, kde současně zastával post ředitele. Státní archivní škola, 

která byla založena v roce 1919 jako instituce určená k praktickému vzdělávání archivářů, představo-

vala alternativu k samostatnému oboru, který v té době žádná domácí instituce neposkytovala. Ačkoliv 

se pomocné vědy historické vyučovaly v rámci historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, od-

borné znalosti týkající se zpracování archivního materiálu bylo možné získat buďto samostudiem, nebo 

na vídeňském Ústavu pro rakouský dějezpyt (IÖG). Ve vedení Státní archivní školy Friedrich setrval až 

do roku 1941, kdy jej ve funkci vystřídal Bedřich Jenšovský. 

Kromě ryze odborné činnosti se Friedrich zabýval také popularizací vědy. Jeho příspěvky, v nichž širší 

veřejnosti zpřístupňoval novější výsledky bádání a aktuality z oboru, pravidelně vycházely v celostát-

ních i regionálních novinách. Zkušenosti v této oblasti ostatně získal již během studia na jindřichohra-

deckém gymnáziu. Zde založil školní časopis „Varito“, vlastenecky laděný měsíčník, v němž vycházely 

příspěvky z české historie, poezie i próza.  

Gustav Friedrich je u nás považován za zakladatele moderní školy pomocných věd historických. Hlásil 

se k tzv. Sickelově metodě, spočívající v důkladném diplomatickém rozboru písemností. S principy této 

metody, jež kladla zvláštní důraz na studium vnitřních i vnějších znaků analyzovaného pramene (srov-

nání použitého písma a stylu), se Friedrich blíže seznámil během svého studijního pobytu ve Vídni             

a tyto poznatky později aplikoval při přípravě ediční řady Codex diplomaticus et epistolarius Regni Bo-

hemiae, zkr. CDB. 

V rovině editorské je osobnost G. Friedricha tradičně spojována právě s českým diplomatářem, jenž 

postupně nahradil Bočkův zastaralý diplomatář moravský (Codex diplomaticus et epistolarius Mora-

viae, zkr. CDM). Gustav Friedrich, který potřebné zkušenosti pro práci s prameny získal ve vídeňském 

IÖG, byl zpracováním CDB pověřen poté, co právní historik Jaromír Čelakovský, jenž byl v té době zem-

ským poslancem, zajistil nutné finance. Práce na edici Codex diplomaticus et epistolarius Regni Bohe-

miae (zkr. CDB), která Friedrichovou zásluhou postupně vycházela již od roku 1904, byly zahájeny na 

počátku 20. století. Sám Friedrich k vydání připravil první tři svazky diplomatáře, vztahující se k létům 
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805 až 1238. Zatímco první a druhý svazek vychází v krátké době po sobě (tj. v letech 1904‒1907                

a 1912), třetí svazek, resp. jeho první díl, vydává Friedrich kvůli velkému množství listinného materiálu 

teprve v roce 1942. Po Friedrichově smrti na jeho dosavadní práci navázal Zdeněk Kristen, který do-

končil druhý díl třetího svazku na začátku 60. let. V téže době pak vydávají čtvrtý svazek diplomatáře 

brněnští editoři Jindřich Šebánek a Sáša Dušková.   

Jednotlivé svazky českého diplomatáře Friedrich doplnil o třídílnou faksimilovou edici Acta regum Bo-

hemiae selecta phototypice expressa, která obsahovala fotokopie vybraných listin z přemyslovského 

období (do roku 1253). 

Vedle práce na diplomatáři, kterému se Friedrich s přestávkami věnoval více než čtyřicet let, se prů-

běžně podílel na přípravě dalších edic vztahujících se k prostředí historických českých zemí. Mezi ně 

patří Archiv český, který od roku 1840 vydával František Palacký. Gustav Friedrich byl redaktorem 

svazků 28‒33 a 35‒37, jež vycházely mezi léty 1912 až 1941 (1944).    

Edičně Friedrich zpřístupnil také dvě půhonné knihy, tvořící část agendy českého dvorského soudu. 

Zatímco první díl, reflektující zápisy z let 1383‒1407, vyšel již v roce 1929, díl druhý, který obsahoval 

půhony z let 1407‒1530, byl otištěn až rok po Friedrichově smrti. Rovněž třetí díl edice Codex iuris 

municipalis regni Bohemiae, který připravil již J. Čelakovský a G. Friedrich jej dokončil, vychází teprve  

v roce 1948, zásluhou Václava Vojtíška. Svazek obsahoval privilegia královských venkovských měst z let 

1420‒1526. 

Byť Friedrichova publikační činnost sestává především z edic listinného materiálu, je autorem také ně-

kolika dílčích studií, věnovaných vybraným otázkám z pomocných věd historických. Ty se týkaly přede-

vším paleografie a diplomatiky a vycházely ze studia pramenů z doby přemyslovské, s nimiž se G. Fried-

rich setkal během přípravy českého diplomatáře. Mimo to napsal příručku Rukověť křesťanské chrono-

logie, jež je studenty pomocných věd historických a příbuzných oborů, stejně jako návštěvníky archivů, 

dodnes hojně využívána.  

Profesor pomocných věd historických, Gustav Friedrich, zemřel 19. listopadu 1943 v Praze, ve věku 72 

let. Je pochován v rodinné hrobce na pražských Malvazinkách. Pamětníci na G. Friedricha vzpomínají 

jako na člověka, který „měl přebohaté znalosti, vědomosti a zájmy. Nejen v potřebách domácích,           

ale i v cizích, a v otázkách obecných, i filologických, ač cizí jazyky znal spíše pasivně…“ (Vojtíšek, V.             

O Gustavu Friedrichovi. In: Archivní časopis, roč. 22, č. 3, 1972, s. 169). 

Byť G. Friedrich nebyl právníkem a právní historií se primárně nezabýval, jeho přínos na tomto poli je 

nesporný. Kriticky zpřístupněné listiny, včetně dalšího archivního materiálu českomoravské prove-

nience, představují základní pramen poznání starších právních dějin. 
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− Dekret Kutnohorský. Poměr jeho rukopisných textů. In: Český časopis historický, roč. 15, č. 1, 1909, s. 1. 

− (spoluautoři Novotný, V., Krofta, K., Šusta, J.) Dekret Kutnohorský. Přednášky a stati s faksimilem Husova 

opisu Dekretu Kutnohorského. Praha 1909. 

− Rekonstrukce dvou listův Innocence III. 1. List k jednání o rozvodu prvního manželství krále Přemysla I. 2. List 

k jednání o žalobách kanovníka Arnolda na biskupa Pražského Daniela II. In: Český časopis historický, roč. 16, 

1910, s. 13, 139. 

− (ed.) Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Díl 

XXVIII‒XXXVII. Praha 1912-1944. 

https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/book/bo/1889%20173198808193/497/?lang=cs
https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/book/bo/1889%20173198808193/497/?lang=cs
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− (ed.) Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae. Tomus II. Inde ab a. MCXCVIII usque ad a. MCCXXX. 

Pragae 1912. 

− O zakládací listině města Hodonína. In: Časopis Matice moravské, roč. 38, 1914, s. 229. 

− Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský po stránce paleografické. In: Národní listy, roč. 54, č. 93, 1914, s. 

17. 

− Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský po stránce paleografické. In: Národní listy, roč. 54, č. 120, 1914, s. 

17. 

− (ed.) Desky dvorské království Českého. Díl VII. První kniha púhonná z let 1383-1407. Praha 1929. 

− Zakládací listina University Karlovy v Praze. Praha 1931. 

− Rukověť křesťanské chronologie. Praha 1934. 

− (ed.) Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae. Tomi III. Inde ab A. MCCXXXI. usque ad A. 

MCXXXVIII. Pragae 1942. 

− O neznámé listině krále Václava I. pro klášter Ostrovský. Přídavek: O padělané listině krále Přemysla I. pro 

kostel Vyšehradský. In: Věstník Královské české společnosti nauk. Třída filosoficko-historicko-jazykozpytná, 

č. 2, 1942, s. 1. 

− (ed.) Desky dvorské Království českého. Díl VIII. Druhá kniha půhonná z let 1407-1530. Praha 1944.  

− (spolueditoři Čelakovský, J., Vojtíšek, V.) (eds.) Codex iuris municipalis regni Bohemiae. Sbírka pramenů práva 

městského království českého. Díl III. Privilegia královských měst venkovských v království českém z let 1420-

1526. Praha 1948. 

− (spoluaeditor Kristen, Z.) (eds.) Codex diplomaticus et epistolarius Regni Bohemiae. Tomi III, fasciculus 

secundus. Prague 1962. 

− Vilém Wattenbach. In: Český časopis historický, roč. 6, č. 6, 1987, s. 391. 

 

Lenka Šmídová Malárová 
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Michal Šimůnek − Antonín Kostlán (eds.): Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z 

řad vědecké obce v českých zemích 1939–1945. Svazek I. (A-K).  

Praha, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019, 353 s.  

(ISBN 978-80-246-3614-6) 

 
Nový biografický počin Centra dějin vědy Ústavu pro soudobé dě-

jiny AV ČR představuje cenný příspěvek pro poznání (ztrát) naší 

vědy za nacistické okupace, právní vědu nevyjímaje.  

Na zpracování hesel prvního dílu se podílelo 24 autorů z několika 

různých institucí, bohužel však nebyl zapojen nikdo z pracovišť za-

bývajících se právem. 

Publikace je pomyslně rozdělena na část obecnou (úvodní) a 

zvláštní (biografickou). Po úvodním slovu předsedkyně AV ČR E. Za-

žímalové následují statě Perzekuce vědců v protektorátu Čechy a 

Morava během druhé světové války – úvodní studie M. V. Šimůnka 

a Oběti z řad vědců a akademiků – vymezení tématu A. Kostlána a 

M. V. Šimůnka, poděkování, ediční poznámka, seznam použitých 

zkratek, seznam zkráceně citované literatury a databází, a seznam autorů a jejich zkratek. Biografická 

část (s. 59–332) obsahuje medailonky 71 významných vědeckých osobností z českých zemí, které ze-

mřely v důsledku nacistické perzekuce v letech 1939 až 1945, přičemž z profesního hlediska náleží práv-

níkům spolu s lékaři smutné prvenství.    

Na stránkách našeho bulletinu bychom rádi připomenuli alespoň osobnosti z řad právníků a historiků2: 

konstitucionalistu Franze Adlera (s. 61–64, T. Hermann), geografa, etnografa a statistika Jana Auerhana 

(J. Martínek, s. 69–71), právního historika a konstitucionalistu Bohumila Baxu (P. Zeman, s. 76–79), 

archiváře a historika Jaroslava Boháče (K. Straka, s. 97–100), soudce Dominika Eisingera (M. V. Šimů-

nek, s. 145–146), zemědělského odborníka a historika vojenství Otakara Frankenbergera st. (M. V. Ši-

můnek, s. 171–174), filologa a historika Vladimíra Groha (M. Zelenka, s. 209–213), právníka, sociologa 

a publicistu Edgara Stanislava Haunera, historika, překladatele a publicistu Viléma Julia Haunera (J. 

Tomeš a M. Hauner, s. 216–217 a 218–220), hudebního historika a teoretika Vladimíra Helferta (R. 

Pečman, s. 224–229), konstitucionalistu Vladimíra Horu (J. Tomeš a M. V. Šimůnek, s. 236–238), archi-

váře a historika Bedřicha Jenšovského (A. Kostlán, s. 251–254), novináře, historika a literárního histo-

rika Kurta Konrada (A. Kostlán, s. 288–293), Kamila Kroftu (A. Kostlán a P. Zeman, s. 306–315) a filologa 

a historika Josefa Kudelu (P. Zeman, s. 328–332).         

 

 
2 V závorce jsou vždy uvedeny strany, na nichž se heslo nachází, a dále jeho autor/autoři. 
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Editoři zahrnuli, jak je patrné i z názvu, nejen oběti židovského původu (takto byla zaměřena již publi-

kace Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia – 

Victims of Nazism 1939–1945 z roku 2004, na kterou představovaný slovník navazuje3), ale naší vědy 

obecně. Je pozitivní, že českou vědu nechápou národnostně/jazykově (jak se bohužel v oblasti právní 

vědy často děje), ale teritoriálně (z obětí rasové perzekuce připomeňme zejména pozapomenutého 

olomouckého soudního radu a pražského soukromého docenta Dominika Eisingera). Je však škoda, že 

editoři nezahrnuli také oběti válečných událostí, resp. nacistické perzekuce v širším smyslu, zvl. spoje-

neckého bombardování českých měst na konci války („Oběti bezpráví let 1939–1945“, jak se uvádí na 

pamětní desce ve vestibulu brněnské právnické fakulty; z právních vědců připomeňme procesualistu 

Karla Gerlicha a civilistu Jaromíra Sedláčka). Konečně abychom dostali komplexní obraz, co přinesla či 

lépe řečeno vzala naší i středoevropské právní vědě 2. světová válka, musely by být zahrnuty také osob-

nosti, které odešly do exilu a již se nevrátily, v tomto případě by však počet hesel významně vzrostl (z 

právníků a právníků-ekonomů to byli zejména Antonín Basch, Karl Deutsch, Ervín Hexner, Jan Char-

matz, Hans Kelsen, Arthur Lenhoff a Hans Zeisel, kteří budou vzpomenuti alespoň v rámci biografických 

svazků Encyklopedie českých právních dějin).       

Hesla obsahují nejen zevrubný životopisný medailon s fotografií, ale také přehled archivních pramenů, 

tištěných pramenů a sekundární zdrojů, bibliografii (formou odkazu) a v neposlední řadě také odkaz na 

zdroj fotografie (často z fondu Policejního ředitelství Národního archivu). 

Očekáváný druhý svazek nepochybně opět přinese podnětné informace pro dějiny právní vědy, dou-

fejme, že budou zařazeny také osobnosti, které sice nejsou „typickými“ obětmi nacistické perzekuce, 

ale k obětem bezpráví válečných let bezesporu patří (např. Rudolf Rauscher). 

Ondřej Horák 

  

 
3 https://www.usd.cas.cz/publikace/disappeared-science-biographical-dictionary-of-jewish-scholars-from-bo-
hemia-and-moravia-victims-of-nacism-1939-1945-prace-z-dejin-vedy/ 
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Zdeněk Koudelka: Jaroslav Krejčí. Protektorátní premiér a předseda Ústavního soudu  

Praha, Nakladatelství Leges, 2021, 146 s.  

(ISBN 978-80-7502-475-6) 

 
Kniha seznamuje s osudy ústavního právníka a politika Jaroslava 

Krejčího (1892-1956). Původně teoreticky zaměřený Krejčí se zají-

mal o politiku a již jako student patřil k Masarykovým podporova-

telům. Dal se do služeb Československé republiky, nejprve  

v moravské zemské správě a s nástupem moravského zemského 

prezidenta Jana Černého do funkce předsedy vlády přešel do 

Prahy. Zde působil v Předsednictvu vlády a jako tajemník Ústavního 

soudu. V roce 1938 se stává předsedou Ústavního soudu a též mi-

nistrem spravedlnosti.  

Po zatčení premiéra Aloise Eliáše se ujímá řízení vlády a v lednu 

1942 je jmenován předsedou protektorátní vlády. Krejčího život je 

tak osudově spojen s těžkým obdobím německé okupace. Po válce 

byl za spolupráci s Němci odsouzen k 25 letům vězení, kde také v 

roce 1956 zemřel. Jde o první knihu věnovanou druhé osobě Protektorátu Čechy a Morava po státním 

prezidentu Emilu Háchovi. Sám Hácha se souhlasem K. H. Franka označil Krejčího za svého nástupce v 

úřadu prezidenta. 

Obsah knihy je dostupný na tomto odkazu:   

https://www.knihyleges.cz/web_redir?aparameters=akod_r:output&aparameters=aID:25261&aparameters=spouzetelo:1&aparameters=afile_name:Jaroslav%20Krej%C4%8D%C3%AD_obsah.pdf
https://www.knihyleges.cz/jaroslav-krejci-protektoratni-premier-a-predseda-ustavniho-soudu
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

POSLUŠNÝ VLÁDCE OKRESU. OKRESNÍ HEJTMAN A PRO-
MĚNY STÁTNÍ MOCI V ČECHÁCH V LETECH 1868–1938 
Martin Klečacký 
  
ISBN 978-80-7422-797-4 
 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha, 2021, 400 stran 

 

 

 

 

KRAJŠTÍ HEJTMANÉ V ČECHÁCH (1623) 1641–1849. 
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Helena Sedláčková 
 
ISBN 978-80-7469-103-4 
 
 
Národní archiv, Praha, 2021, 456 stran 

 

 

 

 

OSNOVA ČESKOSLOVENSKÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 
Jan Kober (ed.) 
 
ISBN 978-80-87439-48-7 
 
 
Ústav státu a práva AV ČR, Praha, 2021, 473 stran 

 
Dostupné jako e-kniha na tomto odkazu: 

 

  

https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/books/USP_osnova_ceskoslovenskeho_obcanskeho_z%C3%A1koniku_F.pdf
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DĚJINY NEJVYŠŠÍHO SOUDU SPOJENÝCH STÁTŮ. LEGEN-
DÁRNÍ SOUDCI, VÝZNAMNÉ PŘÍPADY A PRÁVNÍ DOKTRÍNY 
Martin Dostál 
  
ISBN 978-80-87439-47-0 
 
 
Ústav státu a práva AV ČR, Praha, 2020, 731 stran 

 

 

 

 

DEJINY PRÁVA ŠTÁTOV EURÓPY A USA 
Ivana Šošková, Alexandra Letková 
  
ISBN 978-80-557-1869-9 
 
 
Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 
2021, 212 stran 

 

 

 

 
NIECH SOBIE NIE MYŚLĄ, ŻE JESTEŚMY KOLABORANTAMI. 
PROTEKTORAT CZECH I MORAW 1939-1945 
Piotr M. Majewski 
 
ISBN 978-83-66586-95-6 
 
 
Vydavateľstvo Krytyka, Warszawa, 2021, 542 stran 
 

 

 

 

CÍRKEVNÍ PRÁVO - 2. přepracované vydání 
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák  
 
ISBN 978-80-7502-535-7 
 
 
Leges, Praha, 2021, 440 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 51/2 

 

 

STUDIE 
 

Terezie Pilarová: Vznik florentských renesančních pamá-
tek z pohledu práva 

Karel Malý: Vývoj trestání deliktu rouhání a urážky Boha 
v českých zemích 

Julio César Guanche: „Frygická čapka“. Hodnoty, symboly 
a ikonografie v kubánské republikánské separatistické 
tradici 

David Hubený: Podkarpatská Rus v československé ús-
tavě a na Ústavním soudu 

Jan Kudrna: Volný mandát člena parlamentu v ústavním 
vývoji Československa a České republiky 

Ondřej Preuss: Negativní parlamentarismus v Ústavní lis-
tině Československé republiky, inspirace a její limity  

 

STUDENTSKÉ PRÁCE 

Marek Novák: Derelikce nemovitosti a její právněhistorické kořeny 

 

RECENZE 

Tarwacka, A. Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne w zbiorze dowcipów „Philogelos“ (Michal 
Skřejpek) 

McGrath, C. P. The Development of Medical Liability in Germany, 1800–1945 (Petra Skřejpková) 

Zabłocki, J. Scripta Gelliana (Kamila Stloukalová) 
 

VZPOMÍNKY 

Za prof. Jozefom Klimkom (Miroslav Lysý, Róbert Brtko) 

Vir peritus multos erudivit. To the memory of Professor Witold Wołodkiewicz (1929–2021) (Jan Za-
błocki) 

 

Plný text PHS č. 51/2 je dostupný na tomto odkazu: https://karolinum.cz/data/cascislo/9223/PHS_51_2.pdf   

 

  

https://karolinum.cz/data/cascislo/9223/PHS_51_2.pdf
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Zpráva z konference „Perspektivy veřejné správy na Moravě a ve Slezsku“ 
 

V pátek 10. září 2021 se konala konference s názvem Perspektivy veřejné správy na Moravě a 

ve Slezsku. Tato jednodenní transdisciplinární konference proběhla v prostorách Fakulty soci-

álních studií Masarykovy univerzity, pod záštitou zdejší Katedry politologie. Jejím obsahem 

bylo osm přednášek z různých vědních oborů o vývoji i možných výhledech veřejné správy na 

Moravě a ve Slezsku, potažmo v celé České republice. Nedílnou součástí byla problematika 

z oboru právněhistorického (zejména v příspěvcích dr. Stanislava Vohryzka o proměnách stře-

dověkých provincií na Moravě a dr. Jiřího Kacetla o zlatém věku stavovské Moravy). Konfe-

rence byla chronologicky rozdělena na dopolední část o minulosti a část odpolední o součas-

nosti a budoucnosti. 

Původně se měla konat na konci května, kvůli nepříznivé pandemické situaci ale musela být 

odložena. Organizační komplikace vedly ke snížení počtu přednášek z původně avizovaných 

jedenácti na osm. Takříkajíc nultý ročník konference přesto přednášející i účastníci zhodnotili 

jako úspěšný a vyjádřili přání po uspořádání dalšího ročníku. Organizátor konference, kterým 

byla Společnost pro Moravu a Slezsko, z.s., této výzvě rád vyhoví. Po dojednání podmínek a 

upřesnění organizačních náležitostí dalšího ročníku budeme informovat členy Evropské spo-

lečnosti pro právní dějiny. 

Z konference se připravuje sborník (vyjde pravděpodobně na konci října). Přednášky byly ta-

ké nahrány. Videonahrávky naleznete na této stránce http://www.promoravu.cz/clanky/geo-

grafie-moravy-a-slezska/47-ohlednuti-za-konferenci-fotky-videa; popřípadě na YouTube ka-

nálu Společnosti pro Moravu a Slezsko https://www.youtube.com/chan-

nel/UC85p5rER72boYl0D4jZgeMA/videos. 

Seznam přednášek: 

1. Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D. – Pedagogické pojetí tématu dějin správy a představení učeb-

nice Moravské dějiny 

2. Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D. – Příspěvek k moravskému krajskému zřízení 14. 

a 15. století 

3. PhDr. Jiří Kacetl – Stavovská Morava ve zlatém věku (1526-1619) 

4. doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. – Návrh zákona o zemích 

5. RNDr. Petr Marek – Význam názvů a hranic krajů pro udržení povědomí o historických 

zemích a zemských hranicích 

6. JUDr. Jaroslav Kupka – Kritika smíšeného či spojeného modelu veřejné správy. Návrh 

prostorové organizace státní správy na mikroregionální úrovni 

http://www.promoravu.cz/clanky/geografie-moravy-a-slezska/47-ohlednuti-za-konferenci-fotky-videa
http://www.promoravu.cz/clanky/geografie-moravy-a-slezska/47-ohlednuti-za-konferenci-fotky-videa
https://www.youtube.com/channel/UC85p5rER72boYl0D4jZgeMA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC85p5rER72boYl0D4jZgeMA/videos


Strana | 14  

 

 
 

7. Mgr. Petr Konečný – Dvacet let krajské politiky: samosprávné kraje jako politická úro-

veň 

8. prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. – Moravské autonomistické a separatistické 

hnutí po roce 1989 

Petr Konečný, hlavní organizátor konference  
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HISTORIE BRNĚNSKÉ PRÁVNICKÉ FAKULTY  
NA YOUTUBE KANÁLE  

PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY  

 

 
Zleva: Jiří Libor Bílý, Karel Schelle, Jaromír Tauchen 

 

− 70. a 80. léta z pohledu učitele – Vědecký výzkum – https://youtu.be/1hGZldGduwQ  

− 70. a 80. léta z pohledu učitele – Publikace výsledků výzkumu – https://youtu.be/vdcqjfdpIe4  

− 70. a 80. léta z pohledu učitele – Odborné konference – https://youtu.be/DdGX2W4E47w  

− 70. a 80. léta z pohledu učitele – Plánování vědy – https://youtu.be/vyBdxugoIVM  

− 70. a 80. léta z pohledu učitele – Vědecká aspirantura – https://youtu.be/n4N51b44qG8  

− 70. a 80. léta z pohledu učitele – SVOČ - https://youtu.be/grXAieNnk84  

− 70. a 80. léta z pohledu učitele – Společenské organizace –  https://youtu.be/MURjsjEyUl8  

− 70. a 80. léta z pohledu učitele – Revoluční odborové hnutí – https://youtu.be/u9tmwsJcjgw  

− 70. a 80. léta z pohledu učitele – SČSP – https://youtu.be/pGO7XW7ZKNI  

− Katedra dějin státu a práva (1969–1989) – https://youtu.be/G1Hgf1c7Vno  

− 70. léta z pohledu studenta (Ladislav Vojáček) – https://youtu.be/teZlwLS8GTM  

  

https://youtu.be/1hGZldGduwQ
https://youtu.be/vdcqjfdpIe4
https://youtu.be/DdGX2W4E47w
https://youtu.be/vyBdxugoIVM
https://youtu.be/n4N51b44qG8
https://youtu.be/grXAieNnk84
https://youtu.be/MURjsjEyUl8
https://youtu.be/u9tmwsJcjgw
https://youtu.be/pGO7XW7ZKNI
https://youtu.be/G1Hgf1c7Vno
https://youtu.be/teZlwLS8GTM
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PŘEDSTAVENÍ KNIH  
NA YOUTUBE KANÁLE  

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY  

 

Tomáš Řepa:  

BANDEROVCI 

 

 
https://youtu.be/vb05TFoCItE   

 

 
Jiří Raimund Tretera, Záboj Horák: 

CÍRKEVNÍ PRÁVO 

 

 
https://youtu.be/zhCgyQzi-Ik  

https://youtu.be/vb05TFoCItE
https://youtu.be/zhCgyQzi-Ik
https://youtu.be/vb05TFoCItE
https://youtu.be/zhCgyQzi-Ik
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ROZHOVORY 
NA YOUTUBE KANÁLE  

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY  

 

Ladislav Soukup:  

VZPOMÍNKY NA AKADEMIKA VÁCLAVA VANĚČKA (1905–1985) 

 

 
https://youtu.be/hEi4XTydSco  

 

 
Jiří Raimund Tretera: 

POČÁTKY VÝUKY CÍRKEVNÍHO PRÁVA 

 

 
https://youtu.be/XMtZvETsKLA  

https://youtu.be/hEi4XTydSco
https://youtu.be/XMtZvETsKLA
https://youtu.be/hEi4XTydSco
https://youtu.be/XMtZvETsKLA
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David Kolumber: 
KONCERN BAŤA A PRÁVO 

 

 
https://youtu.be/10CRGyzRC8U  

  

https://youtu.be/10CRGyzRC8U
https://youtu.be/10CRGyzRC8U
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Rozhovor s JUDr. Davidem Kolumberem, Ph.D. 
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Pane doktore, v současnosti působíte jako místopředseda Okresního soudu ve Zlíně, ale v posledních 

letech jsme měli možnost setkat se s Vámi na nejedné právněhistorické konferenci a rovněž si přečíst 

Vaše příspěvky s právněhistorickou tématikou. Jak jste se dostal k právní historii a co pro Vás právní 

historie znamená? 

Ještě na základní a střední škole mě fascinovalo, že dějiny států jsou vlastně dějiny práva. Seriózní zá-

jem o právní historii jako takovou se pojí až s nástupem na univerzitu a zejména s výběrem diplomové 

práce. Právní historii jsem považoval a považuji za klíčovou oblast. Není to jen bezduchý pomník ztra-

cené doby, ale vodítko k interpretaci a aplikaci práva, protože právní dějiny nejsou jen o memorování 

dat, ale také o vědomí souvislostí a často poskytují návod, jak mnohé problémy řešit či jim předcházet.  

  

Můžete prosím krátce představit, jakou oblastí se vědecky zabýváte (a čím aktuálně) a jakou Vaši 

knihu považujete za nejlepší? 

Můj hlavní zájem směřuje k moderním a soudobým dějinám se zaměřením především na oblast veřej-

ného práva. Z hlediska čistě juristického bych za nejlepší knihu považoval Zánik Jugoslávie, která vyšla 

vloni a která rozebírá nejen historickoprávní látku, ale také státovědnou rovinu zániku státu. Pokud 

bych si mohl vybrat i z publikací, kde jsem spoluautorem, byť jen z deseti tisíciny či pravděpodobně i 

méně, tak nemohu opomenout Encyklopedii českých právních dějin, kde jsem měl možnost zpracovat 

několik hesel. To považuji za velkolepé dílo, a byť není úplně moje, tak se k němu rád přihlásím a budu 

jej považovat za nejlepší historickoprávní publikaci posledních několika dekád. 

  

Jak byste zhodnotil význam výuky právní historie pro studenty práv? Má právní historie nějakou 

budoucnost? 

Rychloabsolventi z přelomu čtyřicátých a padesátých let dokazují, že není problém z dělníka či rolníka 

udělat během několika měsíců nejen maturanta, ale rovnou i soudce nebo prokurátora. Ostatně udělit 

trest podle sazby, kterou si přečtu v zákoně, není tak obtížné, mám-li navíc určeno, jak rozhodnout o 

samotné vině. Je ovšem otázkou, zda chceme takové absolventy. Každý relevantní obor činnost má 

v rámci své oborové propedeutiky historii. Důvod je prozaický, absolventi nezačínají od nuly, ale nava-

zují na roky a století vývoje.  

Pokud chceme mít všestranné absolventy, pak je potřebné, aby se dokázali poučit z historie, a právě 

z historického vývoje dokázali rozpoznat negativní vývojové tendence, protože je až děsivé, jak se ně-

které situace opakují. Byť se to mnohým nemusí pozdávat, právní historie má nezanedbatelný význam 

pro praxi, a to nejen v kontextu restitucí, rehabilitací a rekodifikace. Nyní mám možnost se v podzim-

ním semestru podílet na výuce obecných právních dějin na brněnské právnické fakultě. Této možnosti 

si velmi vážím a rád bych právě seminářů využil k tomu, aby si studenti sami uvědomili význam právní 

historie zejména pro jejich budoucí praxi. Toto vědomí je jednoznačným důvodem, proč právní historie 

má a musí mít budoucnost. 
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OCENĚNÍ ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS PRO ROZVOJ  
PRÁVNÍ HISTORIE ZA ROK 2021 

 

 

Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., uděluje od roku 2019 každoročně ocenění za celoživotní 

přínos pro rozvoj právní historie osobnostem, které v této oblasti dosáhly významných výsledků, a to 

obzvláště u příležitosti dovršení jejich životního jubilea. 

Dne 22. července 2021 bylo uděleno ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie prof. JUDr. 

Jiřímu Rajmundu Treterovi OP, který v současnosti působí na Katedře právních dějin Právnické fakulty 

UK a vyučuje spolu s kolegou Zábojem Horákem pět povinně volitelných předmětů církevního a kon-

fesního práva, dva vědecké semináře a volitelné předměty Právní systémy zemí Blízkého východu a 

Afriky a Právní systémy zemí Latinské Ameriky, jižní Asie a Oceánie. Podílí se na výuce a zkoušení po-

vinného předmětu Vývoj velkých právních systémů. Je členem Vědecké rady Katolické teologické fa-

kulty UK. Prof. Tretera náleží k předním evropským odborníkům v oblasti konfesního práva. Je předse-

dou Společnosti pro církevní právo. 

 
Zleva: Záboj Horák, Jaromír Tauchen, Jiří Raimund Tretera, Karel Schelle 
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prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP 

životopisný medailon 

(* 8. červen 1940, Praha–Vršovice) 

Otec František Tretera (1897–1963, syn kartonážníka z Nového Města nad Metují, před válkou vyučený 

typograf, odveden na italskou frontu, po návratu poštovní úředník, osvětový pracovník, redaktor Stráže 

osvěty, absolvent Svobodné školy politických nauk. 1944–1945 vězněn na Pankráci za držení říši nepřá-

telských tiskovin. 1945–1946 předseda Okresní správní komise Tachov (za ČSL). 1951–1961 dělníkem 

v ocelárnách Kladno, házel koks do konvertorů. Dvakrát ženat. Z prvního manželství synové: Vladimír 

Tretera (redaktor Našeho vojska); prof. PhDr. Ivo Tretera, CSc., učil filosofii na Filozofické fakultě UK.  

Matka Božena rozená Röhlingová (1901–1980), dcera rytce v Prahy–Vršovic. Poštovní úřednice. Sy-

nové: RNDr. Svatopluk Röhling, CSc., biofyzik, ředitel radioizotopové sekce Výzkumného ústavu endo-

krinologického; prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, právník, kněz, profesor Právnické fakulty UK. 

Maturoval na jedenáctiletce v Praze–Vršovicích. Hlásil se na studium geografie a historie, z důvodu pří-

slušnosti k Českobratrské církvi evangelické nebyl doporučen a místo toho šel studovat práva na Uni-

verzitě Karlově. Absolvoval specializaci mezinárodního práva a zajímal se o právní dějiny. Po promoci 

nebyl přijat na fakultu, byl právníkem v Obchodní bance v Praze a později v podnicích ZPA, ČKD Dukla 

a nakonec, až do převratu, byl vedoucím právního útvaru Výstavby hlavního města Prahy. Nikdy ne-

vstoupil do žádné strany. V letech 1967–1971 studoval externě právní dějiny Afriky na Orientálním 

ústavu ČSAV. Těsně před dosažením titulu CSc. mu studium bylo z důvodu normalizace ukončeno. 

V letech 1964–1972 byl starším v českobratrském evangelickém sboru v Praze–Vršovicích, členem 

právního odboru poradního synodní rady a až do roku 1978 učitelem nedělní školy. 1972 přešel do 

katolické církve a v roce 1980 k dominikánskému řádu, kde vystudoval teologii na v skrytu působícím 

generálním studiu pod rektorem ThLic. Dukou, později provinciálem. V roce 1984 přeložil učebnici Nor-

berta Rufa Das Recht der Katholischen Kirche a byl jmenován lektorem církevního práva na uvedeném 

studiu. V roce 1989 byl tajně vysvěcen v Lipsku na jáhna. 

V letech 1990–1993 byl duchovním v dominikánské farnosti u sv. Jiljí v Praze, externím vyučujícím cír-

kevního práva na Právnické fakultě UK a vyučoval náboženství na čtyřech středních školách v Praze 1. 

V lednu 1993 se z církevního práva habilitoval, nastoupil na Právnické fakultě UK jako docent církevního 

práva na plný úvazek. Po jednom roce vyučoval církevní právo také na Teologické fakultě Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, a Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a sedm let na dok-

torském studiu Husitské teologické fakulty UK. V roce 1994 založil Společnost pro církevní právo a v 

dalším roce Revue církevního práva. Zastupoval asi deset let Českou republiku v European Consortium 

for Church and State Research, kde ho v této funkci vystřídal jeho žák a spolupracovník doc. JUDr. ICLic. 

Záboj Horák, Ph.D. V roce 2006 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy. V současné době je čle-

nem Katedry právních dějin Právnické fakulty UK a vyučuje spolu s kolegou Horákem pět povinně voli-

telných předmětů církevního a konfesního práva, dva vědecké semináře a volitelné předměty Právní 

systémy zemí Blízkého východu a Afriky a Právní systémy zemí Latinské Ameriky, jižní Asie a Oceánie. 

Podílí se na výuce a zkoušení povinného předmětu Vývoj velkých právních systémů. Je členem Vědecké 

rady Katolické teologické fakulty UK. 

Záboj Horák 
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Stejného dne bylo uděleno ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie rovněž doc. JUDr. 

Ladislavu Soukupovi, CSc., který do nedávné doby působil na Ústavu právních dějin Právnické fakulty 

UK a po jeho zrušení přešel na její Katedru právních dějin. Od příchodu na Ústav právních dějin působil 

jako výkonný redaktor časopisu Právněhistorické studie a jako vědecký tajemník. Byl spoluřešitelem 

několika grantových projektů, které ústav získal. Odborně se zaměřuje na české a československé 

právní dějiny 19. a 20. století, právní úpravu občanských práv a svobod, vývoj veřejné správy či dějiny 

trestního práva. 

 

 
Zleva: Karel Schelle, Ladislav Soukup 
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doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 

životopisný medailon 

(* 19. prosinec 1940, Cetkovice) 

Ladislav Soukup se narodil 19. prosince 1940 v Cetkovicích na Moravě. Po ukončení studia na střední 

škole vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (1963). Poté v letech 1963-1966 zastával funkci 

právního referenta Ústředního výboru ČSM v Praze. V roce 1966 přešel na katedru dějin státu a práva 

pražské právnické fakulty. Ve stejném roce získal titul doktora práv a začal se intenzivně věnovat čes-

koslovenským dějinám státu a práva. V roce 1974 byl jmenován vedoucím Katedry právních dějin Vy-

soké školy SNB. Zde setrval až do jejího zrušení v roce 1990. V roce 1982 úspěšně ukončil vědeckou 

aspiranturu a získal titul CSc. V roce 1984 se stal docentem.  

Po roce 1989 se vrátil na pražskou právnickou fakultu na nově vzniklý Ústav právních dějin, kde působil 

až do jeho zrušení. Poté přešel na Katedru právních dějin. Zároveň působí i na plzeňské Právnické fa-

kultě Západočeské univerzity.  

Vědecky se věnuje zejména období meziválečného Československa se zaměřením na tiskové a trestní 

právo, právní úpravu občanských práv a svobod či dějiny veřejné správy. 

Z jeho časopiseckých prací je možné zmínit např. následující: Zákon na ochranu republiky a svoboda 

tisku v ČSR. In: Právněhistorické studie. Sv. 26, 1984; Zákon o tiskových urážkách z roku 1924. In: Práv-

něhistorické studie, sv. 27, 1986; O prozatímní ústavě Československé republiky. In: Právník, roč. 127, 

1988).  

Po příchodu na Ústav právních dějin působil Soukup jako výkonný redaktor časopisu Právněhistorické 

studie a jako vědecký tajemník. Byl spoluřešitelem několika grantových projektů, které ústav získal, a 

byl rovněž spoluorganizátorem souvisících konferencí. Přispíval do sborníků z mezinárodních konfe-

rencí pořádaných ústavem a do jím často editovaných poct svým kolegům, například J. Grónskému, P. 

Hlavsovi nebo M. Bakešovi. Podílel se na kolektivních dílech jako Dějiny českého soudnictví od počátku 

české státnosti do roku 1938. Praha 2005; Nové jevy v právu na počátku 21. století. I., Historické impulzy 

rozvoje práva. Praha 2009; Práva městská Království českého. Edice s komentářem. Praha 2013 nebo 

Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. Praha 2018. Spolu s Petrou Skřejpkovou 

vydal publikaci Nedemokratické právní systémy ve vybraných státech Evropy první poloviny 20. století. 

Praha 2011.  

Je též spoluautorem učebních pomůcek pro plzeňskou právnickou fakultu. 

Karel Schelle 
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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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