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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 zpracoval Pavel Maršálek biografický me-

dailon Emila Háchy (*1872–†1945). 

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.facebook.com/groups/271287786103/
https://www.facebook.com/groups/271287786103/
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Právněhistorická výročí 

 
 

Emil Hácha (1872–1945) 

Emil Hácha byl významný český právník, vědec a politik, jehož 150. výročí narození si letos připomí-

náme. Byl nadaným a vzdělaným člověkem mnoha profesí, který zvláště v politice dosáhl met nej-

vyšších – prezidentského úřadu. Ve svém životě zažil nejprve několik desetiletí trvající osobní a profesní 

vzestup a posléze strmý pád. Těžkým životním zkouškám byl paradoxně vystaven až na samotném 

sklonku života, za nacistické okupace, kdy v prezidentské funkci musel čelit brutalitě a nástrahám na-

cistického okupačního režimu. O tom, zda v této roli obstál, se vedou dodnes spory mezi historiky i 

laiky. 

Emil Hácha se narodil 12. července 1872 v Trhových Svinech v rodině berního úředníka. Od mládí pro-

jevoval intelektuální sklony a zájem o studium. Nejvíce ho přitahovaly literatura, hudba a cizí jazyky. 

Své schopnosti a znalosti ukázal už při studiu na osmiletém gymnáziu v Českých Budějovicích a poté na 

pražské právnické fakultě (v letech 1890–1895). 

Po absolutoriu práv a získání doktorátu (1896) působil krátce v advokacii a v r. 1898 byl přijat do služeb 

Zemského výboru Království českého. Zde pracoval až do r. 1916. Tehdy se stal členem vídeňského 

Správního soudního dvoru a dvorním radou. Jeho kariéra úspěšně pokračovala i po vzniku Českoslo-

venska, a to na zdejším Nejvyšším správním soudu, který pomáhal ustavit. Od r. 1925 zastával post 

prvního prezidenta této instituce. 

Souběžně s tím se zdárně utvářela Háchova vědecká dráha. V r. 1920 se stal soukromým docentem a 

v letech 1924–1929 přednášel na pražské právnické fakultě. Hojně také publikoval v právnických časo-

pisech (Právník, Správní obzor, Samosprávný obzor). Napsal i větší práce: O stavebním konsensu (1909), 

O správním soudnictví v Anglii (1913) Dohled vyšších instancí samosprávných k hospodářství v okresech 

a obcích (1915), Nejvyšší správní soud (1932). Podílel se na vydání komentáře k platné právní úpravě 

správního soudnictví pod názvem Nejvyšší správní soud (1933) a na několikasvazkovém Slovníku veřej-

ného práva Československého (1929–1939). 

Hácha platil za znalce veřejného, zejména správního, práva a práva anglického. Nestranil se ani legis-

lativy. Jeho renomé dokládalo rovněž to, že byl členem stálého rozhodčího soudu v Haagu, dále České 

akademie věd a umění a České učené společnosti. Veřejnosti byl známý též jako úspěšný překladatel 

z angličtiny a němčiny a básník (sbírka Omyly a přeludy z r. 1939). 

Háchův život změnil rok 1938. Velice byl zasažen skonem své manželky Marie a rozvodem dcery Milady. 

Dokonalý zvrat v jeho jinak celkem poklidném životě mu přinesla volba prezidentem pomnichovského 

Česko-Slovenska. Hácha na podzim 1938 vyslyšel apely rozhodujících politických sil, aby jako nadstra-

nická osobnost vyhovujícího smýšlení (byl konzervativec a katolík) přijal prezidentskou kandidaturu. 

Učinil tak přes svůj vysoký věk, nedobrý zdravotní stav a nelehkou situaci, v níž se po Mnichovu repub-

lika nacházela. Již v této době tušil, že se jedná o osudové rozhodnutí, které mu žádný prospěch nepři-

nese. Vycházel však z toho, že se musí obětovat zájmům národa. 

Ačkoli režiséři jeho zvolení předpokládali, že se Hácha nebude muset nikdy rozhodovat, budoucnost 

ukázala pravý opak. Projevilo se to již v březnu 1939, kdy se schylovalo k obsazení zbytku Mnichovem  
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okleštěných českých zemí nacistickým Německem. Hácha tehdy podnikl cestu do Berlína, aby narovnal 

česko-německé vztahy. Zde se však stal obětí Hitlerem důkladně připravené hry, která měla před svě-

tem legalizovat nacistický zábor dosud neobsazeného českého území. Hácha pod hrubým nátlakem 

podepsal spolu s ministrem zahraničí F. Chvalkovským protokol, jímž vkládal osud českého národa a 

země do Hitlerových rukou, a kapitulační podmínky. 

Zvláště po válce bylo Háchovi vytýkáno, že zemi vydal Hitlerovi. Skutečností ale je, že neměl příliš na 

výběr, nechtěl-li riskovat zbytečné a předem prohrané krveprolití. Připojil tedy svůj podpis pod před-

ložený protokol (považoval ho za prohlášení pro tisk), o němž jako právník dobře věděl, že je stejně 

nulitní. Háchovi často vyčítaná formulace se přitom do dokumentu dostala zřejmě tak, že Němci poho-

tově převzali zdvořilostní frázi, kterou pronesl vůči Hitlerovi, popř. repliku, jíž reagoval na vyřčené vý-

hrůžky. Jeho obrat „osud českého národa je položen do rukou říšského kancléře“ totiž po patřičné mo-

difikaci dokonale vyhovoval nacistickým záměrům.  

Jiná je otázka, do jaké míry Hácha objektivně napomohl realizaci Hitlerových plánů. Ta rozhodně není 

ztotožnitelná s nemožností odvrátit blížící se katastrofu. A zde je Háchovo zavinění nesporné. Němci 

už nemuseli připravovat ultimátum, které chtěli původně předat čs. vládě a použít jako formální zá-

minku k agresi. Háchovým přičiněním získali doklad, který ospravedlňoval provedení okupace. To pro 

ně bylo důležité zejména ve vztahu k zahraničí. Na obranu Háchy lze naproti tomu říci, že v té době – 

spolu s ostatními reprezentanty národa – bláhově věřil, že okupace bude pouze dočasná a že svým 

počínáním zmírnil původní německé plány. Byl přesvědčen, že tím národu přinesl nejvyšší oběť. 

Na základě Hitlerova výnosu ze 16. března 1939, zřizujícího z obsazených částí českých zemí Protekto-

rát Čechy a Morava, se Hácha stal hlavou autonomní správy tohoto útvaru fungujícího od počátku pod 

přísnou německou kuratelou. V této své funkci (později běžně nazývané státní prezident) sice měl po-

žívat ochrany a čestných práv hlavy státu, ale zároveň byl zcela závislý na německé aprobaci. Bylo sta-

noveno, že k výkonu tohoto úřadu potřebuje důvěru vůdce a říšského kancléře, tj. Hitlera. 

Pravomoci státního prezidenta nebyly přesně stanoveny. Teoreticky se měly alespoň z části zakládat 

na jejich vymezení v ústavní listině z r. 1920 a jiných zákonech, pokud to neodporovalo „smyslu převzetí 

ochrany Německou říší“. Ve skutečnosti však protektorátní prezident potřeboval ke všem závažnějším 

úkonům – zejména politickým a správním – souhlas říšského protektora K. von Neuratha, který byl 

nejvyšším německým představitelem v protektorátu. 

Zatímco vůči říšskému protektorovi měl státní prezident postavení slabé, vnitropoliticky se jeho pozice 

upevnila. Bylo to dáno tím, že v očích Němců představoval činitele lépe zajišťujícího v protektorátu 

potřebný klid než o moc se hlásící fašistické bojůvky. Dalším důvodem byla jeho vůdčí úloha při formo-

vání monopolního Národního souručenství, jež mělo „převzíti péči o národ v každém směru“. Této své 

pozice využil 21. 3. 1939, kdy z obav, aby nedošlo k schválení nového státoprávního uspořádání záko-

nodárným sborem, rozpustil Národní shromáždění. A to přesto, že okupační správa bezprostředně po 

obsazení parlamentní systém v protektorátu zcela nevylučovala. 

Navenek bylo Háchovo postavení zpočátku natolik pevné, že jej nemohlo ohrozit ani to, že přenechal 

vedení politických záležitostí vládě (porady s ní konal jen ve věcech zásadní důležitosti). Ani minimální 

využívání dvouletého zmocnění plynoucího z ústavního zákona č. 330/1938 Sb., umožňujícího mu vy-

dávat k jejímu jednomyslnému návrhu dekrety o síle ústavního zákona, nepadalo příliš na váhu. Horší 
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však bylo, že se v důsledku rychlého úbytku tělesných a duševních sil dostával stále více do vleku před-

nosty své kanceláře a současně ministra J. Havelky a po jeho vynucené rezignaci dalšího kancléře A. 

Popelky, jakož i svého poradce proněmecky orientovaného J. Klimenta. 

V prvních měsících po obsazení se Hácha spolu s vládou, v jejímž čele stál gen. A. Eliáš, stavěl nárokům 

okupantů statečně na odpor. Prezident nejednou protestoval proti omezování Hitlerem přislíbené au-

tonomie, diskriminaci Čechů a počínající germanizaci. Snažil se pomáhat obětem nacistické perzekuce 

intervencemi za ně. Obratně využíval prostoru, který mu poskytovaly počáteční německé ohledy dané 

zatím ještě panujícím mírem i určité neshody německého vedení o dalším postupu. Na podzim r. 1939 

se Hácha odvážil odmítnout složení slibu věrnosti A. Hitlerovi, dokud nebudou vyřízeny jeho stížnosti 

týkající se porušování protektorátního statutu. Na uzdě se mu rovněž podařilo držet české fašisty. Proti 

postupu Háchy a vlády nic nenamítal ani zahraniční odboj. 

Potlačení protiněmeckých protestů na podzim 1939, úspěšné údery proti odboji a hlavně nacistická 

vítězství na frontách v r. 1940 však měnily situaci. Hácha spolu s vládou byl postupně stále více donu-

cován k zeslabování retardačních snah a k pronášení projevů loajality (někdy výměnou za propuštění 

vězněných). Deprese nastala po porážce Francie. Vláda se ještě pokusila zabránit celní unii protekto-

rátu se starou říší – avšak marně. O německých plánech s českomoravským prostorem nyní již nebylo 

pochyb: protektorát měl být jen provizoriem na dobu války a jeho obyvatelstvo i prostor nakonec ger-

manizovány. To vše vedlo k aktivizaci proněmeckých sil. Zahraniční odboj v čele s E. Benešem začal ve 

svých depeších vyjadřovat znepokojení nad postoji Háchy i vlády. Domácí rezistence a značná část oby-

vatelstva byla daleko kritičtější. 

Obdobné trendy pokračovaly i v r. 1941. Sílící nacistický tlak se projevil nejprve v ataku vůči legionářům 

a odboji. Háchu pak připravil o nejbližší spolupracovníky: v dubnu o J. Havelku a v září téhož roku o A. 

Eliáše. Posledně jmenovaný byl zatčen po nástupu zastupujícího říšského protektora R. Heydricha, 

který přijel do protektorátu upevnit nacistické panství. V nastalé zostřené perzekuci se Hácha ani vláda 

nezmohli podat demisi, jak požadoval zahraniční odboj. Jejich proněmecký aktivismus naopak zesílil, 

protesty nebyly téměř žádné. E. Beneš proto s nimi přerušil kontakty. Zahraniční akce neměla být v žád-

ném případě diskreditována spoluprací s kolaboranty. 

V dalších letech, tj. nejpozději od poloviny r. 1943, byl Hácha prakticky zcela vyřazen z důvodu prud-

kého zhoršení svého zdravotního stavu. Jen občas se pokusil pomoci pronásledovaným nebo výjimečně 

i zaprotestovat. Vláda reorganizovaná podle německých požadavků se stala prodlouženou rukou říš-

ského protektora, resp. německého státního ministra K. H. Franka. Rozhodující místo v ní zaujal ministr 

školství a lidové osvěty programový kolaborant E. Moravec a ministr hospodářství a práce Němec W. 

Bertsch. Jak hluboko celá protektorátní reprezentace klesla, se ukázalo hlavně na shromážděních de-

monstrujících věrnost říši po atentátu na Heydricha (27. 5. 1942) a v nastalém období totální válečné 

mobilizace (1943–1945), kdy byla Němcům spolehlivým pomocníkem. V Moravcově režii se odehrál i 

pokus za pomoci na režim napojených organizací znacizovat život v protektorátu. Naštěstí jen málo 

úspěšný. 

Protiněmecký radikalismus a negace všeho protektorátního v poválečných letech se Háchy dotkly jen 

částečně. Zemřel totiž poměrně brzy po osvobození – dne 27. června 1945 v pankrácké věznici. Zde 

pobýval od 13. května téhož roku. Postihu neunikla řada členů protektorátní vlády (z nich především J. 

Krejčí a A. Hrubý) a někteří Háchovi nejbližší spolupracovníci (J. Kliment), z ostatních čelní představitelé 

kolaborantských organizací a mnozí aktivističtí novináři. Podle názoru veřejnosti, silně radikalizované  
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v nastupujícím zápase o politickou moc mezi komunisty a jejich odpůrci, však byly udělené tresty až 

příliš mírné. 

Háchův tragický osud před nás samozřejmě staví celou řadu otázek, kterým se nelze vyhnout. Byl Hácha 

viníkem nebo obětí, neúspěšným zachráncem národa nebo jeho zrádcem? Musíme se i zeptat: máme 

vůbec právo ho soudit a pokud ano, tak podle jakých kritérií? Je přece známo, že mimořádné poměry, 

jaké přinesla válka, okupace a konfrontace se zločinným nacismem nesnese jinak běžná měřítka. Pře-

hnaná přísnost pro tuto dobu plnou strachu, umírání a beznaděje jistě neobstojí. Hrdinů bylo totiž vždy 

a všude méně než pasivních, zastrašených nebo zbabělých. 

Na druhé straně je třeba připomenout, že kolaborace nemusí být jen úmyslná, konaná z důvodů sym-

patizování s nacismem (z pohnutek ideových) nebo pro zisk (ze zištnosti). Kolaborovat lze i z ušlechti-

lejších příčin – ve snaze zachránit stát, národ, své blízké. Taková forma kolaborace je pragmatickým a 

zpravidla dočasným přizpůsobením požadavkům okupantů, ustoupením brutální síle za účelem přežití. 

Jde o realistickou politiku, která sice vždy nedostojí morálním imperativům, ale umožní sebezáchovu 

ve světě útlaku, teroru a zabíjení. Tento typ spolupráce s nepřítelem je také mnohem častější, než ko-

laborace úmyslná a může působit i větší škody. 

Jak ve světle těchto faktů posoudit osobnost Emila Háchy? Především je třeba zdůraznit, že Hácha šel 

do politiky nedobrovolně, s nejvyšším sebezapřením. Výkon prezidentské funkce chápal jako plnění 

občanské povinnosti, za níž vděk určitě nesklidí. Ani později na úřadu nijak zvlášť nelpěl a toužebně 

očekával okamžik, až z něj toto břímě bude sejmuto a předá otěže E. Benešovi. 

E. Hácha vedl národ v nelehkém období po Mnichovu a za protektorátu a byl nucen řešit problémy, 

které sám nezpůsobil. S nastalou situací se vyrovnával, seč mu síly stačily. V počátečním období oku-

pace se stavěl Němcům na odpor, snažil se intervenovat za pronásledované. Postupně se však dostával 

do německých kleští. Zastrašený nepříznivým vývojem na frontách, německou brutalitou a vydíráním 

(propuštění vězněných za aktivistický projev) se dával využívat k proněmeckým vystoupením do té 

míry, že kompromitoval zahraniční odboj usilující o obnovení Československa. 

Dokud byl Hácha při smyslech (tedy zhruba do poloviny r. 1943), upřímně věřil, že svým počínáním, tj. 

spoluprací s Němci, zachraňuje národ. Snažil se, jak napsal J. Tesař, „zachovat co nejvíce z české národ-

nosti – za cenu "dobrovolného" zřeknutí se plné suverenity“. Jako příznivec rakouských časů a člověk 

podléhající vlivu svého okolí (vzpomeňme na Klimenta a jeho tezi o obnově Svaté říše římské po vzniku 

protektorátu a vazalského poměru českých zemí k ní) mu takové řešení nepřipadalo nepřirozené, i když 

bylo jednou velkou iluzí. Každý rozumně uvažující člověk musel totiž vědět, že pro český národ není 

v nacionálně socialistické říši žádné místo, v nejlepším případě otrocké. 

Hácha tak vlastně ani nepostřehl, jak se z pozice málo úspěšného zachránce národa dostává do polohy 

jeho zrádce. Věděl sice, že ho dějiny zatratí, ale to považoval za daň, kterou musí zaplatit pro splnění 

svého poslání. Nepoložil si otázku, zda se za záchranu národa neplatí příliš mnoho nebo lépe řečeno 

tím nejcennějším – jeho páteří – a zda národ, který takovou záchranu přijme, stojí vůbec za zachraňo-

vání. Aniž by o to usiloval, stával se Hácha kolaborantem, a to svými skutky. S dobrými úmysly vedl 

český národ do říše. Němcům tím poskytoval neocenitelnou službu a byl pro ně jistým způsobem ne-

postradatelný: jako symbol neodporování, podřízenosti a pochopení logiky vývoje ústícího v nacistic-

kou Novou Evropu. S jeho jménem proto nacisté manipulovali, i když byl duševně zcela nezpůsobilý. 

Tuto Háchovu proměnu dobře vystihl zahraniční odboj, který pro jeho politiku a lidí kolem něj začal 

užívat pejorativní označení „háchovština“. Hácha, s nímž představitelé zahraničního odboje předtím  
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udržovali pravidelné spojení a kterého i pragmaticky využívali (na mezinárodním fóru se honosili jeho 

respektem a byl pro ně zárukou, že doma nedojde k protiněmecké revoluci zdola, která by povýšila na 

vedoucí sílu rezistence domácí odboj a je vyřadila ze hry), byl najednou persona non grata, od níž se 

každý distancoval. Už totiž ani nebyl potřeba – snad jen k zbavení se vlastní viny (např. za přijetí Mni-

chova). K tomu došlo až po skončení války, kdy byl Hácha jako nějaký zločinec umístěn do pankrácké 

věznice. Zemřít tam – to byla Háchova poslední, tentokrát nedobrovolná, oběť. 

Háchova osobnost je jen obtížně zhodnotitelná, a to ze dvou důvodů. Jednak prodělala určitý vývoj a 

pak v sobě spojovala dvě zdánlivě neslučitelné charakteristiky: vlastenectví a kolaboraci s nepřítelem. 

Navíc se při znalosti Háchova života nelze ubránit alespoň částečnému soucitu. Přesto ale: Hácha se 

postupem času svými skutky stal kolaborantem legitimizujícím nacistické panství. K záchraně národa 

zvolil špatné prostředky. Tento fakt není možné vyvážit jím zachráněnými životy ani menšími národo-

hospodářskými škodami, k nimž jeho politika vedla. Háchovu politiku je nutné z principiálního hlediska 

odmítnout. Háchovu vinu nesnižuje ani to, že byl zahraničním odbojem použit jako obětní beránek, 

který měl po válce pomoci pardonovat nejen politické chyby jeho představitelů (akceptaci Mnichova), 

ale i malou statečnost většiny národa za války. 

 

Použité zdroje 

Bryant, Ch.: Praha v černém. Praha: Argo 2012; Gebhart, J. – Kuklík, J.: Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. XVa,b. 

Praha-Litomyšl: Paseka 2006–2007; Hácha, E. – Rádl, Z.: Nejvyšší správní soud. Praha: Československý kompas 

1933; Hácha, E.: Nejvyšší správní soud. Brno: s. n. 1932; Hácha, E.: Omyly a přeludy. Praha: Primus 2001; Hoetzel, 

J. (ed.): Pocta k šedesátým narozeninám Dr. Emila Háchy. Bratislava: Komenského universita 1932; Jihočech Emil 

Hácha. Praha a České Budějovice: Jihočeské vydavatelské a nakladatelské družstvo 1942; Junek, V.: Emil Hácha. 

Muž, který obětoval vlastní čest. Praha: Petrklíč 2013; Král, V.: Pravda o okupaci. Praha: Naše vojsko 1962; Ma-

chálek, V.: Prezident v zajetí. Praha: Regulus 1998; Maršálek, P.: Pod ochranou hákového kříže. Praha: Auditorium 

2012; Mastný, V.: Protektorát a osud českého odboje. Praha: Eurolex Bohemia 2003; Palkovský, B. (ed.): Emil 

Hácha, president Československé republiky, právník a státník. Praha: Orbis 1938; Pan president k národu I a II. 

Praha: Národní souručenství 1940 a 1941; Pasák, T.: Emil Hácha (1938–1945). Praha: Horizont 2007; Slovník ve-

řejného práva československého. Brno: Polygrafia – Rudolf M. Rohrer – Rovnost 1929–1948; Tesař, J.: Mnichovský 

komplex. Praha: Prostor 2000; Tomášek, D. – Kvaček, R.: Causa Emil Hácha. Praha: Themis 1995; Uhlíř, J. B.: Ve 

stínu říšské orlice. Praha: Aleš Skřivan ml. 2002; Votočková-Lauermannová, O.: President Dr. Emil Hácha: poslední 

události. Praha: Pražská akciová tiskárna 1939. 

 

Pavel Maršálek 
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Vladimír Kubeš, ...a chtěl bych to všechno znovu. Filozofické vypořádání s pesimistickým 

světovým názorem (Jaromír Tauchen, ed.) 

Brno, Masarykova univerzita, 2022, 293 s.  

(ISBN 978-80-280-0077-6) 

 
Vladimír Kubeš (1908–1988) byl profesorem občanského práva a 

právní filozofie na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a patřil  

k nejvýznamnějším představitelům druhé generace brněnské nor-

mativní právní školy. Vladimíra Kubeše zasáhly všechny politické 

události dvacátého století a jeho rozsáhlé dílo zůstává dodnes nedo-

ceněné. Řadu svých knih a odborných článků totiž publikoval větši-

nou v němčině a v zahraničí, protože v socialistickém Českosloven-

sku vyjít nemohly.  

Kubešovy paměti s názvem „… a chtěl bych to všechno znovu“ vy-

cházejí po dlouhých třiceti letech v druhém doplněném vydání. 

V roce 1994 nebyl rukopis vydán celý. Nyní paměti vycházejí v plné 

verzi, opatřeny řádným redakčním zpracováním, edičním úvodem, 

osobním rejstříkem, fotografiemi a seznamem Kubešovy publikační 

činnosti. Čtenář dostává možnost nahlédnout nejen do Kubešova rodinného a soukromého života a do 

poměrů a vztahů panujících v meziválečném období na brněnské právnické fakultě, ale i do způsobu 

fungování komise pro přípravu nové poválečné ústavy a do událostí, které výrazným způsobem zasáhly 

do Kubešova života. Jednalo se především o jeho „vyakčnění“ z právnické fakulty v únoru 1948, poz-

dější zatčení a odsouzení v politickém procesu a dlouholeté věznění v jáchymovských uranových do-

lech.  

Konec šedesátých let pro Kubeše znamenal možnost vrátit se do akademické sféry a dokonce opět 

pedagogicky a vědecky působit na brněnské právnické fakultě. O její znovuobnovení se Kubeš v roce 

1969 také významně zasloužil. Nastupující normalizace však Kubeše opět uvrhla do nemilosti a zne-

možnila mu jakoukoli vědeckou či pedagogickou práci. I přesto se Kubeš dokázal prosadit na vídeňské 

právnické fakultě, kde působil po dobu pěti let jako profesor právní filozofie. Kubeš ve svých pamětech 

popisuje i svůj profesní a osobní vztah k česko-rakouskému právnímu filozofovi Otu Weinbergerovi.  

Ačkoliv do Kubešova života zasáhly nepříznivé životní události a peripetie osudu, nikdy si na ně nestě-

žoval a v souladu se svým životním optimistickým postojem dal svým pamětem podtitul „filozofické 

vypořádání s pesimistickým světovým názorem“. 

 

Kniha je dostupná také v elektronické verzi na tomto odkazu:  

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/kubes-znovu.pdf   

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/kubes-znovu.pdf
https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/kubes-znovu.pdf
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

VEVEŘÍ 70. HISTORIE BUDOVY PRÁVNICKÉ FAKULTY  
MASARYKOVY UNIVERZITY 
Ladislav Vojáček, Jaromír Tauchen 
  
ISBN 978-80-280-0063-9 
 
Masarykova univerzita, Brno, 2022, 121 stran 
 

Dostupné také v elektronické verzi na tomto odkazu: 
https://science.law.muni.cz/knihy/Veveri70.pdf  

 

 

 

PROCESY S NACISTICKÝMI ZLOČINCI V OKUPAČNÍCH  
ZÓNÁCH NĚMECKA A JEJICH VLIV NA ČESKOSLOVENSKOU 
RETRIBUCI 
Jan Beránek 
 
ISBN 978-80-7502-608-8 
 
 
Leges, Praha, 2022, 340 stran 

 

 

 

 

PRAKTIKUM KE STUDIU ČESKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH 
PRÁVNÍCH DĚJIN DO ROKU 1918 + OD 1918 DO ROKU 1989 
Vendulka Valentová, Antonín Lojek  
 
ISBN 978-80-7380-886-0 
 
 
Aleš Čeněk, Plzeň, 2022, 218 + 274 stran 

 
  

 

  

https://science.law.muni.cz/knihy/Veveri70.pdf
https://science.law.muni.cz/knihy/Veveri70.pdf
https://www.alescenek.cz/zbozi/197071/procesy-s-nacistickymi-zlocinci-v-okupacnich-zonach-nemecka-a-jejich-vliv-na-ceskoslovenskou-retribu/
https://www.alescenek.cz/zbozi/196116/praktikum-ke-studiu-ceskych-a-ceskoslovenskych-pravnich-dejin-do-roku-1918-od-1918-do-roku-1989/
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TOŽ POSLOUCHEJTE, JAK JSME BUDOVALI REPUBLIKU 
Karel Engliš 
  
ISBN 978-80-210-9867-1 
 
 
Munipress, Brno, 2021, 252 stran 

 

 

 

 

KAREL ENGLIŠ. EKONOM, KTERÝ POMOHL VYBUDOVAT  
ČESKOSLOVENSKO 
Martin Hlaváč 
 
  
ISBN 978-80-242-8008-0 
 
 
Universum, Praha, 2022, 400 stran 

 

 

 

 
VZTAH SPRAVEDLNOSTI A STÁTU A JEHO PROMĚNA  
V SOUČASNOSTI 
Martin Koloušek 
 
ISBN 978-80-7676-288-6 
 
 
Wolters Kluwer, Praha, 2022, 170 stran 
 

 

 

 

PRÁVO NA HEDVÁBNÉ CESTĚ 
Michal Tomášek  
 
ISBN 978-80-246-4970-2 
 
 
Karolinum, Praha, 2022, 360 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE č. 52/2 

 

 

STUDIE 
 

Lyuba Radulova: Legal Protection Granted to Soldiers’ 
Partners in the Military Diplomas   

Petr Dostalík: Od sestry k nuzné vdově. Změny postavení 
manželky v římském dědickém právu   

Marek Starý: Dědičnost slezských knížectví v ženské linii 
ve středověku a raném novověku   

Ulrike Müßig: Challenged Universality – Kant and a Ci-
toyenne between Stage and Scaffold   

Dolores Freda: Women and Parliamentary Divorce in En-
gland. From Wife-Sale to the Divorce Act of 1857   

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová: Dve strany jednej 
mince – úbohá alebo veselá vdova? Právne postavenie 
vdovy v súkromnom práve konca 19. a v prvej polovice 
20. storočia na území Slovenska   
 

Pavel Salák: Meziválečné osnovy OZ „pohledem žen“   

Miroslav Šepták: Proměny právního postavení ženy v Rakousku ve 20. století 

 

STUDIE – VARIA 

Radim Seltenreich: Filosofie zločinu a trestu – vybrané aspekty amerického trestního práva v 19. 
století se zvláštním zřetelem k problematice vězeňství 

Róbert Jakubáč: O uhorských pozemkových knihách a ich spravovaní   

Mónika Balatoni – Ivan Halász: Stratená prestíž a medzivojnová maďarská kultúrna diplomacia (Jej 
inštitucionálne a právne základy) 

 

RECENZE 

CSUKÁS, A. Právní řád Českobratrské církve evangelické v historických souvislostech (J. Beránek)   

HORÁK, O. – RAZIM, J. Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích (J. Kabát) 

KRAFL, P. Dvě studie k synodálnímu zákonodárství (Würzburg 1287, Kališ 1420) (M. Černý)   

LACLAVÍKOVÁ, M. – ZÁTEKOVÁ-VALKOVÁ, V. Rozvod manželstva v spoločnosti budujúcej socializmus 
(čekoslovenská rozvodová súdna prax v 50. a 60. rokoch 20. storočia) (A. Švecová)   

PADOVANI, A. Lʼinsegnamento del diritto a Bologna nellʼetà di Dante (M. Černý)   

VYŠNÝ, P. El derecho en Tenochtitlan. Aspectos jurídicos del orden social de una ciudad-estado pre-
hispánica [= Právo v Tenochtitlane. Právne aspekty spoločenského poriadku jedného predhispán-
skeho mestského štátu] (J. Puchovský) 

Plný text PHS č. 52/2 je dostupný na tomto odkazu: https://karolinum.cz/data/cascislo/9984/PHS_52_2.pdf  

https://karolinum.cz/data/cascislo/9984/PHS_52_2.pdf
https://karolinum.cz/data/cascislo/9984/PHS_52_2.pdf
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

6th Historical Jewish Law Moot Court – The Rabbinic Tribunal of Prague 
 

Ve dnech 2. až 4. srpna 2022 proběhl v Brně šestý ročník Jewish Law Moot Courtu. Soutěž pod záštitou 

právnických fakult Vídeňské univerzity, Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, Univerzity v Tel Avivu a Ye-

shiva University v New Yorku si kladla za cíl seznámit účastníky s židovským právem tak, jak bylo prak-

tikováno na počátku moderní období. Moot Courtu se účastnilo 37 profesorů a studentů z Jeruzaléma, 

Tel Avivu, New Yorku a Vídně. Přípravy proběhly na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity a organi-

začně je zajistila Katedra dějin státu a práva, finále se odehrálo ve čtvrtek 4. srpna 2022 ve sněmovním 

sále Ústavního soudu ČR. Příští ročník se bude konat v srpnu 2023 v litevském Vilniusu. 
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Foto: Marek Štěpánek, PrF MU 
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Zpráva o zahraniční stáži studentů doktorského studijního programu  

„Dějiny práva a římské právo“ na Právnické fakultě Vídeňské univerzity 
 

V létě tohoto roku jsme zúčastnili se coby doktorandi a čle-

nové Katedry dějin státu a práva brněnské právnické fa-

kulty v rámci internacionalizace zahraniční stáže na Práv-

nické fakultě Vídeňské univerzity. Stáž jsme oba absolvo-

vali separátně, Lukáš v červnu a Jan v červenci. Volba 

Vídně byla nasnadě, neboť se jeden jako druhý věnujeme, 

obecně řečeno, vývoji vybraných soukromoprávních insti-

tutů či oblastem platných či spjatých s naším územím pro-

střednictvím ABGB. Kde jinde získat autentické zdroje, než 

v bývalém hlavním městě monarchie a prakticky legisla-

tivní kolébce tehdejšího občanského zákoníku, který byl 

připravován takřka od druhé poloviny 18. století a v Ra-

kousku je platný s dílčími změnami od roku 1811 dodnes. 

Vídeňské Juridicum vybudované v roce 1986 na návrh ar-

chitekta Ernsta Hiesmayeara, kam se z původní historické 

budovy z kapacitních důvodů na 100. výročí Ringstrasse 

zdejší právnická fakulta přestěhovala, nám oběma poskytla příjemné zázemí pro studium dobových 

materiálů k našim disertačním pracím, ač Lukáš s výhodou možnosti se zúčastnit také tamní výuky, ne-

boť v době stáže Jana již probíhaly v Rakousku akademické prázdniny. Za zmínku zajisté stojí zachování 

určitého stupně online výuky nejen skrze online materiály, ale i online seminářů, kterých se Lukáš mohl 

zúčastnit a nahlédnout tak pod pokličku pedagogické činnosti tamních vyučujících.  

Vedle akademického prostředí jsme ke studiím a výzkumu oba využili též i dalších institucí, které Vídeň 

nabízí. Řeč je o rakouské národní knihovně a rakouském státním archivu. Bylo velmi podnětné vyzkou-

šet si a poznat přístup institucí, z jejichž českými protějšky v rámci své disertace oba běžně pracujeme. 

V případě národní knihovny široké online přístupy jak do monografií, tak časopisů a novinových plátků, 

v případě státního archivu možnost jej navštívit v pracovní dny s otevírací dobou 8 hodin, v úterý a ve 

středu dokonce 9 hodin. Od věci nebyla ani intuitivní online databáze archivu, ve které si lze přehledně 

najít co potřebujete, a dle toho si své archiválie také na druhý den objednat. Člověku pak ani nevadí, 

že za návštěvu hradí poplatek. Z těchto drobností je totiž vidět přístup daného státu k umožnění po-

znání své, třebas i ne vždy lichotivé minulosti. Přiměřená opatření jsou pochopitelná např. poplatky či 

denní racionální kvóty poskytnutí archiválií, přesto by státy skrze archivy měly usilovat o co nejširší 

otevřenost a transparentnost k umožnění poznání vlastní historie. Minimálně v tomto se Národní ar-

chiv má od svého rakouského protějška co učit. 

Nejen ve státním archivu dávalo ve Vídni mj. smysl zabývat se ve vztahu k ABGB také jeho nepřímou 

vývojovou fází v podobě Codexu Theresianus. Věčná škoda, že materiály z doby vzniku tereziánského 

kodexu jsou prakticky neúplné, neboť zejm. předběžný plán prof. Azzoniho a poznámky prof. Holgera 

byly v důsledku požáru Justičního paláce ve Vídni během tzv. Červencové revolty roku 1927 značně 

poškozeny. A i když archiv materiály zrenovoval tak, že je dnes badatelům neúplně předkládá, nejsou 

přes značně kouřem a ohněm poškozené textové části čitelné. Nezbývá tak, než se spokojit s vydaným 

kodexem a revizemi prof. Harrasowského z 80. let 19. století a dalšími dostupnými materiály např. 

Hortenovou osnovou atp. 
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Výše uvedené poznatky a dojmy ze stáže vnímáme společně jako zkušenost, jak si v cizí zemi poradit 

s odborným výzkumem, navázat osobní kontakty a zdokonalovat se v cizích jazycích. Jsme proto velmi 

rádi, že jsme si mohli, byť během jednoho měsíce plně otevřít dveře do nedaleké Vídně, která po takové 

krátké době, co jsme v ní pobývali, stále představuje hlubokou studnici zdrojů a inspirací. Tímto by-

chom chtěli poděkovat doc. Jaromíru Tauchenovi, vedoucímu katedry, za předjednání našich stáží s ve-

dením spřátelené tamní katedry dějin, neboť nám to velmi usnadnilo organizaci našich stáží, ale rovněž 

veškeré formality s tím spojené. Nemůžeme opomenout a nepoděkovat také vídeňským profesorům a 

dalším akademickým pracovníkům, kteří nás velice vřele přijali a byli více než ochotní nám pomoci, 

s čímkoliv jsme potřebovali. Lze shrnout, že naše působení v prostřední překrásné Vídně v první čtvr-

tině našich studií bylo velmi inspirativní. 

Jan Kabát a Lukáš Maliňák 

 

 

 
Jan Kabát  
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Zpráva o 29. Mezinárodním vexilologickém kongresu,  

konaném od 11. července 2022 do 15. července 2022 v Ljubljani, Slovinsko 
 

 

Již 29. Mezinárodní vexilologický kongres se poprvé ve své historii konal na území bývalé Jugoslávie       

v hlavním městě Slovinska Ljubljani. Ačkoliv kongres oficiálně začínal až v pondělí 11. července, již v 

odpoledních hodinách v neděli 10. července se účastníci kongresu a jejich doprovody setkali v prosto-

rách budovy nazvané Nebotičnik (Mrakodrap), kde probíhala registrace účastníků.   

Vlastní kongres začal v 9.00 hod ráno v pondělí 1. července před radnicí města Ljubljana příchodem 

vlajkonošů s vlajkami Mezinárodní federace vexilologických asociací (F.I.A.V.) a jejich tří funkcionářů 

(prezident, generální tajemník a tajemník pro kongresy) jakož i s vlajkou Slovinska a města Ljubljana. 

Byl zahrán marš vexillorum a předneseny úvodní projevy. Přítomné pozdravil prezident Slovinské he-

raldické společnosti.   

Po tomto slavnostním zahájení se účastníci odebrali k hotelu Slon, kde po krátkém úvodu začal první 

blok přednášek. Celkem se zúčastnilo kongresu 42 účastníků plus 9 osob doprovodu. Z Evropy byli 

účastníci ze 17 států, z Ameriky 2 státy, a po jednom z Afriky a Austrálie. Přes videokonferenci se zú-

častnil zástupce Kanady, Ukrajiny a Čínské lidové republiky. Celkem bylo předneseno 28 přednášek. 

Zasedání F.I.A.V. v úterý odpoledne přineslo volbu nového vedení, bylo potvrzeno staré vedení ve slo-

žení prezident podplukovník chorvatského námořnictva Željko Heimer, generální tajemník Graham 

Bertram z Velké Británie a tajemník pro kongresy Bruce Berrry z Jižní Afriky. Nikdo neměl protikandi-

dáta a volilo se aklamací. Došlo ale k ostré výměně názorů mezi delegáty ohledně konání 30. Meziná-

rodního vexilologického kongresu, který se má konat v roce 2024 v Pekingu v Čínské lidové republice.  

Ve středu se konal výlet do dvou musejí, mj. do Muzea vojenské historie, kde byli účastníkům ukázány 

historické vlajky a historické vojenské prapory. 
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V pátek večer se konal slavnostní banket na rozloučenou, kdy před podáváním zákusku byli předány 

ceny za činnost k podpoře vexilologie. Ted Kaye z U.S.A. Obdržel Zlatou plaketu od předsedy Chorvat-

ské heraldicko-vexilologické organizace za 10 překladů chorvatského bulletinu do angličtiny (tento bull-

etin je bilingvální). Následovaly ceny F.I.A.V. – cenu za nejlepší přednášku a její přednes obdržel Kryštof 

Huk z České vexilologické společnosti. 

Bylo jmenováno několik nových držitelů ceny Fellow of the Federation a nakonec bylo předáno nejvyšší 

ocenění Vexillon. Tu obdržel Roman Klimeš, reprezentující Německo, za své studie o symbolech na 

území Československa publikované v Encyklopedii českých právních dějin, díl XVII, Ostrava 2019. 

Roman Klimeš 

 

 
Roman Klimeš při udělení nejvyšší vexilologické ceny za hesla publikovaná  

v Encyklopedii českých právních dějin. 
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ROZHOVORY 
NA YOUTUBE KANÁLE  

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY  

 

Ladislav Soukup:  

JEŠTĚ JEDNA VZPOMÍNKA NA AKADEMIKA VÁCLAVA VANĚČKA (1905–1985) 

 

 
https://youtu.be/rjLjVJ-DoCg  

 

 
Ladislav Soukup: 

VYSOKÁ ŠKOLA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI (VŠ SNB) A VÝUKA PRÁVNÍ HISTORIE 

 

 
https://youtu.be/g7tq8M3UU90   

https://youtu.be/rjLjVJ-DoCg
https://youtu.be/g7tq8M3UU90
https://youtu.be/rjLjVJ-DoCg
https://youtu.be/g7tq8M3UU90
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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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