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Vážení členové                        

 Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 

stejně jako i v předchozích letech si Vám dovo-

lujeme zaslat předvánoční a zároveň i poslední 

letošní řádné číslo našeho bulletinu.  

V tomto čísle se opět po roce vracíme k uveřej-

nění seznamu kvalifikačních prací (bakalářských, 

magisterských, rigorózních a disertačních) ob-

hájených v roce 2022 na všech českých a sloven-

ských právnických fakultách. 

Přinášíme Vám rovněž rubriku „právněhisto-

rická výročí“, v níž vzpomínáme na významné 

osobnosti právní vědy. Pro toto číslo zpracovali 

Ondřej Horák a Jan Kabát biografický medailon 

civilisty Josefa Mauczky (*1872–†1917). 

Chtěli bychom všechny členy i nečleny Evropské 

společnosti pro právní dějiny vyzvat, aby sami 

přispěli do tohoto bulletinu; především oceníme 

zprávy z konferencí, recenze či anotace knih. 

Případně budeme rádi i za zasílání pozvánek na 

konference. Je možné zveřejnit i diskusní pří-

spěvky či kratší zamyšlení vztahující se k oblasti 

právní historie a římského práva. 

Uživatele facebooku si dovolujeme upozornit na 

existenci skupiny Evropské společnosti pro 

právní dějiny a vyzýváme tímto její členy, aby se 

k ní přidali. Naše skupina představuje možnost 

získat aktuální informace z našeho oboru.  

Naleznete ji na odkazu: 

 https://www.face-

book.com/groups/271287786103/  

Na závěr bychom chtěli popřát všem členům 

klidné prožití vánočních svátků a stálé zdraví do 

nadcházejícího roku 2023. 

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 

 
 

Josef Mauczka (*1872 – †1917) 

V tomto čísle si připomínáme 150. výročí narození novobystřického rodáka prof. JUDr. Josefa Mauczky, 

který patřil k velkým nadějím česko-rakouské civilistiky, jeho profesní dráhu však silně ovlivnil špatný 

zdravotní stav. S českými zeměmi je spojen nejen rodištěm, ale také krátkým působením na Německé 

univerzitě v Praze a snahou o přesunutí černovické univerzity do Brna. 

Josef Franz Johann Mauczka (v matrice uveden jako Moučka) se narodil 25. srpna 1872 v Nové Bystřici 

(č. p. 337) na Jindřichohradecku do rodiny notáře Franze Mauczky a Camille, roz. Braunhofer. Po stu-

diích na právnické fakultě Vídeňské univerzity (absolutorium 1. září 1894), na které byl promován 27. 

března 1895, nastoupil do justiční služby, v říjnu 1897 se stal soudním adjunktem v Mödlingu a v pro-

sinci 1903 v Liesingu. Externě vyučoval také na Theresiánské akademii ve Vídni (jako „Juristen-Präfekt 

extra statum“, doloženo v letech 1902–1904), 14. března 1905 pak na vídeňské právnické fakultě ha-

bilitoval (referenty byli Josef von Schey a Armin Ehrenzweig). Kvůli zdravotním problémům se musel 

v roce 1908 vzdát soudcovského místa. Dne 25. srpna 1909 byl jmenován mimořádným a 19. dubna 

1911 řádným profesorem občanského práva na Univerzitě Františka Josefa v Černovicích, 6. února 

1917 řádným profesorem občanského práva Německé univerzity v Praze (jako následovník Emila 

Pfersche). 

Po uzavření univerzity v Černovicích v srpnu 1914 (kvůli obsazení ruskou armádou) se v následujícím 

roce zasazoval v novinových článcích o její přesunutí do Brna (další alternativou byl Salzburg), většina 

profesorského sboru se však vyjádřila pro její setrvání v Bukovině. Zaměřoval se na oblast závazkového 

práva, jeho nejznámějším dílem je habilitační práce Der Rechtsgrund des Schadenersatzes ausserhalb 

bestehender Schuldverhältnisse, v níž se snažil vyvažovat princip subjektivní odpovědnosti (za zavinění) 

principem objektivním (za výsledek), přičemž originálně vysvětloval odpovědnost za škodu jako vyře-

šení zájmových střetů (kolisí zájmů), které mezi sebou poměřoval. Publikaci znali a citovali naši civilisté 

i romanisté (podle Jana Krčmáře šlo o „spis velmi duchaplný“) a je v odborné literatuře citována dod-

nes. Mluvil německy, francouzsky anglicky a česky. Byl katolického vyznání. Dne 25. března 1901 se ve 

Vídni oženil s Valerií Fuka (*30. května 1875). Zemřel ve svých 45 letech 8. června 1917 ve svém bytě 

č. p. 1854 na Praze 2 na následky zápalu plic, který patrně zkomplikoval Mauczkův již tak nepříznivý 

zdravotní stav způsobený degenerativním onemocněním míchy (tabes dorsalis). Byl pochován 10. 

června 1917 v Drážďanech. 

Nekrology o něm napsali vídeňští civilisté Armin Ehrenzweig (do Juristische Blätter) a Robert Bartsch 

(do Allgemeine österreichische Gerichts-Zeitung), jehož vzpomínka byla vzhledem k přátelství s 

Mauczkou osobnější. Za připomenutí také stojí, že Bartsch se chtěl původně habilitovat pro občanské 

právo komparativně uchopenou prací o právním postavení ženy s vyústěním v platném právu, na 

Mauczkovu radu se však omezil pouze na historické výklady a na základě práce Die Rechtsstellung der 

Frau als Gattin und Mutter. Geschichtliche Entwicklung ihrer persönlichen Stellung im Privatrecht bis in 

das achtzehnte Jahrhundert (1903) usiloval o habilitaci pro právní dějiny. Kromě právních dějin pak ve 

Vídni vyučoval také občanské právo. 
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Nověji je Josef Mauczka pouze stručně zmiňován v rámci zpracování dějin právnických fakult v Grazu 

(G. Wesenerem, 2002) a ve Vídni (T. Olechowski, T. Ehs, K. Staudingl-Ciechowicz, 2014), většinou v sou-

vislosti s kolegy, kteří tam působili (Bartsch, Pfersche).   

   

Vybraná bibliografie  

− Der Rechtsgrund des Schadenersatzes ausserhalb bestehender Schuldverhältnisse. Mit besonderer 

Berücksichtigung des oesterreichischen und deutschen Privatrechts. Leipzig; Wien: F. Deuticke, 

1904. 393 s. 

− Altes Recht im Volksbewusstsein. Allgemeine österreichische Gerichts-Zeitung, Jg. 58, Nr. 10 a 11, 

1907, s. 73–76 a 81–83 (1907 též samostatně). /opravit v hesle 81/ 

− Die Anwendung der Theorie der Interessenkollisionen auf die „angeborenen Rechte“. In Festschrift 

zur Jahrhundertfeier des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, Bd. 2. Wien: Manz, 1911, s. 229–

293 (1912 též samostatně). 

− Zur Lehre von den Persönlichkeitsrechten. Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Ge-

genwart, 1912, Bd. 39, s. 1–42. 

− (spoluautoři SCHUMPETER, Josef, EHRLICH, Eugen) Der Kampf gegen die Czernowitzer Universität. 

Bukowiner Bote, Nr. 16, 24. 1. 1917, s. 13–14 (Beilage der Bohemia, Nr. 22). 

 

Vybrané zdroje 

P: Archiv der Universität Wien, M 32.3-1119, Senat S 304.798 (dostupné z: https://scopeq.cc.uni-

vie.ac.at/Query/resultatliste.aspx); Österreichisches Staatsarchiv, Personalstandesausweis, sign. AT-

OeStA/AVA Justiz JM Präs. A 165.104, Professorenakt, sign. AT-OeStA/AVA Unterricht UM allg. Akten 

1184.14, AT-OeStA/AVA Unterricht UM allg. Akten 1206.10, AT-OeStA/AVA Unterricht UM allg. Akten 

612.4; Státní oblastní archiv v Třeboni – oddělení Třeboň, Sbírka matrik Jihočeského kraje, 1587–1949 

(1952), i. č. 3717, kniha 14, matrika narozených 1860–1873, fol. 365 (dostupné z: https://digi.ceskear-

chivy.cz/5897/369/2323/2813/58/0); Archiv hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy I., 

Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), Pražští příslušníci, Popisní arch z r. 1919, kart. 193, 

pořadové č. 62 (dostupné z tohoto odkazu); Archiv hlavního města Prahy, Sbírka matrik, katolické, 

vnitřní obvody, Praha II – Nové Město, Kostel sv. Apolináře, kniha 31, matrika zemřelých 1914–1918, 

sign. AP Z39 (dostupné z tohoto odkazu). 

N: BARTSCH, Robert. Josef Mauczka †. Allgemeine österreichische Gerichts-Zeitung, 1917, Jg. 68, Nr. 

25, 23. 6. 1917, s. 271–272; EHRENZWEIG, Armin. Josef Mauczka †. Juristische Blätter, 1917, Jg. 46, Nr. 

24, 17. 6. 1917, s. 281–282. 

L: OLECHOWSKI, Thomas, EHS, Tamara, STAUDIGL-CIECHOWICZ, Kamila. Die Wiener Rechts- und Staat-

swissenschaftlichen Fakultät 1918–1938. Göttingen: V & R unipress, 2014, s. 366 a 660 (dostupné z: 

https://www.vr-elibrary.de/doi/book/10.14220/9783737097994); WESENER, Gunter. Geschichte der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz. Bd. 9/4. Österreichisches Privatrecht an der 

Universität Graz. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt Graz, 2002, s. 49 a 61 (dostupné z: 

https://austria-forum.org/web-books/geschichtederrechts0904de2002kfu). 

Ondřej Horák, Jan Kabát  

https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/resultatliste.aspx
https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/resultatliste.aspx
https://digi.ceskearchivy.cz/5897/369/2323/2813/58/0
https://digi.ceskearchivy.cz/5897/369/2323/2813/58/0
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=C7D31027B2B740CEB7D0F313D661A5AE&scan=431#scan431
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=C7D%2031027B2B740CEB7D0F313D661A5AE&scan=431#scan431
https://www.vr-elibrary.de/doi/book/10.14220/9783737097994
https://austria-forum.org/web-books/geschichtederrechts0904de2002kfu
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RECENZE A ANOTACE KNIH 

 

Miroslav Lysý a kolektiv, Slovenské právne dejiny II. Vývoj súkromného a trestného práva 

na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť 

Šamorín: Heuréka, 2022, 195 stran 

(ISBN 978-80-8173-124-2) 

 
Je starou známou pravdou, že nejnáročnějším úkolem vysoko-

školského pedagoga není napsat kvalitní monografii či habili-

tační práci, nýbrž připravit učebnici, která by se svým zpracová-

ním stala učební pomůckou nacházející široký ohlas u studentů 

daného předmětu. Pro náročnost tohoto úkolu nevychází 

v oboru právní historie nových učebnic příliš mnoho na rozdíl od 

monografií či syntetizujících publikací, kterých je na trhu dosta-

tek.  Jeden z důvodů pro sepsání učebnice však často předsta-

vuje nově zavedená koncepce výuky právních dějin na některé 

z českých či slovenských právnických fakult, ke které čas od času 

dojde, a která je vynucená celkovou reformou studia.  

K takovéto reformě právnického studia došlo před lety i na Práv-

nické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde byla vý-

uka právních dějin přesunuta z tradičního prvního ročníku až do 

vyšších ročníků magisterského studia. Právní historie tak již v Bratislavě nepředstavuje součást práv-

nické propedeutiky, která má studentům přicházejícím na právnickou fakultu přinést seznámení se sys-

tematikou právního řádu a právními instituty v historických souvislostech, nýbrž je nově považována 

za nadstavbu právnického vzdělávání. Slouží tak ke komparaci současných právních institutů s právními 

instituty existujícími v minulosti.  

Nové a z pohledu recenzenta zcela nevhodně zvolené koncepci výuky právních dějin a jejímu přenesení 

do závěru studia se musely přizpůsobit nejen samotný způsob výuky, nýbrž i učební pomůcky. Kolektiv 

autorů z Katedry právních dějin a právní komparatistiky vedený Miroslavem Lysým tak na změny ve 

výuce právní historie zareagoval druhým dílem učebnice nově zpracovávající slovenské právní dějiny.  

V prvním díle vydaném v roce 2021 se autoři věnovali slovenskému ústavnímu vývoji a dějinám veřejné 

správy na území Slovenska. Druhý díl se zaměřuje na historický vývoj soukromého práva (občanského, 

rodinného, obchodního, pracovního a specifickým zásahům do vlastnických vztahů ve dvacátém sto-

letí) a trestního práva. Od dosavadních česko-slovenských učebních pomůcek, které známe z pováleč-

ného období, se recenzovaná učebnice odlišuje především svou systematikou. Bylo upuštěno od tra-

dičního chronologického členění podle období odpovídajícího periodizaci dějin státu a nově je učebnice 

strukturována podle jednotlivých právních odvětví, v jejichž rámci je výklad veden samozřejmě chro-

nologicky. 
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S ohledem na skutečnost, kolik učební materie jsou v současnosti studenti schopni a ochotni pojmout 

a na zkoušku nastudovat, rozhodli se autoři učebnici koncipovat jako rozsahově úspornější. Těžiště 

recenzované učebnice spočívá v moderních právních dějinách a předmodernímu soukromému a trest-

nímu právu je věnována jen menší pozornost. Jelikož od společenských a politických změn nastalých 

po listopadu 1989 uběhlo již více než třicet let a právní řád v této době prošel razantní proměnou, je 

již na čase věnovat tomuto období ve výuce právních dějin soustavnější pozornost. Autoři své výklady 

tímto obdobím zakončují; v dalším vydání učebnice by je mohli ještě mírně rozšířit. 

Recenzovaná publikace velmi dobře zprostředkovává vývoj jednotlivých právních institutů soukro-

mého a veřejného práva v celé jejich komplexnosti. Lze ji považovat za inspirující i pro českého čtenáře, 

neboť pojednává i o sedmdesátileté historii společného právního vývoje. 

Jaromír Tauchen1 

 

  

 
1 Tento výstup vznikl na Masarykově univerzitě v rámci projektu Některé aspekty vybraných trestných činů naru-
šujících občanské soužití v Československu mezi lety 1948–1989, číslo MUNI/A/1303/2021 podpořeného z pro-
středků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2022. 
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NOVĚ VYŠLÉ KNIHY 

 

 

 

 

DVĚ STUDIE K SYNODÁLNÍMU ZÁKONODÁRSTVÍ  
(WÜRZBURG 1287, KALIŠ 1420) 
Pavel Krafl  
 
ISBN 978-80-558-1740-8 
 
 
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 2021, 119 stran 

 

 

 

 

DĚJINY CÍRKEVNÍHO PRÁVA V ČESKÝCH ZEMÍCH  
VE STŘEDOVĚKU 
  
ISBN 978-80-86735-21-4 
 
 
Středoevropské centrum slovanských studií, Olomouc, 2022,  
411 stran 

 

 

 

 

PAMĚTI. KDO SLOUŽÍŠ VLASTI, ODMĚNY NEČEKEJ 
Karel Engliš 
 
ISBN 978-80-280-0113-1 
 
 
Masarykova univeerzita, Brno, 2022, 598 stran 
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AKTUÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU 

JOURNAL ON EUROPEAN HISTORY OF LAW (vol. 13, č. 2/2022) 

 

 

BOOK REVIEWS 
 

Zdeňka Kokošková, Monika Václavíková/Sedláková, Jaro-
slav Pažout (Hrsg.): Die Oberlandratsämter im System der 
Besatzungsverwaltung des Protektorats Böhmen und 
Mähren und ihre leitenden Beamten   

Thomas Groß: Verwaltung und Recht in antiken Her-
rschaftsordnungen. Ägypten, Assyrien, Athen und Rom 
im Vergleich  

Christian Reiter: Einführung in das römische Privatrecht. 
Ausgewählte Themengebiete und Fälle  
 

REPORTS FROM HISTORY OF LAW 

Thomas Gergen: Pfadfinden und Recht an der Saar. Rede 
anlässlich der Gedenkfeier zur Erinnerung an die 
jüdischen Pfadfinder in St. Ingbert/Saar  
 

Robert von Lucius: In memoriam. Prof. Dr. Michael Stolleis  

100 Jahre Fürstlicher Oberster Gerichtshof des Fürstentums Liechtenstein – Ein Interview mit Uni-
versitätsprofessor Dr. iur. Dr. phil. Thomas GERGEN, Maître en droit (Luxemburg) 

Petra Zapletalová: Report from the Conference “International Legal History Meeting of PhD Stu-
dents” 

 
ARTICLES 

Miriam Gassner: The Habsburg Monarchy and the South-American Question 1815–1842   

Kamila Staudigl-Ciechowicz: The Long Struggle to Open Austria’s Law Faculties to Women. From the 
First Woman Doctor of Law to the First Female Law Professor 

Robert von Lucius: Auf dem Schreibtisch jedes preußischen Beamten. Fernwirkungen von Robert 
Graf Hue de Grais bis nach Japan   

Christoph Schmetterer: Die Einführung des Tatbestands der Untreue in das österreichische 
Strafrecht 1931  

Daniela Buccomino: Old Practices, New Justifications. The Effects of transactio in criminalibus in the 
Age of Ius Commune   

Vid Žepič: ‘Pandemic Criminal Law’ in Continental European Legal History  

Lenka Šmídová Malárová: On the Origin of One Roman Law Rule in the Moravian Legal Manual from 
the Second Half of the 14th Century 

Zdeňka Stoklásková: Die Sprache der Bilder in den Josephinischen Gesetzbüchern  

Miriam Laclavíková, Tomáš Gábriš: The Collective Agreement in the Interwar Czechoslovak Republic 
(Clash of Legal and Philosophical Ideas)   

 

http://historyoflaw.eu/english/JHL_02_2022-2.pdf
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Ján Štefanica: Selected Aspects of the Exchange and Removal of the Population of Hungarian Natio-
nality from the Czechoslovak Republic   

Grzegorz Nancka: Not only Roman Law. Political Activity of Leon Piniński (1857–1938)  

János Erdődy: Protected by Lex Laetoria: Two Papyri of Roman Egypt and their Effect on Roman Law  

Pál Sáry: The Emergence of the Idea of Religious Freedom in Ancient Rome 

Kristóf Szivós: Das freie Vorbringen und seine Begrenzung nach der Kodifikation des ungarischen 
Zivilprozessrechts 

Norbert Varga: A Special Professional Authority of Cartel Supervision in Hungary: The Cartel Commit-
tee  

Orsolya Falus: The “Hungaricum” of the Crusader Orders: the Order of St Stephen 

András Karácsony: Heidegger on Hegel’s Concept of State  

Sándor Madai: Some Issues Regarding Fraud in the First Hungarian Criminal Code  

Jiří Bílý: Papal Monarchy Challenged  

 

Číslo 2/2022 časopisu JEHL je dostupné v plné verzi na tomto odkazu:  

 
  

http://historyoflaw.eu/english/JHL_02_2022-2.pdf
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EDGE OF TOMORROW: THE NEXT GENERATION OF LEGAL  
HISTORIANS AND ROMANISTS. 

COLLECTION OF CONTRIBUTIONS FROM THE 2022  
INTERNATIONAL LEGAL HISTORY MEETING OF PHD STUDENTS 

 

Jaromír Tauchen, David Kolumber (eds.) 

Brno: Masarykova univerzita, 2022, 304 s., ISBN 978-80-280-0155-1 
 

 

OBSAH 
 

Michael Binder: The Fraudulent Claim of One’s Own Fun-
dus (D. 21.2.73)  

Vid Žepič: Non-pledgeable Property in Ancient Law – A 
Reflection of favor debitoris? 

Václav F. Dvorský: Between Mutuum and Depositum: 
Deposit of Money under Ius Commune 

Tamas Hontvari: Price Controls Then and Now: a Compa-
rison of Diocletians’ Edictum de Pretiis Rerum Vena-
lium… and the Pricestop Introduced by the Hungarian 
Government 

Igor Hron: Historical Traces of Moral Rights in Common 
Law 

Danilo Brajović: Legal Theory and Political Pragmatism 
by Legal Transfers – The Case of South-Slavic Collective 
Property 

 

András Biczó: In the Service of the State – Analysis of the Josephinist Policy and Reforms… Regarding 
the Hungarian Court Organization. Analyzing some Oath Formulas Used at the Erection of Iudicia 
Subalterna 

Kristóf Mihály Heil: The Transition from a Feudal Society to a Social Structure based upon Civil Rights 
in Hungary.… with Particular Regard to Preparatory Draft Law 

Bernhard Gollob: Austria and Artistic Freedom: A Troubled History? 

Petr Vilém Koluch: Josef Redlich and the Glorious Revolution of Liberalism 

Enikő Kovács-Szépvölgyi: The Role of the State in Child Protection in Hungary during the Period... of 
the Austro-Hungarian Monarchy 

Borisz Bendegúz Burger: Questions of Judicial Interpretation of Certain Felonies in the Trial of the 
People’s Commissioners... of the Soviet Republic of Hungary 

Jan Kabát: The Phenomenon of Czech and Slovak Lawyers Meetings in the First Half of the 20th cen-
tury 

Paulina Kamberov: Conceptualisation of Ideas on the Codification of Criminal Law... in the Early Pe-
riod of the Second Polish Republic 
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Bence Krusóczki: The Hungarian Arbitration System and the Unfair Competition Undermining of Le-
gal Certainty in the Decision-Making 

Lukáš Maliňák: Practise of the Supreme Court... of Czechoslovakia during the Period of the First Re-
public in Private International Law 

Petra Zapletalová: The Historical Development of the Legal Profession in the 1950s: Defence Attorney 

Milan Dobeš: Offenders of the Crime of Social Parasitism in Czechoslovakia 1956–1990  

 

Elektronická verze sborníku je dostupná na tomto odkazu: 
https://www.law.muni.cz/sborniky/tommorow/tauchen-edge-tommorow.pdf  

 
 
 

  

https://www.law.muni.cz/sborniky/tommorow/tauchen-edge-tommorow.pdf
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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA  

A JINÉ AKTUALITY Z PRÁVNÍ HISTORIE 

 

Zpráva z konference: „Doc. Emil Hácha (1872–1945). Pohnutý osud v pohnuté době“ 

(6. září 2022, Olomouc) 
 

Připomínky kulatého výročí 150 let od narození Emila Háchy, významného českého právníka a státníka, 

se zhostila Katedra teorie práva a právních dějin a Katedra správního a finančního práva Právnické 

fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dne 6. září 2022 se do Olomouce sjeli odborníci nejen z oboru 

právních a obecních dějin, aby objektivizovali život a činnost této osobnosti. Takový úkol byl od počátku 

bezesporu nesnadný, neboť bylo nemožné vyhnout se kontroverznímu válečnému období a roli Háchy 

coby prezidenta. Příspěvky se však věnovali i ostatním aspektům života a díla Emila Háchy. Nebylo 

opomenuto ani nahlédnutí do jeho osobního života.  

Emil Hácha je v očích široké veřejnosti znám především jako prezident 2. československé republiky a 

státní prezident Protektorátu Čechy a Morava. Toto období jeho života bývá v poslední době přehod-

nocováno. Konference tak může být vnímána jako jakési první završení snah o objektivní pochopení 

složité a pohnuté doby, resp. složitého a pohnutého období jedné osobnosti. Přestože ve společnosti 

přetrvává jistá pachuť kontroverzních závěrů doby minulé, jež život Emila Háchy smrštily na pouhé 

válečné období a zcela zkratkovitě jej označily za zrádce, vznikly v poslední době zajímavé a velmi po-

vedené odborné texty, které se snaží napravit tyto křivdy a hodnotí jej objektivně, v souladu se 

všemi historickými zásadami.  

Vedle politické činnosti v závěru života stály vždy ve stínu Háchovy ostatní aktivity. Po zkušenostech 

právního koncipisty u zemského výboru v Praze se stal soudcem u Správního soudního dvoru ve Vídni, 

kde získal renomé pro své odborné schopnosti i jazykové znalosti. Po vzniku Československé republiky 

spoluzakládal s Ferdinandem Pantůčkem Nejvyšší správní soud, kde zastával nejprve funkci druhého 

prezidenta a po Pantůčkově smrti i prvního prezidenta. Nejen prostřednictvím svých soudních rozhod-

nutí pomáhal porozumět správnímu právu. Připomeňme, že společně s Jiřím Hoetzlem stál u zrodu 

časopisu Správní obzor, byl však i jedním z hlavních autorů Slovníku veřejného práva československého. 

Neomezoval se však jen na tuzemské právo a aktivity. Stal se jedním z československých členů Stálého 

rozhodčího dvoru v Haagu. Patřil též ke znalcům anglosaského práva, jemuž se věnoval i spis, jímž se 

roku 1920 habilitoval na pražské Univerzitě Karlově. Všechny tyto aspekty se prolínaly celou konfe-

rencí. Opomíjena zůstává i jeho literární činnost.  

Úvodního slova se ujal a přítomné jménem hostitelské instituce přivítal proděkan olomoucké právnické 

fakulty dr. Maxim Tomoszek, který mj. připomněl význam objektivizace dějin, což dokládal nejen na 

příkladu Háchy, ale i na složité interpretaci života Michaila Gorbačova, který zemřel jen několik dní 

před konáním konference. Dále se slova ujala vedoucí katedry teorie práva a právních dějin olomoucké 

právnické fakulty, dr. Kamila Bubelová, která následně provázela celým dopoledním blokem. Setkání 

předsedali emeritní předsedové Nejvyššího správního soudu ČR – dr. Josef Baxa a dr. Michal Mazanec 

a vedoucí katedry správního a finančního práva doc. Kateřina Frumarová.  
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Jako první se představil doc. Jan Boris Uhlíř z královehradecké filozofické fakulty s příspěvkem Od za-

tracení k porozumění. Interpretace osobnosti Emila Háchy po roce 1945. Vzhledem k tomu, že se jed-

nalo o první prezentaci, připadla přednášejícímu též milá povinnost lehce nastínit některé základní 

údaje Háchova života. Podstata příspěvku však směřovala zejména k vývoji výkladu prezidentovy vá-

lečné činnosti. Zatímco před rokem 1989 se – s výjimkou liberálního období konce 60. let – prakticky 

nerozlišovalo mezi kolaborací jednotlivých osobností s představiteli nacistického režimu, dnes se k této 

problematice staví autoři kritičtěji a objektivněji. Současný pohled tak rozlišuje mezi kolaborací z ro-

zumu – představovanou právě Háchou – a kolaborací z přesvědčení, za jejíhož typického zástupce lze 

označit Emanuela Moravce.  

Následující příspěvek doc. Pavla Maršálka (Emil Hácha mezi odbojem a kolaborací) z pražské právnické 

fakulty hledal polohu Háchových činů mezi dvěma protipóly – kolaborací a odbojem. Jak již bylo nazna-

čeno výše, nelze pojem kolaborace zobecňovat, nýbrž je naopak zapotřebí hledat individuální motivaci. 

Historiografií opomenut zůstává kupř. fakt, že roku 1939 podepsal Hácha akty, o nichž jako právník 

musel vědět, že jsou nulitní. Naopak rozhodnutí nerezignovat se řadí k méně šťastné volbě Háchových 

prostředků.  

Úvodní blok zakončil s příspěvkem Doc. Hácha a říšský protektoři dr. Jan Beránek z pražské právnické 

fakulty. Ozřejmil, jaké pracovní i osobní vztahy měl se čtyřmi muži, kteří v daném období vykonávali 

funkci (zastupujícího) říšského protektora, přičemž se akcentovali především první dva z této čtveřice 

mužů – Konstantin von Neurath a Reinhard Heydrich. Přednášející upozornil, že u Neuratha je třeba 

mít se na pozoru, neboť jeho poválečné výpovědi naznačující úctu k Háchovi mohou být výrazně zkres-

leny snahou získat pro sebe mírnější trest. U Heydricha naproti tomu není pochyb, že jej Hácha pova-

žoval za ztělesnění toho nejhoršího, co představovala nacistická ideologie. 

Druhý dopolední blok zahájil prof. Juraj Vačok z Nejvyššího správního soudu Slovenské republiky. Svůj 

příspěvek s názvem Osobný spis Emila Háchu věnoval analýze osobního spisu, jež nalezl v nezpracova-

ném fondu NSS v Národním archivu v Bratislavě. Pramen obsahoval velkou řadu více či méně známých 

informací meziválečného předsedy tohoto soudního tělesa a může sloužit jako podklad pro další bádání 

nejen života prezentované osobnosti, ale i fungování samotného soudu.  

S posledním příspěvkem v dopolední části jednání vystoupila dr. Alexandra Letková z banskobystrické 

právnické fakulty (Keby stál Emil Hácha pred Národným súdom). Cílem nebylo prezentovat alternativní 

dějiny, jakož spíše analyzovat reálná rozhodnutí retribučních soudů a prostřednictvím právních názorů 

v nich obsažených kvalifikovat Háchovo jednání v době války. Zdá se spíše nepravděpodobné, že by byl 

z činů, kterých se jako státní prezident dopustil, vyviněn, neboť se nehodnotilo pouze porušení závazků 

plynoucích z norem právních, ale i morálních, kterého se mohl dopustit např. i svým rozhodnutím ne-

abdikovat. Naopak vyvstává otázka, jak by zněly výroky rozsudků nad Janem Syrovým a Jaroslavem 

Krejčím v případě hypotetického odsouzení Háchy. 

Odpolední částí konference provázel a moderoval doc. Ondřej Horák z hostitelské právnické fakulty. 

Jednání zahájil doc. Jiří Jirásek z olomoucké katedry ústavního práva téže fakulty (JUDr. Emil Hácha – 

muž politicky neangažovaný?), jenž si kladl za otázku, zda byl Emil Hácha v době příchodu do funkce 

prezidenta skutečně osobou politikou nepolíbenou. Na tu však nelze odpovědět jednoznačně. Přestože 

nevykonával žádný ryze politický post, přicházel již jako soudce Nejvyššího správního soudu do kon-

taktu s kauzami, které měly politické pozadí (typickým příkladem budiž otázka jazykového práva). Po-

litickou angažovanost lze však hledat i jinde – konkrétně v předsednictví Právní rady, jež vznikla roku  
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1937 na popud ministerského předsedy Hodži a za cíl si kladla vytvořit zásady soužití národů žijících 

v Československé republice.  

Následoval další zástupce místní fakulty doc. Jiří Libor Bílý, který ve svém příspěvku Emil Hácha a ma-

sarykovské kruhy nastínil vztah tehdejšího předsedy NSS s prezidentem Masarykem a jeho mocenskou 

skupinou – Hradem. Jako konzervativní osoba s cítěním rakousko-uherského byrokrata zachovával 

k novému zřízení kritický odstup, přesto mu byl ochoten loajálně sloužit. Právě pro tyto postoje se zdá 

vskutku logické, že s touto skupinou nenavázal žádnou formu spolupráce.  

Prof. Bohumil Jiroušek, rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se ve svém příspěvku s ná-

zvem Šedesátník Emil Hácha věnoval sborníku, jenž byl pod vedením Jiřího Hoetzela vydán při příleži-

tosti Háchových 60. narozenin. V něm se čeští, slovenští a českoněmečtí odborníci zabývali zejména 

oblastí správního práva. Přednášející neanalyzoval jednotlivé články pouze z deskriptivní roviny, nýbrž 

poukazoval i na fakta, že některé z textů se přímo odkazují k Háchovi jako právníku i jako člověku.  

Doc. Pavel Salák z brněnské právnické fakulty se zabýval obsahem dopisů a vzkazů mezi Háchou a práv-

ním romanistou Otakarem Sommerem (Korespondence Emila Háchy s Otakarem Sommerem), které se 

nachází ve fondu pozůstalosti prof. Sommera. Oba právníky pojilo velmi pevné pouto přátelství. 

V tomto příspěvku tak bylo více než u jiných nahlédnuto do Háchova soukromého života. Do budoucna 

může tento typ pramene pomoci lépe poznat a pochopit meziválečný život tehdejšího prezidenta Nej-

vyššího správního soudu, jakož i lépe analyzovat jeho charakter. 

Dr. Monika Horáková z pořádající katedry správního a finančního práva se v příspěvku K právnímu po-

stavení univerzity zabývala konkrétním soudním rozhodnutím z pera soudce Nejvyššího správního 

soudu Emila Háchy, v němž posuzoval subjektivitu pedagogického sboru univerzity. Odůvodnění do-

tčeného rozhodnutí je velmi obsáhlé (neopomíjí totiž ani středověký původ univerzit) a v mnohém i 

dnes použitelné. Přesto však autorka jako odbornice na správní právo neopomněla porovnat současný 

stav se stavem dobovým, který jisté odlišnosti vykazuje.  

Dr. Jiří Němec (Krize státu v protektorátních textech prezidentova tajemníka) brněnské filozofické fa-

kulty se zabýval analýzou textů právního historika a ve své době Háchova tajemníka Josefa Klimenta. 

Prostřednictvím nich v podstatě legitimizoval začlenění zbytku území Čech a Moravy do Německé říše 

jako Protektorat Böhmen und Mähren. Klimentovy články, z nichž nejznámější je pravděpodobně Ob-

novuje se říše římská, využívají četných historických argumentů a mnohdy bývají pokládány za teore-

tické základy postavení protektorátu. Tato činnost mu po konci 2. světové války vynesla velmi tvrdý 

trest, jehož negativa přetrvávala i přes udělenou amnestii, neboť mu již nikdy nebylo umožněno od-

borně působit.  

Konferenci završil příspěvek muzikologa dr. Viktora Velka z ostravské fakulty umění s názvem „Kdo 

zpívá, nemá v srdci zlo…“ aneb Role hudby v životě Emila Háchy představující příslovečnou třešničku na 

dortu. Přednášející nastínil prezidentův vztah k hudbě nejenom prezentací toho, jak se muzicírovalo u 

Háchů, ale i toho, která hudební představení Hácha navštívil. Jinou perspektivu pak představovali hu-

dební skladby, které mají přímou spojitost s jeho osobou. Jedná se především o pochody složené na 

Háchovu počest, nebo naopak písně, které měly prezidenta zesměšnit či jinak dehonestovat, z nichž 

některé přednášející i zanotoval.  

 

 



Strana | 14  

 

 

Podnětné nebyly jen samotné příspěvky, ale i diskuze, která proběhla vždy po jednotlivých blocích. 

Jako jednu z nejzajímavějších otázek, již diskutující otevřeli, lze označit tu týkající se Háchova zhorše-

ného zdravotního stavu po roce 1943. Účastníci se pokoušeli odpovědět, zda prezident vůbec mohl za 

toto období odpovídat, či zda jej lze naopak považovat za deliktně nezpůsobilého. K jednoznačné od-

povědi se sice bez provedeného znaleckého dokazování nelze dobrat, nicméně přesto zazněly zajímavé 

„důkazy“, jako jsou výpovědi svědků či existence tzv. politické závěti z roku 1943. 

Ne všichni odborníci se mohli na konferenci dostavit. Některé z příspěvků tak budou poprvé prezento-

vány až s vydáním sborníku, kterým bude první číslo fakultního časopisu Acta Iuridica Olomucensia. 

Konkrétně se jedná o příspěvky doc. Marka Šmída (Emil Hácha v zrcadle vatikánských archivů), dr. Jana 

Pinze (Emil Hácha jako „státník“), doc. Jaromíra Tauchena (Josef Kliment, August Popelka a Jiří Havelka 

– nejbližší spolupracovníci Emila Háchy), dr. René Petráše (Josef Kliment – právní historik ve službách 

Emila Háchy) a dr. Soni Pospíšilové (Správní trestání včera a dnes). 

Olomoucká konference může být vskutku velkou inspirací, jak lze pojmout podobné téma, totiž připo-

menutí si významné osobnosti na základě interdisciplinárních příspěvků. Právě tato interdisciplinarita 

pomohla vytvořit poměrně komplexní obrázek Háchova života soukromého i veřejného a propojit jej i 

s jeho okolím. Nyní, téměř 80 let od skončení 2. světové války a více než 30 let od Sametové revoluce, 

a tedy i obnovené svobody bádání, nastává ten pravý čas pro revizi neobjektivních závěrů, které byly 

v minulém režimu u podobně kontroverzních a složitých témat provedeny.  

David Marhold 
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International Legal History Meeting of PhD Students 
 

 

Ve dnech 8. a 9. září 2022 se na půdě brněnské Právnické fakulty Masarykovy univerzity konalo Mezi-

národní setkání doktorských studentů oborů právní historie a římského práva. Myšlenka pravidelných 

setkávání nejmladší generace právních historiků a romanistů se na brněnského Katedře dějin státu a 

práva (Karel Schelle a Jaromír Tauchen) zrodila již v roce 2013 a v další letech přivítaly doktorandky a 

doktorandy našich oborů i další české a slovenské právnické fakulty. Letošní brněnská mezinárodní 

„doktorandská konference“ tak měla na co navazovat. 

Mezinárodní konference doktorských studentů se konala ve stínu doznívající pandemie COVID-19, 

která v letech 2020 až 2022 ovlivnila chod společnosti nejen ve středoevropském prostoru, nýbrž i ce-

losvětově, kdy kromě běžného fungování pedagogické činnosti na vysokých školách zasáhla i oblast 

vědeckou. Byť celá řada doktorandů a mladých vědeckých pracovníků nemohla do Brna v důsledku 

rozličných komplikací nakonec přicestovat, navzdory ne příliš příznivým okolnostem se v Brně nakonec 

setkalo takřka třicet konferenčních hostů z deseti zemí.  

Všechny konference jsou důležité, avšak v případě doktorandských to platí ještě více. Obdobná setkání 

jsou pro mnohé zúčastněné první takovou příležitostí, a to i jako místo a doba pro setkávání, seznamo-

vaní a poznávání s kolegy ze sousedních států a případně i ke vzniku dlouholetých osobních přátelství. 

Dvoudenní setkání doktorandů v oboru právních dějin a římského práva umožnilo výměnu jejich zku-

šeností z dosavadního studia a vzájemnou prezentaci dílčích badatelských výsledků vycházejících pře-

devším z témat jejich disertací. Toto vzájemné seznámení se je velmi důležité, neboť to vytváří prostor 

pro rozvoj vzájemných vztahů a pro mezinárodní spolupráci, které se může projevit v budoucí společné 

vědecké činnosti či participaci na mezinárodních grantových podporách. Zvolená platforma pak jed-

notlivým doktorským studentům umožnila vytvoření sociálních vazeb a nastartování odborné spolu-

práce. Účastníci konference projevili nejen všestranný zájem, ale také aktivní přístup, otevřenost, 

vstřícnost a zvídavost. Jedním z cílů konference bylo symbolizovat určitý mezník ve spolupráci nejmla-

dší generace evropských právních historiků a romanistů, kteří jsou připraveni nejen prezentovat svá 

témata a svůj odborný zájem, ale také prokázat rozsah svých znalostí poslechem a aktivní diskusí o 

všech přednesených příspěvcích dotýkajících se téměř všech myslitelných oblastí právní historie a řím-

ského práva. 

Část přednesených příspěvků byla publikována v konferenčním sborníku s názvem Edge of Tomorrow: 

the Next Generation of Legal Historians and Romanists: Collection of Contributions from the 2022 In-

ternational Legal History Meeting of PhD Students (editoři Jaromír Tauchen a David Kolumber).  Brno: 

Masarykova univerzita, 2022, 304 s. Publikované příspěvky odráží současnou odbornou úroveň před-

stavitelů nejmladší generace české a slovenské právní historie a romanistiky ve státech střední Evropy. 

Doufejme, že letošní brněnská konference nebyla poslední akcí tohoto druhu, že se podaří nastolit 

tradici každoročních mezinárodních setkání doktorandů ze států střední Evropy a že se některá z práv-

nických fakult v dalších letech této úlohy zhostí.    

Jaromír Tauchen, David Kolumber2 

   

 
2 Tento výstup vznikl na Masarykově univerzitě v rámci projektu Mezinárodní konference doktorských studentů 
oboru právní historie a římského práva, číslo MUNI/A/1310/2021 podpořeného z prostředků účelové podpory na 
specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2022. 



Strana | 16  

 

 

 

 

 

 



Strana | 17  

 

 

 
 

 
  



Strana | 18  

 

 

 

 

  



Strana | 19  

 

 

 

SEZNAM OBHÁJENÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ  
Z PRÁVNÍ HISTORIE A ŘÍMSKÉHO PRÁVA  

V ROCE 2022 
 

 

Katedra právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

Činnost mimořádných lidových soudů v období let 1945–1948 (Petra Feniková)  

Čtrnáctý dodatek Ústavy Spojených států a vývoj jeho vlivu v důsledku soudního výkladu (Jaroslav Že-

níšek)  

Historický vývoj právní úpravy vedení matričních knih a právní úpravy příjmení v Českých zemích (Jan 

Poledno)  

Kupní smlouva a vybrané související otázky závazkového práva smluvního dle zákona č. 141/1950 Sb., 

občanský zákoník, ve srovnání s recentní právní úpravou (Vít Mužík)  

Mezní právo a jeho rituály v době přemyslovské (Jakub Razim)  

Nový zákoník, nebo redakce původního? Porovnání českých zemských zřízení z let 1500 a 1549 (Marek 

Stojan)  

Období třetí Československé republiky v kontextu mezinárodních smluv a mezinárodní politiky (Ale-

xandr Czapek)  

Ochrana náboženské svobody v tresních předpisech České republiky a vybraných zemích Evropské unie 

(Jan Pánek) 

Práva národnostních menšin v ČSR a jejich uplatňování (Jan Černý)  

Právní úprava poskytování duchovní péče v českém vězeňství (Jana Varmužová)  

Právní úprava poskytování duchovní péče v ozbrojených silách České republiky (Jan Chalupa)  

Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách a jejich vliv na československou retribuci (Jan Be-

ránek)  

Restituce uměleckých děl zabavených během druhé světové války (Andrea Procházková)  

Sociální zákonodárství v českých zemích v letech 1918–1948 (Petra Roubíková)  

Stanovení a ochrana státní hranice ČSR a ČSSR (Ondřej Jindra)  

Úprava státní služby 1918–1938 (Mahulena Vodárková)  

Vybrané otázky evidence nemovitostí v českých zemích mezi lety 1918–1989 (Štěpánka Smolíková)  

Vybrané otázky právního a sociálního postavení katů v českých zemích od 16. do poloviny 19. století z 

právněhistorické perspektivy (František Studnička)  

Vývoj anglického práva v 7.–10. století na příkladu nejstarších anglosaských zákoníků s přihlédnutím k 

právnímu vývoji v oblasti Danelaw (Václav Kallus)  

Vývoj britského parlamentu od roku 1707 do roku 1901 (Jakub Jandus)  

 
Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita 

Vývoj obecní samosprávy v Kroměříži od roku 1918 (Vojtěch Navrátil) 

Vybrané trestněprávní instituty v Koldínových Právech městských království českého (Martin Štěrba) 

Zemský úřad v Brně a jeho činnost v období Protektorátu Čechy a Morava (Ivana Vrzáčková) 

Staročeské mezní právo v registrech soudu nejvyššího purkrabství pražského (Jiří Břečka) 

Postavení otroka v římském právu (Anna Kadlecová) 

Československé právo platné na Slovensku v letech 1918–1938 (Roman Straka) 
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Překážky manželství v 19.–20. století (Jiří Štach) 

Dědická instituce v domácím právu ve 20. stol. (Adriana Jahnová) 

Vývoj nacistického rodinného práva (1933–1945) (Jakub Kantor) 

Hospodářské právo (Petr Mikulín) 

Status legionáře v období první Československé republiky (Jakub Novák) 

Dekret 12/45 (Jan Oujezdský) 

Právní aspekty Ciceronovy řeči Pro Milone (Sára Propperová) 

Právníci před Státním soudem Brno (1948–1952) (Patrik Rakošán) 

Římskoprávní přístup k propadné a prodejné zástavě (Jiří Šarmír) 

Autorské právo a jeho historický vývoj od roku 1918 (Vojtěch Šulc) 

Nemanželské děti v novějším právním vývoji (Jan Tranžík) 

Obhájce a jeho role v politických procesech padesátých let (Petra Zapletalová) 

Konkludenter Widerruf des Vermächtnisses – rechtshistorische Entwicklung seit dem ABGB (Sabine 

Carla Kopřiva) 

Koncepční rozdíly prvorepublikových osnov trestního zákoníku v letech 1926 až 1937 (Martina Mí-

ková) 

 

Katedra právních dějin, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni 

Dispozice mortis causa v římském právu v komparaci s občanským zákoníkem (Kristýna Homolková) 

Komparace francouzských protektorátů Tunisko a Maroko (Ondřej Rada) 

Konec Svaté říše římské národa německého (Josef Kubrych) 

Kosmova kronika jako poznávací pramen práva (Jakub Lamka) 

Kult osobnosti v Sovětském svazu a jeho právní důsledky (Egor Popov) 

Lex Schwarzenberg (Rostislav Zajíc) 

Manželství v římském právu (Kristýna Baborová) 

Nemovitost jako předmět obligace (Matouš Procházka) 

Postavení ženy v římském právu (Hana Pelikánová) 

Právní postavení československých legií v Rusku v letech 1914–1920 (Lucie Petříková) 

Právní postavení členů Národního shromáždění ČSR v letech 1920–1939 (Jiří Hynek) 

Právní úprava vzniku a vývoje Sboru národní bezpečnosti v Československu 1948–1989 (Karin Raka-

šová) 

Právo věci v římském právu (Michal Kubeš) 

Protižidovská legislativa a právní postavení Židů za doby Protektorátu Čechy a Morava (Barbora Podo-

lová) 

Reforma v oblasti tiskového práva v období první Československé republiky 1918-1938 (Irena Kroftová) 

Role finanční náhrady při majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi (Miloš 

Benedikt) 

Římské právo na středověkých univerzitách (Dominik Petřík) 

Římské procesní právo (Alexandra Poulová) 

Stanovení státních hranic našeho státu po 1. a 2. světové válce (Danie Varga) 

Státoprávní uspořádání a právní systém Mongolské říše v letech 1206–1294 (Marek Mazanec) 

Vlivy římského práva na český právní řád (Andrea Franková) 

Volební právo v první Československé republice (Veronika Přikrylová) 

Vývoj lesního práva v českých zemích od počátku 12. století do roku 1989 (Jiří Důra) 

Vývoj správy berních povinností v českých zemích (Veronika Přikrylová) 

Změny vlastnických vztahů k půdě v Čechách po roce 1918 (Eva Macháčková) 
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Katedra teorie práva a právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 

Nabývání práv pro případ smrti jinak než děděním (Kristýna Smetanová)   

Odraz praxe zástavního práva v justiniánské úpravě (Tomáš Havlík)   

Odraz římské právní úpravy v současné nauce o zavinění (Petr Konečný)   

Právně filosofické aspekty právního systému Protektorátu Čechy a Morava (Antonín Veselý)   

Právní věda dědického práva po roce 1950 (Barbora Kučerová)   

Právní vývoj formy soukromých závětí (Jan Chmil)   

Smlouvy ve prospěch třetích osob pro případ smrti: historicko-komparativní studie (Monika Bartáš-

ková) 

Vliv islámského práva na právní řády evropských zemí (Karel Dostalík)   

Vývoj trestnosti projevů homosexuality (Anna Švébišová)   

  

Katedra dejín práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 

Autonómia Slovenska v Č-SR v rokoch 1938–1939 (Nikola Pastoreková) 

Cirkevné reštitúcie (Miroslav Géci) 

Držba a vydržanie v dejinách práva na území Slovenska s dôrazom na československé právo (Sára 

Gajdová) 

Hodnota slobody a socialistické právo (1948–1989) (Lea Dobrovičová) 

Kodifikácia pracovného práva v roku 1965 a socialistické pracovné právo (Dominika Gašparovičová) 

Majetkové vzťahy medzi manželmi v období socializmu (Oľga Vasiľová) 

Mníchovská dohoda (Jaroslava Nemcová)  

Moc zákonodarná a výkonná v období 1.ČSR (1920–1938) v zmysle horizontálnej deľby moci (Jakub 

Davídek) 

Nacistické trestné právo (Dávid Ivančo)  

Norimberský proces (Alexandra Magušínová) 

Podoby československého civilného procesu v rokoch 1948-1989 (Jakub Lietavec) 

Právnická dvojročnica – radikálne premena právneho poriadku (Jakub Matula)  

Právny rámec politických procesov v 50. rokoch 20. st. na príklade procesu s generálom Heliodorom 

Píkom (Simona Opálená) 

Právo v mýtoch (Kristína Štefková) 

Rekodifikácia práva v 60. rokoch 20. storočia – tvorba nového socialistického právneho poriadku 

(Jana Kičinová) 

Retribučné súdnictvo a retribučné procesy v ČSR po II. sv. vojne (Samuel Kolena) 

Revízia škôd ľudovodemokratickej a socialistickej éry v československom totalitnom a postotalitnom 

vývoji (pofebruárové politické procesy) (Branislav Rak)  

Sloboda prejavu v období socializmu (Soňa Ferencová) 

Sociálnoprávna ochrana detí a mládeže v období socializmu (Kristína Kopúneková) 

Štátna forma fašistického Talianska (Daniel Danáč) 

Ústavný systém Piatej francúzskej republiky (Boris Šiška)  

Ústavný vývoj Nemeckej spolkovej republiky (Alexandra Brigitta Schröderová) 

Verejní notári a obecní notári na prelome 19. a 20. storočia (Diana Filová) 

Vojenské a politické pôsobenie M. R. Štefánika počas 1. svetovej vojny (Simona Kuzmuková) 

Vyhlásenie za mŕtveho a jeho historický vývoj v 19. a 20. storočí v práve platnom na Slovensku (Natá-

lia Matušková) 

Výkonná moc v Spojených štátoch amerických (Martin Petráš)  
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Vývoj právneho postavenia Afroameričanov vo svetle rozhodnutí Najvyššieho súdu Spojených štátov 

amerických (Simona Žittová) 

Vzťahy rodičov a detí v slovenských právnych dejinách (Karolína Macháčková) 

  
Katedra dejín štátu a práva, Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 
 

Arizácia v Banskej Bystrici a jej presahy do súčasnosti (Enrico Selecký) 

Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu v historickej pamäti slovenského národa (Ema Ha-

čundová) 

Historické reflexie inštitútov dedičského práva v medzivojnovom Československu (Katarína Šuchová) 

Komparácia subtypov nájomnej zmluvy v rímskom práve (Bianka Baranová) 

Náhradné rodinné vzťahy vo feudálnom Uhorsku (Klára Zagorová) 

Omeškanie a jeho následky v rímskom práve (Soňa Hufka Šimonová) 

Patria potestas (Paulína Sádecká) 

Postavenie osôb alieni iuris v rímskom práve (Jana Hulešová) 

Právne postavenie ženy v rímskom práve (Sára Revická) 

Právne predpisy v prvom roku vlády Adolfa Hitlera – analýza možných právnych príčin odstránenia 

demokracie v Tretej ríši (Adam Rovder) 

Právnické vzdelávanie v období stredoveku a novoveku (Terézia Trebuľová) 

Právny úkon v rímskom práve (Tomáš Dunko) 

Recepcie právneho poriadku – od vzniku Československa do súčasnosti (Terézia Pálková) 

Status dieťaťa v uhorskom feudálnom práve (Bibiána Turoňová) 

Stredoveké manželské právo platné na území Slovenska (Klaudia Mičková) 

Súkromné právne knihy ako významný prameň stredovekého práva (Barbora Ondrušíková) 

Určovanie otcovstva – právno-historická analýza (Dominika Kubošníková) 

Volebné právo a politické strany v Československu 1945–1989 (Ernestína Holečková) 

Vývoj inštitútov majetkového spoločenstva manželov v Československu (Katarína Miklovičová) 

Vývoj inštitútu vlastizrady v 20. storočí (Dalibor Vnenčák) 

Vývoj právnej úpravy nakladania s nehnuteľnosťami po roku 1948 (Mária Novarová) 

Vývoj slovenského právneho poriadku v rokoch 1939–1945 (Martin Pidík) 

Vývoj verejnej správy na Slovensku v rokoch 1945–1990 (Daniela Pelczar) 

Význam funkcie prétora pre efektivitu civilného procesu (Martin Bočko) 

Zásadné zmeny postavenia žien v 20.storočí z aspektu právnych poriadkov platných na území dneš-

ného Slovenska a českých krajín (Lucia Záslavová) 

Znárodnenie a jeho legislatívne základy (Juliána Urbanová) 

  
Katedra dejín štátu a práva, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
 

Civilné delikty v rímskom práve – krádež a lúpež (Laura Petraššovitšová) 

Diktatúry v dejinách rímskeho štátu (Petra Kaločaiová) 

Druhy trestov v rímskom práve (Kristína Ferková) 

Formovanie štátnej hranice Československa a Poľska (Lívia Vitková) 

Chammurapiho zákonník (Juraj Hodoš) 

Koncilové hnutie v Katolíckej církvi (Dávid Serbinčík) 

Magna charta libertatum a vznik anglického parlamentu (Samuel Mihalčo) 

Ochrana menšín v medzivojnovej Československej republike (Jakub Priščák) 

Právne aspekty zjednotenia Nemecka a jeho ústavny vývoj do r. 1918 (Alžbeta Blažeková) 
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Právny inštitút manželstva podľa kánonického práva a rímskeho súkromného práva (Lea Molnárová) 

Rozpad Rakúsko-Uhorska a jeho vplyv na územie Spiša (Ivan Vaňa) 

Slovenská republika vojnového obdobia (Klaudia Hlaďová) 

Spoločenská zmluva (societas) (Alena Vasilečková) 

Trest odňatia slobody na doživotie v Československej republike (Michelle Hušťáková) 

Trestné činy proti životu (historický vývoj v rokoch 1918–1950) (Milan Šutor) 

Trianonská mierová zmluva (Radovan Nemčík) 

Trianonská mierová zmluva (Zuzana Rosová) 

Ústavné orgány rímskej republiky (Michaela Sardyhová) 

Vývoj trestu odňatia slobody v rokoch 1918–1990 (Žaneta Matysová) 

Weimarská republika (Milan Löffler) 
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POZVÁNKY NA KONFERENCE 

 
 

 

Katedra právních dějin Právnické fakulty UK a její subpracoviště 

 Centrum právněhistorických studií Historického ústavu AV ČR a PF UK  

 

si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem 

“XI. PRÁVNĚHISTORICKÉ SETKÁNÍ DOKTORANDŮ A POSTDOKTORANDŮ“ 

 

která se uskuteční dne 13. února 2023 

v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Plánované setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin navazuje po určité 

přestávce na tradici předchozích setkání tohoto druhu. Klade si za cíl umožnit začínajícím věd-

cům výměnu zkušeností z jejich dosavadního studia a akademického života a vzájemnou pre-

zentaci dílčích výsledků bádání, vycházejících především z témat jejich disertací. Vzájemné se-

známení a časté setkávání považujeme za velmi důležité, neboť vytváří prostor pro rozvoj 

vztahů do budoucna a rovněž pro spolupráci a možnost udělení např. mezifakultních granto-

vých podpor. Spolu s doktorandy rádi přivítáme i jejich školitele. Přítomní akademičtí pracov-

níci tak dostanou možnost seznámit se s doktorandy z ostatních českých a slovenských fakult, 

což umožní rozvíjení případné další odborné spolupráce.   

Konference bude organizována ve formě pracovního semináře. Každému příspěvku bude dle 

možností přidělen oponent z řad akademických pracovníků. Prosíme proto o zaslání témat a 

draftů, případně textů příspěvků s předstihem, aby si je příslušní oponenti mohli prostudovat. 

Cílem je, pokud to bude vzhledem k podobě odevzdaného draftu či textu možné, poskytnutí 

zpětné vazby například z hlediska zpracování tématu, odborné a stylistické úrovně atp. po 

předchozím seznámení s příspěvkem. Vzhledem k tomuto formátu prosíme také školitele a 

další akademické pracovníky, kteří mají v plánu se konference účastnit, aby dali organizátorům 

vědět, zda by byli ochotni vystoupit v roli oponentů. 
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Podle počtu přihlášených účastníků bude jednání konference rozděleno do následujících sekcí: 

- římské právo, 

- starší dějiny státu a práva, 

- moderní dějiny státu a práva. 

 

Organizační pokyny: 

Konference bude organizována formou pracovního semináře. Do 31. prosince prosíme o za-

slání (uložení do níže uvedené sdílen složky) přihlášky s tématem a písemnou verzí, popř. draf-

tem příspěvku. Konferenční poplatek se nevybírá. Ubytování nezajišťujeme, konference je jed-

nodenní. Bližší organizační informace a pokyny týkající se konference i následné publikace pří-

spěvků budou dány k dispozici zájemcům po sestavení programu. Předpokládá se následná 

publikace vybraných příspěvků. Účastníci mohou svůj příspěvek rovněž publikovat individu-

álně po vlastní ose. O tom prosíme informovat organizátory přes níže uvedenou e-mailovou 

adresu.  

Po zaslání zprávy o zájmu se konference zúčastnit a sdělení tématu příspěvku, prosíme o 

následné uložení příspěvku (popřípadě jeho rozpracované verze) na dokumentový server 

zde: 

https://drive.google.com/drive/folders/1HGRSyFPpNkgESTbEGxQBND4FqYFnuL2X 

Ke komunikaci s organizátory můžete použít email:  

konferenceprfukpravnidejiny@gmail.com, popř. blazkova@prf.cuni.cz,  

Za organizátory: doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 

      Mgr. Tereza Blažková 

        Viola Frňková 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1HGRSyFPpNkgESTbEGxQBND4FqYFnuL2X
mailto:konferenceprfukpravnidejiny@gmail.com
mailto:blazkova@prf.cuni.cz
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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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