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Vážení ččlenové
Evropskéé společnostti pro právníí dějiny, z. s..,

ovala v průb
běhu samotnných prací na ency‐
ňo
klopedii.

v tyto dny vychází první
p
svazekk Encyklopeddie
českých právních děějin. Při té příležitosti
p
bby‐
chom Váám chtěli ten
nto ojedinělýý projekt přeed‐
stavit.

Byyla uzavřena
a dohoda s vvydavatelstvvím Aleše
Če
eňka, který se
s ujal celéhho projektu jako hlav‐
níí vydavatel, s tím, že k projektu, vzhledem
v
k jeho velkém
mu rozsahu, bbyl přibrán je
eště další
vyydavatel, a to vydavateelství KEY Pu
ublishing.
Dále bylo rozzhodnuto, žee encyklopedie bude
mít
m jak tištěn
nou, tak eleektronickou podobu.
V době počátečních pracíí však nebylo možné
ni odhadnou
ut, kolik budee encykloped
die tvořit
an
svvazků, kolik bude autorůů a kolik bud
de hesel.
Z toho také vyplynulo,
v
žee nebylo možné od‐
haadnout ani náklady na realizaci celého pro‐
je
ektu. O to vícc je třeba oc enit velkoryssí přístup
ob
bou vydavattelství. Dohleed nad stru
ukturou a
kvvalitou encyklopedie zaj istila vědeckká rada a
re
edakční rada encyklopeddie složená z předních
če
eských a slo
ovenských pprávních i obecných
o
hiistoriků.

Projekt pod názvem Encyklop
pedie českýých
právních
h dějin sleduje sumarizaci vědeckýých
poznatků
ů o nejdůležitějších právněhistorickýých
událosteech, pramenech a osobnosteech
h právních dějin.
z českých
d
Editořii se tímto prro‐
jektem rrozhodli navázat na před
dchozí snahyy o
zpřístupnění veřejno
osti informaccí z právní hhis‐
podobě slovn
níku, jehož počátky sahhají
torie v p
do koncee 19. století.
Na tyto snahy navázala právněh
historická sppo‐
lečnost The Europeean Society for History of
Law, ježž vznikla v roce 2009 v Brně, jejím
mž
cílem je především umožnit
u
co nejširší,
n
zejm
mé‐
na právn
nické veřejno
osti poznat historické
h
soou‐
vislosti ssoučasné i budoucí
b
právvní úpravy jeed‐
notlivých
h institutů
Diskuse o podob
bě encyklopedie začaaly
hu roku 20
013. Bylo třeba
t
vyjasnnit
v průběh
mnoho o
otázek, z nicchž řada se řešila
ř
a upřees‐

En
ncyklopedie je strukturrována do několika
čáástí. Kromě vstupních úvvodních stud
dií osvět‐
lu
ujících vznik a podstatu práva, vztah
h státu a
prráva, period
dizaci vývojee státu a práva
p
na
úzzemí dnešní České repuubliky a vývoj právní
vě
ědy, je hlavvní stěžejníí částí encyyklopedie
vý komplexx obsahujíccí věcná
mnohosvazko
m
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hesla. Samostatnou část encyklopedie tvoří
několikaset členný soubor životopisů předních
českých a československých právníků. Doplň‐
kem encyklopedie jsou přílohy a podrobný
přehled právních dějin v datech.
Každé heslo je doplněno podrobnou bibliogra‐
fií. V rámci ní jsou jednotlivé tituly uváděny ve
zkráceném bibliografickém záznamu. Dále za
každým heslem je uveden odkaz na základní
související hesla.
I když se jedná o encyklopedii českých práv‐
ních dějin, tyto jsou pojaty v co nejširších sou‐
vislostech, které vždy vyplynuly z toho,
v jakém státním rámci se české země nacháze‐
ly. Tedy v případě období absolutismu byly
české země pojímány jako součást právních
dějin habsburské monarchie, stejně tak
v letech 1918 – 1992 jako součást Českoslo‐
venska. Z toho důvodu v tomto období byla
výrazná pozornost věnována například jak
slovenským dějinám, ale i Podkarpatské Rusi.
Dále československým zahraničním vztahů a
vztahům k významným mezinárodním organi‐
zacím.
Do zpracovávání věcných i životopisných hesel
se zapojilo více jak 550 odborníků. Struktura
autorského kolektivu je mimořádně pestrá, a
to jak národnostně, profesně, ale i věkově.
V kolektivu autorů nalezneme vedle českých
autorů mnoho významných osobností ze Slo‐
venska, Rakouska, Maďarska, Polska i Němec‐
ka. Autorský kolektiv tvoří jak významní profe‐
soři a docenti, tak i začínající doktorandi. Au‐
toři jednotlivých hesel byli vybírání především
podle
své
specializace
s přihlédnutím
k tématům, kterým se již v minulosti věnovali.
Především tento přístup sliboval maximální,
předem odhadnutelnou kvalitu hesel. Autoři
při zpracovávání hesel nebyli nikterak omezo‐
váni, ani usměrňováni. Rozsah hesla byl větši‐
nou ponechán na autorovi s tím, že byl mnoh‐
dy jen orientačně dohodnut počet stran. Rov‐
něž přístup ke zpracování každé problematiky
byl ponechán na autorovi, což přineslo nebý‐

valou pluralitu názorů. To považujeme za je‐
den z hlavních přínosů encyklopedie. Proto
čtenář na různých místech encyklopedie se
mnohdy setká s rozdílným pohledem na danou
problematiku, s odlišným hodnocením kon‐
krétních událostí, právních dokumentů nebo
osobnosti.
Jediným usměrněním autorů bylo, aby hesla
byla psána srozumitelně a měla logickou struk‐
turu. Encyklopedie je určena nejen pro odbor‐
níky z oblasti právní historie, ale i pro laiky. Z
toho důvodu každý autor musel k výkladu
přistupovat tak, aby jeho text byl určen co
nejširší i neodborné veřejnosti. Každé heslo
muselo být zpracováno výstižně a komplexně,
aby čtenář o zpracovaném pojmu získal všech‐
ny důležité informace, které jsou dostupné v
odborné literatuře. Úkolem autorů bylo tedy
shromáždit o daném pojmu všechna důležitá
fakta.
Členy autorského kolektivu jsou odborníci
téměř ze všech právnických a historických
pracovišť. Hlavní autorský potenciál vyšel ze
všech českých i slovenských právnických fa‐
kult. V autorském kolektivu nalezneme i pra‐
covníky Ústavu státu a práva AV, případně
dalších vědeckých právnických pracovišť. Do
práce na jednotlivých heslech se aktivně zapo‐
jili i odborníci z právní praxe, zejména
z justičních složek, z úřadu Veřejného ochran‐
ce práv a několika advokátních kanceláří.
Velmi překvapující, a o to víc potěšující, byl
velký zájem obecných historiků. Nelze vyjme‐
novat všechna historická pracoviště, jejichž
pracovníci velmi obětavě přispěli k úspěšnému
dokončení encyklopedie. Zejména to byly
všechny filozofické fakulty v České republiky,
ale i pedagogické fakulty, fakulty sociálních
věd a další. Velkým počtem významných auto‐
rů přispěly snad všechny historické ústavy.
Velké poděkování patří i pracovníkům muzeí a
archivů. Kompletní seznam všech autorů a
vědeckých a pedagogických pracovišť zapoje‐
ných do tohoto projektu bude uveden na kon‐
ci posledního svazku encyklopedie.
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Redaktoři si jsou samozřejmě vědomi i neddo‐
statků. P
Především nebylo
n
v silácch redaktorůů i
vydavateelství zajisttit jazykovo
ou korekturru.
Proto zaa jazykovou úroveň texxtů odpovíddají
sami auttoři, u překlaadů ze slove
enštiny, něm
mči‐
ny a polšštiny odpověědnost nesou
u překladateelé.
Všechnyy texty prošlly recenzním
m řízením. R
Re‐
cenzentyy byli předevvším členové
é vědecké ra dy

ncyklopedie. Redakce enncyklopedie i vydava‐
en
te
elé doufají, že
ž práce vloožená do toh
hoto pro‐
je
ektu se stan
ne podkladeem pro dalšší bádání
v oblasti právn
ní historie.

Editoři
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Vědecká

rada

prof. JUDr. et PhDr. Karolina Adamová, DSc.
prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Redakční

rada

doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D.
JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.
JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.
PhDr. Marie Makariusová
PhDr. et Mgr. Jakub Razim, Ph.D.
JUDr. Marek Starý, Ph.D.
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
JUDr. Ján Štefanica, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová
Hlavní redaktoři
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.
Tajemnice redakce

Mgr. Martina Pospíšilová
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SEZNAM AUTORŮ PRVNÍHO SVAZKU
ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH PRÁVNÍCH DĚJIN
prof. JUDr. et PhDr. Karolina Adamová, DSc.
Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Katedra právních dějin
prof. JUDr. Stanislav Balík, CSc. (1928)
JUDr. et PhDr. Stanislav Balík (1956)
Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Katedra právních dějin
prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
Univerzity Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra historie
doc. JUDr. et PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Metropolitní univerzita v Praze, Katedra právních disciplín a veřejné správy
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin
PaedDr. Bohumír Brom
Národní archiv ČR
PhDr. Pavel Cibulka, CSc.
Akademie věd, Historický ústav, pobočka Brno
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Univerzita Karlova v Praze
PhDr. Jindřich Dejmek, DSc.
Akademie věd ČR, Historický ústav
JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.
Policie České republiky
JUDr. František Emmert
Akademie věd ČR, Ústav státu a práva
Mgr. Zuzana Filipová
Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva
doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc.
Akademie věd ČR, Historický ústav
PhDr. Jan Gebhart, DrSc.
Akademie věd ČR, Historický ústav
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav Blízkého východu a Afriky
prof. PhDr. et RSDr. František Hanzlík, CSc.
Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu, Katedra vojenského umění
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prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Akademie věd ČR, Historický ústav
Mgr. Jana Hlebová
Arcibiskupství olomoucké, Právní odbor
Mgr. Mlada Holá, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra pomocných věd historických a archivního studia
doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
Akademie věd ČR, Historický ústav
doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra právních dějin
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.
Akademie věd ČR, Historický ústav
prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O. Praem.
Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Katedra pastorálních oborů a právních věd
Mgr. David Hubený
Národní archiv ČR
Mgr. Michal Charypar, Ph.D.
Akademie věd ČR, Ústav pro českou literaturu
Mgr. Hana Chrastinová
European Data Project s.r.o.
Ing. Pavel Janáček, Ph.D.
Akademie věd ČR, Ústav pro českou literaturu
prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc.
PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra církevních dějin a dějin křesťan‐
ského umění.
JUDr. David Kolumber
Okresní soud ve Zlíně
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta, Katedra ústavního práva a politologie
doc. JUDr. Ladislav Křižkovský, DrSc.
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Ústav právních dějin
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, Ph.D.
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra dejín práva
Mgr. Tomáš Ledvinka
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií
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Mgr. Martina Lehmannová
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.
Akademie věd ČR, Ústav státu a práva
JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA
Metropolitní univerzita Praha, Katedra průmyslového vlastnictví
JUDr. Tomáš Mach, Ph.D., LL.M.
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra mezinárodního práva
JUDr. et RNDr. Vlastislav Man
Vysoká škola aplikovaného práva, Praha
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Akademie STING Brno, Katedra finančního práva a finanční vědy
doc. JUDr. et PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra teorie práva a právních učení
JUDr. Pavel Matoušek
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Katedra správního práva a finančního práva
Bc. Petr Maule, MBA
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra právních dějin
JUDr. et Mgr. Tomáš Michalík, Ph.D.
Trenčianske múzeum v Trenčíne; CULTURAL HERITAGE CONSULTING, s.r.o.
prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
Akademie věd ČR, Historický ústav
Mgr. Veronika Mojžišová
Okresní soud Znojmo
prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Mosný, CSc.
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra dejín práva
JUDr. Kamil Nedvědický
Ministerstvo spravedlnosti ČR
doc. Damián Němec, dr
Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra církevního práva
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
Akademie věd ČR, Historický ústav
Ao. Univ.‐Prof. Dr.iur. Christian Neschwara
Universität Wien, Juridicum, Institut für Rechts‐ und Verfassungsgeschichte
JUDr. Martin Nový
Právník, Brno
Mgr. David Pakandl
Advokátní kancelář, Hradec Králové
Mgr. Lukáš Pakandl
Advokátní kancelář, Hradec Králové
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prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c.
Akademie věd ČR, Historický ústav
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra církevních dějin a dějin křesťan‐
ského umění
PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
Akademie věd ČR, Ústav pro českou literaturu
PhDr. Michal Pehr
Akademie věd ČR, Masarykův ústav a archiv
Mgr. Robert Pejša, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra středoevropských studií
Zbyněk Petráček
Lidové noviny
JUDr. Jan Pinz, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra teorie práva a právních učení
Mgr. Petr Píša
Akademie věd ČR, Ústav pro českou literaturu
Tomáš Pojar, MA.
CEVRO institut, Praha
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Akademie věd ČR, Historický ústav
PhDr. Petr Prokš, CSc.
Akademie věd ČR, Historický ústav
PhDr. et Mgr. Jakub Razim, Ph.D.
Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva
JUDr. et PhDr. Martin Skaloš, Ph.D.
Univerzita Mateja Bela v Bánskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva
doc. PhDr. Jaromír Slušný, CSc.
Publicista
doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra právních dějin
PhDr. Jan Stejskal
Česká tisková kancelář
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra ekonomiky a managementu
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra historie
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JUDr. Cyril Svoboda
Diplomatická akademie, Praha
PhDr. Petr Šámal
Akademie věd ČR, Ústav pro českou literaturu
PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.
Národní archiv, Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek
Mgr. Jana Škerlová, Ph.D.
Akademie věd, Historický ústav, pobočka Brno
Mgr. Jan Škvrňák
Masarykova univerzita, Brno, Filozofická fakulta, Historický ústav
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová
Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva
JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.
Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra právních dějin
prof. JUDr. et PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta, Katedra právní teorie
JUDr. Renata Veselá, Ph.D.
Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva
prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.
Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva
PhDr. Michal Wanner, Ph.D.
Ministerstvo vnitra, odbor archivní správy a spisové služby
Mag. Dr. Michael Wögerbauer
Akademie věd ČR, Ústav pro českou literaturu
PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.
Akademie věd ČR, Historický ústav
Ing. Robert Zeman, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra ekonomiky a managementu
doc. JUDr. Michaela Zuklínová, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra občanského práva
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CENY JEDNOHO SVAZKU JSOU STANOVENY TAKTO:
Prodejní cena ‐ 1 490,‐ Kč vč. DPH (pro veřejnost)
Zvýhodněná cena při objednávce celého kompletu ‐ 1 190,‐ Kč vč. DPH (pro veřejnost)
Zvýhodněná cena pro autory, kteří v daném svazku nemají příspěvek ‐ 990,‐ Kč vč. DPH
Výtisky pro autory příslušného svazku bude řešit Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk přímo
po dohodě s autory, kteří v tomto směru v nejbližší době dostanou zvláštní nabídku z tohoto vyda‐
vatelství (viz email: redakce.ceryova@alescenek.cz). Zde se rovněž budou vyřizovat objednávky
elektronické verze encyklopedie.
Tištěnou verzi za zvýhodněnou cenu objednávejte výhradně jen přes emaily:
redakce@keypublishing.cz nebo redakce.ceryova@alescenek.cz

Podrobnosti dále viz http://www.encyklopedie‐pravni‐dejiny.cz/

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z. s., která je zapsána ve
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