Časopis pro právní vědu a praxi

Druhý den konference byl věnován návštěvě Chebu
a kláštera v Teplé, významných středisek regionu na
počátku 13. století.
Jestliže středa byla především v rukou archeologů
a historiků, v pátek převažovali právní historici. Ján
Sombati (Právnická fakulta, Univerzita Komenského
v Bratislave) se s příspěvkem Frankokratia – súmrak
Byzantskej ríše snažil srovnat model fungování vlády
a správy ve feudální Evropě a v Byzantské říši po jejím
obsazení křižáky. Miroslav Černý (Fakulta právnická,
ZČU) přiblížil nejen vztah papežů a Fridricha II., ale
především právní život a právní vědu v době vydání
Zlaté buly sicilské. Marek Starý (Právnická fakulta,
Univerzita Karlova v Praze) s přednáškou na téma „…
ut quicunque ab ipsis in regem electus fuerit…“. Zlatá
bula Sicilská a nástupnictví posledních Přemyslovců
naznačil otázku, zda volbu panovníka zmiňovanou ve
Zlaté bule Sicilské bylo možno chápat jako výhodu pro
šlechtu, nebo pro panovníka, respektivě konkrétně pro
Přemysla Otakara I. Václav Valeš (Fakulta právnická,
ZČU) se pak zastavil nad dalším ustanovením Zlaté
buly a to nad otázkou investitury biskupů. Až do Zlaté
buly sicilské totiž byla tato v rukou římského císaře,
nicméně okolnosti, jak byli kandidáti na biskupy vybíráni, byly často velmi specifické.
Blok zahraničních vystupujících zahájil Krzysztof
Fokt (Widział prawa i Administracji, Uniwersitet Jagielloński, Kraków) převedl naši pozornost k dalšímu
regionu, který však již dnes není součástí našeho státu
a věnoval se vývoji správy v Horní Lužici. Maciej Mikuła (Widział prawa i Administracji, Uniwersitet Jagielloński, Kraków) pak představil jednotlivé rukopisy
magdeburského práva v Polsku a na jejich srovnání
ukázal na skutečnost, jak jednotliví písaři často jen použitím jediného slova dokázali změnit význam a smysl
ustanovení či dokonce celé právní úpravy daného institutu. Na něj navázal Mark Munzinger (Department of
History, Radford University, Radford, VA, USA), který
v příspěvku SWPM I-9 at the Archiwum Państwowe in
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Kraków upozornil na potřebu vydat edici zmiňovaného
rukopisu. A konečně městskému právu v Polsku se věnovala i Maria Filipiak (Kulturwissenschaftliches Zentrum, Georg-August-Universität Göttingen) s příspěvkem Od wielosci praw do pewnosci co do prawa –
prawnicy polscy wobec systemu prawnego miast polskich w 16. wieku. Posledním zahraničním hostem byl
Władysław Pęksa, který představil otázku koncepce
státnosti v Polsku v příspěvku nazvaném Periodyzacj
dziejów państwa polskiego a koncepcja „państwowości“ w polskiej historii prawa. Uwagi krytyczne.
Pavel Salák (Právnická Fakulta, MU Brno) představil problematiku omezení nošení zbraní v Praze, Brně
a Chebu ve vrcholném středověku. Následně byla nastíněna problematika donací rytířským řádům v době
Přemysla Otakara I. na příkladě Johanitů v příspěvku
Simony Ulčové (Fakulta právnická, ZČU), který vzhledem k její nepřítomnosti presentovala Kateřina Gvardová. Konečně Lenka Hradilová (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci) v příspěvku Umění
a moc: význam a programová hodnota tovačovského
portálu v politické propagaci Ctibora Tovačovského
z Cimburka se opět vrátila k pojetí moci a k postavení
panovníka jako „sol iustitie“, které se táhne od Fridricha II. až k faktickému vládci Moravy konce 15. stol. –
Ctiboru Tovačovskému z Cimburka. Zároveň opět prokázala význam propojení jednotlivých disciplín, tedy
historie, umění a práva.
V rámci konference byl realizován workshop „Historické vědy a právní vzdělávání“, který byl součástí
projektu „Spolupracující právníci“, řešeného Fakultou
právnickou ZČU ve spolupráci s Právnickou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci a dalšími subjekty.
Na konferenci tak bylo možno vyslechnout nejen
mnoho zajímavých a podnětných příspěvků. Zároveň
bylo možno rozšířit si obzory v dalších odvětvích, která
jiným úhlem pohledu na tutéž problematiku mohou
posunout naše bádání vpřed.

