
1 Sociální struktura feudální společnosti 
1.1 Kniha Tovačovská (konec 15. století) - výtah 
1.2 Královský list na svobody moravských stavů (1311) 
1.3 Moravský landfrýd po smrti krále Albrechta (1440) 
1.4 Uzavření panského stavu na Moravě 

a pravidla pro přijímání nových rodů (1480) 
1.5 Dohoda o obsazení moravského zemského soudu (1492) 
1.6 O práviech, súdiech i o dskách země české knihy devatery 

M. Viktorina Cornelia ze Všehrd (15./16. století) - výtah 
1.7 Vladislavské zřízení zemské (1500) - O třetím hlasu na sněmu. 
1.8 Svatováclavská smlouva (1517) 
1.9 Obnovené zřízení zemské (1627) - výtah 

2 Panovník, stát, úřady a správa 
2.1 Dekreta Břetislavova (1039) 
2.2 Stařešinský řád Břetislava I. (1055) 
2.3 Zlatá bula sicilská (1212) 
2.4 Usnesení českého sněmu, schvalující 

tzv. „pragmatickou sankci" (1720) 
2.5 Korunovační přísaha Ferdinanda V. (1835) 
2.6 Vladislavské zřízení zemské (1500) 
2.7 Kniha Tovačovská (poč. 16. stol.) 
2.8 Maiestas Carolina (1355) 
2.9 Desky zemské - Desky zápisné větší (1664) 

3 Právo ve středověku I 
3.1 Privilegium Přemysla I. na práva měšťanů v Uničově (1223)... 
3.2 Tzv. Opatovické privilegium (1307) 
3.3 Listina Václava II. z 25. 8. 1296, která svěřuje 

úřad rychty města České Budějovice Mikuláši Klaricovi 
3.4 Instrukce Ferdinanda I. Jiříkovi Komendkovi z Rovni, 

královskému rychtáři ve Starém Městě pražském (1547) 
3.5 Právní kniha písaře Jana (pol. 14. stol., Brno) 
3.6 Statuta Konrádova (konec 12. stol.) 
3.7 Smlouva o prodeji vesnice Lety (1455) 



3.8 Kniha Drnovská (16. stol.) 

4 Právo ve středověku II 
4.1 Ius Regále Montanorum (1300) 
4.2 Rožmberská právní kniha (přelom 13. a 14. stol.) 
4.3 Ordál(1315) 
4.4 Jakuba Menšíka z Menštejna traktát 
4.5 Zákaz přechovávání zběhlých poddaných 

a čeledí (14. března 1487) 
4.6 Popravčí kniha pánů z Rožmberka (přelom 14. a 15. stol.) 
4.7 Smolná kniha Kutné Hory (16. stol) 
4.8 Kniha černá neb smolná města Rokycan (16./17. stol) 
4.9 Obvinění z čarodějnictví na Moravě (18. září 1685) 
4.10 Krevní kniha městečka Morkovic (poč. 18. stol.) 

5 Rok 1848 a ústavní vývoj v rakouské monarchii 
5.1 Kabinetní list císaře Ferdinanda V. (1848, 8. dubna) 
5.2 Pillersdorfova ústava (1848, 25. dubna) 
5.3 Zákon o zrušení poddanství (1848, 7. září) 
5.4 Stadiónová ústava (1849, 4. března) 
5.5 Říjnový diplom (1860, 20. října) 
5.6 Schmerlingova ústava (1861, 26. února) 

- o zastoupení říšském a zemském 
5.7 Prosincová ústava (1867, 21. prosince) 

6 Boj za české státní právo 1848-1919 
6.1 Petiční požadavky přijaté na schůzi pražského lidu 

ve Svatováclavských lázních (11. březena 1848) 
6.2 Hlavní zásady pro návrh ústavy Království českého (1848).... 
6.3 Palackého návrh rakouské ústavy (září 1848) 
6.4 Fundamentální články (4. října 1871) 
6.5 Punktace (19. ledna 1890) 

7 Národněosvobozenecký boj Čechů a Slováků 
v období první světové války 
7.1 Kramářův návrh ústavy Slovanské říše (května 1914) 
7.2 Memorandum sepsané R. W. Seton-Watsonem 

na základě rozhovoru s T. G. Masarykem v Rotterdamu 
(druhá polovina října 1914) 

7.3 Základní usnesení clevelandské dohody (25. října 1915) 



7.4 Pittsburská dohoda o spojení Čechů a Slováků 
v samostatné republice (30. května 1918) 

7.5 Návrh ústavy Ferdinada Pantůčka (1918) 

8 Československá republika (1918-1938) 
8.1 Prohlášení o detronizaci habsbursko-lotrinské dynastie 

a volba Tomáše Garrigue Masaryka prezidentem republiky 
na první schůzi Národního shromáždění československého 
dne 14. 11. 1918 

8.2 Zákon čís. 61 Sb. z. a n. ze dne 10. prosince 1918, 
jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly 

8.3 Zákon čís. 32 Sb. ze dne 9. listopadu 1918 
o obstavení velkostatku 

8.4 Zákon čís. 215 Sb. z. a n. ze dne 16. dubna 1919 
o zabrání velkého majetku pozemkového 

8.5 Zákon čís. 555 Sb. z. a n. ze dne 14. října 1919, 
jímž se prohlašuje 28. říjen za svátek státní 

8.6 Zákon čís. 65 Sb. z. a n. ze dne 3. dubna 1925 
o svátcích a památných dnech republiky Československé 

8.7 Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými 
a Rakouskem, podepsaná v Saint-Germain-en-Laye 
dne 10. září 1919, publikována pod čís. 507/1921 Sb. z. a n 

8.8 Smlouva (tzv. „malá" příp. „minoritní") mezi čelnými 
mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem, 
podepsaná v Saint-Germain-en-Laye dne 10. září 1919, 
publikována pod čís. 508/1921 Sb. z. a n 

8.9 Zákon čís. 122 Sb. z. a n. ze dne 29. února 1920 podle § 129 
ústavní listiny, jímž se stanoví zásady jazykového práva 
v republice Československé 

8.10 Zákon čís. 50 Sb. ze dne 19. března 1923 na ochranu republiky... 
8.11 Zákon čís. 51 Sb. ze dne 19. března 1923 o státním soudě 
8.12 Zákon čís. 201 Sb. z. a n. ze dne 25. října 1933 

o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran 
8.13 Zákon čís. 50 Sb. z a n. ze dne 28. ledna 1919, 

kterým se zřizuje druhá česká universita 
8.14 Zákon čís. 320 Sb. ze dne 22. května 1919, kterým se mnění 

ustanovení občanského práva o obřadnostech smlouvy 
manželské, o rozluce a o překážkách manželství 



8.15 K brněnské meziválečné právní vědě 

9 Ústavní systém meziválečného Československa 
9.1 Zákon o zřízení samostatného státu československého 
9.2 Zákon čís. 1 Sb. ze dne 2. listopadu 1918, 

jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení 
9.3 Zákon čís. 3 Sb. ze dne 2. listopadu 1918 o nejvyšším 

správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů 
9.4 Zákon čís. 5 Sb. ze dne 2. listopadu 1918 

jímž se zřizuje nejvyšší soud 
9.5 Zákon čís. 6 Sb. ze dne 2. listopadu 1918 jímž určuje se doba 

organizace řádných soudů I. a II. instance ve smyslu třetího 
odstavce § 6. zákona ze dne 21. prosince 1867, čís. 144 ř. z... 

9.6 Zákon čís. 10 Sb. ze dne 2. listopadu 1918 o sídle 
nej vyššího vojenského soudního dvora 

9.7 Prozatímní ústava z roku 1918 
9.8 Ústava z roku 1920 

10 Československá republika (1938-1939) 
10.1 Mnichovský diktát 
10.2 Ústavný zákon č. 299/1938 Sb. zo dňa 22. novembra 1938 

o autonomii Slovenskej krajiny 
10.3 Ústavný zákon č. 330/1938 Sb. zo dňa 15. decembra 1938 
10.4 Vládní nařízení č. 355/1938 Sb. ze dne 23. prosince 1938 

11 Odboj a československé prozatímní státní zřízení v Londýně.... 
11.1 Ústavní dekret presidenta republiky č. 2 Úř. věst. Čsl. 

ze dne 15. října 1940 o prozatímním výkonu 
moci zákonodárné (č. 20/1945 Sb.) 

11.2 Ústavní dekret prezidenta republiky č. 11/1944 
Úř. věst. čsl. o obnovení právního pořádku 

11.3 Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 1/1944 Zb. n. SNR 
zo dňa 1. septembra 1944 o vykonávaní zákonodarnej, 
vládnej a výkonnej moci na Slovensku 

11.4 Ústavní zákon č. 57/1946 Sb. ze dne 28. března 1946, 
kterým se schvalují a prohlašují za zákon 
dekrety presidenta republiky 

11.5 Nález Ústavního soudu České republiky č. 5/1995 Sb 

12 Poválečný vývoj v oblasti státu a práva do roku 1948 



12.1 Retribuční právní úprava 
12.2 Dekret presidenta republiky čís. 5 Sb. ze dne 19. června 1945 

o neplatnosti některých majetkově-právních jednání 
z doby nesvobody, a o národní správě majetkových 
hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů 
a některých organizací a ústavů 

12.3 Dekret presidenta republiky čís. 33 Sb. ze dne 2. srpna 1945 
o úpravě československého státním občanství osob 
národnosti německé a maďarské 

12.4 Program vlády Národní fronty Čechů a Slováků 
z 5. dubna 1945 (Košický vládní program) 

12.5 Kubešův návrh ústavní listiny Československé republiky 


