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Úvodem

Právní historie patřila k těm oborům, s nimiž byly spojeny první peda-
gogické kroky nejen na brněnské právnické fakultě, ale na celé Masarykově 
univerzitě. Počátky výuky právní historie a jí blízkých disciplín na fakultě 
se totiž váží přímo k jejímu založení zákonem č. 50/1919 Sb. z 28. ledna 
1919, jímž se úspěšně završil padesátiletý boj o obnovení univerzity na Mo-
ravě a pětadvacetiletý boj za zřízení druhé české univerzity.1 Právnická fa-
kulta patřila k prvním fakultám univerzity a svoji činnost reálně zahájila už 
v roce 1919. A jelikož v učebním plánu právnických fakult se výukou práv-
ní historie tradičně začínalo, v roce 2009 uplynulo devadesát let od okamži-
ku, kdy na půdě brněnské právnické fakulty 2 profesoři pronesli a studenti 
vyslechli první právněhistorické přednášky. 

Základ profesorského sboru nové fakulty vytvořili muži jmenovaní jejími 
profesory ještě před vlastním zahájením výuky. Vedle řádných profesorů 
Karla Engliše, Jaroslava Kallaba a Františka Weyra a mimořádného profe-
sora Rudolfa Dominika mezi nimi najdeme i jména, která nás budou velmi 
zajímat – řádného profesora dějin českého práva Bohumila Baxu a – řád-

1 K tomu podrobněji SCHELLE, K.: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Brno: 
Masarykova univerzita 1991; SCHELLE, K.: Minulost a současnost Právnické fakulty Masa-
rykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita 1994. VOJÁČEK, L.: Od J. E. Purkyně 
k zahájení přednášek v nové budově brněnské právnické fakulty. Příspěvek ke dvěma výročím 
Masarykovy univerzity a její právnické fakulty, Časopis pro právní vědu a praxi, 15, 2007, č. 1, 
s. 70 –76.
2 Fakulta až do začátku třicátých let sídlila v provizorních prostorách biskupského alumnátu 
ve Smetanově ulici.
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ného profesora srovnávací právovědy s povinností číst přednášky z církev-
ního práva Josefa Vacka. Připomenutí a uctění jejich pedagogické, vědecké 
a orga nizátorské práce a práce jejich pozdějších kolegů a následovníků je 
věnována tato publikace.
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V době vzniku brněnské fakulty bylo právnické studium jednotně upra-
veno zákony a na ně navazujícími předpisy, takže po organizační stránce 
se výuka na jednotlivých fakultách podobala daleko více než dnes. Právní 
úprava vycházela z rakouských předpisů, novelizovaných krátce po vzniku 
Československé republiky.3 Právnické studium, podle nich, trvalo minimál-
ně osm semestrů a rozdělovalo se na dva studijní oddíly, první v délce tří 
semestrů a druhý pětisemestrový. Právní historie a římské právo tvořily já-
dro prvního, historickoprávního, oddílu studia. Po úpravách provedených 
v roce 1919 se v něm přednášelo pět obligátních kolegií (dnes bychom řek-
li povinných předmětů): římské právo, církevní právo, dějiny veřejného 
a soukromého práva ve střední Evropě, dějiny práva na území republiky 
Československé a filosofie, kterou studenti absolvovali na filosofické fakul-
tě. Římské právo se přednášelo v šestnácti hodinách rozdělených nejméně 
na dva semestry, církevní právo v šesti hodinách v jednom semestru nebo 
rozdělených ve dvou semestrech, dějiny veřejného a soukromého práva ve 
střední Evropě v osmi hodinách rozdělených na dva semestry, dějiny prá-

3 Organizaci studia na právnických fakultách a s ní souvisící problémy po vzniku republi-
ky upravoval především zákon č. 68/1893 ř. z. o právovědeckých a státovědeckých studiích 
a státních zkouškách a na něj navazující nařízení č. 204/1893 ř. z., jímž se upravují práv-
nická a státovědecká studia a teoretické státní zkoušky. Po vzniku republiky tyto předpisy 
novelizoval zákon č. 290/1919 Sb. z. a n. o prozatímní úpravě studia a státních zkoušek na 
fakultách věd právních a státních a prováděcí nařízení k němu č. 510/1919 Sb. z. a n. Dalším 
významným předpisem byl rigorózní řád, respektive přesněji zákon č. 57/1872 ř. z., kterým se 
vydávají nová ustanovení o tom, jak lze nabýti doktorátu na světských fakultách, po vzniku 
republiky také novelizovaný.

Právní historie  
v meziválečném období (1918 – 1939)

1
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va na území republiky Československé v šesti hodinách (z toho pět bylo 
věnováno právním dějinám českých zemí a jedna právním dějinám na Slo-
vensku). Nová přednáška z dějin veřejného a soukromého práva ve střed-
ní Evropě, která nahradila část dřívějšího obligátního kolegia z církevních 
a německých právních dějin, měla být „postupně vybudována a budiž v ní 
především přihlíženo k institucím, které mají obecný ráz evropský, a k osu-
dům zemí českých“. Pro návštěvu povinných přednášek nebylo předepsáno 
žádné určité pořadí. Povinné předměty doplňovaly další předměty studij-
ního plánu. Jejich výběr byl limitován především personálním obsazením 
fakult a zmíníme se o nich ve spojení s jednotlivými učiteli. Po skončení 
třetího semestru musel student absolvovat historickoprávní státní zkoušku 
(a případně i historickoprávní rigorosum) a teprve pak se mohl zapsat do 
semestru následujícího.

V době první republiky se diskutovalo o reformě právnického studia, je-
hož právní úprava již zcela nepochybně zastarala. Přestože v polovině třicá-
tých let ministerstvo školství a národní osvěty připravilo návrhy právních 
předpisů, reformu se nepodařilo uskutečnit. Jednu z příčin postihl brněn-
ský právní historik profesor František Čáda, když napsal, že „reforma práv-
nického studia se dotýká tolika sporných otázek, že se ztěží najde souhlasné 
řešení kromě toho právě, že reformy potřebujeme“  4. Brněnská fakulta téma-
tu reformy studia, úzce se dotýkajícího také postavení historickoprávních 
disci plín, věnovala celé jedno číslo fakultní Vědecké ročenky.5 I když se 
názory brněnských učitelů na rozsah výuky historickoprávních disciplín, 
jejich začlenění do učebního plánu a konkrétní obsah lišily, jejich význam 
pro přípravu právníků prakticky nikdo z diskutujících nezpochybňoval.6

Pěstování právní historie a s ní spjatého církevního práva bylo v tomto 
období v Brně spojeno se čtyřmi jmény – Bohumilem Baxou, jeho kolegou 
a pokračovatelem Františkem Čádou, Josefem Vackem a jeho žákem Rudol-
fem Wiererem. Římské právo reprezentoval především Jan Vážný, ale zpo-
čátku se mu věnovali i Rudolf Dominik a velmi krátce a skutečně okrajově 
i civilista Jaromír Sedláček (pro studenty vypsal Římské právo rodinné). 
Hned v prvním školním roce zahájili své přednášky Bohumil Baxa (dějiny 
veřejného práva ve střední Evropě) a Josef Vacek (církevní právo). Seminář 

4 ČÁDA, F.: Právnické studium. Několik poznámek o jeho reformě. In: Vědecká ročenka 
Právnické fakulty MU XIII (1934 –1935). Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity 1935, 
s.  53. Přes neúspěch reformních snah je třeba říci, že se studium přece jen pozvolna měnilo 
a měnilo se k lepšímu. Dokládá to pohled do studijní dokumentace, z níž je zřejmé pozvolné 
zvyšování podílu aktivních forem výuky (k tomu srovnej semestrální Seznamy přednášek, 
které se budou konati na Masarykově universitě v Brně, pravidelně vydávané nákladem Aka-
demického senátu MU).
5 Vědecká ročenka Právnické fakulty MU XIII (1934 –1935). Brno: Právnická fakulta Masa-
rykovy univerzity 1935. Reformní návrhy ministerstvo zveřejnilo až po uzávěrce čísla XIII 
Vědecké ročenky. Někteří autoři pak své příspěvky narychlo přepracovali, jiní doplnili a zbylí 
ponechali v původní podobě.
6 VOJÁČEK, L.: Příprava reformy právnického studia v první ČSR a učitelé brněnské práv-
nické fakulty. In: Notitiae ex Academiae Bratislavensi Iurisprudentiae. Roč. I/2007, s. 28 – 49.
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z římského práva vypsal Rudolf Dominik, který se však trvale tomuto oboru 
v dalších letech nevěnoval.7

Bohumil Baxa (*1874 v Sedlčanech – †1942 v Praze) nejdříve působil 
jako soudce. Svou pedagogickou dráhu začal podobně jako František Weyr 
a Karel Engliš na vysoké škole neprávnického zaměření (na Vysoké škole 
obchod ní, kde vyučoval veřejné právo). V roce 1909 se v Praze habilitoval 
jako soukromý docent v oboru rakouských říšských dějin (a později také 
v oboru všeobecného a rakouského státního práva). 

Osobnost Bohumila Baxy byla s brněnskou fakultou spojena prakticky 
po celé meziválečné období (musel odejit v roce 1939, tedy krátce před za-
vřením českých vysokých škol), i když jej od pedagogické a vědecké prá-
ce poněkud odváděly jeho politické aktivity. Vladimír Kubeš, který poznal 
většinu brněnských profesorů jako své učitele i kolegy, jej ocenil jako vy-
nikajícího znalce právních dějin a dokonalého přednašeče,8 což nepřímo 
potvrzuje i velký zájem o jeho seminární cvičení.9 Baxovy pedagogické, vě-
decké, praktické právnické i politické schopnosti vyzvedl po šedesáti pěti 
letech jeho další student – profesor Hynek Bulín. Za nejpřínosnější pova-
žoval jeho vědecké práce z oblasti parlamentarismu a konstitucionalismu.10 
Oba se ovšem příliš neshodli s Františkem Weyrem, který o obou prvních 
brněnských právních historicích – B. Baxovi a J. Vackovi – napsal, že si 
podle něj jako právní historici nedobyli zvláštního uznání „mezi odbornými 
historiky“  11 a na jiném místě je oba označil za „přímé juristické antitalen-
ty“.12 Baxa podle něj „plul zcela v proudu, který byl v módě za jeho student-
ských dob“, „jeho literární projevy postrádaly jakékoliv originality“, nestaral 
se o nové směry v právní vědě a jeho normativní teorii nikdy neporozuměl. 
Z toho vyvozoval, že si s ním nemá co říci, protože svým uvažováním po-
cházejí každý „z jiné planety“.13 V jistém směru (odmyslíme-li si pejorativní 
nádech jeho hodnocení) měl pravdu, protože Bohumil Baxa, žák Jaromíra 
Čelakovského, byl konzervativní nejen v politice, ale i v přístupu k právu. 
Neinteresovaly jej moderní problémy poznávání práva a hlásil se k tradiční-
mu pozitivistickému směru. Viděl to tak i Baxův kolega a autor poválečné-

7 Výklady o vědeckém a pedagogickém působení brněnských učitelů v meziválečném ob-
dobí vycházejí ze studie L. VOJÁČKA Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 
1919 –1939, která vznikla v rámci grantového projektu „Československé právo a právní věda 
v meziválečném období“, koordinovaného Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univer-
zity Karlovy v Praze (v tisku).
8 KUBEŠ, V.: Dějiny myšlení o státu a právu ve 20. století se zřetelem k Moravě a zvláště Brnu. 
I. Brno: Masarykova univerzita 1995, s. 233. 
9 Srovnej například zprávu odstupujícího děkana J. Vacka „Dějiny fakulty ve školním roce 
1922/23“ in: Vědecká ročenka Právnické fakulty MU II (1923). Brno: Právnická fakulta Masary-
kovy univerzity, s. 204.
10 BULÍN, H.: Vzpomínky na profesora Bohumila Baxu. In: Aktuální otázky československého 
konstitucionalismu. Brno: Masarykova univerzita 1993, s. 193 an.
11 WEYR, F.: Paměti 2. Za republiky (1918 –1938). Brno: Atlantis 2001, s. 62.
12 Tamtéž, s. 43.
13 Tamtéž, s. 62. 
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ho nekrologu uveřejněného ve Sborníku věd právních a státních František 
Čáda, jemuž se Baxa jevil jako „právní historik staré školy, který vyzdvihoval 
význam veřejného práva i na úkor jiných částí. Byl tak silně orientován po-
liticky, že neměl ani kdy, aby se zabýval novějšími proudy v právní historii 
nebo v její metodě, ale přesto je spravedlivé říci, že dal a někdy velmi včas 
podle situace politické, čeho státoprávní myšlenka potřebovala.“  14

V prvních letech po vzniku fakulty zabezpečoval Bohumil Baxa přednáš-
ky i semináře dvou profilujících a poměrně bohatě dotovaných předmětů 
historickoprávního oddílu studia: Dějin práva na území republiky česko-
slovenské a Dějin veřejného a soukromého práva ve střední Evropě. Česko-
slovenské právní dějiny pravidelně přednášel tak, že v zimním semestru 
odpřednášel přednášku s výše uvedeným názvem a týdenní dotací pěti 
hodin, a v letním semestu Ústavní vývoj v zemích koruny české od roku 
1848 a Veřejnou správu na Slovensku. Středoevropské právní dějiny ovšem 
zpočátku zužoval jen na dějiny veřejného práva, dějiny soukromého práva 
poprvé vypsal až v letním semestru roku 1928/1929 po příchodu Františka 
Čády. Pak oba profesoři pravidelně vypisovali paralelní přednášky věnova-
né v jednom semestru veřejnému a v druhém soukromému právu. Bohumil 
Baxa občas nabízel také přednášku Ústava československé republiky a vliv 
cizích ústav. V čtvrtém ročníku v rámci srovnávací právovědy pravidelně 
přednášel Výklad moderních ústav metodou srovnávací a pro posluchače 
z ostatních fakult také pravidelně každý rok Občanskou nauku.

Bohumil Baxa byl člověkem politickým a jeho zájem o praktickou politi-
ku se přenesl i do jeho vědecké práce. Jako právní historik a státovědec do-
kázal spojit své hluboké znalosti rakouských a evropských právních dějin 
(vystudoval nejen práva, ale získal i doktorát v oboru historie), státovědy 
a teorie politiky. Do svých historickoprávních prací promítal poznatky ze 
státovědy a starší instituce hodnotil očima znalce moderních ústav (a na-
opak znalosti z historie zase uplatňoval ve svých státovědeckých a politic-
kých studiích). Intenzivně se věnoval zejména období restaurace po smrti 
Josefa II. a následnému vývoji až do revoluce 1848 –1849, od nějž plynule 
přecházel k počátkům konstitucionalismu na našem území. První téma roz-
víjel zejména v pracích K dějinám veřejného práva v zemích koruny České od 
restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů (1790 až 1848), 
Inkolát (a indigenát) v zemích koruny České od roku 1749 –1848 a v člán-
ku Jednání o uvedení university Karlo-Ferdinandovy v Praze na sněm krá-
lovství Českého,15 druhé například v práci Jednání o připojení zemí koruny 
České k německému Bundu.16 Napsal ovšem také stručný přehled historie 
14 Bohumil Baxa (Ča). In Sborník věd právních a státních, roč. XLIV – XLVI/1946, s. 186.
15 BAXA, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny České od restaurace Leopoldovské 
až do počátku moderních převratů (1790 až 1848). Praha: Bursík & Kohout 1906; týž: Inkolát 
(a indigenát) v zemích koruny České od r. 1749 –1848. Praha: Bursík & Kohout 1908; týž: Jed-
nání o uvedení university Karlo-Ferdinandovy v Praze na sněm království Českého. In: Sborník 
věd právních a státních, XVII, 1917, s. 178 –207.
16 BAXA, B.: Jednání o připojení zemí koruny České k německému Bundu, Časopis Národního 
musea, LXXX, 1906.
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soukromého práva do monumentálního Sedláčkova a Roučkova komentáře 
k občan skému zákoníku.17 Za historickoprávní lze považovat i jeho nejzná-
mější práci Parlament a parlamentarismus z roku 1924,18 která vznikla jako 
úplné přepracování a dopracování monografie z roku 1913. Baxa z ní totiž 
dokončil pouze první díl, v němž jednoznačně dominuje historickoprávní 
pohled. V první ze tří hlav, na něž se jeho práce dělí, nejdříve opisoval po-
čátky parlamentu v Anglii a Francii, pak se snažil vystihnout jejich základní 
rozdíly a nakonec sledoval vývoj parlamentarismu v období po francouzské 
revoluci z roku 1789, přičemž si všímal i ústavního vývoje ve střední Evro-
pě. Ve druhé hlavě se snažil na podkladě svých předcházejících historických 
výkladů srovnávací metodou dospět k vyjádření právní povahy parlamentu, 
charakteristických rysů a typů jeho složení a k vymezení jeho typické pů-
sobnosti. Výklady z prvních dvou hlav byly cenné zejména tím, že v české 
literární produkci prakticky neměly srovnatelný protějšek. V poslední hlavě 
se autor věnoval vzniku a vývoji československého parlamentu.

B. Baxa se v Brně stal řádným profesorem pro obor dějin práva na území 
Československé republiky a zpočátku působil také jako ordinář oboru dějiny 
veřejného a soukromého práva ve střední Evropě. Pro potřeby výuky proto 
připravil jak učebnici dějin veřejného práva ve střední Evropě,19 tak i učebni-
ci československých právních dějin.20 Právě Dějiny práva na území republiky 
československé  21 z roku 1935 jsou dnes zřejmě jeho nejzajímavější „čistě“ his-
torickoprávní prací. Na první pohled na nich totiž upoutá originální periodi-
zace, kterou Baxa zvolil. Oddělil a odlišně periodizoval výklad o pramenech 
práva na straně jedné a o státním vývoji a státním zřízení na straně druhé. 
Prameny práva vyložil s použitím tehdy tradičního členění (doba starší, doba 
střední počínající formováním stavovského partikularismu a doba nová, jejíž 
počátek vázal k pobělohorským změnám v právu). Ve druhé části se mu kri-
teriem, podle nějž vymezil jednotlivé etapy, stala vnější podoba české samo-
statnosti: politická, státní a správní. První doba tu proto sahá do roku 1526, 
kdy český stát ztratil politickou samostatnost, a druhá do roku 1749, kdy po 
likvidaci české dvorské kanceláře pozbyl i samostatnost státní.22 Zvolené pe-
riodizaci, včetně oddělení vývoje pramenů práva a vývoje státního zřízení, 
nelze upřít logiku, i když – jako kterákoliv jiná – má své slabiny. Z našeho po-
hledu si například v periodizaci státního zřízení zaslouží větší pozornost pře-

17 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J: Komentář k československému obecnému zákoníku občanské-
mu. I. Praha: V. Linhart 1935, s. 44 – 59.
18 BAXA, B.: Parlament a parlamentarismus. Parlament, jeho vývoj, složení a funkce. Díl I. 
Praha: J. Košatka 1924, 345 s.
19 BAXA, B.: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě od r. 1848. Brno: Čs. A. S. Právník 1926, 
1932.
20 Výběrovou bibliografii B. Baxy zpracoval například T. KNOZ in Aktuální otázky českoslo-
venského konstitucionalismu. Brno: Masarykova univerzita 1993, s. 213.
21 BAXA, B.: Dějiny práva na území republiky československé. Brno: Čs. A. S. Právník 1935.
22 Svou koncepci, použitou v uvedené učebnici, vyložil v článku K periodizaci a povšechné 
charakteristice Dějin práva na území republiky československé. In: Vědecká ročenka Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity, XII, 1933, s. 51– 63.




