
Čemu se kdy na fakultě právnické učilo. 
Jan KalJras. 

(Úvodem k anketě o reformě studia právnického.) 

Ve středověku patrny jsou na právnických fakultách evrop
ských dvě skupiny. Na jedněch (na př. v Paříži) učilo se jen právu 
kanonickému, na druhých (na př. v Bononii) vedle práva kanonické
ho vyktádalo se i právo římské.Ti, kdož složili na těchto fakultách 
nižší zkoušky, byli bakaláři; kdo měli vyššj' zkoušky, dosáhli hod
nosti akademické, mistra či doktora jednoho nebo obou práv. 

Na nově založené universitě Karlově (1348) učilo se od za
čátku dle pařížského vzoru jen pávu církevnímu a to zůstalo také, 
když po roce 1372 z fakulty juristické vytvořila se kusá samCl'6tatná 
universita juristů. Od roku 1360 uváděií se sice vedle doktorů cír
kevního práva i doktoři práva civilního či římského, avšak teprve 
v devadesátých letech (1390) Jindřich ze Sušic začal soustavně v 
Praze o římském právu vykládati a roku 1402 připomíná se tu 
první promoce na doktora obou práv. Vykládaly se od té doby 
vedle sebe corpusjuris canonici a corpus juris civilis. To bylo však 

- jen do válek husitskJ'rch, neboť hned roku 1419 universita juristů za
nikla, a také na Karlově universitě. obmezené nakonec jen na fa
kultu artistickou, nevykládalo se právům soustavně. Jen tu a tam 
na artistické fakultě mihla se nějaká přednáška právnická o právu 
kan0'nickém, římském anebo dokonce i domácím (1451 novoměst
ský písař Prokop o městských knihách, 1500 Hieronymus Balbus 
o právu římském a kanonickém a 1580 Matyáš Molesinus o právu 
římském) . 

Začátkem XVII. věku, po maiestátu na svobodu náboženskou, 
pokusili se profesoři Karlovy university vzkřísiti fakultu ' právni
ckou, kde mělo vedle práva římského a kanonkkého vykládati se i 
právo domácí. Pokus ten výsledku trvalého neměl. 

Ostatně také obě jesuitské university v českém státě mezitím 
v XVI. století vzniklé neměly fakulty právnické, spokoiuiíce se pri
mitivními výklady 0' právu církevním na fakultě theologické. 

Teprve spojená Karlo-Ferdinandova universita (1654) po bitvě 
bělohorské dostala zase skutečnou fakultu prhnickou, lia které 
jesuité učili právu církevnímu a římskému. Olomoucká universita 
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neměla tehdy sice fakulty , avšak vyučovalo se na ní v druhé polo
vici XVII. věku církevnímu právu jesuitou, a římskému právu, při
činěním moravských stavů, profesorem světským. Pokusy zavésti 
na. pražskou právnickou fakultu také domácí právo městské, nemě
ly výsledku. 

Doktorá t práv sestával tehdy ze dvou rigoros: ten tam e n, 
kde se zkoušelo právo římské a církevní s připojením libri feudo
rum a e x a m e n, kd Fl kandidát vykládal dvě místa pramenů, jedno 
z církevního a jedno z římského práva. Na to následovala ještě 
slavnostní disputace' (pro coronide). 

Na počátku XVIII. věku jest patrný značný úpadek právni>
ckého studia u nás ve srovnání se zeměmi západními. Profesoři 
sami to cítili, a snažili se o nápravu nejprve tím, že do svých sou
kromých kollegií zavedli 1725 právo veřeiné dle Burkharda Struvia 
Syntagma juris a právo přirozené dle liugga Grotia, De jure belli 
et pacis. K tomu připojeny 1740 výklady o praxi soudní advokáta 
Josefa Azzoniho. 

Skutečná reforma studia právního u nás provedena byla však 
teprve 1747-48 studijním řádem, kterým k církevnímu a římskému 
právu definitivně jsou připojeny právo přirozené a praxe soudní, a 
dále nové právo trestní a směnečné. Zřízení profesury práva stát
ního a manského bylo odloženo až na pozdější dobu . 

Rád ten však nahrazen byl hned roku 1754 novým, kde stano
veny byly předměty takto: ius naturae a instituce; digesta a ius 
criminale; ius canonicum; ius publicum a ius feud ale ; historie říš
ská německá; praxe soudní. 

Od roku 1763 nějakou dobu učilo se i právu hornímu , avšak jen 
až do smrti dvor. r. Pe1thnera z Lichtenfelsu. 

Při výkladu říšské historie ,německé, mělo se přihlížeti k 
zvláštnímu státnímu právu dědičnJ'T ch zemí habsburských, zvláště 
k privilegiím Čech v Německu. . ' 

Původně zcela neodvisle od university učil od r. 1766 Sonnen
felsův žák Josef Buček vědám policejním a komorním. Přednášky 
ty přičleněny byly nejprve 1768 jako stolice k fakultě filosofické a 
teprve 1784 přeneseny jsou na fakultu právnickou a současně bylo 
nařízeno, aby v nich bylo přihlíženo nejen k theorii , nJ'rbrž i k plat
nJ'rm nařízením a zákonům. 

Z organisace studií třeba se zmíniti o prodloužení studia práv
ního rokt~m 1780 na čtyř i leta. 

Od roku 1755 upraveny jsou zkoušky ve č tyři r igorosa dvo u
hodinná, takže při prvním zkoušelo se jus naturae a jus criminale, 
při druhém universum jus civile, při třetím universum jus canoni
cum et feudale a při čtvrtém jus publicum tam universale sive 
gentium, quam particulare S. Romani Imperii. 
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V novém studijním řádu z 2. března 1792 najdeme tyto před
měty: právo přirozené, státní a meúnárodní, právo římské, církev
ní, provinciální právo občanské, · rakouské právo trestní, vědy poli
tické a statistika. Vedle toho četl 1792-1824 prof. Veith o českém 
(historickém) právu státním. 

Tento studijní řád změněn byl 18. září 1804 tak, že se četlo: 
v I. roce po oba semestry právo přirozené, státní a meziná

rodní a právo trestní po dvou hodinách denně, statistika jednu 
hodinu; 

v II. roce po oba semestry po 2 hodinách. právo římské, říšské 
dějiny jednu hodinu; 

v, III. roce po oha semestry po 2 hodinách právo církevní, prá
vo lenní a německé státní po 1 hod.; 

ve IV. roce vědy politické po 2 hod., rakouské právo soukromé 
1 hod.; Vi letním běhu úřední stvl 1 hod. 

Avšak již po šesti letech upravena byla věc ,13. července 1810 
zase zcela jinak a to tentokráte na delší dobu: 

I. rok: Úvod encyklopedický na začátku roku. Právo přiroze
né a trestní 2 hod. Statistika 1 hod. 

II. rok: Krátký historický úvod na začátku roku. Ř.ímské prá
vo 2 hod. první semestr. Církevní právo 2 ho'd. druhý semestr. Vě
da hospodářská ' 1 hod. 

III. rok: Rakouské právo soukromé 2 hod. Lenní a obchodní 
právo 1 'hod. 

IV. rok: Vědy a zákonodárství politické 2 hod. Ř.ízení soudní 
se slohem úředním 1 hod. 

Roku 1827 zavedeny jsou přednášky o úČetnictví. 
Čtyři rigorosa upravena 7. září 1810 tak že: 

I. rigorosum obsahovalo právo přirozené, trestní a statistiku, 
II. rigorosum římské právo, církevní a lenní, 

III. rigorosum právo občanské, obchodní a směnečné, 
IV. rigorosum vědy a zákonodárství politické a řízení soudní. 

Rigorosa se skládala vesměs až po absolvování studia. 
Stejným asi způsobem vykládalo se právo na olomoucké 

universitě, ač tam nebylo fakulty právnické až do roku 1827, 
nýbrž jen právnické kursy o 2-3 profesorech. Od roku 1667 četli 
tu jesuité jus canonicum, od 1679 světský profesor stavy placený 
ius civile. V roce 1732 přibylo ius publicum, naturale et gentium, 
1754 právo lenní a trestní, 1784 vědy politické, 1780 přechodně hi
storie právní t. j. ius patrium Moraviae (Monse). Když kursy 1810 
staly se čtyřletými, platily pak již pro ně tytéž předpisy, jako 
v Praze. 

Rozsa!-I a obsah jednotlivých předmětů nebyly v XVIII. a v 
první polovici století devatenáctého voln é, libovůli profesora svě~ 
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ř ené, nýbrž řídily se učebnicemi tištěnými. Kde bylo učebnic pro 
týž předmět několik schváleno, mohl si profesor vybrati; kde však 
byla pouze jediná, byl nucen pouze jí se říditi. Tyto předepsané 
ljčebnice přestaly teprve rokem 1848, kdy v duchu svobody vyso
kého učení ponecháno bylo profesoru na vůlí, upraviti si obsah 
svých přednášek dle svého přesvědčení. 

Vedle dosavadních dgoros byla nařízením z 30. července 1850, 
č. 327, zavedena poprvé theoretická státní zkouška pro ty, kdož 
chtěli vstoupiti do státní služby. Státní zkouška skládala se tehdy 
ze tří oddílů: 

1. oddílu všeobecného: obsahujícího filosofii a vnitřní politiku 
správní, národní hospodářství, finanční politiku, všeobecnou a ra
kouskou statistiku a přehled světových a rakouských dějin; 

2. oddílu státovědecko-správního: rakouské právo státní, cír
kevní právo, zákonoznalství finanční a správní; 

3. oddílu judicielního: právo trestní, soukromé, obchodní a pro
cesní. -

Před všeobecnou ústní zkouškou předchází klausurka písemml 
o dvou thematech z téhož oboru jako všeobecná část ústní zkou
šky. - Dosažení doktorátu nahrazu.ie dle tého,ž nařízení státní 
zkoušku. 

Nový studijní řád zaveden byl 2. října 1855, č. 172 ř. z. me 
něho čte se: 

I. roč.: dějepis říše německé a práva německého po celý rok, 
právo římské a dějepis práva římského po celý rok; 

II. roč.: zimní běh: obecné právo soukromé německé; letní 
pololetí: filosofie práva a encyklopedie právních věd. 

V jednom nebo v druhém pololetí nutno slyšeti také církevní 
právo a ve třetím pololetí na filosofické fakultě historii rakouskou; 
mimo to během tří prvních semestrů 4 hod. praktické filosofie. 

Jako doporučená přednáška je tu: o rakouském právu lenním 
a o právu partikulárním té které země rakouské, kde universita je, 
anebo o děj:episu tohoto práva. 

III. roč.: rakouské právo občanské po celý rok, v zimním bě
hu rakouské právo trestní, v letním běhu: trestní proces, v obou se
mestrech: vědy politické. 

IV. roč.: celý rok rakouský proces civilní s řízením nespor
ným, zimní běh: rakouské právo obchodní a směnečné, politické 
vědy; letní běh: rakouská statistika. 

Politickými vědami se romuměl'O dle nařízení: národní hospo
dářství, finanční věda a všechny nauky o věcech administračních, 
které nepatřily ani justici ani správě finančnÍ. 

Během osmi semestrů práv bylo slyšeti iednu historickou 
přednášku na fakultě filosofické. 
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Poprvé dělí se tímto naří zením studium na dvě oddělení zkouš
kouhisíoricko-právní (obsahující římské právo, kanonické, německé 
dějiny říšské a právní s rakouskými dějinami). Složiti ji bylo možno 
nejprve na konci č tvrtého semestru, nejdéle během pátého, jinak se 
mestry další se nečítají. - Nabytý doktorá t i nadále nahrazoval 
ostatní státní zkoušky, v podstatě judiciální a politickou. 

K nové úpravě rigorosního řádu došlo však teprve 15. dubna 
1872, Č. 57 ř. z. Jím zavedeny jsou tři rigorosa, jako pouhé ústní 
zkoušky skládané po absoh ování, a to: 

1. historicko-právní z práva římského, kanonického a něme 
ckého; 

II. judicielní z rakouského práva soukromého, práva obchod
ního a směnečného, rakouského řízení civilního, rakouského práva 
a říze]lí trestního; 

III. poli tické ze všeobecného a rakouského práva státního, prá
va mezinárodního a z politické ekonomie (t. j. národního hospodář
ství a finanční vědy). 

Další změny přinesl pro právnické studium řád studijní, zave
dený zákonem z 20. dubna 1893, Č. 68 ř . z., a naříz. min. školství z 
24. prosince 1893, Č. 204 ř . z. 

Studium definitivně zůstává rozděleno na dva oddíly, oddělené 
státní zkouškou historicko-právní. První státní zkoušku lze složiti 
již na začátku semestru čtvrtého, a nutno ji složiti nejdéle na konci 
tohoto semestru. Dle toho"první oddíl studia, převahou historický, 
obsahuje tři nebo čtyři semestry. Jednu ze zbýva jících státních 
zkoušek (jl1dicielní nebo státovědeckou) možno složiti v posledních 
týdnech semestru osmého. Rigorosa nenahrazují více stá tní zkoušky. 

Předměty prvního historického oddílu jsou : 
římské právo 20 hodin nejméně ve dvou semestrech, 
církevní právo 7 hodin v jednom nebo v e dvou semestrech, 
německé právo 10 hodin ve dvou semestrech, 
říšské dějiny rakouské 5 hodin v jednom semestru, 
filosofická přednáška na fakultě filosofické 4 hodiny. 
Předměty druh éhO' oddílu: 
rakouské právo soukromé 18 hodin ve dvou semestrech, 
rakouské právo obchodní a směnečné 7 hodin v jednom nebo 

ve dvou semestrech, I 

rakouské řízení soudní 12 hodin ve dvou semestrech, 
rakouské právo a řízení trestní 10 hodin ve dvou semestrech, 
všeobecné a rakouské právo státní 5 hodin v jednom semestru, 
nauka správní a rakouské pTávo správní 6 hodin v jednom se-

mestru, 
národní hospodářstv í a nároc1ohospodářská politika 10 hod in 

ve cl vou semestrech, 
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finanční věda se zvláštním vztahem k rakouskému finančnímu 
zákonodárství 5 hodin v jednom semestru. 

Mimo to jsou povinnými přednáškami v jednom nebo v dru-
hém oddílu: 

tříhodinová přednáška na filosofické fakultě, 
dějiny právní filosofie 4 hodiny, 
všeobecná srovnávací a rakouská statistika 4 hodiny. 
Jako doporučené přednášky, které jdt zajistiti, jsou: 

právní encyklopedie, 
rakouské právo horní, 
právo mezinárodní, 
soudní medicina, 
účetnictví, 
rakouské právo agrární se zřetelem na historický vývoj po-

měrů agrárních, 
rakouské právo finanční, 
srovná vací ·pravověda. 
Z těchto předmětů jsou upraveny tři státní zkoušky a to tak, 

že státní zkouška historicko-právní sestává z práva římského, 
církevního, německého a říšských dějin rakouských; 

státní zkouška judiciální z rak. práva soukromého, obchodního 
a směnečného, z civilního řádu soudního, z práva trestního a pro
cesu trestního; 

státní zkouška politická z všeobecného a rakouského práva 
státního, z nauky správní a rakouského práva správního, z národ
ního hospodářství a politiky národohospodářské, z finanční vědy 
se zvláštním zřením k rakouskému zákonodárství finančnímu. 

Po převratě byly tyto předpisy jen zcela zhruba přizpůsobeny 
změněným poměrům - jednak studiíní řád zákonem ze 27. května 
1919, Č. 290 Sb. z. a n. , a nařízením vlády republ. Čsl. z 18. září 1919, 
Č. 510 Sb. z. a n., jednak rigorosní řád naříz. vlády r. Čsl. ze 4. květ
na 1920, Č. 324 Sb. z. a n. 

Studium zůstává rozděleno ve dva oddíly jako dosud, první 
stanoví se však pe" ně na tři semestry, kde na konci třetího nutno 
složiti historicko-právní státní zkoušku. 

V prvním oddělení římské právo z 20 hodin snižuje se na 16 
hodin , církevní ze 7 na 6. Místo německého práva zavádějí se dě
jiny práva veřejného a soukromého ve střední Evropě, 8 hodin ve 
dvou semestrech , a místo říšsh'rch d ěj in rakouskj'rch dějiny práva 
v území republiky Českosloven ské po 6 hod. (v tom 1 hod ina dějiny 
ptá va na Slovensku). 

V druhém oddělení pouze změny názvu všech předmětů ozna
čených dosud jako rakouské právo, v právo československé. Jinak 
mění se tu pouze počet hodin práva ústavního, zvýšenj'r z 5 na 6 hod. 
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Ve státnicích nahraženo pouze právo německé středoevrop
ským a říšské dějiny dějinami práva v území republiky Českoslo
venské . 

. Současně přizpůsobena rigorosa statním zkouškám tak, že 
historicko-právní obsahuje právo římské, církevní, středo

evropské a dějiny práva na území republiky Československé , 

judiciální československé právo soukromé, obchodní a smě
nečné, řízení civilní a p!ávo a řízení trestní, 

politické právo ústavní, nauku správní a čsl. právo správní; 
prá vo mezinárodní, polit. ekonomii « t. i. národní hospodářství a po
litika, finanční věda) . 

Nově bylo zavedeno, že rigorosum historicko-právní lze vy
konati hned po třech semestrech, složil-li kandidát státní zkoušku 
historicko-právní s prospěchem alespoň dobrým. Podobně lze i ju
diciální nebo politické rigorosum ke konci osmého semestru, byla-li 
příslušná státnice předtím složena alespoň s dobrým prospěchem. 

Z tohoto stručného přehledu jest tedy patrno; jak volným vý
vojem předmětů na právech přibývalo, jak došlo k rozdělení látky 
na historickou a judiciálně-politickou, a jak vedle starých zkoušek 
doktorských vznikly novější zkoušky státní, i jak se počet doktor
ských zkoušek samých valně měnil. 




