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AKTUALITY 
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ 

SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO 

PRAHA – BRNO – OLOMOUC 

 

č. 8/2018/1 9. ročník 1. srpna 2018
 

 

Olomoučtí právní romanisté připravili nové knižní vydání Digest 
 

Autorský kolektiv vedený pracovníky Katedry teorie práva a právních dějin Právnické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci v těchto dnech veřejnosti představil kompletní knižní edici 

latinského znění jednoho ze základních pramenů římského práva, a sice Digest vydaných 

císařem Justiniánem I. 

 Na zpracování sbírky se rozhodujícím způsobem podíleli členové Společnosti pro 

církevní právo JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D., vedoucí Katedry teorie práva a právních dějin 

Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., z téže 

katedry. Vzorem pro novodobé knižní zpracování tohoto základního právního textu 

ovlivňujícího dějiny i současnost právních systémů odvozených od římského práva, byla 

edice Krüger-Mommsenova. 

 Na základě informace vydavatelství Nugis Finem Publishing, které knihu vydává, lze 

využít tzv. předobjednávky. Pokud bude učiněna do 15. srpna 2018, bude možno získat knihu 

za významně nižší cenu Kč 1.599,-. Kniha je formátována do 900 stran a má kvalitní vazbu. 

 Soukromé osoby, knihovny a univerzity mohou využít objednávkového formuláře  

https://publishing.nugisfinem.org/digesta/order 

 

 Více informací lze nalézt na internetové stránce  

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/knizni-rarita-tym-z-olomoucke-pravnicke-

fakulty-vydal-kompletni-digesta/ 

 Redakce Aktualit SPCP Praha-Brno-Olomouc srdečně vítá vydání Digest a blahopřeje 

autorům k jeho uskutečnění. Jaká to inspirace pro kanonisty! Svod kanonického práva Corpus 

Iuris Canonici, který podobně jako sbírky římského práva formoval evropskou právní kulturu 

a má svou relevanci i dnes, by si rovněž zasloužil své latinské vydání. A ještě lepším počinem 

by bylo dvoujazyčné vydání, latinské i s českým překladem! 

https://publishing.nugisfinem.org/digesta/order
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/knizni-rarita-tym-z-olomoucke-pravnicke-fakulty-vydal-kompletni-digesta/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/knizni-rarita-tym-z-olomoucke-pravnicke-fakulty-vydal-kompletni-digesta/
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Pozdravy z dovolené 

 
Po nedělní mši svaté. Před děkanským kostelem Všech Svatých ve Stříbře. Zprava doleva členové Společnosti pro 

církevní právo JUDr. Antonín Stehlík, arciděkan Jiří Hájek, Bc. František Kratochvíl a P. prof. Jiří Rajmund 

Tretera. 

Foto Záboj Horák 
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Evangelický kostel St. Marien-Kirche v Husumu (Šlesvicko-Holštýnsko) 

Foto Záboj Horák 
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