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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

letošní, v pořadí druhé, číslo PHS Vám přináší další poutavé čtení z oblasti starší i novější 
právní historie. Tematicky není jednotné s výjimkou tří příspěvků, které se zaměřují na 
problematiku novodobého ústavního práva v jeho různých podobách. Úvodní článek Tere-
zie Pilarové čtenáře zavede do středověké Florencie, kdy se autorka ve svém příspěvku 
zaměřuje na právní obsah a principy renesančních smluv, které byly uzavírány při tvor-
bě uměleckých děl mezi umělcem, popř. umělci a zadavatelem. Obohacením je i přiblížení 
uměleckých soutěží, které tomuto procesu předcházely. Dalším příspěvkem je pozoru-
hodný článek Karla Malého, v němž sleduje vývoj trestání deliktu rouhání a urážky Boha 
v českých zemích od jeho vzniku ve středověku přes dobu osvícenskou až do současnosti, 
kdy je nepřímo obsažen i v platném právním řádu. Následující příspěvek se vydává přes 
oceán za poměrně neobvyklou tematikou, kdy se Julio César Guanche zamýšlí nad ikono-
grafií v kubánské republikánské separatistické tradici. Nepochybně zaujme i práce Marka 
Nováka věnovaná otázkám derelikce nemovitosti a jejím právněhistorickým kořenům.

Otázky spojené se vznikem a vývojem parlamentarismu mají v naší zemi hluboké koře-
ny, které se vinou napříč historií. Ty reflektují politický vývoj nejen v českých zemích 
a na Moravě, ale i dobu, kdy tyto tvořily součást habsburského soustátí. Nový impulz 
pak nepochybně znamenal vznik samostatného československého státu. Příspěvky věno-
vané problematice fungování a vývoji ústavního systému jak v Československu, tak potom 
následně i v České republice tvoří předmět zkoumání Davida Hubeného, Jana Kudrny 
a Ondřeje Preusse.

Vzhledem k přetrvávajícím společenským omezením, které jsou spojeny s šířením 
COVID 19 nejen v naší republice, ale i v sousedních státech, jsme se rozhodli na konci 
tohoto roku uspořádat mezinárodní konferenci online. Ta se bude věnovat problematice 
vývoje právního postavení ženy napříč historií (viz pozvánku v tomto čísle). Na tuto kon-
ferenci, kterou pořádá redakce časopisu Právněhistorické studie ve spolupráci s katedrou 
právních dějin PF UK, Vás, naše čtenářky, čtenáře, přispěvatelky a přispěvatele srdečně 
zveme. Přednesené příspěvky budou následně tvořit samostatné číslo, ev. čísla našeho 
časopisu v příštím roce.

Věříme, že Vám náš časopis přinese zajímavé a podnětné čtení.

 Petra Skřejpková
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