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Bez vût‰ího pov‰imnutí právníkÛ do‰lo nedávno k v˘znamné literární události. Na pultech
na‰ich knihkupectví se v edici Fontes Iuris Romani nakladatelství Karolinum objevil první díl
pﬁekladu Digest, právní sbírky byzantského císaﬁe Justiniána vydané v roce 533, která zásadním zpÛsobem ovlivnila v˘voj soukromého
práva nejen na na‰em území, ale na celém evropském kontinentû. Rozhodnutí pﬁeloÏit tuto
v˘znamnou kodifikaci historického v˘znamu
do ãe‰tiny a zaﬁadit se tak mezi nemnoho svûtov˘ch jazykÛ je chvályhodné nejen z pohledu
romanistického, ale zejména pak v souvislosti
s nedávno pﬁijat˘m obãansk˘m zákoníkem, kter˘ se sv˘m obsahem navrací k tradici vycházející z ﬁímského práva. Dokonalost ﬁímského
práva by nikdy sama o sobû nezpÛsobila takov˘ vliv na formování práva v Evropû, neb˘t právû rozhodnutí císaﬁe Justiniána, sestavit
rozsáhlou sbírku klasického a poklasického
ﬁímského práva, pozdûji nazvanou Corpus Iuris
Civilis. Bez této kodifikace by nám právní ﬁád
star˘ch ¤ímanÛ zÛstal z velké ãásti utajen a charakter moderního soukromého práva by bezpochyby nebyl takov˘, jak jej známe dnes.
Pﬁeklad, kter˘ vy‰el pod redakcí prof. Michala Skﬁejpka, jiÏ ve svém podtitulu naznaãuje, Ïe
kolektiv pﬁekladatelÛ a autorÛ si na sebe naloÏil
velk˘ úkol. První díl by mûl b˘t v pﬁí‰tích letech
následován dal‰ími a autoﬁi si tak pﬁedsevzali
pﬁeloÏit postupnû vût‰inu textu Digest. Ze spolupráce dvou vedoucích pﬁekladatelského t˘mu, prof. Michala Skﬁejpka (z Univerzity
Karlovy) a prof. Petera Blaha (z Trnavské univerzity), vy‰el jiÏ v roce 2010 ãesk˘ pﬁeklad Institucí císaﬁe Justiniána,1 které pﬁedstavují
jak˘si úvod, resp. uãebnici pro studium celé justiniánské sbírky, zejména pak její nejvût‰í ãásti,
Digest. Justiniánské Instituce se pﬁitom zjevnû

inspirovaly podstatnû star‰í ﬁímskoklasickou
uãebnicí z pera neznámého právníka Gaia, která vy‰la pravdûpodobnû poãátkem 2. století.
Pﬁeklad tohoto textu vydal ãesk˘ právní romanista prof. Jaromír Kincl jiÏ v roce 1981 v Brnû.
Po pﬁekladech obou Institucí nyní tedy vychází první díl ústﬁední sbírky justiniánské kodifikace – Digest. Jakkoli se vydání takového
pﬁekladu mÛÏe zdát pomûrnû logické, kdyÏ jde
o historicky tak v˘znamnou sbírku, je nutné
uvést nûkolik dat, která snad uvedou na pravou
míru pﬁedstavu o tom, o jak nároãn˘ pﬁekladatelsk˘ projekt jde a proã se dosud k takovému
pﬁekladu nikdo u nás neodhodlal. AÏ do konce
první poloviny 20. století se znalost latiny pﬁi
studiu práva brala za samozﬁejmou, ãehoÏ dokladem je napﬁíklad v˘bûr z pramenÛ vydan˘ch prof. Otakarem Sommerem v roce 1932. Po
druhé svûtové válce díky bûhu politick˘ch událostí u nás pak studium latinsk˘ch pramenÛ pro
úãely studia práva prakticky ztratilo smysl,
kdyÏ se právní ﬁád programovû odklonil od své
historické tradice a tedy i od ﬁímského práva.
Tím se postupnû vytratila i znalost latiny (podobnû, jako jinde v Evropû), resp. schopnost ãíst
latinské texty. Teprve po roce 1989 dochází k obnovû ãeské romanistiky, av‰ak je‰tû dlouho se
na její scénû neobjevil nikdo, kdo by se tak nároãného úkolu zhostil. Je to do znaãné míry pochopitelné. VÏdyÈ pokud jde jen o samotná
Digesta je tﬁeba zdÛraznit, Ïe jde o sbírku
o 50 knihách (resp. rozsáhl˘ch kapitolách), která se dále ãlení na tituly a fragmenty jazykovû
rÛznorodého stylu. Cel˘ text Digest pﬁedstavuje pﬁes 6,5 milionu znakÛ. Francouzsk˘ pﬁeklad
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Slovensk˘ pﬁeklad prof. Petera Blaha vy‰el v roce 2000
v Trnavû.
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z let 1803–1805, vydan˘ v roce 1973 v reprintu,
pﬁedstavuje sedm obsáhl˘ch svazkÛ. Anglick˘
pﬁeklad Alana Watsona je obsaÏen ve dvou rozsáhl˘ch svazcích po 1500 stranách.
Digesta jsou tedy sama o sobû obrovskou
právní sbírkou a proto k jejímu pﬁekladu je tﬁeba
kolektiv speciálnû erudovan˘ch pﬁekladatelÛ se
znalostí práva a latiny. Lze proto s povdûkem
konstatovat, Ïe se takov˘ t˘m koneãnû podaﬁilo
sestavit, a to na základû dlouhodobé spolupráce
mezi ãesk˘mi a slovensk˘m specialisty.
První díl obsahuje v˘bûr z titulÛ v‰ech prvních patnácti knih Digest. Knihy jsou rozãlenûny na tituly a ty dále na fragmenty z dûl
klasick˘ch ﬁímsk˘ch právníkÛ, kdy kaÏd˘ fragment je uvozen jménem právníka a názvem díla, z nûhoÏ byl fragment vyÀat. PﬁeloÏeny jsou
i pﬁíslu‰né konstituce Deo auctore (zahajující
kompilaãní práce), Omnem (obsahující citaãní
pravidla), a samozﬁejmû publikaãní konstituce
z roku 533, Tanta-Dedoken.
Tematicky je první díl pﬁekladu vûnován v prvé ﬁadû struktuﬁe a povaze pramenÛ práva, státnímu zﬁízení a fungování jednotliv˘ch úﬁadÛ.
PﬁeloÏen je i druh˘ titul první knihy z pera
právníka Pomponia, tradiãnû naz˘van˘ Enchiridion, jenÏ popisuje v˘voj ﬁímského státu a jeho ústavy, stejnû jako hlavní pﬁedstavitele
republikové jurisprudence. Dále v prvním díle
pﬁekladu nalezneme pojednání o procesním
právu, zejména pak o pﬁedvolání k soudu, poãítání lhÛt, ale také o nûkter˘ch Ïalobách, zejména o vindikaãní Ïalobû. Následnû se text vûnuje

napﬁíklad institutÛm sluÏebností, nepﬁikázaného jednatelství, bezdÛvodnému obohacení, náhrady ‰kody, ruãní zástavy, poÏívacímu právu,
a dále pak také Ïalobám ze soukromoprávních
deliktÛ, zejména pak z podvodu a krádeÏe.
Kniha prvního dílu Digest v ãeském pﬁekladu
v‰ak neobsahuje pouze pﬁeklad samotn˘ch
fragmentÛ. Text je také bohatû vybaven rozsáhl˘m poznámkov˘m aparátem, kter˘ pﬁeklad
vhodnû doprovází ‰ir‰ím ãi dobov˘m kontextem. Kromû toho kniha obsahuje ﬁadu uÏiteãn˘ch pﬁíloh. Kromû seznamu klasick˘ch
ﬁímsk˘ch právníkÛ, jejichÏ díla byla pro Digesta pouÏita, s uvedením jejich struãn˘ch medailonkÛ, je zde také rejstﬁík, pﬁehled obsahu v‰ech
knih Digest. Cel˘ pﬁeklad je opatﬁen úvodem,
jenÏ se vûnuje historii Corpus Iuris Civilis.
Zkrátka, celkovû dílo pÛsobí ucelen˘m a pÛsobiv˘m dojmem.
Proto pevnû doufám, Ïe pﬁeklad justiniánské
kodifikace, aÈ uÏ jde o dﬁíve vydané Instituce,
anebo nyní o první díl pﬁekladu Digest, si najde
své místo v knihovnách mnoha ãesk˘ch právníkÛ. A to nejen pro zaplnûní polic, ale zejména
pro inspiraci a pﬁem˘‰lení nad smyslem a charakterem hlavních institutÛ ãeského soukromého práva. Argumentace ﬁímsk˘ch právníkÛ
umoÏÀuje nahlédnout do my‰lení lidí, kteﬁí stáli u zrodu vût‰iny institutÛ, které dnes povaÏujeme za páteﬁní souãást na‰eho soukromého
práva. Text tak zcela jistû usnadní nyní tak ãasté
tápání po smyslu nûkter˘ch ustanovení nového
obãanského zákoníku.

V nakladatelství Wolters Kluwer právû vy‰lo

www.wolterskluwer.cz

Zákon o ochranû prÛmyslov˘ch vzorÛ. Komentáﬁ
Pavel Koukal, Miroslav âern˘, Radim Charvát
Odborn˘ prÛvodce pro aplikaci zákona o ochranû prÛmyslov˘ch vzorÛ.
Komentáﬁ:
• seznamuje s komplexní právní úpravou problematiky ochrany
prÛmyslov˘ch vzorÛ,
• obsahuje úvodní v˘klad o právní ochranû designu v âeské republice
a Evropské unii,
• v rámci podrobného v˘kladu k textu jednotliv˘ch ustanovení zákona
ã. 207/2000 Sb. postihuje nejen v‰echny aspekty ochrany prÛmyslov˘ch
vzorÛ, ale usiluje i o rozbor problematick˘ch ãi sporn˘ch míst,
• ﬁe‰í otázku vztahu zákona o ochranû prÛmyslov˘ch vzorÛ k obãanskému
zákoníku a správnímu ﬁádu,
• je doplnûn bohatou judikaturou obsahující rozhodnutí ãesk˘ch
i evropsk˘ch soudÛ, dále rozhodnutí Úﬁadu pro harmonizaci ve vnitﬁním
trhu a Úﬁadu prÛmyslového vlastnictví,
• odkazuje na zahraniãní monografickou a komentáﬁovou literaturu,
• v pﬁílohové ãásti zahrnuje vybraná ustanovení pouÏiteln˘ch evropsk˘ch
a mezinárodních pﬁedpisÛ.
Publikace je urãena v‰em, kdo s ochranou prÛmyslov˘ch vzorÛ pﬁichází do
styku, aÈ uÏ jde o patentové zástupce, advokáty, podnikové právníky ãi
samotné designéry.
Váz., 620 Kã

44

Titul objednávejte na www.obchod.wolterskluwer.cz

