




Veškerá práva vyhrazena. 

v v o 
OSTŘED~' ."'HOVNA 
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(. iIw.~ G1, ťr~ 

T iskem "Ulde« v Praze. 

Předmluva. 

Mezi druhým a třetím závěrečným dílem práce uplynula 
dlouhá doba sedmi let. Za tu dobu mnoho se u nás změnilo. 

Vichřice světové války obnovila zase v plné nezávislosti český 

stát, topící se do té doby v záplavě habsburského centralismu. 
Tím byla v právní historii české uzavřena perioda boje proti 
centra1isaci, která vyplňuje dobu sedmdesáti let (1848-1918). 
Značná část třetího dílu psána je v dusné době válečné, zvláště 

celá téměř doba pobělohorská, pracovaná jako důkaz, že do 
roku 1848 právně nepřestal český stát nikdy existovati. Ani 
změněnými poměry státními nebylo třeba na způsobu tohoto 
zpracování ničeho měniti. 

První dva díly dějin došly větší pozornosti, nežli jsem 
čekal. Dnes jsou oba rozebrány. V kritice jich, velmi četné, 

vyskytla se některá přání a upozornění, jimž jsem v mnohém 
vyhověl. 

Z technických důvodů bylo nutno třetí díl rozděliti na 
dva sešity, v souvislosti paginované. Druhý sešit bude obsaho
vati poslední periodu, dobu státoprávních bojů, a současně 

přinese i rejstřík k celé práci. K prvnímu sešitu připojeny 

jsou dvě mapy, státního vývoje a poněmčování, které ovšem 
znázorňují i věci z dílů předchozích. 

V Praze, v lednu 1920. 
j. Kapras. 



Čtvrtá perioda. 

Doba státu absolutistického. 
K a I o u s e k, České státní právo, ,2. vyd. 1892. - Čel a k o v s ký, 

Povšechné české dějiny právní, 2. vyd. 1900 a n. - We I ! ne r, Beitrage zur 
6:!schichte des bohmischen Staatsrechtes, 1869 - Ti e ft run k, O politickém 
stavu zemí českých krátce po bitvě bělohorské, Č. Č. M. 1870. - Tom a n, 
Oas bohmische Staatsrecht u. die Entwickelung der oest. Rcichsidee 1527-
1848,1872. - Krofta, Bílá Hora, 1914. - Pavel Stránský, Res 
publica Bojema, 1634 (1643, 1713, čes. přel. Tondr 1893). - G ude, Staat 
von Bohmen, 1707; Staat von SChlesien, 1708. - S ch op f, Die organische 
Verwaltung der Provinz Bohmen, 1847. - S c hna bel, Statistische Dar
stellung von Bohmen, 1826. - Han e I, Právní dějiny moravské, Ottův 
.slov. XVII. - K a dle c, Přehled ústavních dějin Moravy po 1628, Č. M. M. 
1908. - DI. E I v e r t, Die B~strafung der bohm. Rebellion, H. S. XVII.; Die 
Ung~staltung der staatlichen VerhaltnLse Mahrens, t. XXx.; Zur Obt. Ver
waltung)g.~schichte, t. XX IV.; Wei teľe ' Beitľage zUľ oest. Rechtsgeschichte, 
t. XXVII.: Verfas.sung u. Verwaltung von Oest. SChlesien, t. VII.: Beitrage 
zur G~schichte der bohm. Lander, t. XXII. - Ber na r t, Handbuch der 
Provil1(:Íalen G~setzesbunde v. Maehren u. SChlesien, 1848. - Lep a ř, Zřízení 
zemské v knÍž. Opavském a Krnovském, Č. Č. M. XXXIX. - Z u k a I, 
Slezské konfiskace, 1916. - K lob e r, Schlesien vor u. nach dem jahr 1740, 
1.-11. 1788. - G ort z, Verfassung u. Verwaltung der schlesischen Land
sChaft, 1844. - S i m o n, Die Standi'3 che Veľfassung von SChlesien, 1846. -
Pe k a ř, Kniha o Kosti, 1.-11. 1901-1. - S I a v í k, Morava a její obvody 
Ve Slezsku po třicetileté válce, 1892; Moravské Slovensko, 19D3-9. - B i de r
man, G:!schichte der oest. G~sammtstaatsidee, 1.-11. 1869-89. - Te zn e r, 
Die Wandlungen der oest.-ung. Reichsidee, 1905. - L u s chi n, Grundriss 
,d,eroest. Reichsgeschichte, 2. vyd. 1918. - v. Do min - Pe t r u s h e ve cz, 
Neuere oest. Rcchtsgeschichte, 1869. - K a dle c, Z ústavního vývoje Habs
burského mocnářstvÍ, 1912. - R i eg e r, Ústavní dějiny Rakouska, ottův Slov. 
XXI., též o sobě '1903. - Spr ing e r J., Statistik des oest. Kaiserstaates 
1.-11.1840. - Literaturu o říšských dějinách rakouských srov. díl II. str. 307. 
- Den i s, La Boheme depuis la Montagne Blanche 1.-11. 1903 (čes. Čechy 
po Bílé Hoře, přel. Vančura), po druhé v Matici lidu 1911 1.--11. 1904-5.
Gin de 1 y, G~schichte des dreissigjahrigen Krieges I.-'IV. 1869-80. -
R 'e z e k, Dějiny Čech a Moravy nové doby, I.-II. 1892-3. - B e i d tel, 

K_ap:r_a s, Právnl dějiny zemi koruny České. III. 1 
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Obersicht der G,;schichte des oest. Kaisertums, 1842. - Hub e r, Gcschicht 
Oesterreichs, I.-V. 1885-95. - Leg e r, Histoire de I' Autriche-Hongrie ~ 

4. vyd. 1895. - Hu rte r, Geschichte K. Ferdinand 1., I.-XI. 185~64-
- Wo I f - Z w i e d.i ne c k - S ude n hor st, Oesterreich unter Maria The
resia, Joseph II. u. Leopold 11., 1884. - v. Ar ne t h, Geschichte Maria 
Theresias, I.-X. 1863-79. - A. H. Spr ing e r, Geschiehte Oesterreichs 
seit dem Wiener Frieden, 1.-11. 1863-5 (čes. přel. díl I. Pravda, 1867). -
K r o nes, Handbuch der Geschichte Oesterreichs, J.-V. 1876-9. (2. vyd. 
péčí Uhlirze od 1906); Geschichte der Neuzeit Oesterreichs vom XVIII. Jahrh. 
bis auf die Gegenwart, 1879. - Hub e r, Geschichte Oesterreichs, I.-V. 
1885-96. - Podrobněji německou literaturu historickou srov. C h 'a r mat z~ 
Wegweiser durch díe Literatur der oest. Geschichte 1912 str. 30 a n. 

I. Území České koruny a její obyvatelstvo.~ 

§ 1. Změny:územi České koruny a státoprávni poměry vedlejšíclt 
zemi. 

Srov. d. II. § 1., 17., 41. - Čel a k o v s k ý, Práv. děj. § 36 a pří\. 
III. (Chebsko). - R i eg e r, Říš. děj 131,264. - Hub e r, Oest. R. G. 236 
- K a 10 u s e k, Státní právo 78, 162. - K ap r a s, ,Mapa historického vývoje 
čes. státu II. XIV.-XIX. stol. 2. vyd. 1919; Evolution historique de l'Eta t 
tchécoslovaque 1919; Prawne stawizny Hornjeje u Dolnjeje Lužicy, Čas. Mač. 
Serb. 1916, též samost. 1916. § 36; Těšinsko součásti českého státu, Mor.
Slez. sbor. 1918 (též samost. 1918 ve dvou vyd., i v překladě angl. 1919); Pruské 
Horní Slezsko a český stát, tamtéž 1919 (samost. 1919; vpřekl. angl. a frane. 
1919); Odcizené části českého státu, 1918. - Men d I, Friedrich Falcký a 
české naděje pobělohorské, Č. Č. H. XXIV. - Den i s, La Boheme depuis la 
Montagne Blanche I. (též přek. VančurťÍv 1.). - G o II, Válka o země koruny 
české 1740~42, v Alman. čes. akad. XXII., dále větší dílo s týmž názvem , 
sv. I. 1915. - Tup e t z, Die baierisehe Herrschaft in Bohmen, Hist. Z. 
XLII. - S I a v í k, Pruské usilování o země české, 1901. - O r o y sen, Ge
schichte der preussischen Politik, I. - XV. ,1857 a n. - ~A. B e e r, Die erste 
TeiIung Polens, 1.-11., 1873. - B. R i e g e r, KrálovstVÍ Ce~ké a N~poleon I. 
r. 1809, Osvěta 1897 a Drobné spisy I. - Sed I á č e k, Meze knížectví 
Frýdlantského, Č. Č. M. 1877. - Gin de I y, Jakým způsobem nabyl Albrecht 

4 z Valdštejna svých statků, Č. Č. M. 1875. - We r t h e i m e r, Der Herzog 
von R~ichstadt, 1902. - K u r s ,c hne r, Eger u. Bohmen, 1870. ----c- We
dek in d Geschichte der Gfschft. Glatz, 1857. - K a dle c, Úst. děj. Mo
ravy I I. ~ P r a s e k, Proměny na severních hranicích moravských, Č. M. M. 
XI. - D v o ř á k, Děj. Moravy L-V.1899. - D' E I ve r t, Zur Geschichte 
des Erzbistums Olmlitz, H. G. XXIX. ~ Baj a k o w s k y, Das LehenfUrsten
tum Olmutz, Nottizblatt 1881-2. - Lep a ř j., Přehled dějin rakouského 
Slezska, ,Krok, 1865. - Pop io Ie 'k, Dzieje SI~3ka Austr."1913-5. -:- En s, 
Das Oppaland, I.-IV. 1835-7.- - Bi e r man n, Oeschichte ~e~ Herzogtumer 
T,roppau u. Jaegernďorf, 1874; Geschichte des Herzogtums Tesehen, 1863, 
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2. vyd. 1894. - Dud í k, Des Herzogtums Troppau ehemalige Stellung zur 
Mgf. Maehren, 1857. - G run ha gen, Geschichte Schlesiens 11., 1886. -
Pac h a I y, Sammlung verschiedener Schriften uber Schlesiens Geschichte u. 
Verfassung, 1.-11., 1790-1801. - Fe i s t, Die Oelser Lehnsubertragung vom 
J .)648, Z. G. Schles. L - G ude, Staat von Schlesien 737 - W e dek i n d, 
Geschichte der Stadt u des Herzogtums Krossen, 1840 -- H e in r i c h, 
Wallenstein als Herzog von Sagan, 1896 - S u I k o w s k i, aistorische Dar
stellung des Herzogtums Bielitz, 1814 - P r e ti s s, Das Erbe der Schle~ischen 
Piasten u. der grosse Kurfilrst, Z. G. Schlesiens, XLIX. - Tra m pIe r, Ober 
die Anspruche Friedrichs II. auf das Herzogtum Jaegerndorf, Notizblatt, 1877. 
- S I á m a, Dějiny Těšínska, 1889. - D oer r, Die legitimierten Nachkommen 
der letzten Herz. von Teschen, Z. G: u. Kg. Oest.-Schles. X. - [L ude w i g], 
Rcehtsbegrundetes Eigentum des k Kurhauses Preussen u. Brandenhurg auf die 
Hzt. u. Furstent. Jaegerndorf, Liegnitz, Brieg u. Wohlau u. zugehorige Herr
sehaften,1740.-[K a n n e g i es e rJ, Gegeninformation actenmassige u. recht
Iiehe u. das Reehtsbegrundetes etc., 1741. - [R o sen t h a I-K o II a rJ, VorJau
fige Ausfilhrung der Reehte des 'Kg. Hungarn auf Klein oder Roth Reussen 
und Podolien u. des Kg. Boheim auf die Herzogtumer Auschwitz u. Zator, 1772 
(také latinsky 1773). - G ro s se, Entwickelung der Verfassung u. des offent
liehen Rechts der Niederlausitz seit 1635, N. Laus. Mag. LV. - Handbillet 
K. Ferdinands II. vom 23. Aug. 1628 an Wallenstein, die WiedereinlOsung der 
verpfandeten Ober- u. Niederlausitz betreffend, t. X I. - Denkschrift uber 
das besondere Rechtsverhaltnis der preussichen Oberlausitz dem Staate gegen, 
uber, t. XXV I. - Pf e i f f e r, Verhaltnis der Oberlausitz zur Krone Bohmens 
auf Grund des Traditionsrecesses v. J. 1635 u. der Declaration v. J. 1845, 
t. L: - D li r b e c k, Kursaehsen u. die Durchfilhrung des Prager Friedens 
1635, 1908. - W i e s a n d, ~eitrage zu grlindlicher Beurteilung der beson
deren staatsrecht1ichen Verhaltnisse der K. S. Oberlausitz, I. 1832. - Deu m e r, 
Der rechtIiche Anspruch Bohmen-Oesterreichs auf d. k s. Mgf. Oberlausitz, 
1884. - M a x Her z o g z u S ach sen, Die staatsrechtliche Stellung des 
k s. Mgf. Oberlausitz, 1892. - Br ech e r, Darstellung der Gebietsverande
rungen in den Landern Saehsens u. Thliringens, 1888. - Lom m e r, Die boh
mischen Lehen in der Oberpfalz, I -II, 1907-9 - Vorlaufige u. grlindliche 
Ausfilhrung von dem Ursprung etc .... der konigl. bohmischen Lehen in den 
deutschen k. Reichslanden, 1799. - K I li ber, Akten des Wiener Kongresses" 
I.-IV., 1815-35; Schlussakte des Wiener Congresses u. Bundesakte des deutschen 
Bundes, 1816. - V. Pop pen, Teutsche Lehen u. Pfandschaften der Cron 
Boheim des rom. Reichs. Manuskript 1636-45, u desk dvorských. - S chm i d t 
Bruno,' Ansprliche auswartiger Staaten auf gegenwartiges Deutsches Reichs-
gebiet, 1894. ' 

Politika sousedů proti koruně České měla tytéž CÍle, jak(} 
již' od XV .. století. Sasko směřovalo do Lužice a toto úsilí, sle
dované již po celé XVI. století, vedlo hned v první polovici 
války třicetileté . ke ztrátě obou Lužic. Braniborsko chtělo 

dostati Slézs~o a třebas dlouho se mu ned~řilo, přece nakonec: 

1* 



větší část j~ho dostalo. - Také Polsko usilovalo o některá 
knížetství slezská. Snahy Bavorska šly především na 
získání Čech sam,otných. Největší nebezpečenství pro korunu 
Českou bylo ovšem v době nastoupení Marie Terezie. Tu spojilo 
se úsilí všech sousedů na rozchvácení České koruny, která měla 
tímto způsobem zmizeti z řady států středoevropských. Již 
v době Karla VI. připravovalo se tajně Prusko zabrati Slezsko; 
Sasko chtělo Čechy a Slezsko, Bavorsko Čechy. V boji samém 
úmluvou ve Frankfurtě n. M. 1741 rozdělili se protivníci Marie 
Terezie tak, že Bavorsko mělo dostati Čechy, Sasko Moravu 
jako nové královstvÍ a Horní Slezsko, Prusko Dolní Slezsko a 
Kladsko. Nějakou dobu se zdálo, že plán ten bude skutečně 
proveden. Neboť Praha po svém dobytí by la od 25. listopadu 
1741 - 16. prosince 1742 pod mocí bavorsko-francouzskou. 
Tehdy Karel Albert Bavorský dosáhl i holdování značné části 
českých stavů a úídil v Čechách svou vládu pod českým kanc
léřem hrabětem Václavem z Kaisersteinu a vedle něho sedmi
člennou dvorskou deputaci, složenou ze stavů českých. Nakonec 
Marie Terezie korunu Českou udržela se ztrátou větší části 
Slezska a některých lén zahraničních. Zpětným nabytím Zá
torska a Osvětimska při prvním dělení Polska na základě ná
roku České koruny tato však nebyla rozšířena, poněvadž země 
ty ponechány byly u Haliče. Války s Napoleonem se koruny 
České dotkly v ohledu terito;-i~lním jen nepatrně. Ztratila za 
nich při zvolném rozkladu říše německé všechna svá léna za
hraniční, a nabyla za to jen několika podobných lén ve svém 
územÍ. Zato bylo značné nebezpečenství zvláště roku 1809, že 
některé kraje od Čech budou odstoupeny Sasku. Napolecn měl 
tehdy také nějaký čas úmysl odděliti korunu Českou vůbec od 
jednotného panství habsburského a utvořiti z ní zcela samo
statný stát pod některým arciknížetem habsburským. K pro
vedení úmyslu toho však nedošlo. Kongresem vídeňským 1815 
dosavadní ztráty českého státu staly se definitivními a přibyla 
k tomu ještě ztráta lenní výsosti nad onou částí Lužic, která 
byla odstoupena Prusku. Tímto zp'ůsobem nešťastná zahraniční 
politika habsburská zmenšila český stát ani ne za ' dvěstě let 
skoro na polovici jeho rozsahu. 

Český stát označován i v době pobělohorské jako Česká 
koruna a byla to zvláště cizina, která nutila panovníky habs-
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burské proti jejich vůli k tomuto označení. Neboť~Habsburkové 
zvláště v XV II I. století raději užívali státoprávně nesprávného 
označení "dědičné země české" anebo "královské dědičné země 
české" , které více hovělo jejich snahám centraIisačílím. Po 
bitvě bělohorské utvrzuje se defhitivně přesun těžiště říše 

habsburské mimo země české. Panovníci jen zřídka a nakrátko 
zavítávají do Prahy. Třebas však o trvalém jejich sídlení v Če
chách nemůže býti v této době řeči, formálně stále ještě považuje 
se Praha za sídelní a hlavní mesto České koruny, jak to jest 
nejlépe patrno z toho, že v době přítomnosti krále v Praze pře
stávalo čes1(é místodržitelství, a vláda v České koruně vedena 
přímo nejvyšším kancléřem českým a úředníky zemskými. V té 
příčině změna zavedena teprve za Josefa I I. Od jeho doby pouze 
Vídeň stala se "C. k. hlavním a sídelním městem", z čehož po 
složení titulu císaře německého vytvořeno dekretem z 21 . srpna 
1806 "rakouskocísařské hlavní a sídelní město". Praze zltstal 
titul "královské hlavní město", ač i potom najdeme někdy pří
davek "sídelní". Jaký státoprávní význam pro označení zemí 
koruny České mělo přijetí titulu císaře rakouského, bude podrob
něji vyloženo v ústavě (srov. § 19.). 

Hra nic e Č ech v podrobnostech nejednou upraveny 
úmluvami se sousedními státy. Stalo se tak na příklad r. 1764 
s Bavorskem, kdy i některé vsi zaměněny, se Saskem jednalo se 
o úpravu hranic několikráte v druhé polovici XVI I I. století a 
roku 1809 postoupeno mu v míru schonbrunnském šest vsí 
českých , tvořících enklavy v území saském. Stejně postoupeny 
některé enklavy české v Lužici Prusku roku 1815. Konečně pak 
výměnou n ěkterých osad upraveny ještě hranice vůči Sasku 
roku 1845 a 1849. - Uvnitř země stal se pokus vytvořiti v é
vod s tví fr y dIa n t s k é v rukou Albrechta z Valdštejna. 
Základ k němu tvořily statky smiřické a léno r. 1622 Vald
št ejnovi na Frydlant udělené . K nim přikoupil Valdštejn celou 
řadu statků dalších; takže dostal do svých rukou ponejvíce 
v jediném celku větší část kraje boleslavského, jakož i část 
hradeckého a litoměřického. Statky ty byly z práva zemského 
propuštěny, králem Valdštejnovi jako manství uděleny a utvo
řeno z nich jednotné území, které bylo povýšeno J,1ejprve r. 1624 
na 'knížetství a potom r. 1627 na vévodstvÍ. Valdštejn držel toto 
nové vévodství jako léno krále českého a provedl v něm jako 
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ve svém státě zvláštní samostatnou organisaci. Tento útvar 
státní však zanikl smrtí Valdštejnovou (1634). - I jinak některá 
větší panství v Čechách povyšována I1a knížetství s jistými 
zvláštními právy. Tak stalo se s krumlovským panstvím, 
z něhož pro Eggenberky, z "říšské moci císařské" na knížata 
povýšené (1623), zřízeno (1628) v é vod s tví k rum I o v
s k é, kterážto hodnost i nástupcům Eggenberků Schwarzen
bergům potvrzena (1723). Podobně Josef I I. "z královské moci 
jako panující král . český" povýšil 1786 pro Lobkovice r o u d
nic k é panství na k níž e t s tví s t i t u lem v é v o d
s kým. Přechodným zjevem bylo k níž e t s tví z á k u p
s k é, taktéž s titulem vévodským. zřízené kabinetním listem 
z 2. května 1818 ze statků t. zv. falckobavorských, které připadly 
králi českému dle § 101. závěrečné akty vídeňského kongresu; 
zřfzeI10 bylo Františkem "z plné moci jako vládnoucím králem 
v Čechách" pro syna Napoleonova. Knížetství to zaniklo smrtí 
svého držitele. 

Che b s k o připojováno v době pobělohorské k Čechám 
stále těsněji. Obnovené zřízení zemské bylo tam publikováno, 
a třebas Chebští se tomu vzpírali, užívalo se ho tam nepřetržitě. 
Reskript 1629 'prohlásil, že panovník chce trvale Chebsko 
spojiti s Čechami. Stavové čeští usilovali především o společnou 
úpravu berní. Resolucí z roku 1638 skutečně stanoveno, že 
Chebsko má platiti stejnou berni jako Če,chy a to zemským 
berníkům českým. Spory o to trvaly však dále,· a teprve za
vedením katastru Marie Terezie definitivně odstraněny. Mír 
westfálský (1648) potud má pro Chebsko význam, že schválil 
věčnost zástav říšských a tudíž i Chebska, a že v něm zvítězilo 
stanovisko habsburské, že Chebsko počítá se k zemím dědičným 
a nikoli k Německu, a že v něm tudíž platí zásady české. Když 
bylo připojeno hejtmanství německých lén k apelačnímu soudu 
pražskému (1651), stal se tento příslušným i pro Chebsko. Novou 
úpravou zřízení krajského roku 1714 dostalo se Chebsko do 
kl aje žateckého a podřízeno tak českému místodržitelstvÍ. Prag
matickou sankcí z 23. července 1721 přistoupilo Chebsko k české 
listině tohoto zákona, ovšem s jistými klausulemi, jimiž 1,vláštní 
postavení země mělo býti zachováno. - Roku 1723 Chebští 
po prvé s královskými městy českými zúčastnili se korunování 
krále českého. Marie Terezie potvrdila výsady chebské (1743) 
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jen "pokud neodporují nynějšímu nebo budoucímu' zřízení zem
skému", při nové úpravě krajů (1751) Chebsko připojeno pak 
.ke kraji loketskému. Josef I I. staral se i o církevní spojení 
s Čechami (1787), avšak teprve roku 1807 skutečně Chebsko 
připojeno k arcidioecesi pražské. Zrušením staré říše německé' 
odpadl zástavní dlužník a František I. prohlásil za zrušeny 
všechny svazky svých zemí k staré říši německé. Současně 

upraveny hranice chebské ve smyslu purifikačních ustanovení 
míru prešburského. Král český nabyl tím některých lén, která 
byla ďosud v manském svazku k cizím zeměpánům (na př. 
waldsasská, nothhaftská, leuchtenberská, waldenfeldská), a 
ztratil některá léna v Bavorsku, jako chebské městské léno 
Ředvice (1816). 

Panství a š s k é, sorgské a neuberské v rukou hrabat 
Zedviců nebylo počítáno k lénům chebským, nýbrž k zahra
n ičním lénům českým, třebas bylo říšsko-bezprostřední posta
vení jich spor se stavy českými a českou kanceláří. Spor se vlekl 
v XV I I I. století delší dobu, při čemž z obou stran vydána učená 
pojednání o této otázce. Konečně ujednány t. zv. "tempera-

- mentní body" roku 1775, kterými se Zedvicové připojuji 

k Chebsku jako česká léna, dostávají však některé výhody 
(svobodu náboženství augšburského, svobody finanční ap.). 

K I a d s k o po povstání českém dostalo se krátce do 
nlkou arciknížete Karla, bi'skupa vratislavského (1623-4) a 
pozděj i ještě Ferdinanda IV. (1649-54), jinak bylo však bez
prostředním. Panovník sliboval (1644), že bude obesílati z Klad
ska český sněm a roku 1646 nařízeno užívati na soudech taměj
ších českého Obnoveného zřízení. Avšak teprve 1696 nařízení to 
skutečně · provedeno, a téhož roku začíná také skutečná účast 
z Kladska na českém sněmě. Kladsko ztraceno v souvislosti se 
Slezskem (srov. níže). 

B i s k u pst v í o lom o u c k é m u byla sice potvrzena 
jeho privilegia roku' 1623, to však neznamenalo ještě potvrzeni 
zvláštního státoprávního postavení jeho v českém státě vedle 
Moravy jako knížetství samostatného, třebas se toho biskupové 
po celé XV I L století domáhali, odvolávajíce se na privilegia 
X IV. století. Kus po kuse odnímána i dále jednotlivá knížeCÍ . 
oprávnění, která ze starého zvláštního státoprávního postavení 
biskupství zbývala. Nejprve roku 1648 bylo rozhodnuto, že 
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vasaIové olomoučtí jen statky podléhají soudu lennímu, ne však 
svými osobami. Hned na to (1650) bylo vyneseno, že léno olo
moucké může míti jen ten, kdo má moravský inkolát od krále, 
že statky jsou podřízeny moravským břemenům a vojenský kon
tingent biskupství spojen s moravským. Později připojeni ještě 
vasaIové olomoučtí k stavům moravským (1704), podřízeni mo
ravskému tribunálu i úřadům krajským (1725) a konečně odňat G 
biskupovi i právo mince (1759). - Zůstal tudíž biskup pouze 
zvláště privilegovaným obyvatelem moravským s titulem kní
žete. Zato statky biskupské i pokud byly na Opavsku, počítány 
byly vesměs do Moravy. Tím vznikaly t. zv. e n k I a vy m 0-

r a v s k é (osoblažská, jaktařská, keč~rská, statek sucholazský 
~ Slatina), z nichž roku 1742 postoupena spolu s částí Opavska 
I enklava kečerská Prusku, při čemž ovšem vlastnictví panství 
samého zústalo i nadále biskupu olomouckému. Po tomto po
stoupení enklavy ty tvořily celkem 16 dominií a 52 obcí. Byly 
počítány ke kraji přerovskému, eventuelně k olomouckému. Po 
jistém pak střídání v 1. 1782-1797, jsou konečně od roku 1797 
připojeny ke krajskému úřadu v Opavě. Přes toto admi
nistrativní spojení i nadále počítány jsou však enklavy za 
státoprávní součást Moravy. 

O p a v s k o a K r n o V s k o bylo od roku 1622 společně" 
a beze sporu v rukou knížat Iiechtensteinských. Neboť 1622 
vráceno Karlu kllÍžeti z Liechtensteina Opavsko, za povstání 
č;sk~ho stavy slezskými mu zkonfiskované, a přidáno mu ještě 
tehoz roku Krnovsko, odňaté markraběti Janu Jiřímu pro účast 

na povstání českém. Obě knížetství udělena jako součást Slezska. 
Stavové opavští proti tomu již pro testovati se neodváŽili. Za 
Ferdinanda II 1. stavové moravští ještě naposledy se domáhali 
příslušnosti Opavska k Moravě. Roku 1659 konečně i stavové 
op~vští sami výslovně z politických důvodú uznali svou pří

slusnost ke Slezsku, takže od té doby i Opavsko jako ode dávna 
již Krnovsko počítáno n.esporně za součást Slezska. V právu 
zůstala však i nadále spojitost obou knížetství s Moravou a stejně 
v podřízenosti jich moravskému komornímu p:-okl:rátoru votáz
kách fisku (1694). Při tom obě knížetství nebyla přesně od sebe 
ohraničena, nýbrž Krnovsko mělo řadu enklav v Opavsku {na př. 
Komárov, Háj), a obráceně i Opavsko v Krnovsku (na př. Len
hartovy, Hoštálkovy a j.), podle toho, jak se historicky jednot-
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livá panství kladla do desk v Opavě nebo Krnově, " Stavovská 
panství (status minores) tvořila v obou knížetstvích panství 
Bnt11tál, Albrechtice a městské statky opavské. 

Ostatm S I e z s k o sestávalo i v této době z řady knížetstvf 
a panství. Poměr mezi knížetstvími bezprostředními a knížaty 
spravovanými podléhal i v pobělohors\é době častým změnám 
O pol s k o - Ra t i boř s k o dostal na krátko nejprve (1622-3) 
Betlén Gábor, po něm arcikníže Karel, biskup vratislavský 
(1623-4), dále ve spojení se Svídnickem a Javorskem (1624-37) 

"arcikníže Ferdinand, pozdější český král, a konečně (1645-66) 
zapsáno králi polskému. H I o h o v s k o kratičký čas (1630-4) 
měl Valdštejn. Nehledíme-li k těmTO změnám, tvořilo bezpro
střední panství českého krále ve Slezsku: H I o h o v s k o, 
V r a t i s I a v s k o, S v í dni c k o - J a v o ľ s k o a O p o 1-
s k o - Ra t i boř s k o. - N i s s k o bylo i nadále trvale 
v rukou biskupů vratislavských. M ti n st erb e ľ s k o udě

leno roku 1654 lénem knížeCÍmu rodu Auerspergů. Z a haň 5 k o 
koupil nejprve Valdštejn (1627-34) a později roku 1646 dáno 
lénem knížatům Lobkovicům. V O I e š nic i po vymření rodu 
poděbradského (1646), nastoupili vévodové wLirtemberští. -
Na Těš í n s k u vymřel rod piastovský Alžbětou Lub'ecH 
(1653), léno dostal pak Ferdinand IV. (1653-4), načež bylo kní
žetství to nějakou dobu bezprostřední. Roku 1722 uděleno však 
zase v léno rodu lotrinskému a od roku 1741 měl je František 
Lotrinský, manžel Marie Terezie. Na Leh n j c k u, B řež s k u 
a Vol o v s k u vymřel rod piastovský teprve 1675. Nárok na 
všechna tři knížetství si činil kurfiirst braniborský dle starých 
smluv z roku 1537. Smlouvy ty však nebyly uznány králem 
český~ v souhlase se stavy českými, a 1<urHirst Bedřich Vilém 
vzdal se konečně svých nárokú smlouvou (1686), kterou byla 
mu dána peněžitá náhrada a kraj svobodínsi<ý, který tvořil iako 
součást Slezska ostrov v jeho panství. Kraj ten vrácen ost~tně 
dle tajné úmluvy, s následníkem princem Bedřichem tehdy 
uzavřené, po smrti Bedřicha Viléma roku 1695. Knížetství zústala 
pak již ,od té doby bezprostředními, třebas na nich někdy za
psány zástavy jako 1684 Ferdinandu knížeti ze Schwarzenberga 
za 480.0~0 zl. a 1689 (spolu s Tdínskem) Heřmanu Jakubu 
hraběti Cernínovi za 300.000 zL, po obakréte se svolením stavů 
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českých. Zvláštní své postavení si uhájilo také v této době 
K r o sen S k o v ruhou markrabat braniborských. 

K -čtyřem svobodným panstvím starším (status majores 
MiIič, Blština, Wartenberg a Trachenberg) přibyla roku 1697 
ještě dvě, Horn~ a Dold Býtom. Počet panství sta vovských bez 
práv politických (status minores) vzrostl neobyčejnou měrou. 
Buďtež uvedena alespoň ta, která souvisela s Těšínskem. Jsou 
to: Bílsko, Dombrová, Frýdek, Fryštát, Lutyně, Rychvald, 
Orlova a Ráj; Bohumín bylo vlastně původně panství oddělené 
od Ra libořska, pocítáno však alespoň některými částmi k Tě
sínsku. 

Při vymření mužského potomstva Habsbrrků a nastoupení 
Marie Terezie na český trůn král pl uský Bedřich I I. činil si 
nárok na Krnovsko, Lehnici, Břeh a Volovsko a právní dedukci 
SVOll opíralo bezprávnou konfiskaci Krnovska (1622) a o staré 
smlouvy svrchu llvedené z roku 1537. P;'oti této právní dedukci 
Bedřichově starala se Marie Terezie o obhájení svého právního 
nároku taktéž cestou zvláštní publikace. Bedřichovi běželo 
ostatně pouze o provede~lí starého plánu rodll hohenzollern
ského, který počal již v XVI. století. Svými vítězstvími skutečně 
si Bedřich vynutil odstoupe:1Í větší části Slezska a celého Kladska 
mírem v Berlíně 28. července 1742. Dle čl. V. téhož míru zůstalo 
koruně České pouze Těšínsko se všemi panstvími stavovskými 
svrchu uvedenými až na Bohumín, z něhož jí zůstala pouze část 
na levém břehu Olše. Z Opavska a Krnovska přiřčena jí část na 
pravém břehu řeky Opavy i s městy Opavou a Krnovem, a 
s enklavami moravskými (mimo Ketř, který postoupen Prt;sku), 
a konečně hornatá část Nisska, takže v české části jeho zŮbtaly 
ještě Cukmantl, Vidnava a Javorník. Postoupení Slezska a 
Kladska Prusku stalo se se vší svrchovaností a úplnou neodvis
lostí od koruny České (čl. V.). Králům českým zůstalo vyhrazeno 
užívání tih.hl a zaaku vévodství slezského (čl. X I I. a XII 1.). 
Bedřich vymínil si konečl1.ě výslovně schválení odstcupehí toho 
stavy českými, jak se stalo také skutečně na českém sněmě roku 
1743. Na poměrech těch oběma dalšími válkami slezskými, za
koncenými mírem v Drážďanech (1745) a v Hubertsburku (1763) 
nebylo změněno již niceho. Lid český by I si však vždy vědom, že 
uloupení Slezska byl čin násilný, kterým stát český bezprávně 
byl připraven o velikou část svého územÍ. Že i za hranicemi delŠÍ 
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dobu byli si také loho vědomi) ukazuje vyjednávání Napoleonovo 
1806, který nabÍ2.el Slezsko Habsburkům jako králům českým 
za Halič. Obmezení politici vídeňští výměny však nepřijali. 

Slezsko koruně České zbylé b} 10 nově zorgaaisováno samo
statně hned roku 1742 jako České Slezsko. Slládalo se z kní
žetství nisského v nlkou biskupa vrc:tdslavského, Krnovska a 
Opavska v rukou Hechtensteinských, Těšínska a řady drobných 
panství. Těšínsko dostala r. 1766 dceia Marie Terezie Kristina 
a jej í chot Albert Saský, po jeho smrti (t 1822) přešlo však 

. lénem na arcivévodu Karla a jeho potomstvo, Nově utvořeno 
z pan s tví bíl s k é h o nejprve svobodné panství (status 
major 1743) a později (1752) knížetství pro rod Sulkovských. -
Od roku 1782 spojeno České Slezs\.o v soudnictví a správě po· 
litické s Moravou v jediné gubernium, kdežto ve věcech sta· 
vovských zůstalo i nadále samostatným celkem v ramci čes
kého státu. 

Jako starých součástí koruny České nabyla Marie Te'ezie 
O s vět i m s k a a Z á t o r s k a při prvním dělení Polska. 
Domáhala se jich zvláštní právní dedukcí, výslovně opírajíc se 
o práva České koruny, dohodla se potom s Ruskem (5. srpnq. 
1772), vydala l(onečně na základě tom 11. září 1772 patent 
okupační a provedla zabráilí ubou území, schválené sněmem 
polským roku 1773. Obě knížetství nepřipojena k českému státu, 
nýbrž byla spojena správou s Haličí. Že však považována byla 
i vídeňskou vládou a Habsburky za součástku České koruny, 
ukazuje přihlaška jich jako součást zemí českých. k německému 
bundu deklarací roku 1818. - Ano, roku 1847 jednáno velmi 
vážně ó oddělení jich od Haliče a připojení k Tě:,ínsku, avšak ne
došlo k tomu. 

Luž i c i Hor n í i D o I n í zapsal Ferdinand I I. roku 
1620 kurfiirstu saskému Janu Jiřímu a postoupil mu ji roku 1623 
v zástavní držení, maje úmysl při nejbliž.)í příležitosti obě země 
zase vybaviti. Avšak mírem a recessem pražským 30. května 
1635 byl nucen naopak proměniti zástavu v dědičné mužské léno 
koruny České s právy zeměpanskými. Králi českému zůstal vy
hrazen titul markrabský, užívání znaku lužického a nápad zpětný. 
Nápad ten upraven tak, že kdyby vymřelo mužské potomstvo 
kt1rfilrsta Jana Jiřího, nastupují v Lužicích vévodové sasko
altenbtiršh a v třetí řadě manželští potomci tehdy žijících dcer 
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Jana Jiřího. Poslední řadu může však král český vyloučiti' vý
platou 72 tun zlata. Linie sasko-ernestinská byla z nástupnictví 
v Lužicích výslovně vůbec vyloučena. Při tom nemá saský 
kurfurst povinnost za Lužice navštěvovati české sněmy ani 
~latiti berní. Král český má však nárok na pomoc k obraně 
Ceské koruny proti Turkům. Všechna apelace soudní z Lužic 
jde pouze k saskému kurfurstu . Králi českému přísluší ochrana 
církve katolické v obou zemích. Konečně dodáno, že postupem 
~ím obojí Lužice nejsou odloučeny z koruny ' České, nýbrž že 
I n~dále zůstavají jejími členy. K úmluvám těm t o přivoliI český 
snem roku 1636. Na zásadách těch pak již zůstalo beze změny 
dlouhou dobu, jak také ještě za Josefa I I. (1782) jest nesporně 
patrno, . 

Změna v těchto poměrech nastala teprve za kongresJ ví
deňského. Tu úmluvou z 18. května 1815 Sasko bylo nuceno po
stoupiti P~usku ,celou Dolní Lužici a východní část Horní (asi 2/5 
zeme) a statopravní poměry těchto postoupených částí upraveny 
nově čl. XVII I. vídeňské akty z 9. června 1815. Král český 
vzdal se tu lenní výsosti nad pruskou Lužicí a vyhradil si o ní 
pouze dědičný nápad po vymření královského rodu pruského. 
Nad saskou částí však zůstala dosavadní práva zachována, jak 
to Uznalo Sasko přistoupivší bez výhrady k aktě vídeňské 15. 
listopadu 1817. Léno však od roku 1804 ani o saské části Lužice 
již neudělováno . Jisté pochybnosti vznikly po vydání saské 
ústavy z roku 1831, kde se král saský prohlásil suverénním 
i v Luíici. Tím zanihla sice nesporně lenní výsost krále českého 
nikoli však právo nápadu a ostatní práva, což nepřímo potvr~ 
zeno i zvláštní úmluvou krále saského se stavy lužickými 17. lis
topadu 1834. Proti některým článkům jmenované ústavy saské 
protestovala také vláda vídeňská jménem koruny České, jiné 
spory byly i při obsazování některých katolických prebend 
lužických. Po delším jednání došlo k de <la'aci z 9. a 21. května 
1845, kterou potvrzena zásadně 'práva České koruny dle recessu 
z rokli 1635, avšak kral český vzdal se práva mísiti se do vedení 
vnitřních i zevnějších věcí kapituly budyšínské a klášterů Ma
rienstern a Marientha1. Týž právní názor jeví se v odpovědi vÍ
deňského ministra Wesenberga na interpelaci v říšském sněmě 
podanou roku 1848, jakož i v krocích vlády vídeňské r. 1849 a 
1857 podniknutých. Vstupem Saska do nové říše německé stala 
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se otázka zpětného nápadu k českému státu pochybnou vzhledem 
k § 78. ústavy říše německé, proti kterému se strany vlády ví
deňské jménem koruny České protestováno nebylo. ~ímto 
mlčením zanikla zvláště snad inkorporace Lužice do Ceské 
koruny. Nesporně zůstal však nadále zpětný nápad dle zásad 
míru pražského, jakož i právo vykonávané ohledně církve ka
tolické v Lužici; to uznáno i vládou saskou, jak plyne z pro
hlášení ministra Stremayra 5. pros. 1874 k saskému vyslanci 
v. ,Bose. 

Z a hra n i· ční m lén ů m českým věnoval již Ferdi
nand I I. značnou pozornost, 'staraje se o přesný jich přehled. 
Prací tou pověřen byl tehdy dvorní rada Poppen (1634), který 
skutečně (1636-8) přehled jich i s dedukcemi o právních po
měrech sestavil. Léna ta byla lišena na trůnní (Thronlehen), 
udělovaná panovníkem samým, a menší, udělovaná kanceláří. 
Trůnní obsahovala zvláště skupinu saskou, bavorskou a brani
borskou. Také menších bylo dosti některá z nich však byla 
sporna. Při těchto menších lénech byly zvláště stálé spory 
o zemskou výsost nad nimi, kteíé domáhal se český stát i země
pánové, v jichž území léna ležela. Proto by la konečně vydána 
ještě roku 1799 úřední dedukce o právech koruny České k nim. -
Nejprve ztracena z těchto lén skupina branibor~ká. To stalo se 
mírem berlínským 1742 (čl. XL), schváleným stavy českými 
roku 1743. Tu ztracena lenní výsost vedle některých menších 
lén hlavně ve příčině Krosenska, ChotěbtJ.ze, Picně, Tupice, 
Storkova a Bezkova. Nedlouho nato mírem těšínským 1779 
(čl. XI.) se schv{lením stavů českých (1781) ztracen'a některá 
léna bavorská, zvláště schonburská. Konečně čl. XV. míru preš
burského (26. pros. 1805) zřekl se král lenní výsosti nad lény 
v kraji bavorském, franském a švábském, t. j. nade všemi lény 
v Bavorsku, Wurtenbersku a Badensku. Saských lén ve Vogt
landě a Míšeňsku pozbyla koruna Česká, když Sasko přistoupilo 
roku 1807 k spolku rýnskému, nebot základní smlouva tohoto 
spolku (12. července 1806) nařizovala všeobecnou purifikaci ter
ritori í• To bylo uznáno sice císařem Františkem jako králem 
českým již patentem 26. ledna 1807. Av~ak výslovné prohlášení 
účinků těch provedlo Sasko teprve 23. srpna 1809. Ustanovení 
kongresu vídeňského roku 1815 zásadu puľifikace telfitorií a tím 
ztrátu českých zahraničních lén definitivně potvrdila. 
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§ 2. Poměr králů českých k říši německé a k německému spolku. 

Srov. d. II. § 2., 18. a 42. - Čel a k o v s k ý, Práv. děj. § 38. -I( a-
10 u s e k, Státní právo, 57. - R i eg e r, Říš. děj. 143, 269; Příspěvek k dě
jinám českého kurfirství a arcičíšníctví, Právník XXXII. a Drobné spisy I. 
248. - Per nic e, Die Verfassungsrechte der im Reichsrate vertretenen 1(0-
nigreiche tLUinder der oest.-ung. Monarchie I. 1872. - Tom e k, O právním 
poměru Čech k říši něm., Č. Č. M. XXXI. - Va v ř í ne k, O státoprávním 
poměru zemí českých ke staré říši německé, Sbor. v. pro a st. lV.; O státg
právní povaze král. a zemí na říšské radě zastoupených, 1905. - M a a d e, Die 
Stellung der I(rone Bohmens in der Geschichte 1.,1867. -[T h u r n-T a x i sl 
Die staatsrechtIichen Verhaltnisse Bohmens gegenUber Deutschland, 182.
Š pač e k, Arcičíšnictví a kurfirství králů českých v něm. říši, Právi1ík V. 
G ů ž i č k a, Spor o český hlas před volbou císaře I(arla V II., Č. Č. H. V II I. 
R o I d a s t, De regni Bohemiae juribus et privi1egiis 1627 (k dílu připojené 
pojednání Goldastovo De officio eledoris Bohemiae a k pozdějšímu vydání 1719' 
i dissertace Ludewigova de jure suffragii R. B. a Hertova De renovato Romano 
Germanici Imperii et regni B. nexu). - Str á n s ký, RepubIica Bojema 
1634. - Abhandlung Von dem Sitz u. Stimmrechte der I(ron Boheim bey den 
~eichsberatschlagun~enJ 1769. - Bar to š, Osvícenská rozprava o poměru 
~ech k německé říši, C. C. M. ~917. - B a x a, Jednání o připojení zemí koruny 
Ceské k německému bundu, C. Č. M. 1906. - Rez e k, Prusko a Rakousko 
ve spolkovém shromáždění Frankfurtském, A theneum I I. - Die staatsrecht
Iichen Verhaltnisse der Herzogtumer Ausschwitz u. Zator, Wien (1848). 

Od českého povstání poměr České koruny k říši německé 
fal<ticky se přerušuje. Roku 1628 korunovaný již tehdy :u'U 
český Ferdinand III. dostal sice ještě od svého otce lenní in
vestituru a to týmiž slovy jako druhdy král Vladislav. Od té 
doby však již nikdy k udělení investitury nedošlo. Země čes1{é 
nebyly v organisaci říše německé zastoupeny, ani účastny, a 
tak zůstalo ze starého státoprávního poměru jen právo králů 
českých jako kurfilrstíl a arcišenků říšských voliti císaře. Proti 
účasti jich v jiných poradách kvrfLirstských ostatní kurfursté 
se bránili, a Leopold I. musil se výslovně ve své volební kapi
tulaci (§ 6.) zavázati, že nebude kurfurstům v jich poradách 
překážeti. Otázka poměru česk~ho _ státu k Něm~cku projed
návána i v státovědecké literatu.ře tehdejší hojně. Také oba 
naši státoprávní spisovatelé XV I I. století věnovali jí pozornosl; 
Goldast hlásal úplnou příslušnost zemí Českých k říši německé ,.' 
Stránský (c. VIJ.) sebral prostě důvody uváděné pro -příslušnost 
j proti ní a jen ze ses~avení těchco důvodů. lze souditi,' že sám' 

1& 
kloní se spíše proti ·příslušnosti. Z německých sp1sovatelů st~to
právních tehdejší doby uveden budiž alespoň Samuel Puffen
dorf (1667), který nepokládá české země za státoprávní část 
říše, nýbrž hledí spíše na poměr jich k Německu jako na vzájemaý 
spolek. 

Když se rokem 1663 stal říšský sněm trvalým a obsazován 
vyslan ci, začali v následujících dobách Habsbv~kové usi~o~ati 
o nové uplatnění českého hlasu kurfurstského Jako prohvahy 
proti vzrůstajícímu vlivu Pruska a států protestantských. 
Úmysl ten provedl konečně Josef I. (1708), požádav sněm ně-

'mecký, aby mu by I připuštěn vyslanec do kollegia ku:fur~tů 
jako kurfurstu a králi českému. Celé toto jednání jest oznacovano 
zpravidla jako r e a dmi s seč e s k é h o h I a s U. - Sněm 
říšský žádosti této 28. června 1708 vyhověl a usnesením tím 
dodáno ještě, že král český vzal na sebe povinnost přispívati 
k břemenům říšským alespoň kurfurstským podílem a třemi sty 
zlatými ročně na vydržování assessora říšského soudu ve Weti
laru, říše pak slíbila za to ~oruně České a zemím přivtěleným 
zvláštní svou ochranu. - V platnosti však zůstávají všechna 
dosavadní práva a jmenovitě i to, že žádná osoba z českých 
zemí nemůže býti pohnána k soudu říšskému. Usnesení to dO.:italo 
potvrzení císařské 6. září téhož rokt.. Svolení českých stavů 
žádáno nebylo. Teprve když běželo o finanční stránku celé 
otázky, žádán od stavů zemí českých př~spěvek na stálého kr?
lovského vyslance v Řezně a assessora komorního soudu ve 
Wetzlaru. Skutečně povolili stavové čeští ročně 6000 zl., mo~ 
ravšh 2000 71. a slezstí 4000 zl. 

Třebas readmisse stala se bez souhlasu českých stavů a 
neměla ·pro vnitřní správu. zemí českých žádného významu, 
kloní se po readmissi věgina státoprávníků německých ~ mínění, 
zvláště Putterem zastupovanému, které považuje Cechy od 
readmisse za součást říše, připouštějíc ovšem ~vláštnost poměru, . 
neboť ani potom země české .~ebyly v organisaci německé, ani 
říšské zákony tam neplatily. Panovníci habsburstí sami však 
české země za součást říše tehdy nepovažovali. Hned roku 1708. 
prohlásil panovník český výslovně, že stavovská povýšenI vyšlá 
z říšské kanceláře německé nemají v koruně .české platnosti bez 
z,Vláštního potvrzení ceské ' kanceláře -(r, 1746 umluvena v té 
přicině reciprocita). Když pak roku 1728 Karel VI. ~dělil si sám. 
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invesCturu, udělil ~i ji pouze na země alpské, nikoHv však na 
země české, jak chybně vykládá Pernice. - Toto pominutí zemí 
českých ukazuje, že obnovování léna u nich i po readmissi po
važuje se za zcela zbytečné. 

Marie Terezie domáhala se při svém nastoupení stejně čes
kého hlasu kurftirstského jako jiní králové čeští, poukazvjíc na 
zvláštní povahu českého kurfiirství, již zlatou bullou Kdrla IV. 
přiznanou. Ostatní kurftirsté však hlasu jejího tehdy nepřipustilil 
a vyslanec její vyloučen z důvodu, že doklld vládne žena, má 
hlas odpočívati. Prolo neby I český hlas při volbě Karla V I I. 
Bavorského odevzdán. Vlivem pozdějsí politiky však kurftirsté 
názor svúj změnili a přistoupili na názor Marie Terezie, uvažu
jíce zvláště, že práva kurftirstská se nemusila vykonávati osobně, 
a že v Čechách neplatil předpis mužské posloupnosti, takže při 
volbách roku 1745 a 1763 vyslanec Marie Terezie zase bez ná
mitky volby se zúčastnil. Marie Terezie také přIsně hájila samo
statnost českého státu jak proti císaři z rodu bavorského, tak 
později proti německým říšským úřadúm za císařů Františka a 
Josefa I I. V té příčině třeba zvláště upozorniti na dekret z roku 
1752 a reskript z 2. května 1769, které trvají bezpodmínečně 
na suverenitě České koruny. Zvláště jasně vystupuje suverenita 
českého státu při postoupel11 Slezska, nej en tím, že Bedřich 

Pruský sám Slezsko považoval za suverénní a psal se sám 
"souverainer Herzog von Schlesien", nýbrž i tím, že postoupení 
stalo se z moci královské české a s'e svolením českých stavů, 
kdežto o souhlasu císaře zmínka se neděje. Teprve dodatečně dal 
si Bedřich (1751) zaručiti ř ; ší držbu Slezska, trvaj e však vždy 
na suverenitě jeho. 

Při tom považoval se úřad arcišenkovský za součást českých 
práv korunních, o kterých rozhodovati mohl panovník jen za 
součinnosti českého sněmu. Proto když jednalo se roku 1770 
() záměnu českého arcišenkovství za nový úřad arcihofmistrovství 
(z provedení později sešlo), Marie Terezie "k vúli legalitě" 

uznala za nutno předložiti otázku tu českým stavům ke schvá
len:. 

Stejně jako Marie Terezie tak i vfichni nástupcové její 
trvali na suverenitě zemí českých. Proto dvorský dekret Jo
sefa I I. 27. července 1782 prohlaštťje české země za říši neod
vislou, která nepotřebuje žádného říšského privilegia de non 
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appellando. Stejně trvalJ se se strany vídeňské vlády roku 1795 
na neodvislosd zemí českých 'na říši. Roku 1804 spojená kancelář 
podává znovu dobré zdání, že české země tvoř. samostatný stát, 
na říši německé nezávislý; proto také v instrukci, vydané při 
jednání 'o přijetí titulu císařského, jedná se se zeměmi českými 
jako se zeměmi na říši německé nezávislými. 

Složením koruny císařské a zrušením říše německé 6. srpna 
1806 přestala jakákoliv závislost českého státu na říSi, jak to 
bylo vysvětleno dvorským dekretem 21. srpna 1806, že se po
važují za zrušeny důstojnost volenecká a úřad arcičíšnictví, jež 
s korunou Českou byly spojeny a jí v léno udělovány, jakož 
j každý skutečný anebo domnělý svazek této koruny s říší. 

Tu zanikli i pod češ í (Erbschenkenamt), kteří dostávali 
na tento úřad léno přímo od krále českého. Byli jimi v XV I I. 
století stále ještě svobodní páni z Limburka; když začátkem 
XVIII. století vymřeli, přenesl Karel VI. 1714 hodnost tuto na 
hrabata z Althannu, u nichž až do zániku zůstala. 

Je zajímavo, že pokud se říše německé týče, zvláštní po
stavení koruny České musilo býti i Habsburky akcentováno, 
neboť pouze na něm spočívala jejich moc kurftirstská. Proto 
musil v otázkách těch vystupovati i v druhé polovici XV I I I. sto
letí , královský český dvorský kancléř a vyslanec na sněmě 
v Řezně byl královským českým kurftirstským vyslancem, 
veden jsa v době Marie Terezie v statusu českého gubernia (1763) 
jako člen nepřítomný, od Josefa I I. pod stejným titulem v se
znamu sboru diplomatického. Náklad na tohoto vyslance nesly 
země české nejprve svrchu uvedeným obnosem, později .po ztrátě 

Slezska tak, že Čechy platily 3/4 a Morava 1/4 potřebného ná
kladu. Podobně bylo tomu i s českým kurftirstským assessorem 
říšského komorního soudu ve Wetzlaru. Proto také se strany 
říše pohlíželo se na Prahu jako na sídelní město českého krále, 
a pozvání k volbě bylo zasíláno (1711,1790) do Prahy na místo
držitelství (gubernium) a toto teprve odevzdalo je do Vídně. 

Rýn s k Ý spo'lek měl pro země české jen potud význam, 
že jím vedle míru prešburského provedena purifikace territorií, 
kterou zeme české ztratily mnoho lén, ovšem několik inálo také 
získaly. 

Když pak v důsledku kongresu vídeňského založen ti ě

m e c k Ý s p o I e k (Deutscher Bund) jako mezinárodní svazek 
Kapras, Právní dějiny zemí Iwruny České. III. 2 
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svrchovaných států a svobodných měst německých (spolková 
akta z 8. června 1815 a závěrečná akta 15. května 1820), při
stoupil k nemu František I. původně (akta spolková ~ 1.) těmi 
zeměmi, které druhdy náležely k řlŠi ,německé. K přihlášce té 
bylo zapotřebí vysvětle111, při němž došlo k delšímu jednání mezi 
Pruskem a dvorem vídeňským, PrLsko kladlo důraz na to, aby 
do bundu byly přihlášeny všechny země České koruny, jak habs
burské, tak pruské. A tak se také skutečně 5talo přihláškou 
z 6. dubna 1818. Vedle zemí alpských přihlášeny i Čechy, Mo
rava, Slezsko a českoslezská knížetství Zátor a Osvětím. Prusko 
pak přihlásilo také své Slezsko. V této otázce nerozhodovala 
vůbec otázka právní, nýbrž otázka politiky. Oba státy snažily se 
přihlásiti co nejvice zemí a zajistiti si tak veliký vliv. Přihláška 
sama stala se však rte již z moci krále českého, nýbrž v duchu 
tehdejšího rakouského centralismu z moci císaře rakouského, a 
země české přihlášeny jako část "císařského státu rakouského" 
bez součinnosti sněmu českého. V německém bundu samém vy
stupovalo pak jea a jedině "Rakousko". Rakousku patří před
sednictví spolkové rady, v užším sboru má jeden hlas, v širším 
čtyři a přísluší mu vedení uvritř i representace na venek. Bře
mena spolkem ukládaná nenesly jen země do bundu přihlášené, 
nýbrž hrazeny ze společné pokladny zemí habsburských. Svrcho
vanosti koruny České neměla se tím státi újma a také se nestala, 
měliť jednotliví členové suverenitu zajištěnu. Přistoupením tím 
dán však jednak základ německé politice, ve které mocnářství 
habsbUlské v podstatě až · do svého zániku plulo, jednak bylo 
i pro svrchovanost zemí přihlášených jisté nebezpečenství proto, 
že bund měl v sobě základy k vývoji ve stát spolkový (Bundes
staat). Od prvopočátku začíná v bundu antagonismus mezi 
Pruskem a "Rakouskem", kde Prusko sílíc vnitřně výbornou 
politikou připravovalo si skutečně v bundu rozhodující posta
vení. Hlavním zevním výsledkem těchto jeho snah, v nichž 
"Rakouskem" nikterak nebylo rušeno, bylo utvoření celní jed
noty německé proti "Rakousku" a bez něho. 

§ 3. Obyvatelstvo. 

Srov.II.§3.,19.,43.-Čelakovský, Práv. děj. § 44.-Rieger, 
-O poměru českých stavů k reformám poddanským za Marie Terezie, 1892, 
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Qrobné spisy I. 99; Stavové, Inkolát, Poměry poddanské a urbarní Drobné 
sp. I. 401, Mischler-Ulbrich, Oest. St. I. 43, 1I. '897, III. 388. - To man 
St~éiltsrecht 48 . ..--- S c hna tl e I, Statistische "parstellung 188. - B a I· z e r: 
,H~s.t. uS,t. Au~tr. 224 .. :- Hub e r~ Oest. R~ichsg. 212, 318. - Š U' Jan, Spo .. 
leG~nske pom,ery v :~mlc~ koruny Ceské v J.. 1648-58, Sborník Tomkův; 1888.-~ 
K a <;I ' I e c, ,vst. dej. Mo: .. II. 17; O poddanství a ro botě "zemích českých 
1899. - DEI ve r t, Dle, Umg~staltungderstaatlichen Verhaltnisse Maehrens
H. S. XX~; Zur Geschichte der juden in Maehren u. "Schlesien ,' t. XXX; In~ 
co lat, NottlZblatt, 1882; Das Institut der Freisassen, Wagners Z. 1840-111. ~ 
L u k ,s che, Besondere Rechte der Personen Maehrens U~ Schlesiens 1.-11., 
1814-5 (3. vyd. 1844). - W u t t k e, Die schlesischen Stande, 1846. - G ud e 

D.er Staat von Schlesien 411.. - C r o o n, Landstandische Verf. von Schweid~ 
~ltz-jauer, 1912. - Spr ing e r, Statistik des oest. l(aiserstaates I. 1840 
(2~2). - Ryb i č k a, Stav prelátský v Čechách a na Moravě 1778-80 Věst. 
sp. n. 1892. - O t t, Kirchliche Gerichtsba,rkeit,v M i s chl e r - U 1 b ~ i c h 
Oest. Staatsw. 2. vyd. II I. sv . . - Lep a ř, O stavu duchovním v Opavsku jak; 
stavu zemském, Světozor 1860; Landesverfassungsangelegenheiten im 
XVII.. jah. ':... Beitrage, Troppau, 1863. - Pin s ker, Šlechtictví velechráml! 
a ' ~(Wl~ul v C~chách, Práv. rozhledy X.; Český stav panský a říšské hrabství, 
pravntk XXXVIII.; O promlčení a vydržení šlechtictví v Čechách, t. XXXIX. 
---:- S chl e c ,h t a - W s s e hr d s k y, Die Entwickelung des bohm. Adels~ 
Oest.-Ung. Revue IX.-X. - Gin de I y, Die' Entwickelung des bohm. Adels 
u:. der Inkol.~tsverhal!niss~: Abh. bohm. G. Wiss. ' V II.; Ueber die Lage der 
bauerl. Bevolkerung In Bohmen, jahresberichte bohm. G. Wiss., 1880. _ 
Mo de I ha r t, Die im Landesarchiv .zu Troppau befindl. Standeserhebungen , 
1 ?42-176~: ~. G: ~ Kg. Oest. Schleslens X I I. ,- G r li n ber g, Die Grun d
elgentu~sfahlgkelt In den bohm. Uindern, Studien z. oest. Agrargeschichte 
1901.; Dle Bauernbefreiung u. die AuflOsung des Gutsherrlich-bauerlichen Ver~ 
haJtni~ses in B., M. u. Schl., 1893. - l( o I á ř - Sed I á č e k, Českomoravská 
her~ldlka. 1., 1902. - V I a s á k, Staročeská šlechta a její potomstvo po tři
cetileté valce, Pam. arch. II.; Der altbohmische Adel u. seine Nachkommen,. 
_sc~aft nach dem dreissigjahrigen Kriege, 1866. - Do e r r, Der Adel der boh
mlschen Kronlander, 1900. - Krá I v. Dob r á Vo d a, Der Adel von B. ~ 
M. U. Schl. 1904. - S chi m o n, Der Adel von B., M. u. Schl., 1859 _ 
M e.j t s k~, Přísp~~ek. k dějinám šlechty vČ., 1901. - Me r a v i g I i a
C ~ 1 ve III, ?er bohmls.che Adel, Siebmachers Wappenbuch, 1880. - I( a
d I ch - B I ~ z e k, Der maehrische Adel, t. 1899. - B I a že k, Der Adel von 
O~st.~Schles~en, t. 1885: - O o r st, Schlesisches Wappenbuch, 1.-111., 1847. 
- SIn a p ~ u s, .. Schleslsche,CuriosWiten, 1720-78. - Br e t f e I d, Ursprung 
de~ Gr~fen In Bohmen, Hormayrs Archiv 1813. - Ba n d t k e, Die grafliche 
Wurde In Schl., 1810. - B a x a, Inkolát (a indigenát) v zemích k.oruny Če3ké 
1749-1~48, .1908. - F a I k, Die Lande:;verfassungsm~sigen Verhaltnisse der 
kg. StadteInB.,1847 -V.o' jtíšek,Měšfanékr. hl.m Prahy vI. 1784-1848 
Almanach Prahy XVII. -I( I a II d j, Geschichte der Freisa~'sen in B., 1844. ~ 
To"'! r .. d y, Pragmat. Gesch~.chte der, bohm. Freysas,sen, 1844. - Pen k e r~ 
R.ltrage zur Gesch. der bohm. Freisassen, Z. G. D.-B. LVII. - l( r a t.o-

2* 
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ch v í I, Svobodné dvory na Moravě, C. M. M. Z. 1910. - - P r a s e k, Pro
měna svobodného fojtství v nevolný selský statek, Č. M. Ol. XN., Valaši 
na Frýdecku, Věst. Mat. Op. V.; Volenstva selská a jich druhy, Arch. Sel. 1.
S o va, Dvořácká privilegia panství helfštýnsko-lipenského, Č. M. Ol. XXIX., 
- Pan g e rl, Die Choden zu Taus, 1875 - K a i z 1, Lid selský, jeho po
roba a vymanění v zemích českých, Naše doba II. - G r II ber, Agrární zřízení, 
1914. - R e dli c h, Leibeig~nschaft u. Bauernbefreiung in Oest., Z. Soc. u. 
W. G. III. - R oss ler, Abh. Uberdas Erbrecht u. d. Erbfolge des Bauernstandes 
1843. - L u d w i g, Die Umwalzung in der landlichen Verfas3ung B. seit 
161S, Schmollers jahrb. XX. - Fr a nt a, O vzniku a vývoji poddanství čes
kého lidu, 1911. - P e k a ř. Kniha o Kosti, sv. I I. d. I. - K r o ft a, Přehled 
dějin selského stavu v Čechách a na Moravě, Agrárni archiv I.-V., samost. 
1919. _ . R o kyt a, Nevolnost a výhost poddaných, Prog. n. Praha V I I. 
1910. - B o že k, O sehnání poddaného sedláka čili odsadě v Čechách, Agrárnf 
archiv I I. - Eng e 1 m a ye r, Die Unterthanenverfassung des Kg. B. 
1830-1. - j. Sed 1 á č e k, K dějinám selského poddanství v Č. a na Mor., 
Mor.-slez. revue VI. - S a I a b a, K dějinám poddanství Č., Č. př. stav. VIJ.
:R y p á č e k, K dějinám selského poddanství na M., Č. M. M. XXI. ~ 
Tra u b, K poměrům poddanským na Moravě za Josefa II., Č. M. M. Z. 
XIII. - Vol f, Vyšetřování vlivu novinářských zprávo francouzské revoluci 
na selský stav vČ., 03Věta XLII I. - D v o ř á k, R, Poslední robotní vzpoura 
na M., 1907, - Hon e j s e k, Z dějin nepatrné české vesnice, I - II , 1894-5. 
- Dol e žal, Poddaní a vrchnost na panství N. Bydžova, prof5. g. N. Bydžov, 
1906. - S 1 a v í k, Poměry obyvatelů v Benešově k vrchnosti, 1910; Pod
danské poměry na panství třebíčském, Č. M. M. XV., na panství lišenském, 
t. XVIII; Židé na Moravě za třicetileté války, t. XVI. - Ad á m e k, Pří
spěvky k dějinám selského lidu z okolí Hlinska, 1S97 - Par o tl bek, O lidu 
poddaném na p. poděbradském, Čes. lid I II - Pro f e I d, Poddanské po
měry na p. náchodském, t. XIX - Bla ž e k, Poddanství na p. hrochovo
týnském, t. XIV. - Tom í č e k, O poměrech selských na Litomyšlsku, Pam. 
arch. XX - Různé články v P r a s k o v č Sel kém Archivu -I.-VIIJ. -
Řez n í č e k, Židé v zemích českých, 1900. - Her man n, Geschichte der 
Israeliten in B., lS19. - K ope t z, Verwch einer system. Darstellung der in B. 
bei d. juden best. Gesetze, 1846. - G rUn wa Id, Gesch. der juden in B., 1885. 
- S t e in, Děje židů vČ., 1901.- E m 1 e r, Vypověděni židů z Prahy za Marie 
Terezie, Č. Č. M. XL. - Ma c h á t, Židé \ Náchodě, Gollův Sborník, 1,906. -
H a a s, Die Geschichte der juden in M., 1908. - M Ull e r W., Beitrage z. 
Gesch. der maehr. judenschaft, 1903. - T r e i xl e r, Die GOdinger juden
gemeinde, Z. G. M. XXI. - We 1 z 1, Zur Gesch. der juden in BrUnn, Z. G. 
Maehrens VIII. - Z i mm e r man 11, Gesch. u. Verfassung der juden in 
Schlesien, 1791. - Br a u n, Gesch. d. juden in Schl. 1.-111. 1896-1901 ; 
Die juden in Schlesien, Schlesische Landeskunde, 1913. 

Hlavní rozdělení společenské zůstává totéž jako v době 

předbělohorské. Jsou třídy s politickým oprávněním a třídy bez 
něho. Stav duchovní (preláti) nabývá zase význačného politic
kého významu a jest považován za stáv prvI1Í. Pro šlechtu jest 
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význačným její rozvrstvení na celou řadu stupňů, dříve ne
bývalých, dále splýv~ní šlechty zemí koruny České se šlechtou 
rakouskou a konečně vytvoření jednotné šlechty zemí habs
burských. Stav městský ochuzen hospodářsky valně pozbyl na 
svém významu politickém. Třída poddaných, nejčetnější to 
třída obyvatelstva, byla původně na mi10st a nemilost vydána 
své vrchnosti, teprve osvícený absolutismus věnoval jí pozornost 
zaslouženou. 

S t a v d uch o v n í (preláti) stal se Obnoveným zřízením 
prvním ze stavů v Čechách i na Moravě. K politickému stavu 
duchovnímu počítáni byli tehdy arcibiskup, biskupové a ~nfu
lovaní prelád, jichž kláštery měly statky deskové. Podobně i ve 
Slezsku vlivem krále uplatnil se význam stavu prelátského na 
sněmích jednotlivých knížetství. Preláti měli také napořád způ
sobilost klásti do desk zemských, ovšem pouze pro úřad nebo 
ústav, který zastupovali. Válkou třicetiletou vzrostl zase značně 
nemovitý majetek duchovní v Čechách i na Moravě, menší měrou 
i ve Slezsku, nedosáhl však nikde rozsahu před dobou husitskou. 
Úmluvou s kurií římskou z 22. března 1630 vzdal se český král 
práva zastavovati statky duchovenské, které mu dosud dle 
zemských zákonů patřilo. Disposice statky duchovními církví 
samou byla však vázána na souhlas krále. Později (1660 a 1669) 
i k nabytí nemovitostí církví žádá se u nás svolení královo. Roku 
1716 zásada ta ještě znovu zdůrazněna a jednání proti tomu 
směřující prohlášeno za neplatné. V XV II I. století (1713) začal 
se často k určitým hodnostem duchovním žádati inkolát nejméně 
ve stavu rytířském, což vysvětleno později (1746) tak) že má 
se žádati inkolát od těch, kdož drží statek deskový k osobnímv 
obročí. Osvobození duchovenstva od berní uznáváno nebylo ani 
v této době právě tak jako v dobách dřívějších, ač se ho církev 
domáhala nejednou. Soudní privilegium kleriků upraveno Ob
noveným zřízením tak, že duchovní mají ve příčině sporů ne
movitostí se týkajících podléhati soudu zemskému, jinak však 
patří k soudům církevním. K tomu dodáno reskriptem 19. VI I. 
1628, že znění zřízení zemského nesmí se vykládati extensivně 
a reskr. 16. června 1688 některé věci trestní přeneseny na soudy 
světské. Při tom zůstalo celkem až do doby Marie Terezie, kdy 
trestním zákoníkem z r. 1768 privilegium fori kleriků potud 
zachováno, že řízení má se provésti před církevními soudy, potom 
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se má však rozhodnouti dle Tereziány, a kde běží o hrd~o, 

tam po degradaci má odsouzenec býti odevzdán soudu , svět
skémtl. Za Josefa' '11. n'ařfzeními'z ' i2~ ' dubna '1781 a i7. června 
1787 pr-ivilegiunl ,for{ odstraněriO'~ ,d~chQvrlíod té doby jak v ci
vilt,líCh, tak trestních ~ěcech příslušejí před soud syětski, který 
trestní spory jejich církevní vrchriosti 'oznámí. ' Přes ' usilovné 
snahy episkopátu -po obnovení sÍ<iréh o pdvi1egia' fori toto již 
obnoveno nebylo. Jisté výhody soudní však přece kleru poskyt
nuty. Nějakou dobu podřízen klerus (nař. 1 i qřezna '1791) 
i v civilních -věcech org. magistrátům, pozďěji pak (dV. dekr. 
2. dubna 1802) ve všech sporech soudu zemskému jako foru pri
vHegovanémua při tom již zůstalo. Biskupovi ponechána byla 
pouze moc disciplinární. 

Obnovenými zřízeními všeobecně připuštěny i vyšší tituly 
šlecht~cké, a uvnitř stavu panského vytvořeny tím vedle 
prostých pánů zvláštní skupiny knížat a hrabat. Proto také 
vzrostl v následující době počet obou těchto tříd dosti značně. 
K níž a t a česká nebyla již jen ve Slezsku, nýbrž i na Moravě 
a v Čechách. Knížata slezská pozbývala průběhem doby naprosto 
svého postavení' jako knížata vládnoucí a stávala se vrchnostmi 
s titulem knížecím a jistými privilegiemi, jak později podrobněji 
bude ještě uvedeno. Jinak titul knížecí v Čechách a na Moravě -
udělován v starší době napořád z moci říšské-císařské; tak dostal 
ho kardinál z Dietrichstejna (1624, později 1631 přenesen na 
prvorozeného hlavní linie rodu), Albrecht z Valdštejna (1624-
1627 vévodství), Eggenberkové na Krumlově (1623 a vévodství 
1628, k tomu dodáno, že budoucí králové čeští Eggenberky při 
právu tom zachovají) a Schwarzenbergové na Krumlově (1723). 
Marie Terezie nejsouc císařovno~, nýbrž pouze královnou českou, 
začala pak vesměs udělovati titul če~kých knížat. Dostali ho 
nejprve Schwarzenbergové k svému titulu říšskému (1746) a 
později buď udělováno oboje knížetství současně (Auerspergové 
1746, Khevenh uHerové 1763) anebo odděleně (Kinští 1746 české, 
1747 říšské; Coloredové 1763 říšské a 1764 české), anebo konečně 
někdy uděleno jen knížetství české (Cl ary 1767). Josef I I. udělil 
české knížetství Palmům (1783) a "z královské svrchovanosti 
jako panující král český" povýšil panstvíroudnické na knížetství 
a "ozdobil" Lobkovice titulem vévodským (1786). Také za Fran
tiška I. knížecí titul český dostali Rohanové (1808), a z královské 
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české moci utvořeno ' ze statků falcko-bavorských vévodství zá
kupské (1818). 

Titul čes k Ý c h hra b a t uděloval se od doby Ferdi
nanda I I I. z královské české moci dosti často. Říšský hraběcí 
titul, mělo-li se ho v Čechách užívati, buď musil býti stvrzovan 
českou kanceláří (1629, 1642, 1653; 1681) anebo říšská hrabata 
dostávala ještě samostatně titul českých hrabat (na př. Thun
Hohensteinové od 1629 říšská, od 1631 česká hrabata). Později 
stalo se zvykem udělovati současně říšské i české hrabství (N os
ticové, Schaffgotschové). Někde říšské hrabství jen stvrzeno 
(Sternbergové, Sporkové, Vratislavové, DJhalští). Dosti často 

však uděleno také pouze české hrabst ví (Bubna 1644, z Ko
kořova 1680, Kotulínský 1705, Pachta 1721, Larisch 1728, 
Deym 1730, Reichenbach 1751). České hrabství uděleno několi
kráte i v době, kdy se české šlechtictVÍ rozplývalo již ve spo
,lečném šlechtictví zemí habsburských (tak Chorinským 1761, 
Radeckým z Radče 1764 a Mitrovským z Nemyšle 1769). Ve 
Slezsku řada hrabat byla zároveň držiteli stavovských panství. 

Povyšovati do s t a v u šle c h t i c k é h o vůbec (zvláště 
DO panského a rytířského) mohl od zřízení Obnoveného král 
sám volně. Původně mají obě Obnovená zřízení jisté odchylky 
,od sebe. Dle českého zřízení (čl. A. XV.) povýšený má titul panoše 
a to od doby povýšení, vnukové jeho jsou teprve rytíři; dle mo
ravského (čl. XV.) povýšený stává se udělením ihned přísluš

níkem rytířského stavu, od přijetí stavem je panošem a čtvrtá 
,generace jsou rytíři. Zachován zůstal i nadále rozdíl mezi rody 
starými a novými (novotnými); král mohl však hned při po
výšení propúj čiti buď vyšší titul anebo zvláštní milost (na př. 
'starý rod). Později (rescriptem 10. břez. 1629) král slíbil, že ne
jmenuje rytířem nikoho, kdo neb'lude se moci po tři generace 
vykázati poctivými rodiči. Zároveň pak vysvětlil ustanovení 
Obnovených zřízení takto: Je-li někdo nobjlitován, je tím ihned 
rytířem, byl-li mu však udělen pouze erb, jsou teprve jeho 
vnukové rytíři. Povýšení jest pak úplně hotovo' pouhým listem 
královským a není zapotřebí žádného spolupůsobení stavú. Při 
povýšení do panského stavu se vyžadovalo pravidelně čtyř ge
nerací rytířských. Třebas pak púvodně privil. panského stavu 
z 1502 o přijímání do stavu bylo potvrzeno, bylo nyní (1629) 
přijímání do stavu vúbec úplně odstraněno, a zůstalo jen hlášení 
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se ke stavu za účelem výkonu práv stavovských. Zásady ty roz
šířeny i na Moravu (resc. 28. března 1630). Diplom šlechtický byl 
udělován "mocí královskou jako dědičný král český". Od dob 
Leo'poldových u rytířstva se říkalo (tehdy již vesměs německy) 
"Der Konig nobilitiert ihn und erteilt ihm ein Wappen u. Zeichen 
der Nobi1itation". 

V té době i mezi nižším šlech!!ctvím ~vořeny stu ne. Již 
dle novell (čJ. Aa 7) činěn rozdíl mezi rytíři a erbovníky, erbov

I niei pak neQočítáni k rytířskému stavu. V polovici XVI I. století 
I liší se mezi ~íři a vladyky; vlady~~ ~i~š~a má pořad tep~ve 
~a rytířen:, oa ~9 vladyka je považován za titulárního rytíře .. 
Plné právo rytířské nebo panské mají pouze rytíři a pánové se 
statkem, avšak od 1650 přiznáno rytířům a pánům bez statku 
také místo na sněmu třebas bez práva hlasovacího. 

Koncem XVI I. století udělování erbů přestalo, protože týž 
úcinek mělo uděle;1í obyčejného nerytířského šlechtictví, kterého 
se hojně užívalo od Leopolda I. Vytvořena tím třída listovní 
šlechty bez majetku, hlavně z vyšších úředníků a později i du
st')jníků složená. I tom~to udělení prostého šlechtictví říkalo se 
nobilitace, ačkoliv tato prostá šlechta požívala jen v docela ob
mezené míře výhod šlechtických. Ve městech podléhala dokol1ce· 
i soudům městským. 

Každé cizi šlech tictví musilo býti prostřednictvím česl<é· 
kanceláře potvrzeno (1629, 1653, 1708). Poměr k říšskému šlech
tictví upraven zvláště přesně konvencí z 11. dubna 1746, kde 
uznána reciprocita se šlechtictvím českým a prohlášeno, že říšské· 

šlechtictví platí v Čechách (a české v řiši) od intimace českou 
kanceláří (resp. v říši kanceláří říšskou), a že čeští poddaní v řiši 
a říšští v českých zemích nemohou se dáti povýšiti do vyššího, 
stavu, nežli nabyli ve vlasti. 

Ve S I e z s k u považován za rytíře v jedno~livých kní
žetstvích ten, kdo mohl postaviti čty ři štíty a dokázati je svědky. 
Jinak platily tam stejr:é zásady jako v Čechách a na Moravě.· 
Kdežto však v Čechách a na Moravě nevedla se matrika sta
vovská, a jen jistou náhradou za ni byly desky zemské, ve Slezsku 
v jednotlivých knížetstvích takové matriky se vedly (Svídnicko
javorsko 1625). 
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Se šlechtou říšskou přišlo k nám také šle c h t i c tví 
k a pit u I n í (Stiftsmassigkeit) a záhy pojem ten i u nás zdo
mácněl. Znamená to šlechtictví o 16 předcích. 

Válkou třicetiletou se celkový počet šlechty v našich zemích 
neobyčejně zmenšil. Před válkou bylo v Čechách 254 panských 
a 1128 rytířských rodin, po válce jen 10 knížat, 110 hrabat, 
83 svob. pánů a 228 rytířů. Úbytek doplňován byl šlechtou cizí 
a povyšováním úředníků a vojáků. Majetek šlechtický soustředil 
se do rukou nepatrného počtu šlechtic.ů, stav zámožného ry
tířstva téměř zmizel, zato rozmnožuje se neobyčejně počet 

listovní šlechty bez půdy. I vyšší šlechta se jaksi zemím českým 
ztratila. Koncem XV I I. století šlechta valem se stěhuje z českých 
zemí, staví si paláce ve Vídni (jen malá část usídluje se v Praze, 
Brně a Vratislavi), stává se dvorskou šlechtou a ztrácí souvislost 
se zeměmi českými, kam zřídka na své statky zavítá. Majetek 
svůj proti dělením chrání si zřízením fideikomisů a majorátů, 
z nichž největší část jest z doby Leopolda I. 

Tím vzrůstala neobyčejnou měrou s p o leč náš I ech t a 
habsburských zemí, k níž prvky byly dány již v době předbělo
horské. By la to však stále ještě šlechta pouze fakticky společná, 
v níž jasně jevil se samostatný čes~ý prvek. Za Karla V I. po prvé 
v jednotlivých případech byl vydán společný diplom šlechtický 
pro všechny habsburské země a za Marie Terezie dálo se tak již 
všeobecně. Rokem 1751 přestává pravidelné udělování českého 
šlechtictví. Dle nařízení z 29. listop. 1752 mají se všechny 
-diplomy na prosté šlechtictví vydávati společně pro všechna de
dičná království a země. Za Josefa I I. připojováno k tomu 
i šlechtictví říšské (do 1806). Diplomy od roku 1804 vydávají se 
z císařské, královské a arcivévodské svrchovanosti a povýšení 
se děje "in den Adel der gesammten oest.-bohm. Lander" a od 
druhého desetiletí XIX. století "des Oesterreichischen Kaiser
staates" . Výjimečně bývalo však přece uděleno česk~ šlechtictví 
(1804 české rytířství Josefu Schullerovi, 1836 české šlechtictví 
Karlu Breui1lovi z Wallersteinu). Společná šlechta bez inkolátu 
českého nemá sice politických práv v českém státě a práva na
bývati tam vlastnictví deskových statků, má však zvláště od 
reforem Josefa I I. ostatní výhody šlechtické, jmenovitě šlech
t ické forum, takže znamená význačný průlom do státflÍho ob
čanství českého, třebas nelze ještě z § 3. I I. dílu josefínského zá-
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koníku (1786) vyvozovati jednotné státní občanstvÍ rakouské , 
jaké zavedeno později občanským zákoníkem 1811. 

R o v nor o d o s t starého českého stavu panského ne
přestala ani v této době, jak ukazují četné rovnorodé sňatky 
s říšsko-bezprostředními rody hraběcími. Pinsker ve svých 
genealogických vývodech pokládá ty panské české rody za 
rovnorodé, které drží statky deskové. Spornou stala se otázka 
ta teprve v XIX. století, když čl. XIV. akty německého spolku 
prohlášeny za vysokou šlechtu a rovnorodé jen rody panující a 
mediatisovaní páni stavovští bývalé říše německé. Obmezení 
to dle dosavadního vývoje stalo se způsobem nesprávným a 
práva české šlechty byla tím nesporně porušena. 

Udělování i n k o lát u cizincům vyhradila Obnovená 
zřízení (čl. A. XIX. a XX., Mor. 19.) králi, spolupl'tsobení sněmu 
odpadlo. Inkolát zůstal společný všem zemím České koruny. Jen 
Lužičané, ač země jejich zůstala součástí koruny, (reskr. 
28. května 1651) prohlášeni jsou za cizozemce. Kdo inkoláf 
dostal, skládal králi přísahu dědičné poddanosti a mimo to dával 
revers k deskám, že bude zachovávati zemskou ústavu. Český 
inkolát zněl "v našem dědičném královstVÍ Českém a jeho in
korporovaných zemích". Měl tedy povahu udělení stavovsky 
kvalifikovaného státního občanství cizinci pro celé území České 
koruny. Od Leopolda I. kladlo se zároveň do inkolátního diplomu, 
do kterého. stavu cizinec náleží (na př. 1708 hrabata Hohen
emsové připočtena pouze k pánům).Třebas však inkolát udělován 
pro celou korunu, měl-li platiti pro určitou českou zemi, musil 
v ní býti zvláště ' ještě intabulován. Obyvatelé vedlejších zemí 
měli původně k nabytí statků v Čechách zapotřebí přísahy i re
versu k deskám, což však 1697 odpad10. 

Za Leopolda I. mění se částečně dosavadní náLor na inl<olát 
tím, že začíná se naň 'patřiti ne jako na příslušnost k zemi, nýbrž 
jt.:.ko na přlslušrrost k stavu, a tu i domácí dostav šlechtictVÍ, 
musil dostati také inkolát. Důvod pro to bylo obcházení inkolátu 
tím, že cizí šlechtici získali měšťanské právo v městech s deskovou 
způsobilostí, a neplatili potom jako domácí drahou taxu za in
kolát. Postup ten roku 1681 zakázán. Od té doby liší se inkolát 
pro cizince, který poskytuje zároveň státní a st~ vovskou pří

slušnost, a inkolát pro domácí, který obsahuje jen příslušnost 
stavovskou. To bylo znova zdůrazněno za Karla V I. (12. srpna 
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1712) ustanovením, že mimo staré rody (rozené zemské přísluš
n íky) nelze nabýti jinak deskové způsobilosti nežli ' diplomem 
inkolátním. 

Ve Sl e z s k u . znali inkolát jako instituci zvláštní, pů
vodně jen někde, tak na Opavsku a Krnovsku (návrh zříz. 1673 
a rozh. 1675). Jinde, jak patrno z .reskriptu z roku 1668, stačila 
nobi1itace diplomem i k nabývání rytířských statků. To se 
změnilo teprve královskou sankcí z roku 1710, několikráte 

později zdůrazněnou zvláště 1725. Dle toho rodiny slezské, které 
před rokem 1701 patřily k stavu šlechtickému a měly rytířské 
statky, měly býti považovány také za české rytíře, po roce 1701 
bylo však nutno, aby jak cizí šlechtic, tak měšťan povýšený na 
šlechtice, dostal od krále inkolát, měl-li míti práva nabývati 
rytířských statků. ' 

Inkolát -český nezanikl ani v době Marie Terezie. Musilo se. 
však o něj zvláště žádati (reskr. 6. července a 22. prosince 1752) 
Josef ll. (1781) odstranil sice přísahu dědičné poddanosti, revers 
k zemi však zl'tstal. V desideriích 1790-1 stavové čeští žádali, aby 
český inkolát se uděloval jen s jejich souhlasem. Bylo jim však 
přiznáno při inkolátě jen {j'obré zdání, které dával zemský výbor, 
a teprve po 1845 sněm celý. Mimo to vyhovělo se stavům v tom, 
že na příště jen skuteční držitelé deskových statků měli způso.

bilost býti uvedenu na ' sněm. 
Od roku 1791 začíná se najednou lišiti mezi ipkolátem a in

digenátem tak, že i~t je příslušnost k zemi, kterou uděluje 
král, a indigenát příslušnost k stavům (Landstandschaft), kterou 
udělují ~é sami, když jim dvor. dekr. 12. srpna 1791 místo 
pouze formálního uvedení na sněm povoleno skutečné přijímání 
do sněmu. V starší době pobělohorské rozdíl ten není ještě 
z pramenů dosti patrný. 

Inkolát nebyl zrušen ani zavedením rakouského státního 
občanství občanským zákoníkem (1811). Předpisy o inkolátu 
jako o předmětě politickém měly platiti dále (dvor. dekr. 23. pros. 
1812). Inkolát zůstal p.odmínkou k právní knihovní držbě statků 
v deskách zemských zapsaných, takže v tom trval rozdíl mezi 
občany zemí rakouských a českých . Od té doby však udělen í 
č eského inkolátu pro cizince znamenalo i nabytí "rakouského" 
státního občanstvÍ. Inkolátní diplom sám uděloval se však 
z královské české svrchovanosti, uchazeči se prohlašovali za 
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obyvatele dědičného král. Českého a zemí k němu inkorporo
vaných, a revers šel na vládnoucího krále českého a jeho dědice.-

V souvislosti se šlechtictvím třeba se zmíniti také o p a
I a t i n á t u č i k o m i t i v ě. Již v XV I. století tu a tam se 
vyskytlo, celkem však zřídka, že habsburští panovníci jako cí
sařové i v českých zemích některé osobě udělili komitivu, 1. j. 
právo vykonávati některá práva císařská, zvl. udělovati erby. 
V XV I I. století zvl. za Ferdinanda I I. dálo se to velmi často. 
Při tom lišila se komitiva větší a menší, s větším nebo menším 
počtem oprávnění, ponejvíce v listině samé taxativně vypočte
ných; udíleti erby bylo vesměs pouze v komitivě větší. Takovou 
větší komitivu dostal již svého času Albrecht z Valdštejna (1622) 
Karel z Harrachu (1624), Oldřich z Eggenberku (1625), Vilém 
Slavata a Jaroslav Bořita z Martinic (1630), Heřman Černín 
z Chudenic (1635), Ferdinand Lažanský (1637) a mnozí jiní. Ně· 
které rody měly větší palatinát dědičně, tak Schwarzenberkové 
(1671), Vchynští (1676), Colloredové (1724). Palatinát dostávali 
však časem i nešlechtici, jako olomoucký kanovní1<: Václav 
Tronys (1625). Za Leopolda I. začal se obmezovati výkon palati
nátu; paten tem 1681 zapovídalo se palatinům povyšovati do 
stavu, udělovati erby a tituly. Zákaz ten byl Josefem I. (1708} 
a Karlem VI. (1715) obnoven, neměl však dlouho skutečného 
výsledku, neboť ještě v druhé polovici XV II I. století zvláště 
Schwarzenberkové povýšili řadu osob na šlechtice. 

M ě š ť a n é krá lov s k Ý chm ě s t (věnných, král. 
horních) by1i válkou třicetiletou ochuzeni a jen s námahou do
vedli zachovati si část svých privilegií. Po bitvě bělohorské byla 
v Čechách a na Moravě (ve Slezsku ne všude) podmínkou nabytí 
měšťanského práva víra katolická, žadatel musil vedle toho míti 
jmění ve městě anebo býti řemeslníkem. Nově přijatí měšťané 
skládali přísahu dědičné poddanosti, která roku 1781 nahrazena 
slibem věrnosti panovníkovi a městskému úřadu, potvrzeným 
podáním ruky purgmistru. UdUenÍ měšťanství zapsalo se do, 
městských knih. Po roce 1772 mohli i protestanté cestou guber
niální dispense nabýti práva měšťanského. Děti měšťanů (man
želské a lef:;itimované) stávaly. se měšťany pouhým složením pří
sahy (později slibu). Jen měšťané mohli nabývati městských 
domů a provozovati ' měšťanské živnosti. Královská města byla 
zastoupena na sněmích v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Ně-

29 

která města měla také způsobilost nabývati statků deskových , 
V Čechách bylo to 11 měst privilegovaných (Staré, Nové a 
Menší město pražské a Kutná Hora odedávna dle starého práva, 
Budějovice od 1620, Plzeň 1627, [srov. o všech i rescript 1630], 
Žatec 1746, Most 1749, Hradčany 1751, Chomutova Kadaň 
1780), na Moravě všech sedm měst královských (Olomouc, Brno, 
Jihlava, Znojmo, Uh. Hradiště, Uničov a Kyjov), dále na 
Opavsku Opava a Krnov. Ve Slezsku všechna téměř města krá
lovská a knížecí měla rýtIřský majetek a mohla jej také nabývati. 
V Čechách neprivilegovaná města mohla nabývati deskových 
statků pouze na základě zvláštního královského privilegia. To 
se týkalo měst jako celků. Mimo to však v Čechách všichni měš
ťané svrchu uvedených privilegovaných měst mimo Most měli 
osobní způsobilost nabýváti deskových statků, kdežto na Mo
ravě takové způsobilosti měšťanů nebylo. Ve Slezsku měšťané 
těšínští, bílští a všech knížecích měst slezských mohli nabývati 
statků rytiřských. Za Josefa I I. začaly se deskové statky pro- , 
dávati měšťanům vůbe~ (dv:. dekr. 1782) a jurisdikční normou 
(1784 Čechy 11. února, Mor.",Slez. 5. března) přiznáno takovým 
držitelům i privilegované soudnictví osob stavovských. Ve sku
tečnosti však dálo se tak jen při prodeji státních statků (ev. za
bran ých klášterních), soukromý převod podobný praxe zcela 
odmítla, a rozh. 1798 výklad ten stvrzen. Ano, později i měš
ťan ům privilegovaných měst právo nabývati deskových statků 
obmezeno tak (dvorní dekret 3. června 1811 pro Čechy), že 
pouze staří (eingeborene) měšťané, pokud měli domy mestské, 
nikoli však měšťané nově přijatí, měli míti právo nabývací. 
Zásada ta rozšířena později i na Slezsko (23. pros. 1812). 

Měšťané měst na vrchnosti závislých 
měli různé právní postavení podle toho" šlo-li o města ochranná 
nebo poddanská. M ě š ť a n é och ran n Ý chm ě s t blížili 
se měšťanům královských. Města ta neměla však yolitického 
oprávnění, a měšťané platili tam vrchnosti za ochranu určitou 
dávku. Jinak obmezeni nebyli, jmenovitě volně nakládali svým 
majetkem, volili si stav dle libosti a p. M ě š ť a n é p o d
d a n Ý chm ě s t blížili se svým postavením značně sedlákům, 
od nichž lišili se většími nebo menšími privilegiemi. Měšťané tito 
konali roboty, platili činže a jiné dávky, byli obmezováni osobně 
majetkově stejně jako sedláci. Ovšem často podařilo se jim 
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dostati privilegia, 'kterými se vrchnosť některých těchto ob'
mezenfvzdávala; vykupovali se za plat z roboty, do'stávali právo 
volně kšaftovati svým majetkem, povolání si voliti, jmění své 
za~lužov~ti a p. pokud bylo po vá~ce třicetileté v jednotlivých 
mestec~ poddaných vedle obyvatelstva poddaného -usazeno 
i obyvatelstvo svobodné, pouze smlouvou vrchnosti zavázané 
(na pře Benešov), stlačovala vrchnost brzy i toto obyvatelstvo 
na roveň poddaným. Někde podařilo se obyvatelstvu výkupem 
zbaviti se poddanství a státi se ochranným městem (Benešov 
1801-2). 

S v o bod ní c i v Č ech ách instrukcí fiskální (1630) 
dostali se nejprve pod ochranu komorního prokurátora, z níž 
se později koncem XVII. století vytvořuje přímo správa a soud
nictví téhož úředníka nad nimi. Od té doby statky svobodníků 
Zapisovány do register pr'okurátorových namístě jako dosud do 
desk zemských. Nižší správa svobodnická octla se v rukou 
starších, vzniklýéh v XVII. století jako orgán jmenovaný komor. 
prokurátorem. Dle inst. 1702 vedli tito starší celou nespornou 
agendu svého okresu či čtvrti. Shromáždění svobodníků čtvrtí 
navrhovalo na úřad staršího terno, z něhož si prokurátor vybíral ~ 
Po j urisdičkní normě 1784 měli býti svobodníci přiděleni prDstě 
j arisdikcí k sousedním panstvím. Stalo se tak však pouze se svo
bodníky roztroušenými. O ostati1ích rozhodnuto nejprve (1791), 
že mají se přiděliLi k magistrátům sousedních měst, později 
(1793) změněno však to tak, že dvory svobodné mají se vtěliti 
do desk a jich držitelé podříditi zemskému soudu, chalupy svo
bodné a svobodníci bez majetku že mají přijíti k magistrátu 
krajského města , kde se mají vésti pro ně zvláštní knihy. De
finitivně však konečně nařízeno (25. července 1800), že mají se 
pro věci správy ponecha ti staršÍ, dosazovaní zemským soudem, 
všechna ostatní agenda všech svobodníků bez rozdílu že má 
přijíti k soudu zemskému, kde vedly se pozemkové knihy svo
bodnické. Hlavní jádro svobodníků bylo po celou dobu v kraji 
táborském a čáslavském. 

Na Mor a v ě p ů hon čí, jichž úřad po 1628 přestal , 
zůstali i nadále pod ochranou stavů a desk (podkomořího) a 
později v XVI I I. stol. pod krajským úřadem olomouckým. 
Ostatní svobodníci, mezi nimi i svobodní dvořáci a mlynáři , 
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dostali se koncem XV II I. stol. P9d pravomoc komorního pro
kurátora. 

Ve S 1 e z s k II bylo mnoho svobodných a 'lenních sedláků 
a svobodných šoltyšství, na Těšínsku zvláštní "služebníci" 
v podobném postavení jako moravští půhončí. Po roce 1784 na 
Moravě připojeni svobodníci k zemskému soudu, v Českém 
Slezsku ke knížeCÍm soudům. Při všech těchto soudech zřízeny 
pak zvláštní svobodnické knihy gruntovní. Zároveň zřízena na 
Těšínsku v Těrličku, kde svobodníků byl značný počet, samo
statná svobodnická osada pod zvláštním představeným (1799). 

Vedle svobodníků nutno uvésti ve všech našich zemích 
s v o bod n é sed I á k y, kteří byli poddanými různě privile
govanými. Jsou to na pře hraničáři biskupství na Kravařsku, 
kteří konali funkce strážců. Z řady privilegovaných poddaných 
mizejí Ch o d o vé, kteří nejprve zapsáni (1621) Lamingrovi jako 
poddaní ar. 1630 za 56.000 zl. také prodáni. Po dlouhých sP9-
rech při tom zůstalo, privilegia jich prohlášena' za neplatná, a 
Chodům (1668) uloženo věčné mlčení. Ani nová vzpoura (1691-5) 
je z toho již nevyprostila. Postavení Val a c hů na východní 
Moravě a na Těšít:Isku zhoršilo se potud, že samospráva jich ~ 
ni oe starých vévod valašských poklesla. Podléhali vrchno~ 
stenským úředníkům. Zabývali se i dále chovem dobytka. Prasek 
podává zprávu, že na Frýdecku 40 Valachů v XVII. stol. mělo 
5000 kusů dobytka. 

O byv a tel s t vos e 1 s k é bylo vydáno svým vrch -:
nostem na milost i nemilost v náhradu za obmezená politická 
práva vrchností. Základem těchto poměrů byla sice ustanovení 
Obnovených zřízení a pro Slezsko ustanovení řádu poddanského, 
usneseného knížeCÍm sněmem 1652, avšak ustanovení ta celkem 
nepřesná ci kusá, ani v podstatě své zachovávána nebyla, třebas 
bylo v nich také kodifikováno dědičné poddanství všech. Půda 
byla prohlašována za panskou, emfyteutické právo lidu selského 
na ni popíráno, roboty libovolně zvětšovány, nové povinnosti 
zaváděny (t. zv. daleké fůry na několik dní), berně přesunovány 
napořád na poddané. Celkový názor vrchnosti na obyvatelstvo 
selské charakterisuje dobře souvěký výrok šlechtice: "Člověče, 
ty jsi můj a kdyby na tvém hřbetě strom vyrostl - ten je také 
můj". 
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Byly ovšem jisté právní- rozdíly mezi sedláky. Především 
lišili se r úst i k a I i sté, t. j. ti, kdož seděli na rustikálu čili 
půdě v katastru zapsané, a d o min i k a I i sté, kteří seděli 
na půdě dvorské. Dominikalisté, jakožto držitelé dominikálu , 
nenesli břemen veřejných, které tížily tak rustikalisty. Pro 
právní poměry mnohem významnější byl však rozdíl sedláků za
K oupených a nezakoupených. N e z a k o u pen Ý pod d a n Ý 
je hosp-odářem do odvolání. Pravidelně sice skutečně má užívan í 
statku do smrti, nemá však na něj práva zajištěného. Pán ho 
muže ze statku kdykoli odstraniti. Také nebylo na s~atcích 
těchto žádného práva dědického, ponechání statku dědiri bylo 
ve VLili vrchnosti a tato volila obyčejně nejmladšího dědice. 

Z a l< o u pen Ý sed I á k jest označován za vlastníka (pokud 
lze vůbec při selských statcích o vlastnictví mluviti) anebo za 
emfyteutu. Se statku nemohl býti sehnán leda pro zločin nebo 
špatné hospodářství, ve Slezsku mohl však býti vykoupen. 
Disposice statkem mezi živými byla možna se svolením vrch
nos ti (ve Slezsku i bez něho). Vrchnosti byla při tom placena 
v Čechách a na Moravě taxa převodní ve výši 10%' ve Slezsku 
laudemia. Všeobecně jsou statky zakoupených rustikalistů dě
dičné, pravidelně připouští se však jen právo dědické příbuzných 
v různém rozsahu. Poslední pořízení o těchto statcích bylo možno 
jen se svolením vrchnosti, ve Slezsku v některých případech i bez 
něho. Za-koupení mohlo se státi jen smlouvou. 

Původ rozdílu sedláků zakoupených a nezakoupených nen í 
zcela jasný. Kalousek považuje ho za zjev pobělohorský. Pekař 
uvádí ho v souvislost se starým rozdílem sedláků kolonisačních 
a domácích, navazuje zakJupené na první a nezakoupené na 
druhé. jisto jest, že v XV I. století v našich zemích rozdíl ten 
přichází jen v Horním Slezsku. Tam ho badatelé tamější sku
tečně ztotožňují týmž zpľtsobem jako Pekař u nás. Otázka bude 
vyžadovati, jak správně upozorňuje i Krofta, teprve podrob
nějšího řešenÍ. 

Rozdíl mezi sedláky, chalupníky, domkáři, zahradníky a 
podruhy byl pouze rozdílem v majetku. -

Shrneme-li celkově právní postavení sedláků v základních 
rysech, dojdeme asi k těmto principům: Stěhování sedláků jest 
vázáno na souhlas vrchnosti. Děti selské konají služby dvorské 
po určitou dobu za mzdu a stravu, sirotci jen za výživu a šatstvo. 
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D ěti nemohou bez svolení vrchnosti jíti na řemeslo nebo na 
učenÍ. Sňatky selské obmezeny jsou na svolení vrchnosti. Pod
daní na soudě vždy jsou zastupováni vrchností (jen ve Slezsku 
dle řádu 1652 vystupují poddaní na soudě sami), takže maj í 
sa mostatnou procesní způsobilost pouze vůči vrchnosti a vůči 

poddaným téže vrchnosti na jejich soudě. Zadlužení poddaných 
v Čechách a na Moravě nad tři kopy, ve Slezsku vůbec vázáno 
Jest na souhlas vrchnosti. Disposice statkem mezi živými jako.ž 
i testamentem možna pravidelně pouze se souhlasem vrchnostI. 
Ze statku selského bylo nutno konati robotu, případně také 
platili činže a dávky čestné v naturáliích. K tomu ještě přišlo, že 
poddaný nesměl nositi zbraň a míti honbu, a že vrchnosti měly 
řadu donucovacích práv, takže poddaní musili jezditi do pan
ských mlýnů mleti, bráti nápoje z panských hospod a všeobecně 
jisté věci od vrchnosti kupovati a naopak zase jí prodávati a to 
za cenu vrchností samou stanovenou. Krátce poddaný byl nejen 
v dějičném poddanství (ErbunterUinigkeit), nýbrž přímo v ne
volnictví čili člověčenství. (Leibeigenschaft), při čemž ovšem 
nevolnictví není otroctví, ač obsahově příliš vzdáleno není. Není 
správné mínění Grilnbergovo, že v zemích českých bylo jen dě
dičné poddanství a nikoli nevolnictví, nejnověji také Pekařem 
sdílené avšak novými důvody neopřené. Nesprávnost tohoto 
n ázoru' ukázali již B. Rieger, Kaizl a Kadlec. Neběží tu 
pouze o lišení v terminologii úřední, nýbrž o obsah obou těchto 
pojmů . jak ukázali autoři svrchu uvedení, záleží rozdíl v pod
statě věci samé. Rozhodnou jest nemožnost svobodného stě

hování a tím nemožnost svoboďného určování si své vrchnosti, 
jinými slovy, poddaný je připoután jako příslušenství k vrchno-
stenské půdě a proto jest nevolník (člověk) . , . 

Druhá polovice XV I I. století je doba, kdy postavenI hdu 
selského neobyčejně a nespravedlivě se zhoršovalo. Docházelo 
pr oto k bouřím poddaných proti ~rchnostem "a. ~b,í~~ní pod
daných do zemí sousedních. Stavove tomu chteh ce!lt~ ~snese
ními o vzájemném vydávání poddaných zběhlých meZI Jednot 
livými zeměmi a tu obyčejně pro forma připojován i požadavek, . 
aby vrchnosti s poddanými správně jednali, jinak má býti vrch
l;ost pohnána před soud zemský (usnes. sněmu morav. 1651) 
anebo mohou si poddaní na ni stěžovati (slezský řád 1652). Na 
Moravě upravena c e s t a stí ž n o s t i řádem z 3. ledna 1659 

K a p r a s, Právní dějiny zem í koniny České. III. 3 
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adv. dekr. 17. pros. 1661 tak, že poddaní měli se obraceti pra. 
videlně k úřadům krajským, jen v jistých případech k tribunálu r 

a spolu dodáno, že tribunál i z úřední povinnosti na ochran II 
utiskovaných poddaných má zakročiti. Pro Čechy cesta stížnosti 
upravena teprve 22. března 1680 odkazem sedláků k úřadům 
krajským. Patenty z roku 1717 (22. února pro Čechy, 2. září pro 
Moravu) ustanoven přesný postup instanční. Dle nich má sedlák 
nejprve obraceti se na vrchnost s prosbou o dobrotivou nápravu. 
Nedostalo~1i se mu jí, mohl teprve jíti na úřad krajský, v další 
instanci na místodržitelství (hejtmanství) a konečně na dvorskou 
kancelář. Zásady ty zdůrazněny v novém patentu z 27. ledna 
1738, kdy úřadům krajským nařízeno učiniti v případě stížnosti 
provisorní opatření na ochranu poddaných, současně pak při

dána místodržitelství komise pro privilegia a stížnosti pod
daných. Karel VI. zamýšlel tento patent zavésti i ve Slezsku, 
nedošlo však k tomu, patent pouze doporučen úřadům tamějším 
v případech pochybných. Marie Terezie zřídila ze svrchu uve
dených komisí (10. června 1748) zvláštní judicia delegata in 
causis subditorum s poddanskými advokáty. Na Moravě při tom 
zůstalo, v Čechách a na Opavsku později přenesena působnost 
poddanských advokátů na fiskální adjunkty. Roku 1753 (24. 
března) judicia delegata nahrazena konsessy in causis summi 
principis et commissorum, kde jednalo se krátce, sumárně. 

Krajské úřady přestaly býti první instancí ve stížnostech pod
daných a zůstaly obmezeny jen na vyšetřování stížností. Avšak 
již roku 1772 (24. srpna) starý pořad instancí zase obnoven, aj en 
nezjednaly-li instance administrativní nápravy, mohl se pod
daný obraceti na konsess. Také za Josefa I I. patentem z 1. září 
1781 cesta tato ponechána, působnost konsessu ještě obmezena. 
Vlastní spory poddanské patřily na pořad administrativní, vše 
ostatní, co nesouviselo přímo s nexus subditelae, na pořad 

soudní. Krajský úřad měl i o své újmě pátrati po protizákonných 
útiscích poddaných a pečovati o jich nápravu. 

Otázky osobních poměrů poddaných týká se patent JO
sefa I I. z 1. listopadu 1781, kterým se tělesná závislost či ne
volnictví odstraňuje. To znamenalo pro poddané svobodu stě
hovací, svobodnou volbu řemesla a studií, odstranění konsensu 
při sňatcích, kde stačilo od té doby jen ohlášení, dále zrušení 
služeb dvorských selských dětí (mimo sirotky), možnost zei-
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zování pozemků a zadlužení statku do dvou třetin a způsobilost 
procesní. Poddanství samo však zůstalo zachováno a nebylo ani 
občanským zákoníkem (1811) dotčeno. 

V letech 1769-70 jednáno se stavy českými také o otázce
vlastnického práva selských statků a dědického práva pod
daných. Dědické právo upraveno na základě tohoto jednál1í 
nejprve 1770 pro Čechy a zásady ty rozšířeny potom na MoravU' 
a Slezsko (1783). Intestátrií právo dědické rozšíře1)o tehdy až na 
desátý stupeň. K tomu pak dodáno ľ. 1787, že dědicem má býti 
vždy nejstarší syn. V otázce práva vlastnického doporučeno 
roku 1770 zakupování se sedláků. Za Josefa I I. právo zakoupe
ných rustikalistů stalo se vlastnictvím obmezeným činžemi a 
robotami. Právní postavení nezakoupených rustikalistů mělo, 

býti zlepšeno tím, že od roku 1784 právo jich stalo se dědičným,. 

což však po smrti Josefa I I. ihned zase odstraněno. 
Vrchnosti příslušela také původně veliká moc trestní nad 

poddanými, která teprve znenáhla obmezována. Nejprve pa
tentem z r. 1738 ustanoveno, že vrchnostenské zatčení a trestání 
poddaných nesmí býti na škodu životu, zdraví a výdělku jejich. 
Souhlas krajského úřadu žádal se k odevzdání do trestnice (1769) 
a k odnětí statku (1770). Později (1775 a 1781) snažil se stát _ 
upraviti pravomoc tu proti zneužívání tím, že trest mohl býti 
uložen pouze po řádném slyšení na úřadě hospodářském a také· 
způsob trestu podrobně byl předepsán. 

Co se robot týče, ustanoveno pat. 28. června 1680 pro Čechy, 
že maximální robota smí obsahovati tři dny v týdnu mimo seno
seč a žně a stejná zásada rozšířena i na Moravu 26. května 1713, 
a potvrzena znovu i novými patenty z ľ. 1717 (22. února pro
Če.chy, 7. září pro Moravu) a 1738 (27. ledna pro Čechy i Moravu)._ 
V době senoseči, osevu a žní mohly vrchnosti žádati i mimo .. 
řádnou robotu třebas po všechny dny v týdnu mimo neděli (a do-
16 hodin denně). Ve Slezsku bylo maximum roboty stanoveno
jen pro Horní Slezsko starými řády ze XVI. století, na které s~ 
odvolával řád z roku 1652, a které zvykově i v Dolním Slezsku 
byly v užívánÍ. - Za Marie Terezie ulehčeno břemeno selské 
zavedením katastru tereziánského po roce 1748, kde i duchovní 
a šlechtická půda zatížena, hlavně však reformami urbariálnímL 
Nejprve zřízena r. 1768 urbární komise pro Slezsko, kde vydán 
pak na základě její práce patent z 6. července 1771. Vyměřování 

3* 
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' povinností dálo ,se tam od té doby urbáři resp. smlouvami a 
patent sám jednalo způsobu a podmínkách plnění. V Čechách 
a na Mora ve však byl tento vzor opuštěn. Patenty z r. 1775 
(13. srpna pro Čechy, a 7. září pro Moravu) stanoven byl poměr 
roboty ke kontribuci a to tak, že pro ruční robotu bylo upraveno 
7 tříd"od 13 dnů v roce až do 3 dnů v témdni, a pro tažní (po
čínající při 91

/ 2 zl. dan,ě) 4 třídy po třech dnech v témdni a s 1-4 
kusy dobytka, PřI tom však zachována byla poddaným volba 
mezi robotou dle dosavadního způsobu anebo novou. Za Jo
sefa I I. jeho katastrem, na němž se od r. 1785 pracovalo, měly 
býti od 10. února 1789 vůbec nahrazeny všechny dávky peně
žitou dávkou z hrubého výnosu 177/ 9%' a poddaným zůstalo 
volno, buď aby přijali tuto dávku peněžitou, anebo aby si na 
určitý čas místo toho s vrchností smluvili ponechání dosavadní 
roboty a bývalých dávek. Spolu s josefinským katastrem od
volána za Leopolda 11. i tato změna, zavedeny zásady z roku 
1775 a poddaným doporučován výkup z robot. 

Žid é drželi se za války Ferdinanda I I. a proto jim hned 
po české porážce 1623 práva jich potvrzena (později znova 1703, 
1708, 1719, na Moravě 1629, 1632, 1659, 1723). V Čechách udrželi 
si (1644) právo půjčovati na listy a registra alespoň do výše 
1000 zl. Průběhem XV I I. století počet židů vzrostl; téměř ve 
všech městech mívali židé několik domů nebo i celou ulici. 
Pražské židovské město mívalo tehdy kolem 300 domů. Proto 
zaveden pro židovské město 1703 pravidelný magistrát o 27 
,osobách. Na venku, kde bylo židů více, tvořili obce pod volenými , 
staršími na základě privilegií vrchností (Náchod). 

Na Moravě stavěla se proti židům hlavně královská města 
{1636), a také v žádném z nich, mimo Kyjov, není v této době 
židů trvale sídlících. Přicházeli tam však za obchodem, platíce 
zvláštní poplatky za vpuštění. Sídlili pouze v předměstích za 
branami. Zato hojně židů bylo v městech vrchnostenských (Kro
měříž). K roku 1650 židé neobyčejně se rozmohli, takže sněm se 
usnesl, že židé mají sídliti jen tam, kde byli r. 1618 aneb kde 
pozdějI dostali výslovné povolení. Na Moravu přicházeli židé 
mnoho zvláště z Ruska, tam utekli se většinou i židé z Vídně 
vypuzení (1670). Proto stanoven nový rozhodující rok 1657 
{r. 1681) a v 1. 1725-7 provedena tam konskripce židů, a spolu 
zavedeny zvláštní ulice a čtvrti židovské tam, kde dosud nebyly. 
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stavové bránili se proti židům tím, že vylučovali je z různých 
práv, tak nájmu cla, mýta a statků (1637 a 1681). Moravští židé 
měli své centrum v Mikulově, kde sídlil zemský rabín a volení 
starší. 

Ve Slezsku by li židé hlavně v částech slovanských a tu-roz
mohli se po válce třicetileté velmi značně. Největší osady jejich 
byly v Hlohově a Bělé (ZUlz). Roku 1725 zakázán jim v Horním 
Slezsku pacht pozemků, výslovně však povolen nájem kořalen. 
Z Nisska roku 1656 vůbec vypuzeni. Ve Vratislavi nebyli, sídlili 
však hojně na panstvích okolních. Za obchodem přicházeli na 
čas do města, od r. 1635 povolováno jim sídliti v předměstích, 
takže záhy vznikly tu značné osa'dy židovské. 

Dvorským dekretem z r. 1726 zavedena pro židy v českém 
státě zásada, že jen nejstarší syn se smí ženiti a po smrti svého 
otce dostává jeho místo, ostatní musí zůstati svobodní anebo 
nalézti si někde jinde místo uprázdněné. 

Marie Terezie byla židům velmi nepřízniva. R. 1744 měli 
opustiti Prahu, Brno a Olomouc, a roku 1745 země české vůbec. 
K poslednímu nedošlo z důvodů finančních. Zato vydána jim 
1752 norma kontribuční a téhož roku generální řád policejní. Na 
základě toho zavedeny v zemi komise pro židovské kontribucní 
a policejní věci. Jinak samospráva židů zůstala. Na Moravě or
ganisace zemská (zemský rabí) doplněna zřízením tří krajů, 

z nichž každý volil dva starší zemské. V druhé polovici vlády 
Marie Terezie povolen židům i úvěr hypotekární (židovské kva
terny u desk moravských od 1766). 

Za Josefa I I. židé dostali velmi mnoho výhod. Odstraněn byl 
tehdy jich zvláštní oděv. Povoleny jim zvlá1štní židovské školy, 
a kde jich nebylo, přístup židovských dětí do křesťanských škol 
(i středních a vysokých). Dovoleno jim zabývati se rolnictvím, 
obchodem, průmyslem i řemeslem, ano bylo přiznáno jim i právo 
držby (ne vlastnické) nemovitostí. Jargon židovský však byl 
všude vyloučen. R. 1787 bylo nařízeno židům, aby přijali pří
j mení, kterých dosud neměli. Roku 1797 byla zvláštním řádem 
Františka I. potvrzena židům pražským jich samospráva. Na 
venku v Čechách připojeni by li židé k obci nebo vrchnosti, kde 
bydlili, a směli míti jen svého rabína a starostu synagogy. Na 
Moravě naproti tomu roku 1798 vyloučeni jsou vůbec z krá· 
lovských měst severní Moravy a některých částí Karpat na Uhry 
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hraničících, v ostatn(zemi však organisováno 52 samostatných 
obcí židovských. V platnosti zůstalo všude i nadole staré ob
mezení počtu židů a jich sňatků. 

§ 4. Poměry národnostní. 

Srov. II. § 44. - Ni e der I e, Slovamký svět, 1909. - Ni e der I e
Hý b I, Národopisný vývoj říše rak.~uher., Čes. Pol. 1., 1906. - Š a fa ř í k, 
Slovanský národopis) 3. vyd. 1849. - Han s I i k, Kulturgeographie der 
deutsch-slavi.3chen Sprachgrenze, Vierteljahrsch. Soc. u. W. G. VIII. - M a I Ý 
Naše znovuzrození I.-VI. 1880.-4. - Den i s, I. d. I. - P r a v d o m i I, 
Češi a Němci v Čechách, 1900 a 1904. - Pel zel, Geschichte der Oeutschen 
u. ihrer Sprache in Bohmen 1790. - Se h m a i f u s s, Die Oeutschen in 
Bohmen, 1851. - D' E I \' e r t, Zur Geschichte des Oeutschtums in Oest.-Ulg., 
H. S. XXVI. - B e n de I, Die Oeutschen in Bóhmen, Maehren u Schlesien 
1884-5_ - Š o I c, Národnost a její význam v životě veřejném, 1881. ~ 
And r é e, Tschechische Oange, 1872. - K a p r a s, Přehled vývoje české ja
zykové otázky, 1910; K otázce české úřední řeči, Pokrok rev. IV.; Český úřední 
jazyk ve Slezsku, 1909; Historický vývoj jazykové otázky dezské, O Slezsku a 
Ostravsku, 1912; Vláda úřední češtiny na Těšínsku, Slav. list sletu sok. v Mor. 
Ostravě, 1903; Mapa poněmčování zemí koruny české, 2. vyd. 1919; Těšínsko 
součástí čes. státu, Mor.-slez. sbor. 1918, z\. 1. ot. dvě vyd. 1916, též angl. 1919; 
Pruské Horní Slezsko a český stát, Mor.-slez. sbor. 1919, otisk 19J9, 
angl. i franc. 1919; Odcizené části českého státu 1918 (sborník několika članků 
zvl. Kubín, Bašta, Veit, Klac~ Páta); Z historie národnostních proměn v Oeutsch
bohmen, v Čes. živlu v O. 8.-ot. z Neodvislosti 1918. Češi a Němci v Se
beurčení a Oeutsch- B. ot. z Národa 1918. - K oer!1 e r, Národnostní a jazyková 
otázka v Předlitavsku, Čes.-Pol. I.--} 906. - H e ro 1 d, O čes. řeči úřední, 1909.
F i s che I, Oas oest. Sprachenrecht, 2. vyd., 1910.; Die Kodifikationsgeschichte 
des § 13. a G. O., Stud. z. oest. Rechtsg., 1906. - G ti r tl e r, Die Volks
zahlungen Maria Theresia u. josef II. 1753-90, 1909. - Bll r i a n, Český 
jazyk ve vojenské akad. v Nov. Městě za Vídní, Č. Č. M. 1844. - G r a f 
T hu n, Der Slavismus in Bohmen, 1845. - Worte eines Čechen veranlasst 
durch d. G. Thun BroschUre: O. Sl. in 8. 1845. - Der Sprachenkampf in 
Oesterreich, 1845. - M a s ary k, Česká otázka, 1895. 2. vyd., 1908. -
K a i z I, České myšlenky, 3. vyd. 1896. - V I č e k, Dějiny české literatury 
1.-11.,1893.-1914. - Literatura česká XIX. stol., I.-IV., 1903-11 (2. vyd. od 
1911). - S ke n e, Entstehl.ll1g und Entwickelung der slawisch-nationalen Be
wegung in 8. u. M., 1893. - Ad á m e k, Doba poroby a vzkřísení, 1878; 
Z osmnáctého věku 1.-11., 1911-2; Znašídoby I.-IV., 1886-1890. - Fr o zý n
P I ze ň s ký, Obroviště Marianského atlanta, 1703. - Sed I á č e k, Histo
rický přehled národnostních poměrů v Čechách, Ottův Slovník VI. -- Vo j
t Í šek, Poměry národnostní v Čechách, Česká demokracie, 1917; Německá 
národnost v Čechách, 1917; Poněmčení měst v "Oeutschbohmen", v Sebe:
určení a "O. B. '> otisk z Národa, 1919. - O vo ř á k, Změny národnostní 
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hranice v Čechách od pol. XVIII. stJ!., tamtéž 1919. - O tl n der, Rozh rani 
mezi Čechy a Němci v Čechách, Č. Č. M. 1843 a 1844. -- Ma ch á č e k, Po
němčování Čech a Moravy, 1919. - S I a v í k, O popisu Čech po třicetileté 
válce, Zp. zem. arch. III.; Morava a její obvody ve Slezsku po válce třicetileté 
1892; Stav národnosti české a německé na Moravě r. 1771, Č. M. M. XXI.; 
Která města na Moravě změnila národnost v posledních 200 letech nejvíce 
t. XVI.; Z~ěny národnostní v Rak. Slezsku, 1771-1890, t. XXI.; NěmeckÝ 

, {)strov u Utovle a Brodku, t. XV I. - Bol z a no, Ueber das Verhaltnb der 
b-:iden Volksstamme in Bohmen, 1849. - R i eg e r, Z germanisačního úsilí 
XVIII. věku, 03věta 1887; Návrh na povznesení jazyka českého 1753 t.1897· 
obé také Drobné spi'3y I. - Bac hrna n n, Ein bohmischer Ausgleich unte; 
josef I. u. Kari VI., Deutsche Arb. IV., O. EinfUhrung u. Geltung der inneren 
deutschen Amtssprache in Bohmen, 1908. - L ó w e n bac h, Die Sprachen
fľag~ b-;i den G-;ri:hten in 8., 1908. - Pe k a ř, Naše šlechta a jazyk český 
v XVIII. s!., ~. C. H. XX. - S met a n a, Pomůcka k národopisné mapě 
král. čes., C. C. M .. 1843. - W i nt e r, Začátky germanisace našich měst, 
Zvon 1908. - Tel g e, Akta k děj. národ. boje v Praze, Č. SP. pře st. X. -
Čip e r a, Národnostní poměry v Plzni v minulosti a přítom~osti 1909. _ 
Fe I i x, Ob-;r das Vordringen des deutsch. Elementes bei Pi!sen in~ XV I I. j., 
Mi!. v. G. D. 8.~ J.~ - N o vo t n ý, Boj o český jazyk v kostele a ve škole 
v C. Krumlově, C. C. M. 1910. - S chm i d t, Německé kolonie na Slánsku 
Dbzor Slánský IV. - K I i m e s c h, Z. Ge~ch. der deutsch. Sprachinsel vo~ 
Neuhau3 tl. Neubhtritz, t. XXVIII. - Štl ber t, Národnostní poměry na 
Bilínsku v r. 1652-1713, Menš. obzor X.; Národnostní proměny v býval. kraji 
litoměřickém za posl. 150 let~ Menš. revue I 1.; Národnostní proměny v býv. 
kraji žateckém, t. II.; Poněmčen í Úštěcka, t. II.; vývoj a život českých 
menš in, 1908-9, (se spolupracovníky) České menšiny v severovýchodních a 
východnich Čechách, 1910.; Šest podrobných národnostních map oblasti Ná
rodní tednoty Severočeské, 1911. - Hub k a, Naše menšiny na českém jihu, 
1900; Cechové v Dolních Rakousích, 1901. - B o uch a I, PoněmčenUarních 
osad Zahořanské a Křešické u Litoměřic, Sborník hist. kro IV. - Ti e. f t r .u n k, 
O poměru české řeči k německé v Litoměřicích od začátku XVI. st., Č. Č. M. 
XLVIII. - Bar e š, O živlu německém v MI. Boleslavi, Pam. arch. XIX. -
R e s s e I, Die Volk'3zahlung3crg~bni'3se im Iser-jeschkengau 1780-1910, Mit. 
V. jeschken u. Is erg. V. - Die deutschen Colonien der chem. Staatsdomane 
Pardubitz, Mit. V. G. O. 8. III. - L o ser t h, Zur GeEchichte des Landskroner 
Teiles der SCho:1h~ng3tler SprachinseI, t. XXVII. - Ba č k o v s k ý, K dě
jinám stolice jazyka čes. při pražské universitě, 1889. - K r a u s, Pražské ča
sopisy 1770-4,1910. - K tl b í n, Čechové kladští, Nová čes. revue II.; Lido
mluva Čechů kladských~ 1913. - K o ř i s t k a, Die Markgrafschaft Maehren 
tl. H~rzogthum Schle5ien, 1861. - Hel d, Oas deutsche Sprachgebiet von 
Maehren u. SChlesien, 2. vyd. 1896. - B o h á č, vývoj jazykové hranice na 
Moravě, Prog. r. Uher. Brod 1907 á 1908. - Š e m ber a, jakou zkázu vzal 
jazyk český od časů kard. z Oietrichsteina při mans. soudě kroměřížském 
Č . M. M. III.; Obyvatelstvo české a německé na Moravě, 1873.; O Slovanech 
v Dolních Rakousích, Č. Č. M. 1844 a 5; jazyk moravský v~Pruském Slezsku, 
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t. 1842. - R y pá č e k, Jazyk český na radnici brněnské 1700, Č. M. M. 
XXII. - G los, Z kulturní minulosti Olomouce, Mor. Slez. Revue IX. _ 
S ch wa b, Beitrage zurmaehrischen Siedlungsgeschichte, Z. d. V. G. Maehrens 
xv. - Bár t a - Z a hra de c k ý, Německý ostrov brněnský, Menš. reVlIe 
I.; Brno, Menš. rev. I I. - Ha we I k a, Die Besiedelung .des Bezirkes Stern
berg, t. I I. - Bar t och a, Čeština na bývalé universitě a stavov. akademii 
v Olomouci, 1905. - Vol f, Pronásledování panslavismu na Moravě 1842-3, 
Č. Č. M. 1912. - PIe s ing e r, Mapa [národno3tní] Moravy a Slezska , 1906 _ 
Ch Y t i I, Národnostní mapa Moravy, 1907. (s úvodem). - Jeh, České obce 
v bývalé župě vitorazské v Dolních Rakousich, Menš. revue I I. - R i c e k . 
Niederoesterreich im Zeitalter der Reformation, Deutsche Erde 1913. - P r a
s e k, Čeština v Opavsku 1877. - Vy hl í d a I, Naše Slezsko, 1900; Čechové' 
v pruském Slezsku, 1900. - P a v I i k, Ku germanisaci Brumovic, Věst. Mat . 
Op. XIV. - Tet zn e r, Die Slawen in Deutschland, 1902. - Par t s c ht 
SChlcsien, 1896. - Nit s ch ke, Schlesien bleibt deutsch, 1904. - Hi c k
m a n n, Sprachenatlas, Ein Beitrag zur Nationalitaten- u. Sprachenfrage in 
Oest.-Ung. b. E. - Z í b r t , Bibliografie II. 6584-621. 

Od války třicetileté národnostní poměry v českých zemích 
se začínají měniti velmi rychle v neprospěch české národnosti. 
Konfiskace pobělohorská a ještě více pozdější waldsteinská a 
trčkovská zbavuje značnou část domácí šlechty statků a převádí 
je na šlechtické rody cizí. Vystěhování pro;náboženství a zhoubná 
válka třicetiletá vylidňují města a venkov, kam přicházejí ně
mečtí řemeslníci a němečtí sedláci z Rakous, Bavor a Švábska. 
Mezi nově příchozí šlechtou poněmčují se i domácí rody tak, že 
koncem XV I I. a začátkem XV I I I. století němčiná převládá v ro 
dinách šlechtických. Ve městech a na venkově . německý živel 
udržel se a opanoval jen tam, kde přímo souvisel buď s německým 
územím, · anebo s většími ostrovy. Jinde ještě průběhem XV I I. 
století se počeštil, jako se tomu stalo na Slánsku. Spíše trvaly 
menšiny německé ve městech českých , kde posíleny později n ě 
meckým úřadoVáním (Mladá Boleslav) a germanisací škol pro
vedenou v době osvíceného absolutismu. V té době nastal nový, 
poslední větší přesun v neprospěch české hranice národnostn í 
poněmčením některých krajů. Naproti tomu i tu německé ko
lonie, zakládané v důsledku raabovského systému v českých 
krajích se dosti rychle počeštily (na př. 13 vsí na panství par
dubském 1778-80; některe vsi na panství rožmitálském aj .). 

Hlavní změny národnostní hranice v Č ech ách v XVI L 
stol. jsou asi tyto: Na Broumovsku byly změny jen nepatrné,. 
na příklad poněmčen Starkov. Zato poněmčeno tehdy okolí 
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Trutnova i s městem samým a k Liberecku př ipojeny Hodkovice. 
Mnoho se změnilo na Labi. Od Střekova postoupili Němci k Li
bochovanům, Litoměřic však nedošli, tam se proti nim ještě 

pevně hájili. Zato na pravém břehu Labe zabrali Němci Levín, 
Li běšice , Úštěk, Štětí, Housku a Dubou a dosáhli až Liběchova. 
Na levém pak břehu Labe poněmč-eno Bi1insko, ač město Bi1ina 
samo dlouho vzdorovalo, stejně jako město Žatec, s nímž zabráno 
i žatecké okolí a část Postoloprtska. Na západě Čech německým 
se st.al zbytek Podbořanska, dále lluticko, Bor, Přimda, Ronš
perk, Hostouň a Horšův Týn, třebas všude bylo tu ještě dost 
Čechů mezi Němci. Na Šumavě poněmčen Vimperk, Krumlova 
Kaplice, kdežto Prachatice nabyly rázu smíšeného. Z ostrovů 
zesíleny zvláště budějovický a landškrounský, kde i město 

Landškloun dostalo němec1(y ráz. Hranici národnostní kolem 
roku 1700 dobře nám popsal Frozýn Plzeňský v Obrovišti Ma
rianského Atlanta, jak ji sám prošel. 

V první polovici XV II I. století rozšířeno ještě Trutnovsko 
poněmčením Žírecka, jakož i okolí H05tinného a Vrchlabí. Ně
mecký poloostrov na pravém břehu Labe posunul se dále na vý
chod přes Dohsy, Bezděz a Kuří Vody. Na západě zabrali Němci 
zbývajíCÍ část Postoloprtska, Jesenicko a okolí Stříbra. Na 
Šumavě staly se ·německými Všeruby a Prachatice. Tehdy také 
Olešnice a Rokytnice v Orlických horách poněmčeny. Posledrd 
velký přesun v neprospěch Čechů nastal poněmčením Litoměřic 
asi v polovici XV I I I. věku. 

Tak okraje německé zesílily a zasáhly hlouběji do země. 

Některé spojeny doh .ť omady, takže utvořeny německé pásy: 
t rutnovský, liberecko-chebský, jihočeský a orlický, mimo to 
ostrovy budějovický, jihlavský a lar. dškrounský. V druhé po
lovici XV I I I. věku však přestaly již ponenáhlu pi'tsobiti všechny 
dosavadní příčiny poněmčování a proto další postup německý 
usta1. Změny 1 ktet é koncem XV II I. a v první polovici X IX. sto
letí nastaly; jsou ce!kem menší a týkají se pouze jednotlivých 
v SÍ, neboť národnostní hranice nevytvořila se u nás jako něco 
zcela pevného, nýbrž podléhala i potom ~měnám, třebas menším. 

S rozvojem průmyslu v pohraničním pruhu a rO.lkvětem 
h nědoúhelné pánve severočeské patrno jest nové vnikání českých 
ž i vlů do zněmčeného území, kde se všude by ly udržely staro -

. usedlé zbytky české, které nyní novým přílivem jsou zesilovány. 
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Největšího významu to nabylo na Mostecku, kde tím vražen 
klín do liberecko-chebského pruhu, a připravováno jeho rozložení 
na západní (\ východl1Í část. Z této doby dosti podrobně popsal 
hranici Dundr. 

K českému území v Čechách dlužno přil_ ojiti české území 
v K I a d s h u, které v té době poněmčedm okolí Levína ob
mezeno na II vsí českého koutku (zvl. Stroužné, Čermná, Slané, 
Chudoba), a zbytek vsí českých v starém Vitorazsku v Dolních 
Rakous~ch (zvl. Rabšach , Švarzbach, Kundšachy, Německé, Ha
lámky), jak se tam tehdy zúžilo české území poněmčením okolí 
Ličova. 

Na Moravě není tak význačných a hluboko do Lemě saha
jících přesunů v tranici národnostní a tak celkový poměr obou 
národností příliš se nezměnil: a přece Morava průběhem XV I I. 
~ XVIII. století nabyla ještě němečtějšího rázu, nežli měly tehdy 
Cechy. a také v stol. X IX. si ho udržovala. Příčina toho jest 
v četných německých ostrovech a poněmče!ých m~stech. Města 
česká na Moravě většinou v rovině otevřené položená l.trpěla 
totiž průběhem války třicetileté více, nežli německá v horách 
položená, a úbytek jejich obyvatel nahrazován Němci. Tím po
ložen základ k německým menšinám, které později za příznivých 
pro ně politických poměrtt strhly Ila sebe vládu v městě . Koncem 
XV I L stol etí zvláště se usadila německá menšina v Uničově , , 
Usově, Zábřehu a Miroslavi. Ostatně i v XIX. století stal se ne-
teden přesun v městech v náš neprospěch.R . 1771 jsou ještě české : 
Zillochovice, Hodonín, Břeclav; Morav:,ký Krumlov, Uherské 
Hradiště, Uherský Brod, Kyjov, Jevíčko, Trnávka, Hranice, 
Lipník, Místek, Příbor i Moravská Ostrava. Staré ostrovy ně
mecké vesměs zesílily. Jen Jihlavský, ač v XV I I. století zesílen, 
nelišil se roku 1771 mnoho od nynějšího stavu. Ostrov jižně od 
Brna v XVI I. století posunul hranici až přes Tuřany a Žilošice. 
Rovněž vyškovský ostrov v téže době rozmnožen. Nové ostrovy 
vytvořily se v XV I I. století kolem Litovle a Brodku, z nich však 
Htovelský zase rychle se trolil. Ostrov třebovsko-svítavský Vy
kazuje v XV I I. stol. změny poněmčením Mohelnice a Březové 
a také v XV I I 1. století několik osad mu přibylo . Zábřeh byl ješt ě 
roku 1771 převahou český , a teprve po této době poněmčen, čímž 
vznikl malý ostrůvek oddělený úzkou českou šíjí od ostrovu svi.-
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tavského. Olomoucký ostrov býval v této době menší nežli jest 
dnes, zabíraje pou;:.e jihozápadní část dnešního. 

Také v souvislém území německém na severu a jihu Moravy 
nastaly změny. Jižni hranice u českého pomezí přesunula se v ne
prospěch český v XVII. století poněmčením Slavonic a v XVII I. 
stol. Č. Rudolce. Západně od Znojma sahali Češi k Dyji. Avšak 
v XV I I I. stol. poněmčením Podmola a částí severozápadně odtud 
spojeny oba jižní německé pásy v jeden. Východně od Znojma 
získali Němci na jihu nejvíce. V XV I l. století zabrali Posto
měřice, Pohořelice a Mikulov, jakož i celou krajinu mezi těmito 
místy, V XVIII stol. připojili k tomu ještě Hoštěradice, Mi~ 
roslav, Židlochovice, Hustopec a Lednici. Břeclav byla ještě 
177 1 česká . 

Větší a důležité změny staly se uprostřed severní národnostní 
hranice. Tu Němci z hor v XV I I. století osadili a poněmčili nej
-prve vsi kolem Šternberku. Hranice však šla stále tak, že ně
meckými byly jen Šumberk a Šternberk. Dále poněmčen tehdy 
Podštát, Fulnek a Nový Jičín. Města Úsov i Uničov byla v XVII. 
století česká s německými menšinami. Roku 1771 jest Uničov 

již německý, Úsov ještě smíšený s německou převahou. Současně 
s oběma městy pon'ěmčena tu i řada okoli1ích vsí a tím vytvořen 
poloostrov úzkou šíjí českou oddělený od ostrova svitavského 
II Mohelnice. Na severu pak poněmčen v XV II I. století Šilperk. 

K českému území moravskému připojují s,e také v této době 
české osady v Dolních Rakousích po pravém břehu Moravy až 
k Suchým Krůtám (Pošt orná, Hlohovec, Ranšpurk, Lingeršdorf, 
Pří1epy, Cáhnov). - V jižním území německém beze změny · 
u držel se chorvatský ostrov na drnoholeckém panství (Prerava, 
Gutfj eld, Frelj ešdorf). 

Největší změny nastaly v úředním jazyku. Namístě samo
vlády češtiny zavedena Obnovenými zřízeními pro Čechy i pro 
Moravu rovnoprávnost němčiny s češtinou . Na Moravě ji sta
vové u zemského soude ihned neprovedli, nýbrž nějakou dobu 
pouze přijímati německé žalob y a nálezy o nich vydiva1i české, 
pr oto jim 1656 nařízeno vydávati nálezy vždy v řeči žaloby. 
Záhy však se ukazovalo, že princip rovnoprávnosti má platiti 
jen pokud možno ve styku se stranami, jazykem úředním uvnitř 
úřadu (vnitřním) měl býti jazyk německý. Nařízeno tak nejprve 
moravskému tribunálu 1639 a potom pražskému apebčnímu 
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soudu 1644. Poněvadž však styk se stranami byl stále ještě pře
vahou český, musili úředmd vesměs znáti jazyky oba. V dalším 
vývoji držela se čeština v Čechách houževnatěji nežli na Moravě. 
V Čechách celá berní role z roku 1654 (mimo několik málo 
panství) a podobně ;evisitace z roku 1670-82 jsou ceské, ~a 
Moravě r.. 1667 jen málokterá vrchnost podává české přiznáLIÍ 

berní. Styk českého místodržitelstvÍ s českou dvorskou kan
celáří jest český alespoň v některých věcech (obnova kraj. 
hejtmanů), na Moravě hejtmanství s touže kanceláří dopisuje si 
jen německy. Proto také akta z kanceláře pro Čechy až do Maríe 
Terezie pořáde ještě alespoň v některých otázkách vydávala se 
česky, pro Moravu jen německy. U zemského a dvorského soudu 
i desk pražských čeština dlouho se drží, na Moravě mizí asi 1690 
od soudu zemského, 1730 z desko Publikace patentů dála se 
v českém státě přece však převážnou měrou také česky. Také 
u lenního soudu kroměřížského ubývalo češtiny v druhé polovici 
XVI I. století, takže zůstala jen česká forma v čele soudního 
zápisu, jinak však vše bylo německé. Ve městech úřadovalo se 
v českých krajinách česky, německy jen dle potřeby. Německá 
města se však také češtině neuzavírala, i Brno psalo českým 
městům česky. 

Vládou Marie Terezie a Josefa I I. nastává nový veliký obrat. 
Osvícený absolutismus chtěl míti v centralisované říši jen jediný 
národ, a poněvadž ho dosud nebylo, měl býti takový pomocí 
škol vytvořen. Reformy školské provedené v letech 1770 a násle
dujících bylo použito k poněmčení školství. Poněmčeny školy 
hlavní, gymnasia i university. Čeština držela se pouze ve školách 
triviálních, jednak pro nedostatek učitelů němčiny znalých, 
jednak pro nemožnost české děti venkovské ihned německy Vy
učovati. Pro tyto školy bylo třeba vyda ti i české učebf1ice. 

Školská tendence germanisačni jest celkem stejně patrna u Marie 
Terezie i u Josefa I I. Josef I I. však jasněji ještě nežli jeho matka 
projevoval vůli zavésti německou státní řeč ve všech svých 
zemích. Ke skutečnému zavedení němčiny jako státní řečí ně
jakým zákonem 11ebo nařízením však nedošlo. Fakticky zvláště 
úřednictvo němčina zavádělo. Jak postupem reforem správních 
vnikal živel byrokratický do úřadů, tak mizela z nich čeština . 

Osvícený absolutismus žádal však přece od svého úřednictva, 
aby znalo jazyk obyvate!~tva; lišeno proto v úřadech úřednictvo 
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německé a utrakvistické (dle tehdejšího označení nacionalistické) 
a Marie Terezie i Josef I I. nejednou ~důraznili, že úředník mUl:lÍ 
uměti vyhověti obyvatelstvu v jeho jazyku. V Čechách jen na 
Loketsku, Žatecku a L~toměřicku připouštělo se úřednictvo ně
mecké, ale i tam úřadovalo se také česky. Základní princip osví
ceného absolutismu vtělen pak do § 13. josefínského řádu soud
ního~ kterým dovoleno stranám i jich zástupcům užívati při 

soudě jazyka v zemi obvyklého. Jak ukazují prameny soudobé, 
nutno vykládali ustanovení toto slovně, a není správný německý 
výklad .vynalezený v druhé polovici XIX. stoled, že jazykem 
zemským byla tehdy jen němčina, anebo že jde pouze o řeč 
v obvodě soudním obvyklou. K starému správnému výkladu 
ustanovení Josefova zákoníku možno uvésti zvláště dva doklady. 
Soud apelační pražský nalezl roku 1803, že žalobci jest volno 
podati svoji žalobu v řeči v zemi stejně obvyklé, v německé a 
v česl(é . . A když jednalo se o zřizování tlumočníků pro cizí řeči, , 
chtěl chebský soud ustanoviti také českého tlumočníka; apelační 
soud však 1836 ustanovem to zavrhl, poněvadž česká řeč jest 
řečí zemskou a soudní. 

A přece čeština mizela z úřadů čím dále tím více. Zrušením 
české kanceláře přestává čeština v centrálních úřadech. Jen il.ě
jakou krátkou dobu vyskytuje se tu a tam ještě u nejvyššího 
soudního místa. Reformami soudů mizí od soudu zemského a 
desk, reformami magistrátů z úřadování městského. 

Za absolltismu policejního hrot germanisační částečně již 
zlomen, zvláště ve školství, kde poskytnuta češtině přece nějaká 
práva. V úřadech však trvá stará germanisace ' prováděná více 
úředníky nežli vládou. Nejedním rozkazem zdůrazněna nutnost 
úřední češtiny, přes to ustanovení těch úřady samými ne
dbáno. Zvláště v městském úřadování a v městs kých knihách 
jest jasný další postup němčiny. Češtinu nechali si dosud formálně 
stavové (sněmy, korunování), obmezeně užívá se jí ve správě 
měst s obyvatelstvem českým a největší měrou ve styku s oby
vatelstvem selským, které stalo se hlavním a skoro jediným 
nositelem české národnosti. 

Na Kr n o v s k u ještě 1632 kníže sliboval z kanceláře své 
vydávati listy české, avšak v následujících letech znalost češtiny 
tak upadla, 'že stavové sami zavedli v polovici XVII. století (po 

. 1662) němčinu. Na O p a v s k u sta vo'vé drželi se češtiny, jen 
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Výjimečně připuštěna po roce 1673 němčina pro osoby češtiny 
neznalé, větší měrou němčina zaváděna teprve po roce 1727. 
Z měst Krnova Hlubčice byly německé, Opava byla sice pře
vahou německá, avšak byla v ní silná menšina česká, která si 
udržovala češtinu ve škole i v kostele, a město nevyhýbalo se 
také českému úřadování. Menší města (Hlučín, Benešov, Chře
novice, Klimkovice) úřadovala vesměs česky. V XV I I. věku 

poněmčen pás vsí severně od Hlubčic a od Krnova k Deštné, 
jakož i okolí Vítkova, Oder i Bílovce i s městy samými. V XVI I I. 
století germanisaci propadly vsi jižně od Hlubčic a ostrůvek Ketř. 

. S 1 e z s k o jako celek jest zemí převahou německou, kde 
kvete tehdy německá literatura. Přes to trvá věd::>mí, že 
jsou ve Slezsku i Slované. Henel ~e své Silografii (1613) zmiňuj e 

se, že jsou tam vedle Poláků i Ceši. Poláci sahali v Olavsku, 
Břežsku i Vratislavsku na levý břeh Odry, dále šli až do Na
myslovska a Olešnicka. Celkem lze říci, že vystěhovalstvím pro 
náboženství v době pobělohorské utrpěla více část německá nežl i 
polská, a že řada německých klášterů byla dokonce polonisována. 
Horní Slezsko tvořilo i nadále oblast českou, souvisíc nej en 
svou úřední řečí, nýbrž i kulturou s českým živlem. Jeho oby
vatelstvo si také příslušnosti té bylo jasně vědomo, řada lid i 
z Horního Slezska zúčastnila se na české kulturní práci tehdejší 
velmi význačnou měrou, nejen z Těšínska, nýbrž i z Ratibořs~a. 

Slovanští obyvatelé Horního Slezska, mluvící přechodním dia
lektem česko-polským, byli v celém svém vývoji mnohem bližší 
ČechÍtm nežli Polákům. 

V centrálních úřadech slezských převládala napořád něm
čina. Úřady jednotlivých knížetství byly v Dolním Slezsku ně
mecké, v Horním vesměs čes1(é. Teprve v první polovici XV I I I. 
stol. začíná na Opolsku a Ratibořsku tu a tam užívati se němčiny, 

kdežto těšínská komora s němčinou začíná již v XVII. století, 
aby v ní v XVIII. nabyla vrchu. Také hornoslezská města 

užívají vesměs úřední češtiny. Německy od XVI. století úřa

dovalo Bílsko, v XVI I. století začali tak úřadovati i v Opolí a 
Krapkovicích. 

Podstatné změny nastaly v národnostních poměrech slez
ských ztrátou země na Prusko. Slovans1(é obyvatelstvo o1stou
pených částí Horního Slezska ztratilo svou oporu v čes1(ém živlu 
ostatním. Od té doby najednou jen slovanské obyvatelst vo 
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Pruského Opavska (k Pšt í ně a Bavorovu s městem Hlučínem 
a městečky Benešovem, Chřenovicemi a Soudicemi), poněvadž 
přísluší k olomoucké diecesi, udrželo si jasně vědomí své přísluš: 
!losti k Čechům, označujíc se za Moravce. Naproti tomu ostatm 
obyvatelé k Odře a za Odrou do hranit' polských vědomí to 
ztráceli, třebas ještě tu a tam najdeme označení jich za Mo
ravce. Převahou jmenují se Slezáky, a nechtějí míti ničeho 

s Poláky společného. Národního vědomí nemají vůbec. 
Čes1<:é úřadování laniklo připojením k Prusku naráz jak na 

Opolsko-RatibořskJ tak i na Opavsku. Čeština se držela jen ve 
škole a v kostele a to lépe na Opavs'cu, méně na Ratibořsku, 

kde velmi rychle mizela nahrazována vetšinou němčinou, něco 
málo i polšjnou. Kon.-.:em první poloviny XIX. století je to 
zvláště patrno. Tehdy vznikají vlivem dolů a průmyslu německé 
ostrovy, přicházl do části za Odrou polské dělnictvo, a také 
v Pruském Opavsku české území se zmenšuje a tříští na několik 
ostrovů. Přehled jeho pro rok 1842 podává Šembera. 

Nutno se také zmíniti, že v Pruském Slezsku jsou z doby 
Bedřicha I I. kolonie nekatolických Čechů (t. zv. husitské), kteří 
za Marie Terezie se pro víru vystěhovali a svou národnost až 
dodnes si uchovali. Jsou to osady v MilnsterberskJ, u Střelína, 
u Syčova a u Opolí. 

Na České SJezsko, zbylé českému státu, doléhá germanisace 
osvíceného absolutismu po roce 1740 těžší ještě měrou nežli na 
ostatní české země. Školy vyšší jsou tam poněmčeny a také 
začíná se na Slezsko patřiti jako na zemi německou (1786). 
Území české na Opavsku bylo tehdy ještě větší nežli dnes. Dle 
Slavíka roku 1771 změny týkají se hlavně severozápadního 
okraje. Tu byly na západní hranici Klokočov a Klokočůvky 

u Vítkova ještě smíšenými a připojovaly se k českému cípu z Mo
ravy sem vnikajícímu. Smíšenými byly na východní hranici 
Ratkov, Melč, Mladecko, Bratřikovice; českými byly Leskovec 
a Albrechtice, takže nynější ostrov kolem Březové souvisel 
s českým územím, a u Klimkovic by ly českýmj Butovice a smí
šenými ' Olbramovice. Opava měla značnou českou menšinu. 

Na Ttšínsku byl starý německý ostrov u Bílska. Jinak bylo 
obyvatelstvo těšínské slovanské. Zápas vedený v této době koná 
se jen mezi čestinou a němčinou. O po1štině není tu až do roku 
1848 valných zmínek. Lid se všude na Těšínsku oznacoval za 
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Moravce (tedy za Čecl1y), výslovně odmítal, že by byl Polákem. 
Literatury polské tu v podstatě nebylo, zato však v XVI i I. sto
letí několik mužů z Těšínska zúčastnilo sé na literatuře české. 

Školy;' a kostel jsou všude české, až na několik škol na hranicích 
Haliče, kde je zavedena polština. jen vídeňské vlády označovaly 
někdy slovanské obyvatelstvo Těší 1ska za Poláky (př. 1776), 
kteří jim byli příjemnější nežli živel český. Proto také vídeňský 
profesor statistiky Springer ve svém velkém díle Statistik des 
oest. K~iserstaates nezná Čechy ve Slezsku vůbec. Na Těšínsku 
o všem tom do roku 1848 však nevěděli. 

Také v Českém Slezsku ustupovala úřední čeština. Centrální 
úřady slezské byly zřízeny německy. Na Opavsku mizí čeština 
u zemského soudu začátkem, na Těšínsku koncem vlády Marie 
Terezie. Města těšínská (Skočov, Fryštát, Bohumín a Strumeň) 
úřadují od doby Marie Terezie, Těšín sám od začátku X IX. sto
letí německy. Čeština ve Slezsku se drží na venkově v kostelích 
a školách, ve vrchnostenském úřadování (urbáře, registra) pro 
selský lid, v patentech pro poddané, a částečně v městech , Klim
kovicích a Frýdku. 

Zatím kladou se v Čechách i na Moravě základy k novému 
národnímu životu českému. Hnutí má původně až do roku 1848 
ráz literární, jak ani za vlády policejního absolutismu nemohlo 
jinak býti. jeho centrum jest v Praze. Šlechta s ním sympatisuje 
a tyto sympatie (Chotek, Lev Thun, Kolovrat) chrání je před 
policií. Zakládá se Učená společnpst, Museum, Česká Matice, 
literární noviny. Mlhavému počátečnímu hnutí dává, Palacký 
určitý ráz. je nutno tvořit od základů novou českou společnost 
(1840 první český bál). Ozvukem pražského života národního 
jest i probuzení na Moravě, kde však šlechta směřující spíše 
k Vídni nepodporovala hnutí české jako v Čechách. Probuzení 
začalo na Moravě spíše z lidu (Fryčaj, Gallaš). Později vytvořuje 
se tu dvojí centrum, v Brně a Olomouci, z nichž však žádné ne
dosahuje významu pražského. Zůstává-li v celku hnutí na Mo
ravě daleko za oním v Čechách, není v Českém Slezsku probuze
ného uvědomění českého před rokem 1848 vůbec. 

Po době obran jazyka českého (PelcI '1775 tiskne' Balbínovu , 
Tham 1783 svou Obranu, Moravan Hanke 1783 Empfehlun~ 
der bohm. Sprache a j.) v letech čtyřicátých XIX. století jde 
o to, aby se češtině zjednalo také jisté pr~vo v úřadech. Lev 
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Thun (Augs. Allg. Z. 1844) prohlašuje nutnost zachování rov
nych práv češtiny s němčinou a jdsef Thun (Slavismus in B. 
1845) hájí tutéž tendenci, třebas jeho vývody nedošly na české 
straně plného souhlasu (Worte eines Čechen 1845). Požadavek 
provedení rovnoprávnosti jazykové dle Obnoveného zřízení jest 
v prvních českých programech (Bohmens Zukunft u. Oest. Po
litik 1844; Slovo v čas o vlastenectví 1845)! Pějí Se také první 
pokusy o sestavení platných jazykových předpisů ve prospěch 
češtiny. jsou to Kampelíkova "Práva naší řeči a národnosti" 
(tišt. 1845) a Strobachovo "O zákonním stavu českého jazyka" 
(ruk. 1846). 

§ 5. Svoboda náboženská. 

Srov. II. § 45. - L o es che, G~schichte des Protestantismus in Oester
reich, 1901; Von Toleranz zur ParWit, 1911; Von der Duldung zur Gleich
b~rechtigung, jahrb. Protestant. Oest., 1911; Die Oeschichtsschreibung Uber 
d 11 Protest. in O~st., G;isteswissenschaften, 1914; Luther, Melanchton u. Cal
vin in 02st.-Ungarn, 1909; Zur Gegenreformation in Schlesien 1.-11., 1915-16; 
Maria Theresias letzte Massnahmen gegen die Ketzer, Z. G. Maehrens, 1916.
S k a I s k ý, ZUl' Geschichte der evang. Kirchenverfassung in Oest., jahrb. 
Prote_stant. Oest. XVIII. - F ran k, Das Toleranzpatent Josef II., 1882. -
Rit t e r, Josef II. u. seine kirchlichen Reformen, 1.-11., 1867. - Hol ez 
k n ech t, Ursprung u. HerkuÍ1ft der Reformideen K. Josef I I. aut kirchlichem 
Oebiete, 1914. - Ho b z a, Poměr mezi státem a církví, 1909. - H e n ne r, 
Poměr mezi státem a církví v Rak., Če3ká Politika 1., 1906. - Kry š t ú f e k, 
Dějiny církve kato!. ve státech rakousko-uher. 1.-11., 1898-9. - B a I z e r, 
Hist. ust. 309. - H tl ber, Oest. R. G.227. - L u s chi n, Oest. R. G 418. 
- Pes c h .e k, Geschichte der G; genreformation in B., 1.-11., 2. vyd., 1850; 
Die bohmischen Exulanten in Sachsen, 1857. - Se h e b e c k, Geschichte der 
Oegenreformation in B., 1894. - Gin de I y, Die Gegenreformation in B., 
1894; Processierung der Haeretiker in B. unter KarI VL, 1887. - Cz e r .. 
w e n k a, Ge3chichte der evangel. Kirche in B., I.-IL, 1869~70. - Bíl e k, 
Reformace katolická, 1892; Gegenref. in den Bergstadten des Erzgebirges, 
1\1.. V. G. D. B. XXIII. - O poč e n s k ý, Protireformace v Čechách po bitvě 
na Bílé Hoře, 1914. - Rez e k, Dějiny prostonárodního hnutí náboženského 
vČ., 1887; ReIatio progressus in exstirpanda haeresi, Věst. sp. n. 1892;, Idea 
gubernationis ecclesiasticae z času kard. Harracha, t. 1893; Statistické výkazy 
o katolické reformaci v Čechách, Č. Č. M. 1891; Statistické výkazy o katolické 
reformaci na M. a v R. SL, Č. M. M. XVI. - Čel a k o v s k ý, Návrat emigrace 
,české, Osvěta 1873. - Pod 1 a h a, Dopisy reformační komise v Č.1627-9, 
1908; Z dějin katol. reformace v Č., Sborník hist. krouž. lL-IV.; Z dějin zápasu 
kato!. náb. s jinověrstvím, t. 1898. - Oe hm, Protokol reformační komise 
r. )628 v kraji Bechyňském, Práchenském a PIzenském, Věst. sp. n. 1897. -

K a~p~r_a s, Právni dějiny zemi koruny České. III. .( 
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l( o II man n, jednáni kardinála Harracha s dvorem cís. 1626-7, Č. Č. H. 
1898. - Fl é g I, Relace kard. Harracha o stavu pražské arcidiecése, Věst. 

Akad. 1914. - VoJ f, Soupis nekatolíků uprchlých z Čech 1735, Věst. sp. n. 
1907. - HeJ b i c h, Gesch. d. Gegenreformatiol1 in der Herrschaft Friedland, 
M. V. G. D. B. XXXIX. - L tl d v i k, Gegenreformation in l(arlsbad, Prog. 
g.l(arlovyVary, 1897. - G rad I, Reformation des Egerlandes, jahrb. Protest. 
Oest. XL-XIV.; zvl. 1891. - A I ber ti, Reformation u. Gegenreformation iOl 
Ascher Gebiet, t. XXVIL-VIII. - L u k á šek, Počátky evang. církve v Praze, 
1914. - Ad á m e k, Listiny k dějinám lidového hnutí náboženského J. 1911 ; 
Adamité na Hlinecku, Č. Č. M. 1897. - Lidové hnutí náboženské na Moravě 
v XVIIL-XIX. stol., Sel. A. X. - Hel f e r t, O t . řeč. blouznivcích nábo
ženských, Č. Č. M. 1877 a 79. - Š i mák, K původu a písemnictví čes. nábo
ženských blouznivců, Č. Č. M. 1919. - Br II c k n e rJ Colonie tl. Gottesdienste· 
bohm. Exulanten, N. Laus. Mag. V., VI., XXXVII. - B e h e n 11 - Se h wa r z
bac h, Geschichte d. Hussitenansiedlungen unter Friedrich II., bez data. -
U II man n, Die Vertreibungder Akatholiken aus M., H. S. IX.~D' E 1 ve r t , 
Die Gegenreformation in M. u. Oest. SchL, H. S. XXX. - D tl dá k, Bericht 
Uber die Dii:icese Olmlltz 1634, Archiv oest. G. XLII. - Ch o dll í č e k
K o v á ř, Z katolických missií na Moravě, Sborník hist. krouž. VI. - Bi e r
man n, Gesch. des Protestantismus in Oest. Schl. , 1897. - Z u k a I, Akten
stUcke . zur kathol. Gegenreformation im F. jaegerndorf, Z. G. K G. Gest. 
Schlesien V. - S c hul i g, Geschichte des Protest. in Hz. jaegerndorf, j ahrb. 
Protest. Oest. XIII. - S no p e k, K otázce katolické restaurace na Krnovsku, 
Čas. kat. duch. 1914. - Leh man n, Staat u. Kirche in Schlesien von der 
preuss. Besitzergreifung, Hist. Z. La Hist. Aufsatze 191 I . - S o f f ne r, Oesch. 
d. Reformation in Schl. I.-II., 1887-9. - And e r s, Gesch. der evangelischen 
l(irche in Schl., 2. vyd. 1886. - Z i eg I e r, Die Gegenreformation in Schl. , 
1888. - Me ye r, Zur Gesch. der Gegenr.eformation in Schl., Z. G. Schlesiens 
XXXVIII. - Se p pel t, Katholische Kirche in Schlesien, Schles. Landes
kunde 1913. - A r n o Id, Evangelische Kirche in Schl., t. 1913. - W ut t k e: 
Schl. vor der Besitzergreifung I I. 166. - G ľ II n h a gen , Gesch. Schl. JI. 
d. 1. - G o I I, Der Vertrag von Altranstaedt , 1879. - Z i v i e r , Zur Gesch. der 
evang. Kirche in Schl., Oberschlesien V.- Ha e hne I, Relation der in Oels
nischen Fllrstentumb 1683 gehaltenen l(irchenvisitation , Prcg. g. Oels 1911 , 
2, 4. - Rad d a, Urkundliche Beitrage zur Gesch. des Protestanti~mus im 
Hzg. Teschen, Materia1ien zur Gesch. d. Protest. im Hzg. Teschen, Prog. r. 
Teschen 1882, 1885. - Mi che jda, Dzieje kosciola ewalíg. w ksifJstwie 
Cieszynskiem, 1909. - Se h mi d t, Reformation u. Gegenrfformation in 
Bielitz, jahrb. Protest. Oest. XXVIII. - Z í b r t, Bibliografie: slezský akord 
N. 8057-75; protireformace- IV: 8613-905; exulanti N. 8906-9689, · . 

Ještě ve svém reversu z roku 1619 Ferdinand II. stvrzoval 
český majestát na svobodu náboženskou. Bitvou bělohorskou 
byl dosavadní vývoj svobody náboženské u nás zvrácen nadobro 
a otevřena cesta protireformaci. Postup její byl však jiný v Če
chách a na Moravě a jiný ve Slezsku. 

v Č ech á c 11 a n a M Ó r a ·v ě nejprve vypuzeni ka
zatelé bratrští a helvetští (1621), současně na Moravě vyhlazeni 
také novokřtěnci (1621), později sáhnuto leprve všude na pre
dikanty augsburské (1622-4) a zrušen svátek Husův (1622) svě
cený do té doby jako státní. jesuité dostati dozor nad škola mi ,a 
censuru knih, bylo odstraněno přijímání kalicha, dosud dovo
lené (1622). Nato provedena roku 1623-4 známými dragonádam 
zběžná obrácení měst královs1<ých i venkovského obyvatelstvai 
takže roku 1624 Čechy a Morava měly již zevně nátěr katolický., 
Nekatolíků bylo tu však stále ještě dosti; proti nim směřo valy 
další misie opřené pomocí vojenskou a řízené zvláštními refor
mačními komisemi. Misie ty mdy ještě největší úspěch uvnitř 

v zemi, méně bylo docíleno v horárh a na hraniclch proti Sasku, 
Slezsku a Uhrám, kde nekatolíci opírali se o souvěrce zahraničnÍ. 
Tu lidé raději se stěhovali ze země, nežli by přestupovali ke kato
lictví. Ostatně i z měst českých a moravských mnoho lidí se vy
~těhovalo pro víru. 

Po těchto přípravách majestát na svobodu náboženskou 
výslovně zrušen (1627) a Obnovenými zřízeními (čes. čl. A 23, 
mor. 13) prohlášeno náboženství římsko-katolické za jedině 
přípustné náboženství státní. V důsledcích toho zřízeny nové 
reformační komise na zemských orgánech nezávislé, přímo kr~li 
podřízené. Tu pak vedle drobných sekt (Nikolaité) zničeno 

centrum bratrské v Boleslavi (1627) a přísně zakročeno i proti 
šlechtě, která dosud v ot8zkách náboženských nebyla valně 
dotčena. Kdo se nechtěl v náboženství srovnati, musil se vy
stěhovati. Dočasné uvolnění nastalo za vpádu saského tam, kam 
až ~ahala moc saská, jmenovitě i v Praze, avšak po míru praž
ském protireformace prováděna s novými silami ostřeji v Čechách 
nežli na Moravě, kde smrt kardinála Ditrichsteina (1636) způso
bila značné ochabnutí. Za bojů se Švédy patrna jest stálá fluk .. 
tuacedle toho, kam až vliv švédský sahal. 

Mírem westfálským ponechána králi českém u úplná volnost 
v otázkách náboženských jak v Čechách, tak i na Moravě. Proto 
po roce 1650 provedena nová soustavná tažení proti nekatolíkům . 

Ukázalo se, že se jich ještě ku podivu hojně udrželo. Tehdy vet
šinou skutečně vypuzeni ze šlechty, měst i venkova. I Chebsko, 
k t eré marně dovolávalo se své povahy jako říšské léno, zreka
toli sováno (jen ve vsi Fleissen protestanté se udrželi). Ačkoliv 

4* 
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pak za všech následujících panovníků byla vydána ještě celá 
řada nařízení proti nekatolíkům a znova a znova komisemi a 
misiemi na rekatolisaci pracováno, přece zvláště v pohraničních 
horách udržova1i se porůznu nekatoltci, dochá'?:ejíce posily v sou
sedních zemích a v tajných kazatelích, kteří přecházeli přes hra
nice. Na četných místech, zvláště ve východních Čechách, osa
motnělost hojných nekatolíků dala základ různým lidovým sek
tám a blouznivcům, kteří pilně pronásledováni mocí státní; neboť 
odpadnutí od církve katolické stalo se zase zločinem proti státu 
jako za starých dob. 

Na O p a v s k u a Kr n o v s k u nebylo původně, po
něvadž obě země počítány již do Slezska, příkře zakročeno. Za
vedeni tam sice 1622 jesuité, avšak téhož roku ještě sliboval 
kníže K~novu a Hlubčicům zachování jich augsburského vy
znání. Proto také reformační komise, roku 1624 dosazená, vy
ká7ala větší úspěchy na Opavsku, jen nepatrné na Krnovsku. 
Ostatně vážně začalo se s protireformací v obou zemích teprve 
po vpádu Mannsfeldově 1629-31, kdy jmenovitě Opava, Krnov 
i Hlubčice staly se katolickými, nato krátce nastalo přerušení 
pod nájezdy Švédů. Po roce 1650 protireformace postupovala 
již rychleji, zvláště když 1654 všechny kostely nekatolické za
vřeny. jen na panství Hoštálkovách udrzeli se protestanté do 
stol. XVI I I. a těm povolena návštěva milostivého kostela tě
šínského. 

Ve S I e z s k u nevzdali se po bitvě bělohorské přímo 

Ferdinandu II., nýbrž kurfilrstu sas~ému. Týž vymohl jim 
akordem saským (28. února 1621) potvrzení majestátu na svo
bodu konfese aubsburské, a stal se ochráncem těchto zásad. 
Proto protire~ormace před Slezskem stanula. Teprve vpád Mans
feldův poskytl jí možnost a záminku k zasažení do Horního 
Slezska a do bezprostředních knížetství (1628-9). Za saského 
účastenství ve válce třicetileté 1631-5 obnoven však bývalý stav. 
Recessem připojeným k míru pražskému (1635) vzdal se však 
kurfilrst ochrany protestantů slezských a přiznal králi českému 
volnou ruku (ius reformandi) v knížetstvích dědičných, takže 
svoboda konfese augsburské zůstala obmezena jen na knížata 
slezská a město Vratislav, neplatila však již ani na stavovská 
panství. Za vpádu Švédů obživly zase naděje slezských prote
stantů,mír westfálský přinesl však (čl. V.) jen potvrzení recessu 
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pražského. Dle něho vyznání augsburské obdrželo volnost v městě 
Vratislavi a v knížetstvích pod knižaty nekatolíky (Olešnice 
Břeh, Lehnice, a Volov ~ v posledních třech kníže sám o své 
újmě chránil také kalvíny). Mimo to povoleny tři milostivé kos
tely mimo hradby ve Svídnici, javoru a Hlohovu. V dědičných 
knížetstvích neměli šlechta a jich poddaní násilně býti nuceni 
k přestupu, ani k vystěhování pro víru, a nemělo jim býti zbra
ňováno v návštěvách kostelů zahraničních. 

Na základě toho zřízena hned roku 1653 reformační komise 
a ta procházela dědičná knížetství a knížetstvÍ katolických knížat 
i všechna panství stavovská. Kostely nekatolické jsou zavřeny 
(udržel se jen pod ochranou braniborskou v Borku [Grossburg]), 
učitelé a predikanti byli vypovězeni, obyvatelstvo k přestupu 
nuceno. Podobně provedena rekatolisace pro vymření rodu 
piastovského (1675) v Lehnicku, Břežsku i Volovsku, kde nej
prve vypuzeni kalvíni, potom však i augsburská organisace zni
čena, třebas tady některé kostely protestantské přece se udržely. 

Na Těšínsku začala protireformace hned rokem 1629, nebyla 
však krutou, dokud žila kněžna Lukrecie. Teprve po její smrti 
(1653) zrychleno jejLprovádění, zřízena komise, predikanti vy
povězeni, kostely zavřeny. Zvláště ve městech postup rekato
lisace byl rychlý, takže na př. Těšín po 1688 byl již celý katolický. 
V druhé polovici XVI I. století donucována ke katolictví i šlechta . , 
přes to však i mezi šlechtou i na venkově se udrželo hojně 
protestantů. V celé náboženské osadě zachovali se evangelíci na 
panství bílském (i v městě), jsouce chráněni vrchností. 

Zlepšení náboženských poměrů slezských nastalo zakro
čením Karla XI I. švédského smlouvou altranstaedtskou (1707). 
Tu obnoven stav míru westfáls1<ého. Svoboda vyznání augs
burského znovu zavedena v kmžetství břežském lehnicke'm , , 
olešnickém a volovském, kde vráceny protestantům všechny za
brané kostely. V Milnsterbersku dáno jim zase devět kostelů , 

staré milostivé kostely ve Svidnici, javoru a Hlohovu potvrzeny 
a novými právy nadány. Všude jinde povolena vyznání augs
burskému devotio domestica a přiznána některá práva ze sou
kromého výkonu náboženství (exercitium religionis privatum) 
vyplývající. K tomu pak dovoleno roku 1709 zříditi ještě dalších 
šest milostivých kostelů (Kožichov, Hiršperk, Landshut, Milič , 

Zahaň a Těšín). 



54 

Za Marie Terezie k žádné podstatné změně náboŽenské po
litiky v celé České koruně nedošlo. Protestanti i tajní nekatolíci 
jsou všude pronásledováni a celá řada nových nařízení proti 
heresi byla vydána. 

Pouze když páni Zedvicové připojili se ke království čes
kému se svými manstvími (Aš, Sorg, Neuberk), pro která dosud, 
jako pro zahraniční léna česká v Německu, platila ustanovení 
míru westfálského, vY!llínili si (Ascher Temperamentpukte 1775), 
že zůstane náboženský stav dosavadní zachován. Proto pro tato 
území dvorským dekretem z 10. března 1775 potvrzen svobodný 
výkon augsburského vyznáni. 

Předchůdkyní Josefa I I. stala se Marie Terezie pouze v tom, 
že za ní febronianismJs stal se rozhodujícím pro úpravu poměru 
mezi státem a církví, a tím i důsledné uplatňování nauky o omni-
potenci státu. . 

Rozhodný krok v duchu osvícenství učinil Josef I I. svým 
tolerančním patentem z 13. října 1781. Dle něho katolickému 
náboženství ponechala se přednost veřejného náboženského vý
konu (exercitium religionis publicum), jiná povolená vyznání 
mají toto právo nadále tam, kde je měla dosud. Všude jinde po
voluje se vyznavačům augsburského, helvetského a nesjednoce
ného řeckého vyznání soukromý výkon jejich náboženství. Dle 
doprovodu a dalších předpisů upraveno to tak, že kde se vysky
tuje alespoň 100 rodin pohromadě, mohou si zříditi modlitebnu 
se školou, avšak bez zvonů a bez veřejného vchodu z ulice, dále 
mohou si na svůj náklad vydržovati učitele a kněze. Cestou dis
pense mohou ahatoIíci býti připuštěni ke koupi domů, statků, 
k právu měšťanskému, mistrovskému i k akademickým hodno
stem. Do konce roku 1782 mohl se každý křesťan libovolně . pro 
některé z uvedených vyznání rozhodnouti. Od 1. ledna 1783 bylo 
zapotřebí k přestupu zvláštního řízení. Domácí potomci českých 
bratří musili se rozhodnouti bud' pro vyznání augsburské nebo 
helvetské, neboť církev ochranovská, potomek českých bratří, 
ač se o ní také jednalo, uznána. nebyla. 

Zásady tolerančního patentu zůstaly v platnosti celkem až 
do roku 1848. Neboť na hlavních zásadách církevní politiky Jo
sefa I I. trvali i jeho nástupcové, třebas v druhé polovici vlády 
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Františkovy za doby svaté aliance, kdy na církev katolickou 
hledělo se jako na element stát udržující, získala tato některé 

nové zvláštní výhody. 

§ 6. HospodářstVÍ. 

Srov. II. § 46. - K ap r a s, Velkostatky a fideikomisy v čes. státě, 

Práv. rozh. X~x. - Hor á č e k, Učebnice národohospodářské politiky lL, 
1914. -vG rub e r, Agrární zřízení, 1914. - K r o ft a, Přehled dějin selského 
stavu V. Cechách a na Moravě, Agrární archiv I.-V., samost. 1919. - R i e g e r, 
Grundherrschaft, Mischler-Ul!rich, Oest. Staatsw. 2. vyd., 1905, I. 34, Drobné 
spisy I. 466. - Men d I." Z novějších dějin agrárních 1789-1848, Agrární 
arch. VI. - G r U 11 ber g, Die Bauernbefreiul1g in B., M. u. SchL, 1.-11., 
1893-4; Studien Z. oest. Agrargeschichte .. 1901. - Bu r ke t, Dějiny země
dělství českého, Ottúv Sl. V I. - Zemědělství v Čechách, soubor článkú v Ottově 
Sl. V J. 125. - K a I o u s e k, Řády selské a instrukce hospodářské, A. Č. 
XX II I.-V., XXIX., 1906-13. - S c hna? e I, Statisto Darstellung von R, 
18~6; Tafeln zur Statistik V. B., 1848. - Š pač e k, O pohybu velkostatkářstva 
v C. po bitvě bělohorské, Právník VI. - Bíl e k, Dějiny konfiskací vČ., 
1.-11.,1883. - An d r ée, Ideen Uber die Verwaltung landUifl. GUter in B., 
M. U. Oest., 1821. - Br a u ne r, Von der Robot U. deren AblOsung, 1846; 
Bohmische Bauernzlistande, 1847. - P I a t z e r, Wesentliche Erklarung Uber 
den Untervschied Z. d. eingehauften U. uneingekauften BauerngrUnden in B., 
1<302. - Z ú rek, Agrární otázka a kontribučenské fondy [1914]. - M a
ch á č e k, Historie C. k. vlast. hosp. spol. v Čechách, Č. Č. M. 1817. - S 1 a v í k, 
O popisLl Čech po třicetileté válce, Zprávy zem. arch. II 1.; Panství táborské 
a bývalé poměry jeho poddaných, 1884; Morava a její obvody ve Slezsku. 
po válce třicetileté, 1892. - O r ach o v s k ý, Zřizováni a rozdělení některých 
dvorú v okresu zbirovském, Brdský kraj IV. - Hon e j s e k, Z dějin nepatrné 
české wsnice, 1894. - Tom í č e k, H03podářství selské na Litomyšlsku, Čes. 
lid XIII. - Trh a lov á, Katastry na Proseč"ku, Agr. arch. V. - K a z i-
111 o U r, Pří3pěvky k lJospodářským poměr~tm na panství zvíkovsko-orlickém, 
Prog. ak. g. ~raha 1907 a 1908. - B a ť to š, Robota na bývalém panství ma
lenovském, Ces. Lid VII. - Pe k a ř, Kniha o Kosti, II, 1911. - Z í b r t, 
Tabák v zemích českých, Listy z čes. dějin kulturních, 1891. - H ó fl e r, 
Ein Beitrag Z. G. der Robotaufhebung, M. V. G. D. B. XXVII. - K a p r a s, 
Mezní přísaha v Českém právu, Sborník V. pro a st. XV. - Lam a č, O staro
českých měrách polních, PíOg. r. Praha 111., 1908 a 1909. - Rúzné články 
v S~lském archivu IX. a X. i jinde, - We r h o I d, Zur wirtschaftlichen Ent
wicke lung des Egerlandes, M. V. G. D. R XXXVI. a XXXVII. - Maehrisches 
Magazin I. 177. Výtah z konfiskačního protokolu . . - D' E 1 ve r t, Die Cultur
fortschritte Maehrens U. Oest. SchL, besonders im Landbaue, H. S. VIII.; 
Einflihrung der Erdapfel in M. U. Schl., Notizblatt 1876; protokoly konfískační 
v H. S. XVI. a XXIII. - R e i che r t, O zpúsobu peněžitých a naturál
ních dávek na panství jemnickém, Č. M. M. L - Fr i t se h, Zur Geschichte 
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der Fronablósung in M.) Z. Mahl' Mus. 1907. - Hru b ý, Rozsah a výnos 
velkostatku biskup. olomouckého v první pol. XVII. stol. Agr. arch. IV. - -
K r a m o I iŠ, Robota v okrese bučovském před 1848, Č. M. M. XXIII. -
Ch Y I í k, Velkostatek . Křižanov, Č. M. M. Z. VIII. - V i š i n k a, 
Pozemkový majetek v Lideřovicich. Prog. g. Strážnice 1913. - Tir a y, 
Pěstováni lnu na panství Telči, Arch. Sel X. - O o m I u v i 1, Obrazy ze života 
rolnického na Valašsku 1900.- Z II k a I, Slezské konfiskace 1916. - O r ti n
ha gen, Der materielle Zustand Schlesiens vor der preussischen Bcsitzer
greifung, Z. preus. Gesch. u. Landesk. 1873. - Fe Chll e r Wirtschafts
geschichte der preus. Provinz Schl., 1907. - jel i t t o, Geschicht~ der ober. 
schlesischen Landwirtschaft, 1910 ~ Z i e r k u s ch, Schlesische Wirtschafts
geschichte, Schl. Landeskunde. 1913 - K 11 ap p, Die Bauernbefreiung u. der 
Ursprung der Landarbeiter in den aelteren Teilen Preussens 1.-11., 1887. -
Des s man n, Geschichte der schlesischen Agrarverfassung; 1904. - W e i t z, 
Schlesisch~ Weidewirtschaft, 1913. - B ti t tel', Ein schlesisches Rittergut, 
1901. - O pit z, Die Arten des Rustikalbesitzes in Schl., 1904. - B ti n i s ch, 
Gesch. Entwickelung -der landlichen VerhaJtnisse im Mittelschlesien, 1894. -
M U n che n ber g, Beitrage ZUl' G. der bauerlichen Lasten im Mittelschlesien 
1901. - Kn ap p u. Ker n, Die landliche Verfassung Niederschlesiens , 
Schmollers jahrb. XIX. - T r e b I in, Beitrage z. Siedlungskunde im F. 
SChweidnitz, 1908. - Fe d d e, Beitrage z Siedlungsk. im F. Brieg, 1908.
H e I1 e r, Dějiny lounského vinařství, 1888. - Š i má č e k, Listiny pořádku 
vinařského na Mělníce, 1877. - N o s e k, Příspěvky k dějinám vinařství 
v XVI.-XVII. stol., Vinařský Obzor VII.-IX. - S pat 1- i e r, Z. Gesch. des 
schles. Weinbaues, Notizblatt 1878. - Mo h I, Chmelařství 1906. - Š u s 't a , 
FUnf jahrhunderte der Teichwirtschaft zu Wittingau, 1898. - Cha d t, Dě
jiny lovu a lovectví, 1909; Dějiny lesů a lesnictví, 1913. 

Hospodářský rozvoj XVI I. století bezprostředně navazuje 
na základ položený již ve století XVI. Jako již tehdy, tak i nyní 
hospodářství jest ve znamení rozdílu mezi velkostatkem a pod
daným sedlákem. Konfiskacemi a válkami nastaly veliké přesuny 
v rodinách držitelů velkostatků, velkostatky samy tím však 
dotčeny nebyly. Právě naopak vývojem za války třicetileté silně 
podporována byla tendence, již v XVI. století patrná, zveličiti 
rozsah velkostatků. V Čechách a na Moravě mizí skoro docela 
drobný velkostatek zemanský, a v2.nikají panství nadmíru roz
sáhlá: schwarzenberské o 150.000 ha, buquoiské o 25.000 a j. 
K zveličení půdy bezprostředně vrchnostenské sloužilo ja"o již 
před tím "svedení gruntů'\ k čemuž ve válce třicetileté bylo 
zvláště hojně příležitosti. Mnoho poddaných zahynulo, mnoho 
pro víru se vystěhovalo anebo pro útisk vrchnostenský uteklo. 
Roku 1656 m,ěla Morava 27% pustých domů a 23% polí nevzdě
laných. Ta půda byla buď přivtělena k panské nebo znova osa-
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zena. Začátkem XVI I I. století bylo již zase jen 40/0 polí pustých. 
Ostatně i později, když nebylo již statků pustých, vrchnosti dle 
potřeby zvětšovaly své dvory přibíráním selských statků. Ve 
Slezsku měli všeobecně. právo nutiti své sedláky k výprodeji 
(odsada), v Čechách a na Moravě sice jen pro zločin a špatné 
hospodářství, nicméně záminka se našla proto vždycky i tu, 
anebo převeden sedlák, třebas proti své vůli, na statek jiný. 
Revise rustikálu v katastru tereziánském ukázala, ' jak mnoho 
selské půdy bylo - ovšem velkou většinou legální cestou - při

vtěleno k dominikálu. Teprve od polovice XVI I I. století převod 
ten z důvodů berních byl vrchnostem značně · ztížen. Také 
ve Slezsku došlo v XV I I. století jednak k přesunům majetku 
na nové rody, jednak k novému tvoření velkých statků, zvláště 
parcelováním statků knížecích, avšak pouze v Horním Slezsku 
vznikal tehdy velkostatek rozsahem alespoň přibližně podobný 
česko-moravskému. V Dolním a Středním Slezsku převládaly 
drobnější statky rytířské. Fideikomisy a majoráty šlechta všude 
snažila se zvláště v době Leopolda I. o to, aby majetek rodu ne
ztenčeně dalším generacím byl zachován. 

V mizivě nepatrném počtu proti velkostatku s jeho sedláky 
poddanými byly drobné statky svobodníků a dvorce měšťanů 
královských a knížecích měst, obdělávané vlastní pracovní silou, 
čeládkou nebo podruhy. 

Na velkostatku zůstal hospodářský základ týž jako již 
v době předešlé. Vrchnostenství pozemkové (Grundherrschaft) 
jest nahrazeno všude vrchnostenstvím statkovým. (Gutsherr
schaft) i tam, kde k tomu nedošlo již v XVI. století. Pán sám 
vede ve vlastní režii pokud možno nejvíce půdy, panských 
dvorů, -k jichž o,bdělávání nemá čeládky, nýbrž používá roboty 
poddaných a služby jejich dětí. Vrchol této kapitalistické velko
výroby. jest v XVIII. století. Při tom však nejde to v českých 
zemích přece tak daleko, aby dvůr panský zcela jen spoléhal na 
roboty a neměl ani nářadí ani dobytka, jako tomu bylo v ně
kterých krajich cizích. Dvory v českých zemích mají obé) ovšem 
v míře k celkovému rozsahu půdy nedostatečné. Dvory mají také 
svou čeládku, do které jsou povinni za stravu, byt a malý plat 
vstupovati děti poddaných na nějaký čas, sirotci pak do zleti
losti bez platu. 
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V čele těchto panství jsou direktoři, purkrabí nebo správci 
a jim k ruce personál lesníků , myslivců, hajných, zahradník ú, 
důchodních, písařů a j. Podle vzoru XVI. století vydávány pro 
správu a hospodářství na panstvích instrukce. Nejznámější jest 
česká instrukce frýdlandská z roku 1628, také do němčiny pře~ 
ložená a na nejednom panství užívaná. Z jiných buďtež uvedeny 
instrukce pro panství červenořečické 1633, smečenské 1638, 
černínské 1648 a j. Z theoretických spisů v panském ho~podářství 

jmenujeme: Fischer Oculus domini (lat. 1679, něm. 1690, čes . 

1706) a Wegener Oeconomia Bohemo-austriaca (1666). 
Nezbytnou podmínkou hospodářství velkostatkářskéh o ' 

byl jistý počet poddaných sedláků na panstvích usaze
ných. Jejich právní poměry (rustikalisté - dominikalisté, za
koupení - nezakoupení) byly vylíčeny svrchu. Z jejich práce 
velkostatek žil. Úsilí velkostatku šlo proto k tomu, zvětšiti ro
botu tak, aby sedláci vykonali sami všechnu práci pro ~elko 
statek potřebnou. Vedle robot činže stávají se jen dávkami ved
lejšími a stejně různé naturální dávky příležitostné. Počet sed
láků hojným zabráním selské půdy k panským dvorům klesl, 
potřeba práce se však zvětšila . Proto robotní břímě jednotlivce 
vzrostlo nebývalou měrou. Při tom ovšem míra robot byla různá 
jednak podle velikosti selských statků, jednak podle různých 
panství. Selské statky (živnosti, grunty) byly celé, poloviční a, 
čtvrtlány. Při tom v Čechách nejoblíbenější velikost bývala 
v této době v úrodných krajích 60 strychů, v horách jen 40. Ve 
Slezsku selské statky kolísaly mezi 30-60 měrami. V úrodných 

. krajích v Čechách (v Polabí) a na Moravě (na Hané) bývalo však 
leckde několik lánů spojováno v jedněch rukou a tím vznikaly 
selské statky o 100~300 měřicích. Obyčejně se za sedláka po
važoval ten, kdo měl celý potah. Sedlák konal robotu s potahem, 
větší i se dvěma. Kdo ho neměl, maje jen menší kus půdy, byl 
chalupník. Ještě méně půdy měli domkaři nebo baráčníci, kteří 

tvořili pro vrchnost základ ruční práce. Pro sedláky měli týž 
úk ol podruzi, u sedláků bydlící. Ve Slezsku zahradníci (Dresch
gartner) v německé části pracovali za určitou kvotu sklizně , 

v polské části (Robotgartner) dostávali užitek malého kusu pole, 
stravu a tu i tam i plat. Tito slezští zahradníci v některých kra
jích byli v tak značném počtu, že osvobozovali sedláky skoro 
docela od robot ručních. Toho v Čechách a na Moravě nebylo. 
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Tam téměř všude sedláci měli roboty ruční vedle potažných. Než 
i tady patrno jest koncem XV I I. a XV II I. století úsilí vrchno
stenské rozmnožiti počet zcela drobných lidí selských. Platila 
sice zásada, že od statku selského bez svolení vrchností nesmí se 
nic odděliti, vrchnost však v té době svolovala k tomu ráda po
volujíc buď rozdělení většího statku na menších nř.kolik, anebo 
odprodej částí domkařům a chalupníkům. Teprve v druhé polo
viCÍ XV II I. století stát svým zasáhnutím zamezoval další dro
bení, vyhradiv schválení jeho svým orgánům. 

Na některých panstvích měly roboty měřené, pevně sta
novené, jinde byly neměřené, a tím libovůli vrchností dávala se 
teprve plná zvůle. Vedle robot řádných byly roboty mimořádné 
v době potřeby. Staré smlouvy o robotách upadly v zapomenutí, 
a vrchnosti skoro všude žádaly roboty dle své potřeby. Při tom 
záleželo mnoho na vrchnosti a jejích úřednících, jak robot ch těla 
využíti. Nebylo by správno zevšeobecniti zprávy o některých 
panstvích, kde rob oty byly zvláště kruté, takže vedly ke vzpou
rám. Na ' mnohých panstvích takové zbytečné krutosti nebylo, 
třebas roboty všude byly tíživé. Pokus státu stanoviti nařízeními 
nejvyšší míru robot, jen málo sedlákům ulevil, ano leckde spíše 
postavení jich zboršil. 

Nejen robotami byl hospodářský rozvoj sedláka obmezován . 
Také vrchnostenská práva propinační ho vázala. Poddaný musil 
většinu anebo mnoho výrobků kupovati draze od vrchnosti, a 
své produkty zase lacino prodávati. Byl obmezen v disposici 
statkem. Nemohl si dle potřeby vydlužiti naň, i když měl právo 
dědičné. Platil značná mortuaria při převodu dědickém, laudemia 
při proměně vlastnictvÍ, ~ tím se ochuzoval. 

Výjimečně najdeme i v XVII. a XVIII. století případy , že 
vrchnost místo robot žádala plat (robotní). Případy ty jsou všaK 
velmi řídké. Teprve Josef I I. učinil při své reformě berní pokus 
všeobecně nahraditi roboty dávkou peněžitou . To se však ne
z dařilo. Za jeho nástupců jen doporučovány (1798 a 1846) dobro
volné smlouvy o výkupu robot mezi vrchností a poddanými, ně-

. jakých větších výsledků to však nemělo. 
Tu a tam najdeme již začátkem XV II I. století případ, že 

n ěkterý dvůr byl vrchností rozdělen na selské statky. Za Marie 
Terezie jednalo se o tom i v kruzích dvorských a to z důvodů vo
jenský' h, aby populace tím byla zvýšena. Pokus stal se roku 
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1770 na komorním panství pardubickém. Jistý systém o tom 
vypracovalo něco později dvorní rada Raab (1775). Dvory měly 
se rozparcelovat na selské statky, robota vykoupit. Velkostatkáři 
měli míti renty a vrchní vlastnictví k t?kto vzniklým selským 
statkům. Raabova soustava zkoušena nejprve na panstvích 
Žírci a Žacléři. Roku 1778 nařízeno bylo provésti ji na statcích 
královských a věnných měst. Jiným vrchnostem byla pouze do
poručena. Celkem provedena v Čechách na více nežli sto dvorech. 

Celkové hospodářství na velkostatcích bylo špatné, protože 
robotní práce byla špatná, a také obdělávání selských statků 
bylo nedostatečné, neboť sedlákovi zůstalo málo času na ni. 
Velkostatky zavádějí pěstování nOVýCh rostlin, po nich napo
dobují to časem i sedláci. V XV I I. století zaveden byl takto 
tabák i řepka, v XV II I. ve v~tší míře začaly se po delším odporu 
pěstovati také zemáky, koncem XV II I. století na velkostatcích 
pěstována cukrovka. V téže době začaly se úhory zasívati je
telem, vojtěškou a krmnou řepou. 

Velkostatkáři snažili se o podporu hospodářství utvořením 
hospodářských spolků. Tím vznikají společnosti pro orbu (Agri
kulturgesellschaft) pro Čechy, Moravu i Slezsko (1770), které 
přetvořují se v c. k . vlasteneckohospodářskou společnost v Praze 
(1788) a c. k . moravsko-slezskou společnost k podpoře země

dělství (1804) v Brně. - O theorii zemědělskou bylo postaráno 
stolicí pro nauky zemědělské (1790) nejprve na universitě, která 
později přenesena na ústav polytechnický v Praze. 

V~čtyřicátých letech devatenáctého století začíná u nás 
skutečně veliký pokrok v celkové hospodářské soustavě. Na 
místě dosavadního trojdobého hospodářství, zlepšeného jen 
o pěstování pícnin, zavádí se hospodářství střídavé, při kterém 
úhor vůbec odpadá, a dle programu na řadu let napřed vypraco
vaného střídají se obiIiny , pícní rostliny a j. Největší zásluhu 
o zavádění hospodářství střídavého u nás má Horský. Vedle 
střídavého hospodářství uplatňuje se však již zvolna i systém 
volného hospodářství, kde osetí neděje se dle programu předem 
st anoveného, nýbrž dle výnosnosti a konjunktur obi1in a pícnin . 

Stát se celkem po celou dobu o hospodařství nestaral . 
V důsledku politiky merkantilistické stát neukládal clo na obilí , 
Pro české celní území zavedeno teprve řádem z roku 1752 cl o 
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pšeničné a to jak dovozné, tak vývozné . .všeobecné clo dovozné 
na obilí uvaleno pak pro celé celní území c.elní m řádem z r. 1838. 

Bylo starou zásadou, že vrchnosti v nouzi mají poddaným 
pomáhati hlavně k řádnému udržení a osetí pozemků. K tomu 
účelu nejprve by ly utvořeny v Čechách (1750) a na Moravě (1748) 
z přebytků daně pozemkové peněžní kontribučenské fondy. 
Později (1788) pak bylo nařízeno, že poddaní mají nuceně od
váděti po tři roky jednu třetinu k osevu potřebného ob_iH. Tím 
vznikly na jednotlivých panstvích obilní fondy kontribučenské, 

ze kterých povolovaly se v době neúrody proti zúročení 121/2% 
zápůjčky poddaným. 

Měř e n í půdy děje se i nadále dle lánu' zemského o 64 
jitrech (stryších, tedy 18'3 ha.). 1 jinak zůstalo r,ři starých měrách 
(1 provazec = 52 loktům pražsky m). 

Pro berl1ictví však nezůstalo při tom, nýbrž stanoven 
zvláštní lán (usedlosti bernicní r. 1682 v rovině na 70 strych ů, 
v horách 37, a v kraji litoměřickém 60 strychů. 

P é č e o hra nic e ani v této době se nezmenšila. Staré 
obchá~ení hranic zůstalo. Také me'7ní SOJd, ačkoliv ho Obnovená 
zřízení neznají a odkazují spory o meze na zemský soud, trval 
ještě do konce XVII. století a teprve začátkem XVIII. století -
zanikl. 

C h o v dob Y t k a byl celkem stále ještě nepatrný. I na 
velikých statcích bylo ho málo. Z Litomyšlska víme, že na vel
kých statcích mívali pár koní, asi šest kusů skotu a něco ovcí. 
Chalupník míval jednu krávu. Jen v některých krajinách, kde 
bylo hojně pastvin a luk, pěstovali dobytek ve větší míře. Na 
Těšínsku a východní Moravě Valaši dále pásli na salaších, v této 
době však většinou již skot místo drobného bravu. Na Moravě 
byly činěny již záhy v XV I I I. století pokusy o zvelebení koní 
(Liechtensteinové). Všeobecně dálo se tak z důvodů vojenských 
státem až od doby Josefa ll. - Pěstování skotu ve větší míře 
bylo možným teprve od zavedení pícních rostlin. Zato na sta
rých úhorech ,bývalo hojně ovcí. Za Marie Terezie stal se pokus 
zlepšiti chov ovci dovozem cizích druhů, avšak zmenšováním 
úhoru klesal všeobecně i chov ovcí. 

O v o c nic tví a z a hra dni c tví najdeme zase jen 
na panských sídlech. Století XVI I I. značí jeho vrchol u nás. 
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Teh dy byly pěstovány vzácné květiny, zeleniny, ovoce pro
potřebu panstva, a zrizovány nádherné sady II jich sídel. 

V i n a ř s tví válkou třicetiletou bylo téměř zničeno. Na 
Moravě ještě roku 1656 byla polovice vinic pusta. V Čechách vi
nařství se přes snahy jednotlivců úplně již nepovzneslo. Celá 
řada viničních okresů zanikla nadobro, jen zbytky jich se udržely
na některých panstvích, koncem XV I I I. století proto i zvláštní 
organisace viničná (pergmistři) zanikala. 

Stejný osud ve válce třicetileté stihl i chm e I a ř S tvL 
Později koncentruje se v Čechách chmelařství jen na čtyři obvody 
(žatecký, ústěcký, klatovský a sokolovský); na Moravě pěstuj e 

se chmel jen nepatrně (Lipník, Tršice). Na podporu českéh o 
chmele byl vydán roku 1750 zákaz vývozu sazenic chmelních .
Od doby Josefa I I. skutečně české chmelařství zvláště kolem; 
Žatce začíná se zase utěšeně rozvíjeti. 

Ryb n i k á ř s tví před válkou třicetiletou dosáhlo svéh o 
vrcholu. Od té doby patrný jest stálý jeho úpadek. Mnoho ryb-
nÍků spustlo, jiné byly vypuštěny. Nedbalé a neznalé hospodář-

ství rybničné a malá cena ryb vedla v XVIII. a začátkem XIX.
století všude k soustavnému zrušování rybníků. 

V čel a ř s tví udržovalo se jen v některých krajích. Tak 
zvláště na východní Moravě najdeme organisace včelařské a me-
dařské s lamfojtem v čele. Za Marie Terezie, která uvolnila vče-

lařství od desátku (1755), začalo se toto zaměstnání zase roz
máhati. Za této panovnice vznikla na-Moravě i první škola vče-
lařská. 

Nově vzniká h e d v á b nic tví. Zavedl ho nejpt ve pře-

chodně Albrecht z Valdštejna na Jičínsku (1627). Trvale se za-
číná za Marie Terezie a to v Praze (1752), kde moruše pěstovány 
v h ;adebmch r-říkopech. Odtud šířilo se i jinam, větších a trva~ 
lejších výsledků však doclleno neby 10. 

O 1 esy stará se vrchnost nejvíce jen jako o základ oblíbené 
myslivosti. Na panstvích všude pořádány veliké lovy a štvanice.
Zvěř se ~'ozmohla nebývalou měrou a působila značné škody. 
V tom byli poddaní odkázáni úplně na milost svý . .-h vrchností. 
Sami proti tomu bráni ti se nemohli. Byloť pytláctví velmi přísně 

stíháno. K pracím lesním a k honům měly vrchnosti lesní roboty 
svých poddaných. Jistý lesní řád -zaváděla již Marie Terezie. Řád: 
o myslivosti vydal (28. února 1786) Josef I I. Jím dostalo se 
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po prvé zákonné ochrany půdě vzdělané a jejím plodům proti 
zvěři. Mnoho z něho zůstalo však na papíře. Vedle volrých lesů

mnoho vrchností zřizova10 si hrazené obory a bažantnice. 

§ _ 7. Řemeslo, průmysl a obchod. 

Srov. II. § 47. - Br á f, Politické vědy v Čechách, Alm. Čes. Ak. XVII.
Gin de I y, O cechovním zřízení v Čechách od XVI.-XVIII. stol., Právník 
XX IV. - Mel i cha r, Dějiny cechovnictví v Čechách, 1902. - O o stá 1, 
Cechy řemeslné a jejich dobré vlastnosti, Vlast XXVIII. - L hot a, Řemeslná 
bratrstva a cechy, 1898. - Fl é g I, K přeměně cechovního zřízení u nás 
v XVIII. stol. , Národohosp. Obzor XIX. - Ad á m e k, Cechovní zřízení -na 
H1inecku v XVII.-XVIII. stol., 1899. - O' E I ve r t, Zur Gesch. des Zunft
wesens in Maehren u. Oest. SChles., Notizblatt 1892. - P r a s e k, Řemeslnické 
cechy v Kroměříži, Č. M. M. XXVII. - Tra u b, Artikule cechu mlynářského 
na panství Tišnovském 1741, Č. M. M. Z. 1912. -) R o s i c ~ ý, Dějiny a pa
měti řemeslných cechu města Přerova , 1893. - Z i m m e r man n, Die 
Parchnerzunft zu Breslau, 1884; Bllite U. Verfall des Leinengewerbes in Schle
sien, 1885. - C r o o n, Zunftzwang U. Industrie im Kreise Reichenbach, Z. G. 
Schlesiens XLII I. - P r i b r a m, Oas bohmische Commerzcollegium, 1898; 
Zur Gesch. des bohm. Handels u. der bohm. Industrie im jahrh. nach dem 
westfalischen Frieden, M. V. G. D. B. XXXV.-XXXVI.;Geschichte der oest. 
Gewerbepolitik I. 1907. - T s chi r s k y, Oas schlesische Kommerzkolleg, 
1898; Die Wirtschaftspo1itik des schles. Kommerzkollegs, 1902. - Annalen d. 
Verhandlungen des Vereins zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in B., 1845. -

_ Se hr e ye r, Kommerz, Fabriken tl. Manufakturen des Kg. B. 1790;Waren
kabinett oder Niederlage d. in B. erzeugten Warenartikel1799. - G o e hle r t, 
Enquete betreffend den bohm. Glashandel, 1771 , M. V. G. D. B. XI. - T 0-

míč e k, Prumysl na panství polenském a přibyslavském, Č. přát. star. VII I. -
Cti bor, O prumyslu soukenickém v Táboře, Obzor národohosp. 1914. -
š í mák, Příspěvek ku statistice obchodu a řemesel na Boleslavsku, Č. přát. 
star. XIX. - Me i st e r, Maehrische Beitrage zur Gesch. der oest. Gewerbe
politik 1701-1833, Z. G. Maehrens, 1914. - S I a v í k, Obchod a prumysl v mo
ravských městech 1748, Č. M. M. XX; O spravení plavby po řece Moravě, 
t. XVI. - D' E I ve r t, Zur Culturgeschichte Maehrens u. Schlesiens, H. S. 
'XV. a X IX.; Geschichte der Verkehrsanstalten in M. u. Schl., t. V II I.; Zur 
-Gesch. d. Industrie U. des Handels in M. u. Schl., Notizblatt 1876; Zur Gesch. 
des Postwesens in den bohm. Uindern, t. 1877-82, 1891; Ueber die Schiff
barmachung der March, t. 1878 a 1881. - S cha che r m e ye r, Die Plane 
Christian j. V. Schierendorffs liber die Einrichtung des Handels in SchL, Z. 
O; U. KG. Oest. Schles. II I. - Fe c hne r, Der Zustand des schlesischen 
Handels vor der Besitzergreifung durch Fr. Gr., Conrad jahrblicher 1885; 
Wirtschaftsgeschichte der preuss.Provinz Schlesien, 1907; Die Wirkungen des 
preuss. Merkantilismus in SchL, Viertelj. Soc. W. G., 1909. - \V u t ke, Bres
lauer Messe, 1895; Die Schlesische Oderschiffart 1896, Cod. · Sil. XVII. [ -
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We n d tťSchlesien und der Orient, 1916. - G rub e r, Průmyslová p.olitika, 
Čes. Politika IV., 1911. - G'r u n z e I, Die Reichenberger Tuchindustrie, 1893 
- H eg e n bar t h, Zur Gesch. des bohmischen Glashandels, M. V. G. D. 8. 
1866. - S che b e c k, Bohmens Glasindustrie, 1878. - Web e r, Entste
hung d. Porzellan-u. Steingutindustrie in 8., 1894. - S tam m, Th.onwaaren
industrie Bohmens, 1883. - S a I z, Gesch. der btihmischen Industrie, 1913. -
O i v i š, Cukrovarnictví (sto let práce), 1891. - B a I I ing, Die Eisen
erzeugung in Bohmen, 1849. - Ne u man n, Nástin dějin průmyslu cukrů
varnickéhů v Čechách 1891 (též německy). - Sů n n t a g, 1'y1ůravské cukro
varnictví, 1914. - Br e _n ta n .o, Die feudale Grundlage der dchlesischen 
L~inenindustrie, Gesammelte Aufsatze I. 1899. - Fr a hne, Textilindustrie 
im .Wirtschaftsleben SChles., 1905. - R o e m e r, Die Baumwůllspinnerei in 
SChlesien, 1914. - H a a s e, Die Bielitz-Bialaer SChafwůllwarenindustrie , 

1873. - S c h r.o e t t e r, Schles. Wollenindustrie, Forsch. brandenburg. u. 
preuss. G~sch. XI.-S c h ó n bů r n, Wirtschaftspolitik Oesterreichs in Schle .. 
sien, Cůnrads Jahrb. 1884. - G r ti n ha gen, Schlesien in den letzten Jahr
zehnten ůest. Herrschaft, Z. G. Schlesiens XV.; De~_ materielle Zustand Schle-

' siens VDr der preus. Besitzergreifung, Z. Preus. Gesch. u. Landesk., 1873; 
Ueb2r den Zustand des Handels u. der Industrie Schlesiens am Ende des XVII. 
Jahrh., Abth. Schles. G. vater!. Kultur, Phil.-hist., 1872. - S ch ti c k, Bei
trage zur G~schichte der Verkehrsverhaltnisse VDr der Preuss. Occupation 
Z. G. Schlesiens XI. - H .o r á č e k, Půčátky českéhD hnutí dělnickéhD, 1896.
S chi n dle r, Merkantilismus a státní praxe v RakDusku za Le.op.olda I. 
1904. - A dl e r, Anfange der merkantil. Gewerbep.olitik, Wiener Staatswiss . 
Studie N. - R i z z i, Oas ůest. G~w~rbe im Z~italter des Merkantilismus , 
Z. Vůlkswirtschaft XII. - E r d ber g - Kr cz e n ci e w s k i, JDhann JDa
chim Becher, 1896. - Srb í k, Der staatliche Exporthandl Oest. vůn Leů
půld I. - Maria Terezia, 1907. - Rad i c s, K. KarI VI. als Staats- u. Vůlks

wirt, 1886. - F. M. Mayer, Zur Gesch. der Dest. Handelspůlitik unter KarI VI. , 
Mit. Oest. JUst. XVIII.; Die Anfange des Handels u. der Industrie in Oest. u. 
die Drientalische Kůmpagnie 1882. - FD u r n i e r, Maria Theresia u. die 
Anfange ihrer Industrie u. Handelsp.olitik, 1909. - B e e r, Die .oest. .Handels
pDlitik unter Maria Theresia u. J.osef 11., Arch . .oest. G. LXXXVI.; Die ůest . 

IndustriepDIitik, t. LXXXI. - Se hub e r t, Kaiser Jůsef 11., Bemtihungen 
um die Hebung des ůest. Handels, 1880. - B a I d a u f, Beitrage zur Handels
u. ZOllpDlitik Oest. in der zWciten Halfte des XVIII. Jahr, 1898. - S t .o k a r, 
Gesch. der .oest. Industrie u. ihrer Forderung unter K. Franz 1., 1914. - O ti I
I ing e r, Die Handelskůmpagnien Oest. nach dem Orient u. nach Ostindien, 
Z. Soc. u. W. G. VII. - R e se h a u e r, Geschichte des Kampfes der Hand
wcrkerztinHe mit der .oest. Bureaukratie, 1882. - Lan d a u, Entwickelung 
des Waarenhandels in Oest., 1906. - Gr.ossindl;lstrie Oesterreichs, 1898.
W i n t e r, NDVá dráha Vůdní v XVII. věku, Čes. R V. - Ti e t z e, Die Odder
schiffahrt, 1906 - En ge I man n, die gesch. Entwickelung des P.ostwesen,s 
in Bohmen, 1900. - Se h ti c k, Beitrage zur Gesch. des sc~les!schen Půsť

wcsens 1625~1740, z'- G. Schlesiens XX. : 
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Řemeslo a obchod utrpěly v českém státě válkou třicetiletou 

nesmírně. Zťrátami ve válce, vystěhováním pro náboženství 
země ochuzena a vylidněna. Ještě ve válce bylo v Praze 1200 ře
meslníků, avšak roku 1674 klesl jich počet na 355. Jen dokud 
Vald~t ejn měl ~vé panství frýdlantské, trval na něm i za války 
pod Jeho ochranou veliký rozkvět řemesla. Po konfiskaci i tam 
.nastal rychlý úpadek. ' 

Průběhem XVII. století četné cechy zanikly, počet čle'1ů ce
chovních všude klesl. Spolu utrpěla i řemeslná technika. V Če
chách zaniklo skoro nadobro kvetouCÍ ďruhdy ' soukenictví, ve ' 
Slezsku soukenictvl a plátenictví. Za Leopolda L jest však zase 
patrný jistý pokrol(, zvláště v českém soukenictví a sklářství a 
ve slezském plátenictví. 

Snahou cechů bylo všude obmeziti př.ístup do cechů. Pro
středkem k tomu byla dlouhá doba učební i tovaryšská, nákladné 
kusy mistrovské, veliké přednosti pro syny řemeslníků a ty, kdož 
se 'do cechu přiženili. Někde cech uzavřel se tak, že mistrů směl 
býti jen zcela určitý, dosti malý počet. 

. Zlořádům cechovním stát věnoval pozornost teprve tehdy, 
když jednalo se o. povznesení průmyslu, kterému se cechy vše
možně bránily. Za Leopolda I. vydána první úřední taxa pro 
běžné práce řemeslné (1689) a zrušena některá ustanovení statut 
cechovních. Skutečně promyšlená politika cechovní začíná 
teprve tehdy, když 1708 potvrzování artikulů cechovních vše-o 
obecně vyhrazeno bylo králi. Tu pak vydán (1731) t. zv. patent 
řemeslnický, dle něhož všechny artikule cechovní musily býti 
předloženy dvorskému úřadu ke schválení. Aby pak odstraněna 
byla dosavadní přílišná různost, publikovány (1739) generální 
artikule cechovrtí, ke kterým si cechy směly dodati své články 
zvláštnÍ. Novými články odstraněna byla tehdy mnohá ustano
vení obmezující přístup do cechu. Samospráva cechovní ob
mezena pak tím, že k voleným starším přidán byl jmenovaný' 
inspektor cechovní (1731). -

Za Marie Terezie (1750) začalo se již jednati o tom, aby zří-o 
zení cechovní vůbec bylo odstraněno. Nedošlo však tehdy k tomu. 
Zato hojně řemesel prohlášeno bylo za svobodné (1755 plátenictví, 
1766 krajkářství a j.). To jsou t. zv. komerční živnosti, které 
později silně byly rozšiřovány (1776 bylo svobodných zaměst
nání již 84). Rozhodná reforma živnostenská nebyla sice ani za 

K a p r a s, Právu! dějiny zemí koruny České . III. 5 
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Josefa I I. provedena, fakticky však udělování práva mistrov
ského přešlo zvolna na městské a vrchnostenské úřady. Tím 
vlastně místo soustavy cechovní zavedena soustava koncesní. 
Jinak však absolutismus policejní cechy považoval za nezbytný 
podklad všeho řádu a kázně živnostenské. 

Větší měrou nežli v dřívějších dobách spojovány živnosti 
s určitou nemovitostí ve formě živnosti reálních (radikovaných), 
takže nabytím reality nabývala se ' živnost sama. 

Vrchnosti měly na svých panstvích výhradní právo vařit i 

pivo, kořalku páliti, nápoje prodávati i právo mlýnské. I plodiny 
a výrobky hospodářské musili poddaní namnoze kupovat od vrch
ností i jí zase prodávat (propinační práva). 

Řemeslníkům začaly v této době dělati konkurenci továrny 
a manufakturní velkovýroba. Od konce XV I I. století snaží se 
stát vybudovati si mocný průmysl, jak toho žádala vládnoucí 
nauka merkantilistická, jejíž zásadou bylo, že povznesením prů
myslu a obchodu má se povznésti blahobyt v zemi. Hlavními. 
representanty tohoto směru jsou v zemích habsburských Becker, 
svob. pán Schrotíer a Hornigk, jehož známý spis "Oesterreich 
Ober alles} wenn es nur will" (1684) dočkal se nesčíslných vydání. 

Stát vzal řízení průmyslu do svých rukou; když zřídil 1666 
ve Vídni komerční kolegium, které ostatně dlouhého trvání ne
mělo. Za Josefa l. (1705) zřízena pro Čechy komerční deputace 
celkem bez větších výsledků, z ní přetvořeno 1}14 kolegium ma
nufakturní a 1724 kolegium komerční. Ve Slezsku bylo kolegium 
komerční již od roku 1717. Centrální'správa těchto věcí byla od 
1746 v universálním komerčním direktoriu, jehož agenda po 
roce 1749 připojena k direktoriu in publicis et cameralibus. 
Rokem 1750 kome~ční kolegia zemská zrušena a agenda jejich 

-přenesena na zemské deputace resp. representace ve zvláštních 
koncesích. Vedle nich zřízena 1752 kolegia manufakturní. Z obou 
dohromady utvořen v Čechách (1757) conressus in commercia
libus et manufacturisticis se čtyřmi odděleními. Dále byli v Če
chách i na Moravě inspektoři manJfakturní (1762). Téhož roku 
(1762) pro centrální řízení zřízena dvorská komerční rada. Byla 
to doba experimentů. Pro' samé spory o kompetenci všechny 
tyto úřady řádně nepracovaly a tak konečně roku 1772 zrušeny 
a v centrále připojeny ke dvorské kanceláři a v zemích ke gu
berniím. 
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Jednotliví podnikatelé dostávali tehdy výhradná výrobní 
p rivilegia, jednotlivé továrny měly i finanční podporu státní 
a zálohy. Zřizovány odborné školy a voláno do země cizí řemesl
n ictvo . . Finanční prostředky na to měly se opatřovati ve Vídni 
"komerčním fondem", na který země přispívaly. Čechy a Mo
rava zavedly k tomu účelu zvláštní živnostenské daně. V jed
n otlivých zemích byly pak komerční pokladny. 

Tak začíná skutečně teh'dy u nás vzkvétati průmysl jednak 
ve formě manufakturní, jednak ve formě tovární. První forma 
převládala až do konce XV II I. století všeobecně, později obme
zovala se jen na určité obory. V Čechách průmysl začal se roz
víjeti hned od pocátku tam, kde podmínky proň byly nejpříhod
n ějŠÍ, v pásmu pohraničním. Průmyslníci byli v českých zemích 
většinou cizinci. Ruchu průmyslového zúčastňuje se však také 
dOPlácí šlechta, třebas ne vždy s výsledky financně nejlepšími. 
Hrabě \Valdstein zakládá továrnu na sukna v Horním Litvínově 
podobně hrabě Trautmannsdorf v Kladrubech, hrabě' Bolz~ 
továrnu na plátno v Kosmonosích, na Moravě hrabě Harrach 
t ovárnu na zboží vlněné v Náměští, hrabě Bllimegen na bavlněné 
zboží v Letovicích. 

Koncem vlády Marie Terezie systém podpor a privilegií čás
tečně opuštěn, a dávána přednost jisté třebas dosti obmezené 
konkurenci, aby nevznikal monopol. Za absolutismu policejního 
továrnictví považováno spíše již za věc škodlivou, za poškozování 
národního blahobytu. Začátkem X IX. století stal se dokonce 
pokus továrny a průmysl obmezovati. Výsledku však to nemělo. 
Naopak v Čechách právě v těch dobách průmysl se vzmáhal, 
zvláště za doby Napoleonova kontinentálního uzavření. Finanční 
krach (1811), zrušení závěru kontinentálního a celní politika 
Pruska a Ruska způsobily sice 'dočasné ochromení průmyslu 
českého, dosti brzy se však tento z pohromy té k novému roz
květ~ vzpamatoval. Tehdy položen základ k Liberci a Brnu jako 
centru soukenirtvÍ, Rumburku a Trutnovu jako střediskům plá
t enictví. Ale i jiné továrny všemožných druhů vzrůstaly, zvláště 
k dyž všude (přadláctví, tkalcovství, tiskařství, soukenictVÍ aj.) 
stroje začaly nahrazovati práci ručnÍ. Po roce 1830 také cukro
varnictví na šlechtických velkostatcích silně se zvedlo z úpadku 
po válkách napoleon~kých. Šlechta i jinak stála také v této době 
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po boku prÍlmyslu. jejím hlavně přičiněním založena r. 1833: 
Jednota k povznesení prCtmyslu v Čechách. 

S vynalezením strojCt a zaváděním jich v prCtmyslu začíná 
i první hnutí dělnické ve čtyřicátých letech devatenáctého st,o:
letí. Tu došlo roku 1844 k prvním bouřím, zvláště tiskařÍl kar
tounÍl. Vláda ustanovila zvláštní guberniální komisi k vyšetření~ 

k terá vypracovala první domácí řády tovární. Ostatně již od 
roku 1804 byla zřízena v Praze dozorčí rada nad továrnami a 
od 1816 ve Vídni dvorská komise komerciálnÍ. 

V obchodě nastaly v době pobělohorské veliké převľaty. Be
nátčané ztratili poslední své styky s Levantem a tím zanikla 
cesta obchodní z Benátek přes Pľahu na sever. Těžiště obchodu 
přesunulo se definitivně k severnímu moři, a Praha jako vnitro
zemské město pozbyla svého obchodního významu. České ,země 
byly vylidněny (v Čechách z 21/2 mil. před - válkou zbylo jen 
700.000) válkou a vystěhováním. V druhé polovici XV I I. stol. 
byl v zemích českých veliký nedostatek peněz hla vně v dllsled
cích válek tureckých. Také nepořádky mincovní nepomáhaly 
obchodu. Vláda začala věnovat obchodu větší pozornost teprve 
od dob merkantilismu. Tu usiluje se o zamezení dovozu a zvýšení 
vývozu. vývoz má býti podporován hlavně prémiemi vývozními. 
V dovozu obracely se snahy nejprve proti zboží luxusnímu, jehož 
dovoz s francouzskou modou neobyčejně vzrostl. Roku 1674 
byl proto zakázán dovoz zboží francouzského. 

Od začátku XV II I. století očekávali ve Vídni, že ovládnou 
obchod s říší tureckou. Proto' založena 1719 orientální kompanie, 
která však dělala špatné obchody, a r. 1731 zanikla. Obchod 
s tureckou říší měl býti podporován svobodnými přístavy 

v Terstv a· Rjece (1719). Karel VI. usiloval pak o upravení ob
chodního sklonu zemí českých k Terstu. 

V zemích českých - se zatím obchodní poměry ustálily tak ,. 
že hlavním obchodním centrem jejich se stala Vratislav, alespoň' 

pokud se týče obchodu zahraničního. Mohutný tamější kupecký 
stav, bohatý a dobře zorganisovaný, vedl nejen celý zahraniční 
obchod slezský, nýbrž zprostředkoval i obchod moravský a 
český. Hlavními předměty obchodu bylo plátno, příze, vlna, 
z Čech také sklo. Vyváželo se do severní Ameriky, Anglie, Ho
landska, Španěl, Benátek, Uher, Polska i Ruska, a také do Tu· 
recka, méně do zemí německých. Přes Rusko zprostředkovala 
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Vratislav obchod . s východem. Dokonce i zámořský obchod do 
Vídně chodil dlouho přes Beľlín . a VratIslavu. Tento větší slezský 
obchod se však ponenáhlu menšil, když v Rusku začali soustře

,ďovati obchod do Petrohradu, v Uhrách počali přímo obchodo
vati s ,Lipskem, v Braniborsku zavládl ' merkantilisticko-ochra
l1ářský systém, v Polsku pak spojeném se Saskem personální 
unií stľhlo toto na sebe všechen obchod. Malou náhradou za tyto 
veliké ztľáty pro český a slezský obchod bylo uzavření obchodní 
smlouvy se Španělskem (1725), kterou značné výhody získalo 
.č eské sklářství a slezské plátenictví. Čilý obchodní styk zemí 
českých mezi sebou zÍlstal neľušen. Za Karla VI. šla snaha 
k tomu, utvořiti z českého státu jednotku hospodářskou. 

Při těchto obchodních poměľech jest jasno, jak veliká ztráta 
stihla český obchod odstoupením Slezska. Naráz přeľvány byly 
všechny dosavadní obchodní styky. Z Vratislavi stal se silný kon
kUl'ent podporovaný cílevědomou politikou pruskou, takže ta
mější ve1iké trhy obchodně tísnily naše země. Pokusy strhnouti 
obchod s Polskem a Ruskem do Opavy, Bílska nebo Těšína ne
měly výsledkCt. Těšínské trhy (1775-82) skončily úplným ne
zdarem . . Morava i Čechy měly obchodní styky dosud přes Vra
tislav jdoucí úplně přervány, bylo třeba je zbudovati znovu. 
V tom směřu nejlepších výsledkCt docílil obchod českým sklem, 
později i plátnem, fezy a j. Tímto přesunem nabyly nového vý
znamu obchodního Praha a Brno. Pokusy j~sefa II., aby získal 
svým zemím obchod s Indií (1782 indická kompanie), se nezda
řily, dobrá smlouva obchodní uzavřena s Ruskem (1784) a také se 
severní Amerikou udržován čilý obchodní styk. . 

Ve vnitřním obchodě koncem XV II I. století odstľaňovány 
zbytky mílového práva, trhy staly se všude volnými. Na venku, 
zvláště na Moravě, přešel místní obchod velmi do židovských 
rukou. Tíživě dolehlo na celý český obchod zrušení Napoleonova 
kontinentálního uzavření, neboť jako jiné země i naše byly 
tehdy zaplaveny cizím zbožím. jen zvolna se náš obchod i této 
110vé pohromy zase sbíral. 

Na míru a váhu užíváno u nás vesměs českých jednotek, 
,českého lokte a české libry. Za Marie Terezié provedena tu centrali
·sace tím, že 1754 j ednotky dolnorakou~ké či vídeňské ustanoveny 
jako společné jednotky pro český . stát i země alpské. Převod 
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upraven tak, že 1 -loket čes. = 0'76 1. vídeň. a 1 libra čes. = 
0'918 l. vídeň. 

Obchod podporován byl značně vzrůstem prostředků ko
munikačních. Především od doby Karla V I. pilně zakládány 
státní silnice. Našich zemí týkaly se hlavně dvě: Vídeň-Brno· 
Olomouc (prodloužena do Slezska) a Vídeň-Znoj mo-Jihlava
Praha, k nimž ponenáhlu přibývaly i jiné vedlejší. 

Řeky měly býti jako vhodné vodní cesty upraveny. Z vel
kých těchto plánů výsledků trvalých docíleno jen na Odře. Kon
cem XVII. století přičiněním Braniborska zřízeno spojení Odry 
do Labe, jehož se hojně používalo z Vratislavi. Roku 1710 došlo. 
k přesnějším úmluvám o oderské plavbě mezi Pruskem a králem 
českým. Také o Vltavu, Labe a Moravu se stále jedná, i o spojení 
jich průplavy (Vltava-Dunaj, Morava-Odra). Jednali o tom 
stavové i stát, přes projekty však se nedostali. Jen na dolním 
Labi provozována plavba obchodní, o které uzavřena roku 1821 
zvláštní smlouva (Elbeschiffahrtsakte), kterou odstraněny do
savadní obtíže celní. Roku 1841 zaveden také první parník 
v Praze na Vltavě. 

V XIX. století přibyly k dopravním cestám první železné 
dráhy, nejprve koňské (Budějovice-Linec 1832, Praha na Vej
hybku 1836) a později i parní (Praha-Olomouc 1845, severní 
dráha hotová do 1848 do Bohumína). Některé dráhy stavěl 

stát, jinde dával koncesi společnostem (severní dráha 1836). 
Konečně se třeba zmíniti o neobyčejném rozvoji pošt. Roku 

1622 Jan Kryštof hrabě Paar dostal úřad nejvyššího dvorského
a generálního poštmistra v království uherském a českém a zemí 
k nim inkorporovaných, jakož i v zemích alpských jako dědičné 
léno mužské. Tím získal vrchní řízení pošt v Čechách a na 
Moravě. Ve Slezsku komora slezská přes protesty Paarů 

tamní poštovnictví nejprve měla ve vlastní správě (1625 
správce poštovní, 1708 vrchní poštovní úřad), později roku 1726 
slezské pošty pak jsou pronajaty až do ztráty Slezska. V této 
době zřízeny všechny veliké trati poštovní (Praha-Vídeň, -Plzeň, 
-Cheb, - Ústí-D'rážďany, -Vratislav, -Brno, Vídeň-Brno-Olomouc': 
Slezsko, Vratislav-Krakov, -Lipsko, -Varšava, -Berlín). K tomu 
v XV I I I. století přibyly i trati vedlejší. Když roku 1722 vy
placeny nároky paarovské za náhradu (s ponecháním titulu a 
bezplatné dopravy), došlo téhož roku k první státní organisaci 
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poštovnictví a tarifů poštovních. Za Marie Terezie v čelo pošty 

posta~~?o ge~er~lní, poštovní ředitelství. K poště připojen 
pozdeJll prvm statm telegraf (Vídeň-Brno 1846, Brno-Olomouc
Praha 1847). 

§ 8. Lenni zřizení. 

Srov. II. § 24. a 48. - H a i m e rl, Beitrage zur Kenntnis des Lehen
wesens in Bohmen, Wagners Z. 1846, I.":II., 1848 I.; Die deutsche Lehen
hauptmannschaft in B. 1848; Quellen des bohm. Lehenrechtes, 1847. - Br e t
fe I d,. ~eber das bohm. Lehenwesen, Hormayr Archiv 1812. - R i eg g e r, 
Matenahen VII. (1788) Verzeichnis d. bohm. Lehen 1786 XII 
(1794). Von Lehen, Verzeichnis d. b. Lehen 1636. - P š t r o s, Di~ bohm: 
l(ronlehen 1861. - Chm e 1 e n s k ý, Manství čili léna česká, 1832, Č. Č. M. 
V I.; Karlsteinské manské právo, t. lX.; Plesání českého manstva 1833.
'\? Pv á č e k, ~~:ls:einská ~éna na Do bříš,:;ku, Brdský kraj V I. - St t: pec k ý, 
Plilspevek k deJmam lenl11ho práva v Cechách, Sborník v. pr. a st. V 11. -
VorUiufige u. grlindliche Ausflihrungvon dem Ursprung, Natur u. Eigenschaften 
de,r konigl. bohm. Lehen in den deutschen kaiser!. Reichslanden 1799. -
D ~.I v e r t, Ueber das Lehenwesen in Maehren u. Schlesien liberhaupt u. das 
olmutzer Afterlehenhofrecht insbesondere, Wagners Z. 1831 II.; Die Prax des 
olmlitzer Lehenrechtes, H. S. XVII. - K I i m ber g, Ueber den Homa- . 
gialeid der Rittergutsbesitzer, Abh. schles. G. Vater!. Cult. 1864. - F r i e de n
~ erg, ~r~ctatus de Silesiae juribus 1738. (XX. das Lehenrecht). - Balbins 
lIber cunahs c. v.I. von den verschiedenen GerichtshOfen, libersetzt von Auer
sperg 1812, 1.- I I. - H e i n k e, Kurze Darstellung des in den oest. deutschen 
Erbstaaten Ublichen Lehenrechtes, 3. vyd. 1831. - Kr e m e r Oas lango-
bardisch oest. Lehenrecht I. -II., 1838. ' 

Ve zřízení lenním patrný jest další úpadek. Doba pobělo
horská sice rozmnožila počet lén mnoha statky z konfiskaCí, 
avšak největší část jich ještě v XVII. a v první polovici XVIII. 
století stala se zase statky zpupnými. Josef I I. ustanovil (1788) 
že každé léno na korunu spadlé má se dále prodati ve zpupné 
vlastnictví a tím měla býti zvo]ná alodifikace lén provedena. 
Po smrti Josefa I I. však alodifikace obmezována a konečně 

16. června 1817 vůbec zakázána. Naopak (1821) uloženo dvorské 
kanceláři starati se o další existenci a zachování lén. V důsledku 
tQho jeví se snaha nejprve (1797) vytvořiti společné právo lenní . 
rakouské, a po jejím nezdaru, alespoň nové lenní právo pro český 
stát (1821-8). - Rozlišování na léna česká a německá v českém 
státě zůstalo i v této době. 
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v Č ech ách zřízení Obnovené převzalo celkem bez 
valných změn lenní ustanovení starší a praxe dqplňovala. j~ 

lenním právem langobardským. V konfiskacích počet lén zvýšen 
tím, že 116 statků svobodných proměněno v panské a zapsáno 
do desk dvorských. Mimo to Albrecht z Valdstejna po roce 1622 
uděloval na základě královské výsady některé své statky lenním 
způsobem, zřídiv pro ně lenní desky a soud frýdlantský. Po 
Valdstejnově smrti lenní organisace ta zrušena a .léna .spojena 
s českými bezprostředními lény-královskými. Proto také reskript 
krále Ferdinanda I I I. z r. 1-653 1iší léna stará, konfiskační a frýd,.. 
lantská. 

Ostatně i jiné malé manské svazky během času zanikly, á 
manové jich buď byli osvobozeni anebo stali se bezprostředními. 
Tak když byly Dobříš (1630), Mělník (1687) a Křivoklát (1685) 
prodány jako statky zpupné, stalo se tak bez vasalů k nim příslu-:, 
šejících a manové ti prohlášeni bezprostředními. Na Karlsteině, 
když r. 1625 purkrabí karlsteinští zrušeni, manové tamní pod
řízeni českému dvorskému soudu, což Marie Terezie 1755 znova 
potvrdila. . 

Když pak roku 1787 český dvorský soud byl zrušen, při

kázány sporné věci manské zemskému soudu, kdežto dvorský· 
úřad pod nejvyšším sudím dvorským vedl dále desky dvorské~ 

Seznamy lén velmi podrobně uvádí Auersperg-Balbín (I I. 
116 a 190) a Riegger (VII. 65). Jak rychle ubýval~ lén, ukazují 
léna konfiskační, kterých bylo roku 1675 již jenom pět, v X IX. 
století jedno. O alodifikaci lén frýdlantských jednalo se v XVI I. 
století několikráte, zbytky jich však přece zůstaly. Chmelenský 
uvádí ve svém přehledu: česká léna křivoklátská 9, pražského 
hradu 9, dobříšská 10, mělnická 8, trutnovská 3, frýdlantská 3, 
konfiskační 1, zvláštní 2 a dále karlsteinská rytířská 14, ro
botní 25.-

Pro k I a d s k á léna stvrzen 1629 soud manský, při kterém 
později (1696) zavedeno české Obnovené zřízení. 

Také na Mor a v ě vzniklo z konfiskací několik lén tím, 
že Karlu knížeti Liechtensteinovi uděleny (1623-4) lénem Mor. 
Třebová, Zábřeh, Šilperk, Šumperk a Koldštýn. Poněvadž ne
bylo na Moravě desk dvorských, zapisována léna ta do desk 
zemských, aniž jich vlastnost lenní zvláště vyznačena. Od r. 1803 
jednalo se o zapsání jich jakó českých lén do českých desk dvor-
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ských, zápis stal se však teprve roku 1822. - Přechodného vý
znamubylo hradní léno znojemské (1710-87). K moravským 
l énům třeba počítati i podléno olomouckého děkana (Sucholazce), 
o němž r. 1842 rozhodnuto, že třeba na ně patřiti "jako odvislé 
od české koruny a že má tudíž vliv naň míti české gubernium". 

Lenní svazek o I o m o u c k Ý po bitvě bělohorské v plné 
síle obnoven a soud lenní znovu osazen . . Dle reskriptu 1671 šla 
revise od nál~zů tohoto soudu k české dvorské kanceláři. Léna 
uděloval biskup sám, držit~lé jich musili míti český inkolát 
(1650). Soupis lén olomouckých proveden 1781 při moravském 
g uberniu. Za Josefa I I. (1787) nařízeno, aby uprázdněná léna 
oírkevní spadala na fond náboženský, a nedlouhonato zrušen 
soud kroměřížský (1788) a jeho působnost přenesena na zemský 
soud moravský. Smrtí Josefovou obnoveny však úplně staré 
poměry. Po roce 1810 začaly do lenních otázek olomouckých 
zasáhovati české úřady lenní a 19. února 1837 nařízeno za
psání olomouckých lén jako celku do českých desk dvorských. 
Dle Chmelenského bylo olomouckých lén 62. 

Ve S I e z s k u byla jednak léna knížeCÍ (Munsterbersko, Za
haňsko, Olešnicko, Těšínsko, Opavsko-Krnovsko, Nissko, s po
,čátku nějakou dobu také Lehnicko f Břežsko a Volovsko), jednak 
léna stavovských pánů. V jednotlivých těchto útvarech byly zase 
další drobné lenní organisace. Mnoho významného se o nich nedá 
pověděti. Na Zahaňsku léna zůstávala stále mužskými i podle 
nového řádu lenního z roku 1651. V Hlohovsku založena přo 
léna 1681 zvláštní' matrika. V Lehnicku, Břežsku a Volovsku 
léna 1697-1705 s povolením Leopold.a I. vesměs alodifikována. 
Také z některých panství stavovských jako Býtomska máme 
zprávy, že tam není lén. Staré lenní svazky hradské také ve 
Slezsku zmizely úplně. Lenní sedláci a lenní šoltysové nemají již 
v této době s lenním právem nic společného mimo jméno, jsou 
to jen sedláci méně na vrchnosti závislí nežli ostatní. 

Po roce 1742 zůstalo při koruně České část léna opavsko
krnovského, celé těšínské a část nisského. Z nich Opavsko a 
Krnovsko zapsány roku 1810 do českých desk dvorských jako 
k rálovské české léno. S těšínským lénem knížecím stalo se tak 
1828. Kompetence však jen částečně přenesena na úřady české, 
částečně zůstala při úřadech moravských. 
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V českém Nissku léno knížecí vztahovalo se na čtyři panství 
(Javorník, Frývaldov, Friedeberg a Cukmantl), z nichž r. 1830 
nejprve první tři, a roku 1837 i zbývající Cukmantl zapsány jako 
svobodné statky do desk zemských. Zůstalo jen několik drobnýcbI 
lén závislých na knížeti biskupu, pro které byl příslušným zemsk}
soud v Javorníku. 

Z lén něm e c k Ý c h nejprve zanikl zvláštní svazek 
lén lok e t s k Ý c h. Když manství loketského hradu ze 
svazku lenního bylo puštěno (1646), přivtělena byla zbývající 
léna jako bezprostřední léna německá k soudu apelačnímu (1651) 
a konečně většina z nich alodifikována (Steinelbogenlehen 1655). 
Na Che b s k u úřad purkrabího-pflegara byl obnoven (1650) ~ 

. avšak moc purkrabí zvolna byla obmezována konkurující pravo
mocí krajských hejtmanů loketských. Ještě roku 1770 Marie, 
Terezie ponechala sice purkrabímu většinu lenní agendy, avšak 
roku 1773 zrušen úřad ten a agenda jeho přikázána hejtmanu 
loketskému, který měl na hradě chebském zástupce svého, kraj
ského adjunkta, jako správce purkrabstvL Dle jurisdikční normy 
1783 soudní moc úřadu chebského přešla na český zemský soud; 
správci zůstala jen agenda nesporná, zvláště vedení knih. Manství 
purifikací k Chebsku připojená počítána k chebským lénům, 

naproti tomu ašská léna Zedviců jako přímá léna korunní pod
léhala hejtmanstvÍ německých lén. Tento rozdíl mezi hradními 
lény chebskými a korunními lény českými přestal na Chebsku 
teprve rokem 1835. Tu zemský soud český stal se příslušným pro 
držitele všech lén chebských bez rozdílu a vedl pro ně zvláštn'í
knihy (Deutsche Lehentafel). Jen ve skládání přísah byl rozdíl ; 
držitelé st\arých hradských lén přisahali správci úřadu hradského, 
ostatní u českého gubernia. 

Zahraniční léna česká (feuda extra curtem) ve válce třiceti
leté prací dvorního rady Poppena (1654-81) jsou zrevidována a 
sepsána. Z přehledu z roku 1636, otištěného u Rieggera, vidíme, 
že měl · tehdy ještě pfalckrabí rýnský 14 lén český~h, Sasko 9, 
Branibory 9, Wirtemberg 4, Plavno 13, Leuchtenberg 5, dále 
měli některá léna česká tři hrabata, čtyři páni, 25 osob šlech
tických, město N orimberg a pět měšťanů norimberských. 

V organisaci nastala změna, když 1651 hejtmanství němec
kých lén spojeno s apelačním soudem. U apelačního soudu vediy 
se sice knihy těchto lén, udělovala je však česká dvorská kan-
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celář. Organisace ta zůstala i za Marie Terezie a Josefa ~ I. a 
teprve 1835 německá léna podřízena českému soudu zemskemu, 
kde i knihy pro ně vedeny. 

V té době byl to ovšem již pouhý zbytek. Svrchu (§ 1.) bylo 
vylíčeno, jak mizely zvolna jednotlivé skupiny bezprostředních 
lén německých. Lenní purifikací za válek Napoleonských pro
vedenou jen málo lén -přibylo, pokud ležela v českých zemích. 
jic-h držitelé měli se (1808) přihlásiti. Haimerl ještě uvádí jako 
německá léna 1. léna chebská, 2. léna z doby před rokem 1805, 
celkem 7 (mezi nimi Aš), 3. léna připadlá po purifikaci (skupina 
waldsaská, nothhaftská, leuchtenberská a waldenfelská). 

II. Ústava. 

§ 9. Povaha českého státu a jeho zřízeni. 

Srov. I I. § 49.-K a p r a s, Če~ký stát a centralisace zemí h.~bs?Urských, 
Národ 1., II.; samo 1918. - B. R i e ge r, Landesordnungen, Standlsc~e V~r
fassung v. Mischler Ulbrich, Oest. Staatsw. , 2. vyd. III. sv.; Drobne SplSy 
(v. Kadlec) I. str. 375 a n.; Říš. děj .. rak. (2. vyd.) 127, 239,. 26~. - Tom a n, 
Oas bčihmische Staatsrecht u. die Entwickelung der oest. Relchsldee 1527-1848, 
1872; Schicksale des bčihm. Staatsrechtes in den Jahren 1620-7, 1870. -
Mayer - A d 1 wan g, Z. Frage d. bčihm. Verfassungsaenderung n. d. Schlacht 
am Weissen Berge, Mit. Oest. Inst. 1896; - K y bal, Arnošt Denis a Bílá Hora 
1912. - K r o ft a, Bílá Hora, 191-3. - H ó f 1 e r, Ueber den auf Befehl des 
K. Josef I. u. Kari VI. verfassten Entwurf einer neuen bóhm.-machr .. L. O., 
Mít. V. G. D. B. VIII. - Bac h man n, Bóhmens staatsrechtliche Bezlehun
gen, Deutsche Arbeit 1900.- B a x a , ZměnYv~.č~ském :t.át~ím pr~vu od XI,X. 
století, Čas. pro práv. a stát. vědu II.; K deJmam vere]neho prava v zemlc,h 
koruny české, 1790-1848, I. 1906. - Va v ř í ne k, O státoprávní povaze kra
lóvství a zemí na říš. radě zastoupených, 1905. - D\E I ve r t, Zur oest. Ver
waltungsgeschichte, H. S. XXIV.; Beitrage zur Gesch. d. b9hm. Lander 
t . XXIII. - R e i che r t, Stížnosti stavu moravských 1659, Cas. M. M. Z. 
1910. - Te 11 o r a, František kardinál Dietrichstejn, Hlídka 1906. - K r e b s, 
Acta publica V. (Denkschrift wegen Reformation der schles. Verf~ssung); Z. 
Gesch. der inneren Verhaltnisse Schlesiens von der Schlacht am Welssen Berge 
bis zum Einmarsch Wallensteins, Z. G. Schles. XV. a XVI. - K I či ber, Von 
Sch!esien vor u. nach 1740, 1.-11. 1788. - G ort z, Verfassung u. Verwaltung 
der schlesischen Landschaft, 1844; 4. vyd. 1907. - R e i man, Ueber den 
Ursprungder Schlesischen Landschaft, Z. G. Schlesiens XVIII. - S i n: o n, 
Die standische Verfassung von Schlesien, 1846. - B i der 111 a n 11 , Geschlchte 
der oest. Gesammtstaatsidee, 1867-89. - Te zn e r, Die Wandlungen der 
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oest.-ung. Reichsidee, )905. - B a I z e r, Hist. ustr. Austr., 2. -vyd. § 40. -
B e i d t e 1- Hub e f , Oesch. der oest. Staatsverwa1tung, 1740-1848, 1.-11. 
1896-8. - K o se f, Die Epochen der absoluten Monarchie in der neueren Oe,... 
schichte, Hist. Z. 'LXI. - S ch u e r e r, Die Wiedergeburt eines einheitlichen 
Kaisertums Oesterreich, 1913. - I-l i n t ze, Der oest. u. preuss. Beamtenstaat 
des 17. u. 18. jahrh., Hist. Z. LXXXVI: - Ze h nt b a u e r, Oesammtstaat , 
Dualismus u. Pragmatische Sanction, Deutsche Literaturzeitung XXXN. -
Spr ing e r, Statistik des oest. Kaiserstaates JL, 1840. - A. v. Do m i n
Pe t ľ u s h ev i cz, Neuere oest. Rechtsgeschichte, 1869. - K o st e t z k y, 
Die Staatsverfassung des Kg). Bohmen, System der polit. Gesetze B6hmens 1. , 
1816. 

Bitvou běloh orskou a Obnoveným zřízením stát český ve 
svém trvání jako stát dotčen nebyl. Zůstává pojem "Česká ko
run'a" jak uvnitř tak zevně. Uvnitř ovšem vedle toho po roce 
1620 vytvořuje se vlivem dvora a jeho snah noyé označení "dě
dičné země české", zevně však trvá se na označe;:tÍ "Krone 
Boheim", kterého vyžadovali zvláště ve smlouvách meziná-

. rodních. České území je m0jetkem této koruny, kterou stále 
ještě zastupuje král i stavové. Panovník všechnu moc v českém 
státě vykonává z moci krále českého. Stavové nejsou je:1 držiteli -
výsad stavovských, nýbrž. do jisté míry i spoluzástupci 7eměa -
koruny (svolují k odstoupení území). I po Obnoveném zřízení 
trvají sice zvláštní ústavy jednotlivých zemí českých, avšak po 
rozsáhlé autonomii dřívější iůsralo jen pouhé zdání. Po ;.' ěvadž 
absolutismem pobělohorským vzrůstá moc panovníkova všude, 
vzrůstá i jednotná moc královská ve všech zemích českých. Král 
český v oboru své moci pomáh~ tím v XV I I. století uskuteč

ňovati užší svazek zemí koruny České. Výsledkem toho jest 
česká dvorská kancelář, jako nejvyšší správní a soudní orgán 
pro celý český stít, a snahy po jednotném právu českém jevící 
se v první polovici století XV II I. Tím způsobem vytvořuje se 
po bitvě bělohorské ze spoll}u států stavovských (viz I I. § 49) 
jednotnější stát ter.ito! iální pod jednotnou ústřední mocí krále 
českého (absolutisticko-cenualistický stát český). Společnými 

orgány vedle české dvorské kanceláře jsou apelační rada a 
mincmistr. Zůstává společný inkolát, společné šlechtictví i spo
lečná obrana státu českého. Sněm český je "strážcem nedí1riosti 
českého stftu a svolvje proto k odstupu jeho úzerrií. Stavové 
orgánu společného vlastně nemají, poněvadž sněmy generální 
nebývaly více konány. Jen ke korunování scházeli se stavové 
všech českých zemí, ač i tu později, když vědomí spoJečného 
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státu českého upadalo, stavové vedlejších zemí se proti tomu 
br(lnili. 

Spojení se zeměmi alpskými a s korunou uherskou trvá a 
průběhem let nesporně sílí. Společné orgány staré (dvorská ko
mora, tajná rada a konference, dvorská rada vojens1<:á) zůstávají 
a jejich význam pro země ceské v duchu habsburského centra
lismu vzrůstá. Avšak až do roku 1749 nebyly orgány ty v přímém 
poměru státoprávním k zemím českým a k českým stavům; 
jejich rozhodnutí šlo formálně vesměs českou dvorskou kanceláří. 
Myšlenka společného parlamentu habsburských zemí se ' neob
jevuje, ojediněle vyskytují se společné deputace nebo delegace 
stavovské, které však nejednají společně. V důsledku vzrůstu 
absolu tistické moci krále českého vzrůstal okruh věcí, jichž 
úprava spadala do výhradní moci panovníkovy a které proto 
byly začasto jednotně vedeny a vyřizovány pro všechny země 
habsburské. Ferdinand I I. zcentralisoval tak to poštovnictví a 
Leopold I. provedl zcentraIisování různých daní a dávek. Prů

během války třicetileté vzniklo jednotné "císařské" vojsko a 
, císařská' diplomacie. S tímto vzrůstem věcí společných souviselo 
i společné označení všech . zemí habsburských jako dědičné země, 
dědičné státy, země domu rakouského (Erblande, Erbkonigreiche 
u. Lande, Haus Oesterreich) a koncem vlády Leopolda I. mluví 
se dokonce i (1712 v domácích řádech) o rakouské monarchii 
(Oesterreichische Monarchie), v níž český stá t měl ponenáhlu 
zmizetj nadobro . 

Pevnější podobu dostává celek ze zemí habsburských prag
.matickou sankcí. Tu unie pe(sonální mění se v unii dynastickou. 
Dle ní mají, dokud nevymře rod v širokém rozsahu pragma
tickou sankcí stanoveném, zůstati země rodu habsbu:ského po
hromadě v nerozdílném celku. Uzákoněn spolu pro ně materielně 
skoro jednotný řád posloupnosti a zároveň také společná a vzá
jemná obrana. Právnicky je tu tedy celek předem obmezen ur
čitým terminem časovým. Po vymření rodu v rozsahu pragma- . 
t ickou sankcí stanoveném beze všeho má přestati spojení skupin 
jednotlivých zemí a dochází k ustanovením zvláštních ústav 
jejich. Vkoruně České ?živuje tedy právo svobodné volby ~rále 
dle Obnoveného zřízení zemského. Fakticky ovšem byJo mysleno 
p ři zavedení pragmatické sankce a při velkém počtu linií dle 
ní povolávaných spojiti habsburské mocnářství dynasticky na 
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věčné časy. Stavo~é čeští přijali . a dodržení pragmatické sankce 
činili závislými na zachování všech práv českého státu. Nutno 
pak také zdůrazniti, že ani po přijetí sankre pra~matické ústřední 
orgány habsburské nevykonávaly moc v zemích českých jinak 
než prostřednictvím české dvorské kanreláře až do íOku 1749. 
Unie vzniklá pragmatickou sankcí byla ~otiž unií juristicky 
reální, společné úřady a zařízení z ní ani nevyplývaly ani jí zase 
v dosavadních poměrech dotčeny nebyly. 

Při tomto dosavadním postupu sjednocovacím zcela přiro
zeně Začala se vytvořovati idea jednotného státu habsburského 
spolu s fikcí o vyšší státní moci, nadřaděné královské moci české. 
jeví se to nejprve ve vojsku , když po odstranění Valdštejnově 
přijal Ferdin~nd 11. sám hodnost generalissima.Vojsko od té doby 
považováno za císařské a od Leopolda I. také tak označováno . 
Podobně i v diplomacii a zahraničních stycích mluvilo se, po
něvadž panovníci 'habsburští byli současně i císaři římskými, 
o císařské moci, ačkoliv jednalo se o vlastní země habsburské, a 
diplomacie habsburská byla císařskou. Ano i centrální úřady 
habsburské samy označovány císařskými královskými anebo 
císařskými a královskými (c. k. nebo c. a k.). Z toho začínalo se 
konečně také území habsburského rodu říkati c. k. státy nebo 
c. k. dědičné země. Marie Terezie (po 1745) rozhodla, že před
stavení dvorských míst a radové při nich mají vesměs titul c. k., 
což je tím zajímavější , že ona sama byla sice, královnou českou 
a uherskou, nebyla však císařovnou. 

Pobělohorský absolutismus centralisoval tedy úplně a jed
notně v duchu plánů Ferdinanda 1. a jest dosti podivno, že po
kroky tohoto jednotného centralismu všech zemí habsburských 
nebyly větší a rychlejší. Marie Terezie vedle dosavadního jednot
néh o centralismu zavedla centralismus nový, dualistický. jejími 
reformami roku 1749 spojeny český stát a země alpské pod jed
notnou správou i jednotným soudnictvím. Tím položen základ 
k dualistickému vývoji správy a soudnictví, který i v zevním 
označení se jevil v t0l!l, že českému státu a zemím alpským po 
roce ľ749 proti zep1ím uherským říkalo se "německé země dě
dičné". Svými reformami- zasáhla Marie Terezie onen díl české 
ústavy, který vztahoval se na výkon práv v českém státě své .. 
ráznými zvláštními úřady. Následkem toho fakticky začala se 
spojovati další výsostná práva zeměpanská v jed'1otnou česko-
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rakouskou moc státní vedle starší moCi česko-rakousko-uherské. 
Tato nová moc a úřady vytvořené vztahovaly se jen na země 
české a alpské. Tím v úřadech vedle starých centrálních úřadů 
pro všechny země habsburské, které začaly v době té pod vl!vem 
celkové změny názorů státoprávních přímo lasahovati i do Ceské 
koruny, vytvořena druhá skupina úřadů, společných pouze pro 
český stát a země alpské (později i pro Halič). Nedlouho nato 
doplněna organisace jednotných centrálních úřadů zřízením státní 
rady a nových úřadů finančních. Cet1tralisace vůbec podporována 
vytvořením společné šlechty, snahou po zavedení jednotného 
občanstvÍ státního (1786 a 1811) a sjednocovál1ím práva sou
kromého, trestního i procesu. Zevně dokumentoval josef I I. 
tento cen tra1isační postup tím, že za něho pouze Vídeň stala se 
sídelním městem. 

Zrušením české dvorské kanceláře uvolnil se také svazek 
uvnitř zemí koruny České, poněvadž zmizela zevní známka 
jednoty českého státu, takže jevH se povrchnímu pozorovateli 
zevně poměr Moravy k Čechám býti týmž jako Čerh k Rakousku. 
K tomu přistoupilo i další uvolnění uvnitř českého státu 7řízením 
zvláštního apelačního soudu pro Moravu a zrušením společného 
mincmistra. V tom všem ani restaurace Leopoldova ničeho již 
nezměnila. 

Dle toho, kam sahalo panství nových společných úřadů 

česko-rakouských, ztrácela koruna Česká svůj samostatný státní 
charakter, alespoň potud, pokud výkon moci zeměpanské byl 
společný, jinými slovy: v nich královská moc česká splynula zase 
s mocí arcivévodskou rakoJskou v jedinou novou moc dualisticky 
upravenou. V řadě otázek nebyla však královská česká moc 
dotčena ani jednotným ani dualistickým centralismem. Jak 
z ciziny hledělo se na český stát, ukazuje vypovězení války státem 
francouzským Františku 1. jako králi uherskému a českému 
(1792). V říši německé vystupoval panovník i nadále jako král 
český, pouze jako takový měl svého zástupce na německém 
říšském sněmu, uděloval říšská léna čes \ á, jednalo záměně ř1š
ského arciúřadu vyžádav si k tomu souhlasu českých stavů (1770) 
Leopold II., František I. i Ferdinand V. jsou korunováni na 
krále českého. Titul krále českého vystupuje všude vedle titulu 
krále uherského jako rovnoprávný. Když Marie Terezie měla 
v úmyslu usk utečniti jednotný znak (1766) svých zemí, chtěla 
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míti na něm českou korunu vedle uherské z toho důvodu, že jest 
to skutečná koruna, a Leopold I I. (1790) to v skutku upravil tak, 
že vlevo umístil korunu uherskou, vpravo českou a nad nimi 
uprostřed "císařskou domácí korunu" (kaiserliche Hauskrone")'. 
Avšak i josef II., který bývá považován za hlavního represen
tanta vše1-}o centralismu, uznával zvláštní český stát. V· nástup
ním svém manifestu (1780) mluví o "královských českých 
dědičných zemích" a o "dědičném království českém a zemích 
k němu přivtělených" a roku 1782 nazývá Čechy "neodvislou 
říší". josef .I I. povyšoval do knížecího stavu "v královských 
českých dědičných zemích", uděloval léna lahraniční slavnostním 
způsobem na hradě pražském jako český král (1783) a vykonával 
některá práva v Lužici (1782), stvr div abatyši mariasternskou 
"als regierender Konig zu Boheim". 

Nový element přišel do státního práva zavedením titulu 
císaře rakouského. Titul císaře rakouského (1804) jest původně 
jen titulem dynastickým. Napoleon navrhoval titul císaře 

uhersko-českého, František I. rozhodl se v~ak pro titul císaře ra
kouského. Titul ten neměl původně významu státoprávního, 
jmenovitě nešlo o zavedení nějaké vyšší státní moci. Při tom 
však později .nezůstalo, neboť nastaly některé události, které 
valně přispěly ke změně i v tomto smeru. Purifikací territorii 
(1805) ztratila Česká koruna svá léna v říši. Zánikem říše (1806) 

. pozbyl český stát příležitosti vystupovati jako zvláštní státní 
celek. ještě dekret císaře Františka 1., upravující státoprávní 
následky zrušení říše německé pro vla~tní jeho země dědičné, 

mluví výslovně o koruně České. V novém svazku německého
bundu přihlášen však již český stát jako pouhá část "císařskéhC! 
státu rakouského", krátce Rakouska. 

Po roce 1806 začalo se vůbec mluviti o "zděděném císařství 
rakouském", úřady nazývány napořád císařskými královskými 
(c. k.) a nařízeno jim místo znaků země užívati císařského znaku 
rakouského. Vídeň stává se "rakousko-císařským hlavním a sí
delním městem". V letech 1812-3 zaveden název "císařská říše' ~ 

nebo "císařství rakouské" a roku 1822 zakázáno užívati starých 
názvů dědičné země a p. Tím se stávalo, .že státní moc zdá se 
najednou vůbec vtělena v císařskou moc, jako by panovník ne
vládl již v českém státě z moci královské české, nýbrž jen z CÍ-
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sařské moci rakouské (t. zv. kumulace ev. koncentrace státních 
mocí). V některých případech česká moc královská i nadále 
přímo vystupovala, ' především v korunovaci a přísaze koruno
vačnÍ. Titul krále českého zůstal vedle císaře rakouského i nadále 
jako rovnocenný uherskému. Sněmu českému zůstalo právo 
volby krále českého dle pragmatické sankce a Obnoveného zřízení 
a svolování k odstupu statků korunních (na př. 1825). jako král 
český uděloval panovník český inkolát a výjimečně také české 
šlechtictví (II I. § 3), vykonával jistá práva v Lužici « 111 § 1). 
Nedotčena zůstala dále královská moc česká v právu lenním, 

'kde léna z moci krále českého udělována, jich královský ráz i ve 
vedlejších zemích právě v této době akcentován a ona zcentrali
sována ke dvorským deskám pražským (I I I. § 8). A když roku 
1836 upravován společný znak, tu umístěn dle upravujícího de
kretu vlevo nahoře "znak království českého a zemí ke koruně 
té přivtělených". Zřízení českého státu jest absolutistické. V po
vaze tohoto absolutismu patrny jsou dva rozdíly. Starší do roku 
1740, kde stavovství zvolna odumírá, kde však ab$olutismus 
přední aristokracii popřává jistý vliv politický, a novější po roce 
1740, kde jedná s'e již o úplné odstranění stavovství, zavedení 
byrokracie ve všech oborech správy i soudnictví a spolu nebý
valou centralisaci. První oddíl nazvali bychom pobělohorským 
absolutismem 'aristokratickým, druhý absolutismem byrokra
ticko-centralistickým . 

. Koruna Česká stala se sice dědičnou v rodě habsburském, ne
stala se však patrimoniem ani' rodu ani panovníka, nýbrž i po 
roce 1627 zachovala se obci zemské jistá osobnost právní. Stát 
pobělohorský je sice převahou státem vrchnostenským, přece 
však ponechává stavům jistou účast na výkonu státní moci. 
Tato účast náleží jim z vlastního práva, práva jejich plynou 
z ústavy, a stavové zastupují zemi. Nejsou tedy privilegovanou 
společností. juristé pobělohorští konstruovali theorii o propad
lých právech, a to tak, že odporem stavů propadli nejen stavové, 
nýbrž i země svých práv. Tím přiznal vítěz bělohorský stavům 
jich postavení jako representantům země. Dle Obnoveného 
zřízení zůstala obci zemské zvláště svobodná volba krále v pří
padě vymření rodu a svolování ke, zcizování od korun}. Na tom 
nezměnila ničeho ani pragmatická sankce. Ze starého státu sta
vovského podrželo Obnovené zřízení ještě jiné zbytky, které 

K a p r a s, P rá vní dějiny zemí koruny České. In. 
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zeslabovány teprve volným vývojem XVI I. a první polovice 
XV II I. století. 

Stejná tendencé vývojová jest patrna i v ústavách vedlejších 
zemí českých. Obnovené zřízení moravské provedlo podobné 
změny jako české. Ve Slezsku sice nebyly ihned provedeny ná
vrhy podobný směr zastávající (1622) z důvodů politických, 
zvláště pro ochranu Slezska Saskem, avšak v druhé polovici st. 
XVI I. řadou zvláštních zákonů docíleno tam téhož výsledku. 
Zároveň dochází v xv I I. a XV II I. století k větší centra 1isaci 
slezských knížetství a panství v jednotnou zemskou organisaci 
správní, v souvislosti se soudobými snahami po větší centralisaci 
českého státu vůbec v téže době na všech stranách vystupujícími. 

Marií Terezií začíná osvícený absolutismus, první část abso
lutismu byrokraticko-centralistického. Stát osvíceného absolu
tismu jest již úplně' státem vrchnostenským. Za něho vše je po
státňováno a byrokratisováno; formy stavovské jsou odstra
ňovány za Marie Terezie pozvolna, za Josefa I I. na ráz. Vliv 
stavovský se vylučuje v zákonodárství, v soudnictví i správě. 
Stavové pozbývají i práva povolovati berně; dosavadní dua
lismus soudnictví i správy stavovské i královské jest odstraněn. 
Nastává {)oba velikých reforem správních. Marie Terezie po
važuje Čechy za zemi dobytou, a práva dle Obnoveného zřízení 
zemi přiznaná . za přílišná. Zemská privilegia jsou dle jejího 
názoru jen škodlivé obyčeje, stavům vinou ~inistrů potvrzované, 
a proto panovníka neváží. Také korunovační přísaha váže dle 
názoru Marie Terezie zachovávati jen obyčeje dobré. Stavové 
jsou jinými slovy jen privilegovaná společnost, která nezastupuje 
zemi. Země vůbec není a nemůže býti subjektem veřejné moci. 
Zeměpán přikládá si v duchu osvíceného absolutismu právo 
za ideou veřejného blaha zkoumati stavovské i zemské svobody 
a je omezovati. To vede za Jo&efa I I. až k odstranění stavovství 
vůbec. 

Doba -Leopolda I I. nazývá se často dobou restaurace proto, 
že tehdy formálně stavovství zase bylo obnoveno, ačkoliv ma
terielně mu vlastně žádná práva nebyla přiznána. 

Z restaurace vzniká však za Františka I. a Ferdinanda y. 
reakce, absolutismus policejní. Za něho roste personální či ka .. 
binetní vláda panovnkká. Doba ta jest vedle toho charakteri
sována přísným státním poručníkováním (policií) všeho. 
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Stavové českého státu se ku podivu s obecnými těmito ná
zory absolutismu byrokraticko-centralistického celkem spoko
jovali. Teprve v letech čtyřicátých XIX. století pod vlivem 
.státoprávní školy německé, která učila, že stavové representují 
ve . stavovském zří~ení stát sám, a pod vlivem nových ideí 
konstitučních došlo k odporu jich proti dosavadním státopráv-
11ím poměrům. 

A. Pobělohorský absolutismus aristokratický. 

§ ·10. Král. 

Srov. I I. § 50. - G o I d a s t, De Bohemiae regni incorporatarumque 
-p ro vinciarum juribus ac privilegiis 1627, znova 1719. - H a u c k e, Die ge
schichtlichen Grundlagen des [Habsburgischen] Monarchenrechtes, 1894. _ 
JelI in e k, Der Einfluss des RcIigionsbekenntnisses auf das Thronfolgerecht 
jn der oest.-ung. Monarchie, Festschrift der Heidelberger juristenfakultat fUr 
Bekker. - Tur b a, Geschichte des Thronfolgerechtes in allen habsburgischen 
Uindern bis zur prag. Sanktion, 1903; Die pragmatische Sanktion mit bes. 
Rucksicht aut die Lander der Stephanskrone, 1906; Die Grundlagen der prag
matischen Sanktion I.-II., 1911-2; Die pragmatische Sanktion, autentische 
Texte, 1913 - Dem e I, O významu pragmatické sankce pro české státní 
právo, Sborník v. pro a stát. XV. - Bac h man n, Die pragmatische Sank
fio n, jurist. Vierteljahr. X. - Wo I f, Die Geschichte der pragmatischen . 
Sanction bis 1740, 1850. - Bi der man n, Enh:tehung u. Bedeutung der 
prag. Sank. , Grunhuts Z. II. - Z w i e d in e c k - S Ude n hor s t, Die An
erkennung der prag. Sankt. durch das deutsche Reich, Mit. Oest. Just. XVI. _ 
Web e r, Das Pactum mutuae successionis u. d. prag. Sank, t. 1898. _ 
\V e t z e r, Die pragrnatische Sank. 1895. - F o u r n i e r, Zur Entstehungs
geschichte der pragmatischen Sanction, Hist. Z. XXXVIII. - S i eg I, Eger 
u~ die prag. S., M. V. G. D. B. LIJ. - D'E I ve r t, Die EinfUhrung d. prag. 
S. in Maehren, Notizblatt, 1875. - V i š i n k a, K přijetí pragmatické sankce 
na Moravě, Č. M. M. XXXV I. -- D vo ř á k. Prag. sankce a markrabství Mo
ravské, Moravská revue 1899.- D o ve, Die pragrnatische Sanction in Schlesien 
z_ G. Schles. XIV. - Ber n a t z i k, Neues Uber pragrnat. Sanktion, Z. Off. 
Recht II. - K 1 a i č, Hrvatska pragmat. sankcija, Rad. 1915. - K r on es, 
Handbuch IV. 120, kde i celá Iiteratura.- Das konigliche bohrnische Kronungs
ceremoniel 1723. - Geschichte des Kronungszeremoniels der Konige u. 1\6-
niginnen in Bohrnen 1791. -- Merkwiirdigkeiten der feierIiehen Kronung eines 
Konigs von Bohmen 1791. - G I U c k sel i g, Bohm. Kronungsceremoniel 
1836. - M a s che k, Beschreibung der Kronungsceremonien 1861.- Ad á
rn e k, Z pamětí korunování českých králů, 1890 .- C hy t i I, Pod 1 a II a, 
V rb a, Korunovační klenoty král. čes. 1912 - C h Y t i I, Česká koruna krá-

~* 
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lovská, 1917. - Pac h a I y, Von Schlesischen Erblandshuldigungen, Samm
lung ver. Schr. II. 1801. - Fin k, Breslau als bohm. Huldigungsstadt , Archiv 
f . Kulturgeschichte, 1905. - Čel a k o v s k ý, Práv. děj. § 37. ~ K a I o u
s e k, Stát. pro 229, 474, 553. - Korunování na král. české, Osvěta 1886. -
Tom a n, Staatsrecht 32, 47, 53, 90. - R i eg e r, Říš. děj. 156, 245. -
B a I ze r, Hist. uste Austr. 241. - Hub e r , R. G. 173. - L u s chi n, R. G. 
397. - K a dle c, úst. děj. Mor. II. 3, 18; Počátky práva autorského, Č. Č. M. 
1893. - Chl II m e c k y, Darstellung der altstandischen Vertassung, 1861. ~ 
D vo ř á k, Děj. Mor. 734. - Tom a n, O zákonodárné moci královské a sně
movní v Čechách na základě Obnoveného zřízení Ferdinanda 11., Právník x. ; 
Ueber die Tragweite der gesetzgebenden Gewalt d. Konigs u. des Land,tages 
in B. mlch d. Verneuerten Landesordnung, S. B. 1871. - H e ye r v. Rosenfeld , 
Die Orden ll. Ehrenzeichen der k. u. k. oest. ung. Monarchie, 1901. - Bit t
ne r, Die oest. Staatsvertrage 1903. - Š pač e k, Arcičíšnictví a kurfirstvÍ 
králů čes . v německé říši, Právník V. ' 

Panovníci čeští uživali v této době celkem téhož titulu jako 
již předchůdcově jejich z rodu habsburského, titulu obsahujf.dho 
všechny význačné součástky Jejic h držby. Za Karla VI. zdůraz
nili v titulu i nárok španělský. Tehdy zněl titul: "z b. m. volený 
římský císař, pro všechny časy rozmnožitel říše, v Germanii, 
španihelský, uherský, český, též 'dalmatský, chorvatský a slo
vanský král, arcikníže rakouské, markrabí moravský, lucem
burské a slezské kníže, též lužický markrabě" . 

Pro dědickou posloupnost králů českých rozhodným byl čl. 

A I. Zřízení Obnoveného, který dovolává se zákona Karlova 
1348, Vladislavova majestátu 1510 a reversu Ferdinanda I. 1545. 
- Dle toho Obnovené zřízení prohlašuje dědičnost trůnu českého 
v rodě habsburském v mužském i ženském potomstvu. Turba 
v důsledcích svého názoru o starším dědickém právu (srov. I I. 
str. 402) našem neuznává ani v Obnoveném zřízení primo
genituru pro mužské potomstvo. Hledíme-li však k českým ná
zorům XV I. století (1. c.) i jmenovaným zákonům, jest přiznati 
již v Obnoveném zřízení nesporně pro mužské potomstvo rodu 
habsburského primogenituru. V ženském potomstvu uznáno 
sice právo dědické i dcer pr?vdaných, přesný řád tohoto po~ 
tomstva však stanoven nebyl, jakož i jinak právo vzdálenějších 
ženských příbuzných nebylo jasně vymezeno. Tu zůstávalo 
stanovení osoby stavům. V případě vymření rodu habsburského 
po meči i po přeslici Obnovené zřízení nařizuje volbu krále dle 
starých zákonů Karlových. 
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Domácí řády rodu habsburského pro posloupnost v českých 
zemích sice významu neměly, neboť země ty, nejsouce patri. 
moniem rodu, jim nepodléhaly, nicméně mají pro-státní právo , 
české význam potud, že ukazují určité snahy a tendence rodu 
vrádnoucího a tvoří přípravu a podklad pozdější pragmatické 
sankce. 

Již testamentem svým z 10. května 1621 Ferdinand II. 
prohlašuje, že všechny jeho země mají tvořiti jednotku neroz
-dílnou, která dle zásady primogenitury přechází na nejstaršího 
,descendenta a jeho potomstv,'o mužské, dále na mladšího bratra 
a jeho mužské potomstvo. Mladší synové mají vždy dostávati 
jen apanaži. Ustanovení toho nedodržel sám tvůrce, neboť byl 
nucen (15. list. 1623) zříditi linii tyrolskou pro Leopolda a jeho 
potomstvo, která vzdala se i pro mužské své členy přednosti 
před ženskými potomky Ferdinanda I I. na Čechy (a Uhry). 
V důsledcích toho Ferdinand 11. sám v holdovacÍ přísaze stavů 
českých dal holdovati vždy "jeho král. majestátu a po něm 
budoucím králům a dědicům téhož království z téhož králov-' 
ské,ho rodu a krve". V kodicil1u z 8. srpna 1635 znova Ferdi· 
'nand I I. zdů-raznil, že země nesmí žádným způsobem býti děleny 
a že nástupnictví v nich děje se řád,em primogenitury. K tomu 
pak ještě dodal, že tytéž zásady mají platiti i pro země teprve 
později nově nabyté. Krátce svými ustanoveními chtěl Fer· 
dinand I I. zříditi majorát nebo fideikomis ze všech zemí a to 
především pro své vlastní potomstvo. Vedlejší linie tyrolská od
padla záhy vymřevši (1665). 

Nová vnitřní úprava zásad rodové posloupnosti nastala 
rodinnou smlouvou habsburskou za Leopolda 1. (padum mutlae 
successionis) z 12. září 1703. Dle ní měl starší syn Josef dostati 
země české, rakouské a uherské, mladší syn Karel dědictví špa
Ilělské. V obou liniích mělo mužské potomstvo bezpodmínečně 
míti přednost před ženským. Po vymření mužského potomstva 
jedné linie nastupuje mužské potomstvo druhé linie. Vymrou-li 

,obě linie v mužském potomstvu, spadají zémě na Leopolda I. 
a případně na jeho třetího syna. Nebylo-li by již ' Leopoldova 
potomstva mužského, nastupuje v celek nejprve ženské po· 
tomstvo Josefovo a po něm teprve ženské potomstvo Karlovo 
a to vesměs dle řádu prvorozenstvL Ohrožena byla jednota zemí 
habsburských závětí Leopoldovou (25. dubna 1705), dle které 
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měl Karel a jeho mužské poto~stvo, neudrželi-li by se ve Špa
nělsku, dostati Tyroly. Možnost ta zanikla smrtí Josefovou, p CI . 

které Karel nastoupil v celé jeho dědictvÍ. 
Poněvadž Česká koruna nebyla patrimoniem rodu, neplatila 

tam uvedená statuta a nařízení rodová, nýbrž pouze ustanovení. 
Obnoveného zřízení zemského, jinými slovy, poněvadž poslou p
nost v Uhrách a zemích alpských jinak zase byla upravena, ne
bylo o pevnou soudržnost všech těchto státních celků v ruk ou 
rodu habsburského nijak postaráno. Upraviti tuto soudržnost 
bylo účelem pragmatické sankce. Její první část tvoří rodový 
řád Karla V I. přednesený deklarací z 19. dubna 1713 slavnostní m: 
způsobem v tajné radě. Jím stanoveno: 

1. Dědičná království a země rodu habsburského nemají se 
děliti, nýbrž zůstati pohromadě až do vymření rodu. 

2. V nerozdílné panství nad nimi nastupuje dle primo
genituri mužské potomstvo rodu habsburského pořadem li
neálním. 

3. Kdyby mužského potomstva nebylo, nastupuje potom-
. stvo ženské a to nejprve dcery Karla V 1., potom Josefa 1., Leo
polda I. a jejich potomstvo obojího pohlaví, a dále ostatní linie 
domu rakouského dle zásady primogenitury pořadem lineo
graduálním a s předností mužských před ženskými. 

Na základě tohoto domácího řádu vypracována později 

předloha pro zemské sněmy. Předloha podaná sněmům českých 
zemí vypracována českou dvorskou kanceláři a přiloženy k ní 
ověřené opisy domácích řádů (1621, 1635, 1703 a 1713) a renun
ciace· dcery Josefa I. z roku 1719. Na základě tohoto návrh u 
přijal pak sněm království českého 16. října 1720 pragmatickou 
sankci. Stavové čeští prohlašují v přijetí, že se pragmatická 
sankce shoduje s dosavadnírni základními zákony (Fundamenta!
gesetze) totiž majestátem Karlovým 1348, Vladislavovým 1510, 
Ferdinandovým reversem 1545 a Obnoveným zřízením a ,s pri
vilegiemi zemskými, a zároveň vyslovují jako podmínku přijetí 
pragmatické sankce naději, že budou oni i všichni obyvatelé· 
zemští zachováni při svých privilegiích a základních zákonech 
i nadále. Usnesení v plném znění odevzdané ve slavnostní formě 
kanceláři české a ve výtahu obsažené ve sněmovnfch artikulech 
dostalo schválení královské 3. března 1721, a bylo v podobné 
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slavnostl1Í formě 27. března 1721 i se všemi přílohami do českých 
desk zapsáno. 

Na Moravě sněm přijal pragmatickou sankci 17. října 1720, 
, při čemž stavové v listině přijímající taktéž vytkli, že prag. 

sankce shoduje se se zemským základním zákonem (Funda
mentalgesetz), totiž Obnoveným zřízením zemským, a totéž 
vytkli i ve výtahu umístěném v artikulích sněmovních. Současně 
položili za podmínku, že doufají i nadále oni i země býti zachováni 
při všech svých právech. Královského schválení dostalo se 
usnesení moravskému 17. března 1721, načež 16. května 1721 
provedeno slavnostní formou vložení k deskám zemským mo-
ravským. . 

Knížecí sněm slezský v důvěře na zachování svých privilegií 
přijal prostě 25. října 1720 pragmatickou sankci za základní 
zákon (Fundamentalgesetz). Výtah usnesení pojat do sněmovních 
akt roku 1720. Usnesení schváleno 3. března 1721, zvláštní publi
kace pak již nebylo. 

Chebskému sněmu byla v opise sdělena pragmatická sankce 
česká, a byl poukázán., aby k ní přistoupil. Přistoupení stalo se 
23. července 1721 tak, že v listině přístupní inserována celá prag
matická sankce česká a dodáno "sal vis tamen semper privilegiis 
ab imperatoribus regisque Bohemiae urbi Egrae et circulo con
cessis, und wie weith es sich auf den Pfandtschi1ling Eger 
appliciren lasset". 

Konečně i kladský sněm vydal zvláštní listinu přístupní 

6. září 1721. 
Rozsah pragmatické sankce nebyl zcela jasný. Byl spor o to, 

kam až třeba vztahovati v českých zemích nazpět další lini'e 
rodu .. Již Kalousek upozornil na to, že pro Českou korunu tvoří 
Ferdinand I. a jeho ženské potomstvo nej:zazší mez. K témuž 
výsledku došel v nových svých studiích Turba, prozkoumav 
starší renunciace XVI. století, kde se výslovně všude u českých 
zemí mluví jen o potomstvu Ferdinanda 1., jakož i renunciaci 
1719, která zní ve prospěch .potomstva Ferdinandova (die in 
Deutschland regierende Linie). . 

Význam pragmatické sankce pro Českou korunu sp očíval 
v tom, že uzákoněn jí určitý řád posloupnosti ženské v širokém 
rozsahu zpět až k. Ferdinandu I. a že měl býti zbudován pevnější 
spolek České koruny s korunou uherskou a zeměmi alpskými 
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v právně netozdílném svazku (unie dynastická) a z toho plynouci 
povinnost hájiti celistvost těchto zemí. V těchto otázkách mě
níCÍch dosavadní státní právo české měla pragmatická sankce, 
a sice přijetí její sněmy českých zemí a nikoliv prohlášení do
mácího řádu, ráz konstitutivní, v ostatním význam její byl pouze 
deklarativní. Individualita České koruny dotčena jí nebyla. 
Správně upozornil Turba, že stavové čeští a moravští nevzdali se 
svých práv plynoucích ze starých smluv a z Obnoveného }řízení , 
nýbd výslovně se jich dovolávají kladouce jich zachování za 
podmínku přijetí a trvání nového zákona, třebas nesprávně 

soudí, že pragmatická sankce vůči dosavadnímu státoprávnímu 
stavu neznamená ničeho nového. Tím se podstatně liší pragma
tická sankce zemí českých od sankCÍ jiných zemí, tvoříc tak sa
mostatnou. velmi významně charakterisovanou skupinu vůči 

uherské a' zemí alpských . 
Turba také s pragmatickou sankcí spojuje státoprávní ga

rancii za primogenituru v rodě habsburském, ovšem názor ten , 
jak svrchu již vyloženo, správný není. Také sankcí pragmatickou 
však nedocíleno ani theoreticky věčného spojení všech uvedených 
tří skupin, nýbrž pouze spojení na dobu, pokud by trval společný 
řád posloupnosti, který ani sankcí pragmatickou přece neupraven 
zcela stejně. V Uhrách končil vymřením potomstva Leopolda 1. , 
v českém státě potomstvem Ferdinanda 1., kdežto v zemích 
alpských jde zpět ještě mnohem dále. Vymřením potomstva 
Ferdinanda I. v mužském i ženském rodě nutně by byla nastala 
i podle pragmatické sankce českému státu svobodná volba pa
novníka podle Obnoveného zřízení a přestalo by ihned právní 
spojení jeho se skupinami ostatními. 

Pot v r z o v á n í krále českého císařem zmizelo nadobro. 
Pouze Ferdinand II 1., korunován jsa 1627 za krále českého, přija l 

ještě léno na kurflirství 26. ledna 1628 z rukou svého otce. To 
bylo poslední udělení říšského léna u nás. 

Trůn český dle Obnoveného zřízení (čl. A. 41) v duchu abso
lutistického státu připadl nástupci ihned smrtí předchůdce. To 
znamená, že není žádného mezidobí mezi oběma panovníky , a 
že odpadá staré p ř i jím á n í nového krále stavy. Tím pozbyli 
stavové možnosti klásti novému králi nějaké podmínky ať již 
ve formě volební kapitulace nebo přijímacího reversu. Fer
dinand I I. sám p ři korunování svého -syna 1627 jist é zdán í 
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přijímání stavy ještě zachoval. Oznámil totiž stavům, že míní 
syna svého dáti korunovati; stavové pak slíbili účast na koru~

nování. Ferdinand I I I. pak ústně slíbil stvrditi privilegia sta
vovská ; revers starý však odpadl. Slib poddanosti učiněn byi 
na plném ~němě, a nový král děkoval stavům za prokázanou 
povolnost. Tyto předpisy však do Obnoveného zřízení zařaděny 
nebyly. a proto při příštích korunováních jich již dbáno nebylo, 
nýbrž napříště stavům prostě oznámeno, že syn králův bude 
určitého dne korunován. 

K o run o v á n í přestalo býti podmínkou výkonu práv 
královských. Pravidelně však přece po starém způsobu XV I. 
století býval syn korunován ještě za života otcova, tak Fer
dinand II I, (1627), Ferdinand IV. (1646) a Leopold I. (1656). 
Vllbec korunován nebyl josef 1., Karel VI. pak korunován 
t eprve, po delší vládě až roku 1723. ještě Ferdinand I I. i II I. 
a Leopold I. počítali léta svého panování po starém způ

sobu ode dne korunování. Obyčej ten přestal za josefa I. 
k terý nejsa vůbec korunován, počítal léta své vlády od smrti 
svého předchůdce . 

Klenoty korunovační byly přeneseny po bitvě bělohorské ' 

ihned roku 1620 do kaple sv. Václava na hradě pražském. Za 
války třicetileté byly ponejvíce ve Vídni a jen ke korunování 
bývaly přiváženy do Prahy, kde chovány u desk pod ochranou 
nejvyšších úředníků. Není zcela jasno, kde vlastně v dalším prů- · 

běhu doby trvale byly chovány. Zdá se však, že většinou bývaly 
ve Vídni v habsburské klenotnici rodové. Stavové nejednou 
alespoň domáhali se návratu jich do Prahy, jmenovitě za 
J osefa I. i ' Karla VI. Není také známo, zda po korunování 
Karla VI. klenoty v Praze zůstaly. 

Obyčejně den před korunováním přijímal král 'h o I d o
v á n í stavů českých ve sněmovní síni. Tu skládali čeští stavové 
sami přísahu, holdujíce dle Obnoveného zřízení králi a jeho 
dědicům, což pozměněno 5. října 1723 tak, že formule přísežn á 
doplněna ve smyslu pragmatické sankce. 

Vlastní ceremoniál korunovační v podstatě spočíval na zá
sadách Karlových, jednotlivosti byly předpisovány pak pro 
každé korunování zvláště. Panovník Úl · korunování skládal 
n ejprve přísahu církevní a potom vlastní slavnostní státní pří
sahu dle Obnoveného zřízení, že katolické náboženství bude 
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ochraňovati, stavy při jich právích zachová a ničeho neodcizí od 
království. Při intronisaci korunovaného krále holdovali pak 
stavové všech zemí českého státu novému králi, neboť korunování 
zúčastňovali . se stavové vedlejších zemí (Moravy a Slezska). 
Po korunování pasoval král několik osob na rytíře mečem sv. 
Václava (1646 pět, 1723 čtyřicet sedm). 

v Ačkoliv korunování nemělo již toho významu jako druhdy, 
prece státoprávní jeho význam jest nemalý. Jím manifestovala 
se držba království a svrchovanost krále českého, král vázal se 
šetřiti práv země a stavové holdováním slavnostně slibovali 
,:ěrnost. Účastí stavů vedlejších zemí manifestovala se jednota 
Ceské koruny. Korunování bylo stále živou pamětí toho, že český 
stát je zvláštní státní jednotkou mezi zeměmi habsburskými, 
které přísluší plná suverenita. . 

Pot v r z o v á n í p r i v i leg i í stavovských mělo sice 
dle původních úmyslů vítězů bělohorských býti odstraněno, na 
konec však prozatímně zůstalo. Dne 29. května 1627 potvrdil, 
Ferdinand I I. privilegia česká, pokud neprotiví se Obnovenému 
zřízení zemskému, a ve stejném smyslu znělo i potvrzení Fer
dinanda II I. z 21. března 1642. Od doby Leopolda I. nebyla 
potvrzována privilegia již zvláště, nýbrž intabulovaná přísaha 
korunovační nahrazovala tato potvrzení. . 

Ve vedlejších zemkh zachováno bylo nějakou dobu zvláštní 
holdování. Na Moravě provedeno bylo v této době rok u 1628, 
poprvé a naposledy. Ve Slezsku holdováno bylo do rukou ko
misařů Ferdinandovi II. 1621 a 1636 a Leopoldu 1657. Poněvadž 
zástupcové stavů zúčastňovali se korunování a s ním spojeného 
holdování, odpadlo později nadále zvláštní . holdování zemí 

. vedlejších. V tom jevila se již centralisace uvnitř koruny České 
provedená. Stejný zjev pak pozorujeme také při potvrzování 
privilegií vedlejších zemí. Moravě potvrzena privilegia Ferdi
nandem I I. 26. června 1628 s připojením zvláštního seznamu, a 
znovu 23. září 1640 Ferdinandem I I I. a 3. ledna 1689 Leo
poldem I. Slezská privilegia potvrzena jen nepřímo Ferdinan
dem II., když stvrdil 17. dubna 1621 ujednání slezsko-saské 
z 28. února 1621, kterým výslovně stvrzení privilegií slezských 
se vymiňovalo. Jinak v pozdější době všeobecně vztahovala se 
prostě korůnovační přísaha na stvrzení i privilegií vedlejších 
zemí (srov. na př. podobný poukaz Karla V I. Slezsku 1721). 
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Krá lov á bývala korunována bud současně se svým 
chotěm anebo zvláště. Zvláštního ustanovení o potřebě rovno
r odosti k plně oprávněnému manželství královu ústava česká 
nemá a nezná. Jen domácí řády habsburské měly podobné usta
novéní, jich platnost však v České koruně nebyla nikdy uznána. 
Královně buď vdově anebo manželce panujícího krále, nebylo-li 
vdovy, patřil příjem z věnných měst (Hradec Král., Chrudim, 
Mýto, Jaroměř, Bydžov, Mělník, Polička, Králové Dvůr, Trutnov) 
jako dotalicium. Vedle toho Ferdinand I I. učinil Karlův Týn 
stolním statkem českých královen; týž byl sice 1626-1705 zá
stavou v rukou soukromých, potom však zase vyplacen k rukám 
králo~ny. 

M I a d š í syn o v é králů českých neměli ústavou zaru
čeno ničeho, dostávali však apanáži podle statutů rodových. 
Testamenťem Ferdinanda I I. stanovena tato na 45.000 zl. rýn~ 

Někdy dostávali i v této době ještě podíly v zemích, to týkalo 
se však pravidelně zemI alpských. ' Pouze Karel, bratr Ferdi
nanda II., dostal 1621 Kladsko, kde zůstala králi jen berně, a 
roku 1623 Opolsko-Ratibořsko {spolu s náchodským panstvím 
a některými panstvími moravskými). Smrtí jeho (1624) to však 
přestalo. - Leopold I. zavedl 1699 pro členy panujícího rodu 
"jako pro královské uherské a české prince" titul královských 
výsostí (konigliche Hoheit). 

D cer y neměly také věna zaručena českou ústavou, podle 
rodinných statutů dostávaly 100.000 zl. Podle týchž statutů 

vzdávaly se při provdání renunciací svých nároků ve prospěch 
mužských členů rodu. Kdežto však v XVI. století dcery Fer
dinanda I. a Maximi1iana I I. lišily ve svých renunciacích země 
české od uherských a rakouských, vzdávajíce se v zemích českých 
nároků jen ve prospěch potomstva Ferdinanda 1., v ostatních i ve 
prospěch potomstva Karla V., pózdější renunciace šly všeobecně 
ve prospěch rodu habsburského, až zase po zavedení pragmatické 
sankce omezena (1719) renunciace ve prospěch "linie německ.é". 
V renunciacích až do konce XV 11. století vzdávající se mají titul 
"geborene kunigin zu Ungarn u. Boheim, Erzherzogin von 
Oesterreich", který teprve 1670 mění se v "geborene Prinzessin 
von Ungarn und Boheim, Erz. v. Oest.". Spolu s mužskými 
členy rodu 1699 dostalo se i ženským členům jako rozeným krá-
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lovským princeznám uherským a českým titulu královské 
výsosti. 

Pro z let i los t, v I a dař s tví a v zdá n í s e 
t r ů n u česká ústava předpisů nemá. Předpisy domácích řádů 
habsburských nebyly pak v českém státě závazny. 

Moc krále českého jest charakterisována tak, že mu patří 
všechna práva výsostná a to i všechna reservátní práva, která 
jinak v říši německé vykonávaJi císařové. Deklaratorie (Aa 14) 
výslovně pravÍ, že patří králi českému "al1e und jede RegaIien 
und konigliche Hoheiten, so einem jeden Konig und Monarchen 
in seinem Konigreich zustehen". Tak také ~či1i i starší spisova
telé státovědečtí (na př. Feigl, Oeffentliche Vorlesungen 1770 
str. 260, Kostetzky, Die Staatsverfassung des Kg. Bohmen 1816 
str. 82 a j.). Ve všech zemích českých nesporně panovník vládl 
jako král český, z královské moci české, sice velikou převahou 
absolutistické, vždy však české. V jednotlivostech lze uvésti: 
1. Moc voj e n s k á. Dle Obnoveného zřízení zavedena sice 
všeobecně povinnost táhnouti za hranice, sněm však svoloval 
k svolání hotovosti. Králi příslušelo vypovídati vá lku i uzavírati 
mír (jus belli et pacis), velení vojska, organisace jeho, stavěti 

i bořiti pevnosti. Stavové svoluji jen k finanční pomoci na 
vojsko. Moc vojenská krále českého, jak ukázáno svrchu (§ 9), 
záhy rozplývala se v moci jaksi nadřaděné, když po přenesení 
"generalissima" na Ferdinanda I I. začalo se mluviti o "CÍsařském 
vojsku". 2. R e p r es e n t a c e stá t u. Králi náleželo uza
vírati státní smlouvy a spoll(y, zřizovati v cizině zástupce (jus 
legationum). Také ve styku mezinárodním (srov. § 9) moc krá~ 
lovská česká v této době převahou již nevystup'Jvala, absorbo
vána jsouc císařskou. Nicméně jevila se přece jednak tím, že 
panovník měl královského českého vyslance na říšském sněmu 
německém a assessora v komorním soudě, jednak přece v řadě 
smluv mezinárodních bylo třeba výslovně zdůrazniti, že uza
vírají se z moci krále českého (1630, 1658, "1669, 1675, 1682, 
1726 viz § 24). 3. Nejvyšší moc s o u dní přešla úplně na 
krále. Soudy vesměs staly se královskými, soudily v jeho jméně, 
a nejvyšší instancí, k níž buď apelace nebo revise konečná šla, 
byl panovník sám. Král uděloval milost, "bral pokuty, dáv'll 
glejty a moratoria. 4. Moc z á k o n o d éÍ r n 3 vyhrazena 
králi jako ius legis ferendae. Význam tohoto jus legis ferendae 
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jest sporný. Nejprve Toman a po něm i Tomek pokusili se omeziti 
'je pouze na právo soukromé a trestní; ač jejich důvody nepo
strádají jistého jádra, nelze jim přece v podstatě přisvědčiti. 
Správné jest s B. Riegrem uznati zákonodárnou moc královu 
potud, pokud neruší se jí privilegia stavů, potvrze ním a přísahou 
korunovační chrán"ěná, ani tak zvané zevnější státní právo české. 
V tom smyslu · bylo to také v hlavních rysech až do osvíceného 
absolutismu zachováváno. Další obmezení přineslo však i Ob
novené zřízení samo, ponechavši určité otázky zvláště berní 

_ společnému působeni stavů a krále, a Novelly připojily k tomu 
i " jiné, dovolivše iniciativní usnesení stavů v méně důležitých 
otázkách práva soukromého, trestního, procesního a částečně 
i správního, jak to moravské zřízení Obnovené mělo od počátku. 
5. Moc spr á vn í jevila se v organisaci a obsazování úřadů 
i soudů, které vesměs staly se královskými. V tom omezen byl 
král jen ustanovením Obnoveného zřízenI, že dosazovati má na 
úřady osoby stavovské "po vzaté o nich dostatečné zpráve" 
s nejvyššími úředníky a soudci zemskými. Panovník organisoval 
městské úřady. K správní funkci patřilo i svolávání sněmů a 

. sjezdů. Král měi zřizování univelsit, akademií, udělování 

stupňů doktorských, jmenování notářů veřej!1ých, legitimaci 
dětí nemanželských, udělování veniae aetatis, výsady městské, 

trhové i cechovní. Konečně třeba uvésti i výsady nakladatelské, 
které však pravidelně udělovány společně pro všechny země 
habsburské a Německo. Censura knih dána po bitvě bělohorské 

jesuitům, v druhé polovici XV I I. století dělila se však o ní vrch
nost duchovní (věci náboženské) se světskou (věci politické). 
6. Panovníku náleželo v r c h n í len n í p r á v o nade všemi 
českými lény uvnitř i za hranicemi zemí českých ležícími. 
7. V ů či c í r k v i měl král dle tehdejších názorů jus reformandi 
(mír westfálský pro země české neplatil). Katolická církev stala 
se státní církví a panovník ji všude zvláště chránil. Zato však 
vzal do svých rukou dozor nad církví, svolování k nabývání 
i zcizování církevních statků, svolování k vyhl~škám papežských 
rozkazů (placetum regium), schvalování trestů církevních a j. 
Král měl právo jmenovati většinu biskupů. 8. P r á va f i -
n a n ční rozmnožena řadou mových regálů (solní, poštovní), 
novými dávkami a daněmi nepřímými i ' přímými. Jen některé 
berně přímé, zvláště pozemková, byly vázány na souhlas stavů. 
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9. Král II dělo val šl e c 11 t i c tví, sta v panský, ry.tířský, 

hrabstVÍ, knížetství i vévodstvÍ, jakož i inkolát (srov. § 3). 
10. Zvláštních krá lov s k Ý c h čes k Ý c h řád ů nebylo. 
Vynikající jednotlivci dostávali cizí řády, zvláště španělské zlaté 
rouno, na př. Karel z Liechtensteina 1622. Později vznikly řá dy 
vesměs zemím habsburským společné (1688 řád křížové hvězdy 
pro ženy, 1711 převzal ' Karel VI. zlaté rouno ze Španěl na ně
meckou větev habsburskou). Nevyvinul se zvláštní řád rytířství 

svatováclavského, udělovaný při českém korunování. ll. Konečně 
třeba se zmíniti o některých d rob n Ý c h p r á v ech, jako 
na př. 1627 zřízen sněmovním usnesením královský reservát 
honební na míli cesty kolem Prahy. 

V XVI I. století po vzoru německých císařů udělovali pa
novníci čeští i z královské moci české t. zv. k o m i t i v u nebo 
palatinát, t. j. právo vykonávati některá reservátní práva krá
lovská. Malá komitiva obsahovala udělování veniae aetatis, mo
ratoria, dosazování notářů a právo nemanželským dětem udě
lovati práva manželských ; větší vedle toho i udělovati erb a nižší 
šlechtictví. Držitel slul comes palatinus (srov. § 31). 

Z práv králů českých v říši zůstalo jen právo 
volenecké a úřad arcišenkovský. PodčešÍmi byli i nadále svobodní 
páni z Limburka. Když tito vymřeli, přenesl Karel VI. jako král 
český úřad podčíšníka říšského lénem na rodinu Michala Jana 
hraběte z Althannu (19. června 1714). Po readmissi zástupce 
krále českého zúčastnil se sněmu říšského v kollegiu kurflirstů a 
assessor v komorním soudě . 

P o v i n n o s t i k ř í š i zmizely nadobro. V nové "Kam
mermatricul" 1654 a "Reichsmatricul" 1698 Čechy nejsou uve
deny s žádným příspěvkem . Teprve v readmissi stanoveno, že 
mají české země přispívati ku břemenům říšským a krajským 
podílem kurflirstským a 300 zl. na vydržování assessora komor-
ního soudu . . 

§' II . Sněmy zemské a generálni, zemské výbory. 

Srov. II. § 32. , 55. a 56. - Č e l a k o v s k ý , Práv. děj. § 40; Postavení 
vyslaných král. měst na sněmích českých, Č. Č. M. XL III. a XL N. - J( a-
10 u s e k , Státní právo 162, 461 , 472. - R i eg e r , Říš. děj. 243. - Bal ze r , 
Hist. ust. Aust r. 204. - Hub e r - O o ps ch, Oest. R. G. 217. -Lus c h in , 

O ~s t. R. G. 497. - Tom a n, Staatsrecht 58, 75, 107; O společném sněmování 
zemí koruny České od Ferdinanda I. až do Marie Terezie, Právník IX. -
Tom e k, Sněmy české dle Obnoveného zříz. zem., 1868. - F a I k, Die Ver
ha!tnisse der kg. Stactte als vierten Standes, 1847. - J( ti r s c 1.;1 ne r, Eger 
und Bohmen (1870) 198. - Flieder, Zemský výbor v král. čes. 1714-83, 
Zprávy zem. výb. V.; Zemský výbor stavovský na Moravě , Sborník věd práv. 
st. XVI.-XVIII.; Předkonstituční zemsky výbor na Moravě, Zprávy práv. 
jednoty Mor. XXVI. - K a dle c, Úst. děj. Mor. I I. 13, 16. -C h I ume c k y, 
AltstandischeVerf.Maehrens6, 12.-0 vo ř á k,Oěj.Mor. 707.-0' E Ivert, 
H. S. VII. d. 1.; XVI. 877; XXIV. 194; Der Landesausschuss in Maehren , 
Notizblatt 1862. - S no p e k, Obecné sjezdy v Brně 1624 a 1626, Č. M. M. 
XXIX. - Die Vertretung des Olmtitzer Kapitels im Landtage, Notizblatt 1867. 
- W u t t k e, Die schlesischen Stande (1847) 31; Offentl. Verh. Schlesiens vor 
der Besitzergreifung I I. 86. - Ber t hol d, Schlesiens Landesvertretung u. 
Landeshaushalt von ihrem Anfang bis zur neuesten Zeit 1.- II I. 1909. 
L u k s che, Besondere Rechte I. 76. - Cr o o 11 , Landstandische Verfassung 
von Schwťidnitz Jauer (Cod. Sil. XXVII.) d. 1. - Bi e r ma 11 11, Gesch. 
Troppau 578. - z Lob k o \'1 i c z, Generální sněmy koruny české v době Habs
burské, 1903. - K r o ft a, Snahy o společný sněm zemí domu rakouského, 
1526-1848, OS\lěta 1917. - Bi e der man n - A dle r, Die oest. Lander
kongresse , Mit. oest. Just. XVII. - F i se hel , Christian Julius von Schieren
dorff, v Studien zm oest. Reichsgeschichte, 1906. - Srov. i Z í b r t , Bibl. I I. 
835.-854. 

Absolutismus pobělohorský ponechal stavům hlavní . orgán 
jejich, zemský sněm; ovšem byl to jen pouhý sUn onoho sněmu , 

jaký býval v dobách stavovského státu. Každá země měla svůj 
sněm; byl tedy zemský sněm český a moravský a knížeCÍ sněm 
slezský. Vedle toho byly drobné sněmíky v Kladsku, Loketsku 
a Chebsku, jakož i ve všech knížetstvích slezských. Generální 
sněmy koruny České sice formálně odstraněny nebyly, nicméně 
praktického významu již neměly. Také pokusy o vytvoření 

kongressů zemí habsburských ustaly. Většina sněmů usilovala 
o vytvoření stálého orgánu, o zemský výbor . . 

Revoluční snahy jevící se ve všech společných stavovských 
konfederacích (I I. § 56) znechutily panovníkovi snahy po spo
lečných k on g re s s í c h stavovských. Proto i sama prag
matická sankce byla raději lprojednána na všech sně mích zem
ských, nežli na společném ~hromáždění stavů . Jakési deputace 
stavovské svolány byly roku 1655 na společnou konferenci zemí 
alpských a českých za účelem proporce berní, na vojenské 
potřeby a s týmž účelem také 1670 ,a 1682. Podobná delega-ce 
konala se dále 1696 za účelem vybudování nové soustavy ber"; 
ní. ' Když pak jednalo se roku 1700 ý státní radě o to, aby 
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státní dluhy byly rozděleny na země, bylo navrhováno, aby pro
jednáno to bylo s deputacemi stavů do Vídně svolanými, tehclá 
k tomu však nedošlo. Nedlouho nato (1714) vyskytuje se zase 
v komoře dvorské návrh, aby svoláni byli zástupcové stavů do 
Vídně k _projednání r'ůzných otázek státní správy. Také SOů
kromníci (na pře Schierendorff) činili v té2:e době podobné návrhy. 
Nedošlo však k tomu zase, nýbrž ujednány jen deputacemi 
decenuální recessy (1714) o vojenskou berni, při čemž však pilně 
dbáno toho, aby deputace ty nevyjednávaly mezi sebou přímo, 

nýbrž pouze s vládní komisí. Konečně i k projednání sankce 
pragmatické neznámý státník (1720) navrhoval generální svoláni 
stavů českých, moravských a všech dědičných zemí rakouských. 

Také gen e r á 1 n í sně m y zemí České koruny vyšly 
jaksi z obyčeje. Jedině při korunování českého krále scházeli se 
stavové všech českých zemí k společným schůzím, které vlastně 
měly ráz sněmů generálních. Také skutečně komise upravující 
zřízení Obnovené v letech 1710 -23 považovala sněmy generální 
za instituci platnou a chtěla je podržeti a novým zřízením upra
viti; neboť, jak uváděla, králi patří jich svolání, mohla by nastati 
potřeba je svolati, ._ utvrzují celistvost koruny České, a při 
korunování krále stejně prý podobné schůze se konají. Sněmům 
generálním však také nesporně dle Obnoveného zřízení i dle textu 
české a moravské pragmatické sankce, kteréžto zákony odvo
lávají se výslovně na zákony Karlovy, příslušela volba krále 
českého v případě vymření rodu panujícího v mužském i ženském 
potomstvu a v rozsahu, zákony těmito stanoveném. Stavové 
českých zemí vystupovali ovšem i při jiných příležitostech jako 
jednotka, tak zvláště berně požadována od nich společnou 

sumou, která pak se dle určitého klíče povolovala jednotlivými 
sněmy zemskými zvláště. Nebo roku 1736 uzavřeli stavové 
českých zemí společně smlouvu s fiskem o důchod z tabáku . 
Otázky takové projednávány komisemi společnými, právě tak 
jako otázky hranic (na pře 1706 mezi Poličkou a Jimramovem). 
O takových společných komisích sděluje Feigl z Feiglsfeldu ve 
svých výkladech o právu českém, že v nich má předsednictvl 
první deputovaný z panského stavu českého a že čeští členové 
in corpore mají přednost prvního místa, ' moravští mají místo 
druhé a slezští třetí. (Tento starý pořádek zdůrazněn znOVll 
reskr. 19. dubna 1766.) 
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V Č ech ách v mimořá dných dobách bezprostředně po 
bitvě bělohorské vypomáhali si různě v otázkách, k nimž bylo 
dle ústavy třeba svolení sněmu. V letech 1624-7 povolovány 
berně shromážděním nejvyšších úředníků zemských, soudců 
zemských, komorních r dvorských, někdy i krajských hejtmanů 
a osob ze stavů (až 50 osob), kteří ve formách starého sněmu 
povolili berni dle proposice jménem tří stavů. 

Obnoveným zřízením nabyl sněm nových forem. Vedle toho 
stalo se v XV I I. století zvykem dle potřeby svolávati "s jez d y" 
čtyř stavLl bez formalit sněmovních. Po prvé stalo se to roku 
1634, když Ferdinand potřeboval rychlé pomoci vojenské. Sta
vové vzpírali se sice sjezdům jako protizákonným, avšak přece 
na nich jednali, uznávajíce nutnost. V následujících letech 
sjezdů těch konáno více a 1638 dáno sněmem samým králi 
jakési generální svolení v nutných p~ípadech je konati. Komisaře 
sněmovní na nich zastupoval a direktorium schůze vedl nejvyšší 
purkrabí. Usnesení sjezdu předkládalo se příštímu sněmu k do
datečnému schválení. Poslední takový sjezd konán byl roku 
1722. 

Sněm český sám změnil se pokud se týče territoria tím, že 
příslušelo k němu od roku 1644 Loketsko, 1696 Kladsko a 1723 
Chebsko. Sněm sestával dle Obnoveného zřízení ze čtyř stavů: 
prelátů, pánů, rytířů a měst. . 

Preláti zavedeni Ob. zř. (čl. A. XXIV.) na sněm jako první 
stav. Patřili k nim arcibiskup pražský, čeští biskupové a infu
lovaní preláti, pokud kláštery ty měly svobodné statky. Základ 
tvořil úřad, v němž držitel musil býti králem potvrzen, vysvěcen 
a složiti přísahu poddanosti. Dle reskriptu 1642 musil býti každý 
z nich příslušníkem zemí koruny České. Kanovníci pak, pokud 
drželi deskové statky k osobnímu obročí, musili míti inkolát 
nejméně ve stavu rytířském (1713,1746). Dle dekretu 1681 dělil 

se duchovní stav ve tři skupiny. V čele jako direktor byl arci
biskup pražský. Do .první skupiny patřili dále biskupové, velko
převor řádu maltézského, probošt metropolitní kapituly, zá
stupci téže kapituly, probošt vyšehradské kapituly, probošt ve 
staré Boleslavi a velmistr řádu křižovnického s červenou hvězdou 
(1697). Do druhé třídy patřilo pět nejvýznačnějších opatů, do 
třetí dalších 7 opatů a děkan kapituly vyšehradské. Tento počet 
byl nepřekročitelný. 

K ap r a s, Právní dějiny zemí koruny, Čes](é . III. 7 
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stav panský na venek vystupoval jednotně, uvnitř rozpadl se 
však na vévody a knížata na jedné straně a pouhé pány na straně 
druh'é. Pořadem uvnitř jednotlivci šli za sebou dle hodnosti a dle 
uvedení rodu na sněm, takže nejprve dle tohoto způsobu šli 
vévodové a knížata, po nich úředníci nejvyšší; pak starožitní a 
konečně novotní páni. Mezi rytíři šli nejprve rytířští úředníci, 

potom přísedící soudu zemského a potom ostatní rytířstvo dle 
uvedení na sněm. Svobodní páni mohli dle uvedení svého míti 
místo buď mezi pány nebo pouze ~ezi rytíři. Tajným radům 
(1645) náleží později v kurii panské přednost i před nejvyššími 
úředníky, jdou za vévody a knížaty. V čele stavu panského jest 
nejvyšší purkrabí, v čele stavu 'rytířského nejvyšší zemský písař. 
K připuštění do sněmovních stavů šlechtických žádalo se u do
mácího stáří 20 let, příslušenství k domácím rodinám šlech
tickým, držba svobodného statku deskového a složení přísahy 
dědičné poddanosti. Cizinec musil míti český inkolát, deskový 
statek, složiti revers k zemi a přísahu dědičné poddano~ti. 

Kurie městská prodělala jisté změny. Na sněmu 1627 bylo 
povoleno, aby celému jednáni přítomni byli jen zástupcové tří 
měst pražský('h, Hory, Plzně a Budějovic. Ostatní vyslanci 
městští byli přítomni jen při vyhlášení proposice a při tom musili 
státi. Následkem tóho nepřicházeli již zástupci těchto měst pra
videlně na sněm, nýbrž jen výjimečně. Privilegovaná města ' 

~eděla na sněmě buď dle starého zvyku nebo dle p.-ivilegia (Bu
dějovice 1620). Když propukl mezi Plzní a Horou starý spor 
o pořad, nastala pro všechna města nakrátko ztráta práva seděti 
na sněmě a musili zástupci jich ~táti. Právo sesse pak potvrzeno 
jen 1649 Starému a Novému a 1657 Menšímu městu pražskému. 
Horští, Plzeňští i Buděj ovičtí musili pak i nadále napořád státi. 
Tu spor Horských s Plzeňskými proměnil se ve spor o přednost 
hlasu, který roku 1692 rozhodnut ve prospěch alternativmho 
postupu. Současně rozhodnuto, že jmenovaná tři města mohou se 
zúčastniti celého jednání, avšak při tom státi. Než již 1709 zase 
vyslaní i těchto privilegovaných venkovských měst voláni jen 
k slyšení proPQsice, a na tom zůstalo i dle definitivního rozhod .. 
nutí 1720. Dle něho pouze pražská města seděla po celý sněm a 
užívala hlasu zastupujíce mě~tský stav. Privilegovaná města 
venkovská vysílala pouze čas od času zástupce k slyšení propo-
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sice, jednání samého se však nezúčastňovala. V čele stavu I měst-

ského bylo Staré město pražské. ' 
Účastníků sněmu nebývalo mnoho. Roku 1720 při přijíméní 

pragmatické sankce bylo 18 duchovních, 23 pánů, 18 1 ytířů a 
26 poslů měst, celkem 85 osob. 

Svolávati sněm bylo výhradním právem královským. Bez 
svolání královského sněm konati se nesměl. Král jen zřídka 

zúčastňoval se v této době osobně (na pře 1627 Ferdinand byl 
přítomen na prvním sněmě pobělohorském), obyčejně vysílal 

' k nim své zvláštní komisaře, kteří , přinášeli královské návrhy 
čili proposice. Podle Obnoveného zřízení pouze králi příslušelo 
právo činiti sněmu návrhy. Sněmu samému iniciativa byla pů
vodně vzata. Měl-li někdo nějaký návrh, mohl ho oznámiti ko
misařům a ti přednesli ho na vyšších místech, z nichž v případě 
souhlasu vracel se jako proposice královská. Deklaratoriemi 1640 
povoleno bylo teprve s,němu po vyřízení proposice královské 
raditi se k návrhu jednotlivce, nikdy celého stavu, o nepatrných 
věcech, pokud nedotýkaly se osoby, důstojenství, autority a 
regalií královských. Tu komisaři sami dávali k návrhům těm 
své schválení. 

Sněm konáván pravidelně alespoň jednou v roce, dle p'o
třeby i několikráte, jen výjimečně odpadl některý rok vůbec. 
Téměř všechny sněmy konány v Praze (jen 1649 ~ Budějovicích, 
1713 v Plzni pro mor). Průběhem doby sněmy stávají se stále 
delšími. Za Ferdinan da I I. nejdelší sněm byl 17 dní, za Leo
polda I. již 6-7 měsÍCů. 

Stavům bylo přísně zakázáno staré sněmování dle kurií a 
nařízeno konati schůze pohromadě. Stejně zakázáno bylo činiti 
k povolením berní jakékoliv výminky. Později konány jen for
mální schůze společné a vlastní jednání , zase přeneseno do ku
rií. Pouze způsob kuriátního hlasování odstraněn definitivně. 

Hlasovalo se vesměs v plenu a to tak, že nejprve viritim odevzdá
vali hlasy preláti, páni i rytíři a nakonec zástupce stavu měst
ského, pravidelně zástupce Starého města praŽského, připojoval 
votum stavu městského, neboť celý stav městský měl dohro
mady pouze jediný hlas, který měl tutéž, váhu jako hlas posled
ního rytíře. Tato zásada stanovená hned na prvním sněmě 1627 
zůstala v' platnosti i nadále přes všechny snahy měst Q nápravu, 
a byla roku 1720 znovu potvrzena. 

7* 
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Usnesení sněmovní dostávalo sankci krále, a po této sankci 
zapisováno do desk zemských a pod vírou nejvyššího písaře 
a místopísaře zemského vytištěno. Tím byla publikace jeho ná
ležitým způsobelP provedena. 

Kompetence českého sněmu třebas nebyla příliš velikou,. 
přece obsahovala některé význačné a stále ještě důležité věci. 
1. Sně m byl str á ž c e m p r á v zem s k Ý c h, s v o
l u jek jej i c h zrně nám. Sem přísluší předevšlm přijetí 
pragmatické sankce, kterou měnil se řád posloupností ~rálů 

českých (1720), dále svolování k odstoupení territoria Ceské 
koruny (Lužice 1636, Slezsko a pruská léna zahraniční ~ 743), a 
současně i svolování k odcizování jmění korunního ať v Cechách 
(svoleno 1628 k zástavě Mělníka, 1649 k výměně panství Be
nátek a Lysé za Třebáň, 1661 k postoupení Třeboně, 1685 k pro
deji hvozdu a komorních vsí v Kladsku, 1686 k prodeji měl

nického panství, 1704 k prodeji lesů rychnovských a vamber
ských, 1710 k zástavě Zbiroha, Točníku a Králova Dvora, 1734 
dodatečně k prodeji Křivoklátu) . nebo v zemích vedlejšich (1684 
k zástavě Lehnicka, Břežska a VOlovska, 1689 k zástavě Tě
šínska, Břežska, Lehnicka a Volovska). V drobnějších otázkách 
jevilo se to dále v domáhání se toho, aby panovník sídlel v Praze, 
jak se snaha ta v XV I I. stol. na sněmě stále objev~je, 
a v péči o zemské hl anice. 2. Sně m p o vol o va i ber n e a 
to ve formě berně pozemkové i jiné. S tím souvisela práce kata
strální čili berní role, kterou stavové v této době ještě svými or
gány prováděli, a ovšem i celkový způsob rozvrhování a vybírání 
berní. Když za Leopolda L řada nepřímých daní zavedena prostě 
panovníkem (inkamerována), bylo tím právo stavů svolovati ber
ně silně porušeno. Větší část těchto berní sněmem svolovaných šla 
původně na vojsko, a tu sněm v XV I I. století někdy místo berní 
povolil přímo vojsko samo, t. j. zavázal se naj mouti a vydržovati 
urČitý počet vojska na s'vůj vlastní náklad po určitou dobu. 
Od roku 1650 převzali pak vůbec stavové náklad na určitý počet 
vojska, jeho doplňování a výcvik. Náklad ten průběhem doby 
velmi vzrůstal. Vedle toho stavové povolovali částky peněžní 
i na jiné vojenské potřeby (opevnění, stavbu zbrojnic). Od té 
doby dělilo se pak to, co stavové povolovali na berních, ~a tři 
části; Jedna část byla na potřeby vojenské (qliantum mi1itare), 
druhá k volné disposici králově (quantum ad liberam disposi-
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1:ionem, quantum camerale), a třetí pro vlastní potřeby zemské 
a stavovské. S povolováním bern.í souviselo i ujednávání pro
porcí berních s ostatními zeměmi České koruny a se zeměmi 
alpskými. 3. Sně m s vol o val k s vol á n í hot o -
vos t i zem s k é, pokud tato měla ještě nějaký význam, nikoli 
však k upotřebení jejímu za hranice. Neměl také práva povolo
vati rekruty, ty mohl král bráti si volně, pokud nevyžadoval 
k tomu finanční pomoci sněmu. 4. Za k o mor n í d I u h y 
sněm sice neručil, nicméně měl s nimi stále co dělati, povoluje 
jednak moratorium (hned od roku 1627 počínajíc) a menší částky 
na zaplacení. Za Leopolda I. 1701 po prvé převzal sněm jistou 
,částku jich na sebe, zavázal se k jich umoření. Smlouva ta 
o'statně nedlouho na to zrušena. Za Joseta I. a Karla VI. stalo 
se pak zvykem, že komora uzavírala se ~ouh)asem stavů dluhy, 
které stavové zavazovali se zaplatiti z berní přístích let, a které 
:stále více se hromadily. 5. Sně moc hra ň o val vír u 
k a tol i c k o u, přispívaje k organisaci církevnÍ. 6. Vyd á val 
z á k ony ráz u p o I i c e j n í h o (o zběhlé poddané, řád 
žebrácký, o nošení zbraní, o loupežnictví), h b s pod á ř s k é h o 
(o myslivosti, o silnicích, drobné věci hospodářské) i o b c h o d
n í II o (o míře a váze, o plavbě na Labi). 7. Konečně staral se 

. ·0 n ě k t e ráz a říz e n í pro o b e c n é dob r o (zemští 
lékaři a ranhojiči, zemský prubíř, zemská škola jízdní aj.). 

K přípravě a projednávání některých sněmovních otázek, 
dále k provedení usnesení sněmovních volil si sněm komise s delší 
nebo kratší dobou trvání a určitou kompetencí. Poněvadž však 
staré zemské úřady pozbyly své povahy jako zástupcové sta vů, 
:staly se královskými a v celku- svém jako místodržitelství za- . 
.stupovaly pouze krále, neměli stavové stálého orgánu, který by 
jeve všech otázkách zastupoval. Usilovali proto, aby utvořen · 
k tomu cíli stálý výbor. Podařilo se jim zříditi si nejprve 1652 
oh ] a vn í k o m i s i jako všeobecn'ý výbor pro stavovskou 

. správu a výkon usnesení sněmovních. Hlavní komise skládala 
:se ze 12 členů volených sněmem po 3 z každého stavu. Roku 
1674 pro odpor vlády komise ta zanikla, a teprve roku 1714 po
voleno stavům zříditi skutečný zemský výbor (Landesausschuss, 
verordnetes standisches Kollegium, vejhozní komise) o osmi 
.členech, po dvou z každého stavu, za předsednictví nejvyššího 
purkrabího. Roku 1715 obsazen výbor ten po prvé a od té doby 
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-trval již nepřetržitě. Funkční období bylo původně dvouleté. Od 
-roku 1719 voleni členové vyšších stavů na tři roky a to tak, že 
vystupovala vždy jen polovice členů. O přísedících městských 
bylo ustanoveni. zvláštní. Modus volební byl pak ten, že před
seda kurie navrhoval členy (v městské střídavě rady pražských 
měst) a sněm navržené volil. Později volba faktiCky odpadla a 
předsedové kurií jmenovali členy sami. Zemský výbor vedl celé 
hospodářství zemské a také celé bernictví stavovské mu podlé
halo. Je dnání dálo se kollegiátně. 

Z drobných sněmíků v Čechách lok e t s k ý, skládající se 
z rady loketské,a manů loketských, zanikl záhy, když Loketsk G 
zastoupeno (1644) na sněmích českých, hrad sám (1646) i léna 
kolem něho (Steinlehen 1655) vybavena z lenního svazku a 
hejtmané tamní stali se obyčejnými hejtmany krajskými (1652). 
Sně m k 1 a d s k Ý složený z rytířstva, měšťanů a svobodných 
rychtářů udržoval se, ačkoliv panovník sliboval (1644) a sku
tečně provedl (1696), že Kladsko účastnilo se na českých sně
mích. R. 1664 potvrzena stavům kladským Leopoldem I. jich 
privilegia. Zvláštního významu sněmík ten neměl sice ani pro 
berně, nicmé,lě přistoupil 6. září 1721 ?:vláštní listinou k pragma
tické sankci. V Che b s k u sněm složený z rady chebské (\ ně-
1<olika šlechticů dlouho vytrvale bojovai o svůj význam. Jak 
však pokračovalo bohemisování Chebs~a (srov. § 1) v "thných 
otázkách a zvláště i berně dle české berně propo dálně přimě
řována, pozbýval i on svého významu. Přistoupení k pragma
tické sankci české 23. července 1721 byl poslední významný čin 
jeho. Po roce 1723, kdy působnost českého sněmu vztažena i na 
Chebsko, pozb'yl již chebský sněm svého významu nadobro. 

Na Mor a v ě kOl1ány sněmy pobělohorské po starém způ
sobu ještě roku 1624 a 1626, a teprve rokem 1628 zaveden nQv~' 

způsob dle Obnoveného zřízení. 

Territoriálně vztahuje se snem morav~ký nesporně také na 
statky biskupa olomouckého. Čtyři staří stavové zů~tali. Preláti 

. stali se však stavem prvním. K nim patřil biskup olomoucký a 
infulovaní preláti, dále něKteří neinfulovaf1í duchovní, kteří ode 
dávna měli místo na sněmu, pokud měli statky deskové, a ko
nečně držitelé rytířských komend. Celkem bylo všech prel2tli 
dohromady 9 (dle výpočtu 1638). Presidium prelátů měl hejtman 
zemský. Druhý stav byl panský, v němž vévodové a knížata 
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měli .první mlsto,po nich tajní radové, a teprve potom ostatní 
svobodní páni, pod předsednictvím taktéž hejtmana zemského. 
Třetí stav byl rytířstvo .pod nejvyšším hoflychtéřem. ČtV[hí 
stav byl měst~ký. Městský stav 5estával ze sedmi královských 
měst (Olomouc, Brno, Jihlava, Znojmo, Hradiště, Uničo~, Kyjov) 
a neměl práva 'na, sezení, nýbrž stával za šranky .. Teprve 1711 
přiznáno všem městům právo sezení. Presidium stavu mělo město 
Olomouc. 

Svolání sněmu bylo ' také na Moravě výpradním právem 
královým který posílal k němu své komisaře a dával proposice . . 
Sněm moravský ihned dle Obnoveného zřízení měj iniciativu 
ve věcech nepatrných, jak se jí český domohl teprve 1640. Sněm 
koná se v Brně. Jednání děje se v plenu, hlasování je viritim a 
města odevzdávají dohromady jediný poslední hlas, který ode
vzdává první deputovaný města Brna. I když později porady 
zase konány v kuriích, hlasování v plenu zůstalo. Minimální 
počet přítomných pro poradu stanoven na tř{ (1703), pro volbu 
zemského výboru na 24 členy (1739). Usnesení sněmovní dostá
valo královskou sankci, zapsáno do desk a publikováno tisk em. 
Kompetence moravského sněmu odpovídá celkem české, pouze 
v ohledu státoprávním neměl moravský sněm takového významu 
jako český, nebot neměl žádného práva rozhodovati o korunním 
jmění a celistvosti koruny. . 

Také na Mor~vě volili již od roku 1636 výbory a komise 
pro jednotlivé případy. Od r. 1654 začali voliti Landschafts
deputation aus allen vier Standen, jimž se říkalo krátce bud' 
deputovaní zemští nebo krajští. Ti starali se již za předsednictví 
zemského hejt,mana o stavovské hospodářství. Z nich pak utvořen 
1686 osmičlenný zem s k Ý v ý ·b o r po dvou z každého stavu 
pod zemským hejtmanem. Leopold I. ,Zamýšlel výbor ten 
zrušiti a nechati jen čtyři zástupce stavovské pro berně. Nedošlo 
sice k tomu, zato byl upozorněn zemský výbor, že nesmí se po~ 
važovati za representanta stavů, nýbrž za úřad, který má pouze 
usnesení sněmovní prováděti. Za Karla VI. bylo nařízeno zem
ským úředníkům (1713) sedění výboru se zúčastňovati, a roku 
J739 zemský výbor částečně zreorganisován. Od roku 1693 
funkce členů výboru trvala tři léta, až 1739 prodlouženo funkční ' 

období jeh'o na šest .let. Také na Moravě vedl zemský výbor celé 
hospodářství zemské j stavovské a berně. 
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Ve Sl e z s k u zůstal knížeCÍ sněm formálně nezměněn , 
obratnou diplomacií získána však byla na něm většina katoli
ckým stavům. Původně mezi knížaty byli 4 evangelíci (Břeh, 
Lehnice, Olešnice, I a Běrutov [BernstadtD proti 3 katolíkům 
(Těšín, Nisko, Opava - Krnov). Aby tento nepoměr byl na~ 
praven, dostal arcikníže Ferdinand I I I. Opolsko-Ratibořsko a 
Svidnicko-javorsko a tím dva hlasy, Valdstejn Zahaň a Hlohov 
s jedním hlasem. Tím v kurii knížecí získána většina šesti hlasů 
katolických proti tehdy již jen třem knížeCÍm a jednomu hlasu 
stavovských pánů protestantských. Uspořádání to nemělo ovšem 
významu trvalého, protože knížetství ta stala se zase bezprostřed
ními, jakmile odpadl Valdstejn a arcikníže stal se králem. Trva
lého významu mělo vymření Piastovců těšínských (1658) a lehni
~kých (1675), čímž tato knížetství stala se bezprostředními, a udě
lení Zahaňska Lobkovicům (1646), Milnsterberska Auerspergům 
(1653) a Olešnicka Wilrtenbersku (1647). K panstvím stavovským 
přibyla 1697Horní a Dolní Býtom. Později nastaly značné přesuny 
v kuriích slezského sněmu. Začátkem XV I I I. století skládal se 
knížeCÍ sněm stále ještě ze tří kurií a to knížecí, stavovské a 
městské. V knížeCÍ bylo šest hlasů a to pět virilních (Nisko. 
Olešnicko, Opavsko-Krnovsko, Zahaňsko, Milnsterbersko) a 
jeden kuriátnÍ (šesti svobodných panství stavovských). V kol
legiu stavovském byli vyšší stavové bezprostředních knížetství . 
(Svidnicko-javorsko, Hlohovsko, Opolsko-Ratibořsko, Vrati
slavsko, Lehnicko, Břežsko, VolJvsko a Těšínsko) a město 
Vratislav, dohromady 9 hlasů. V kudi městské bylo šest hlasů 
(Svídnice; javor s městy venkovskými; Hlohov s jedním zá
stupcem měst venkovských; Opolí; Středa alternovala s Na
myslovem; Lehnice, Břeh a Volov kollektivně jeden hlas). Po
slední změna nastala, když rod lotrinský dostal 1722 Těšínsko a 
tím hlas v kurii knížecÍ. Současně odpadl těšínský hlas v kurii 
stavovské. Stávalo se však někdy, že stavové knížetství s kní
žetem v čele zvláště v pozdější době vysílali také své zástupce 
na sněm, jako na pře na Opavsku. Tu zástupcové ' stavů s kní
žetem nebo s jeho zástupcem měli dohromady hlas pouze jediný 
a to v knížecí kurii. Záviselo to ovšem na blahovůli knížete sa
mého. 

Svolávání sněmu dělo se králem, který vysílal komisaře a 
dával proposice. Sněmovním místem byla Vratislav. Sněmu 
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upíráno znenáhla právo iniciativy, až 1726 ' výslovně zakázáno 
stavům jednati o něčem, co by nesouviselo s postuláty králov
skými, nejvýše přání něJaká směli stavové pronášeti. Hlasovalo 
se dle kurií tak, že každá ze tří kurií hlasovala samostatně a 
měla jeden hlas. Čtvrtý hlas poslední připočten nejvyššímu hejt~ 
manu. Byla-li jedna jen kurie pro královské postuláty a přidal-li 
se k ní hejtman zemský, považovaly se tyto dva hlasy za většinu, 
a postulát královský za přijatý. Usnesení sněmovní bylo sesta
veno v Landesabschied nebo Landesmemorial, dostalo sankci 
královu a bylo publikováno zvláštním patentem královskýmr 
Někdy také vytištěno. Sdělování stavům jednotlivých zemí 
odpadlo. Kompetence knížedho sněmu byla obdobná jako sněmu 
moravského. 

Po vymření posledního starého rodu knížecího v Lehnicku 
a Břežsku knížata ponejvíce se nezúčastňoval~ osobně sněmů, 
nýbrž vysílala místo sebe zástupce. Takovéto schůze stavů slez~ 
ských, v.nichž knížata byla zástupcem zastoupena, bývaly svého 
času již v XVI. století konávány ve spojení s vrchn.ím právem 
slezským a říkalo se jim conventus publicus. Schůze ty staly se 
v XVII. století pravidelnými a projednávány n~ nich menší 
věci zemské. Když však kuI1cem XVI I. století a začátkem 
XVII I. knížata ani vlastních knížecích sněmů se nezúčastňovala, 
nebylo ve složení sněmů a konventů již rozdílu, a přeneseno jméno 
conventus publicus i na sněmy knížecí samy. Rozdíl zůstal j eri 
v slavnostních formách zahajovacích, v přítomnosti komisařů 
královských a jak se zdá v tom, že důležité věci, jako povolení 
berně, musilo se státi na sněmích pravých. 

Také ve Slezsku zřizovali si dle potřeby komise a výbory. 
Hlavní z nich byla kasovní deputace (Cassadeputation), které 
se říkalo někdy také stavovský výbor nebo dokonce také con
ventus publicus. Tato skládala se ze tří členů braných po jednom 
z každé kurie; podléhala jí správa berní. 

Také s t a v o v é jed not I i v Ý c h k níž e t s tví 
slezských upadali, a .nebylo v tom velikého rozdílu, bylo-li kní
žetství bezprostřední nebo ne. V knížetstvích bezprostředních 
bývala na sněmu zastoupena šlechta, držící statky v knížetství, 

. duchovenstvo jako držitelé rytířských statků a konečně města 
b ezprostřední či královská. Sněm stal se úplně 'závislým na králi 
resp. jeho zástupci hejtmanu. Nejprve nařízeno, ~e schůze sta-
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vovské bez zvláštního svolání královského nesmějí se konati 
(1669), později že na schůzích smí se jednati pouze o postulátech 
'královských (1665, 1708) a roku 1670 dokonce hejtmanům na
řízeno, aby k usnesení většiny stavů hleděli jen, pokud je to 
právě možno, což později doplněno pro Vratislavsko (1694) tak, 
že o tom, co třeba považovati za skutečné usnesení většiny sně
movní, rozhodne po odevzdání vot panovník sám. V XV II I. stol. 
vytvořil se při svolávání obyčej takový, že stavové předložili 
hejtmanu zemskému svá přání a ten připojiv je k proposicím 
královským, svolal sněm. Také v knížetstvích hlasovalo se na 
sněmu dle kurií, při čemž však byly veliké rozdíly. Ve Svidnicku 
a javorsku v první kurii byli šlechtici a duchovní, v druhé krá
lovská města (11), a k těmto dvěma hlasům kuriátním přistu

poval jako třetí hlas hejtmana. V Opolsko-Ratibořsku byly čtyři 
kurie (páni, preláti, rytíři a města) a také jen čtyři hlasy. Ve 
Vratislavsku v první kurii byli královští manové a starší zemští, 
v druhé preláti a ve třetí ostatní rytířstvo a venkovská města , 

čtvrtý hlas měl pak úřad královský. V Hlohovsku zase první 
hlas měla kapitula hlohovská sama, druhý šlechta a preláti, třetí 
města (sedm), čtvrtý hejtman. 

Stejný osud měli i stavové, ktle v čele knížetstvf byl kníže. 
Konání sněmů stalo se úplně závislým na knížeti, který vyhra
zoval si svolání sněmu a zároveň sankci jeho usnesení. Někde 

jako v Zahaňsku od polovice XVI I. století kníže vůbec zbraňoval 
konání schůzí sněmovních, a zbavil stavy i volby starých sta .. 
vovských úředníků. Mírněji vystupoval kníže opavský a kr
novský, dopouštěje stavům svých knížetství konati schůze. Na 
Opavsku byli na sněmu tři stavové (páni, preláti a rytíři), po
něvadž Opava pravidelně se sněmů nezúčastňovala. Na Krnovsku 
preláti byli v kurii panské, a města (Krno'v, Hlubčice) tvořila 

třetí kurii; na Těšínsk u preláti a páni tvořili jednu, rytířstvo 
druhou kurii, není však zcela jasno, zda město Těšín na sněm 
€hodilo nebo ne. Koncem století XVII. a zač. XVIII., kdy moc 
knížat slezských upadla, i , v těchto knížetstvích konání schůzí , 

stavovských bylo možné jen se svolením krále, který usnesením 
, dá val sankci. 

Drobné sněmíky slezské radí se ponejvíce jen o berních a 
potom o tom, co bylo přineseno z centrálního sněmu slezského. 
1 stavové malých knížetství vybírali si vedle berní povolovaných 
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pro panovníka své zvláštní berně pro sebe a dělali dlu~y .. ye 
všech jeví se silné nehospodářství, takže (oku 1712 mUSIlo Jím 
neh ospodářství to hýti zakazováno. 'v. o 

V stavovských panstvích slezských zda se, ze Sjezdy stavu 
tu a tam také byly konány, jako ve vladislavském panství, ve 
spojet:Ií se zemským soudem. Jejichyý~nam ovšem byl nepatrný. 

Také sněmíky slezské zřizovaly si různé výbory. Na Opavsku 
došlo 1658 k zřízení pravidelného zemského výboru pro všechny 
věci stavovské. Sestával původně , ze dvou osob stavy vole~ý~~ 
a knížetem stvrzovaných, kterýžto počet zvýšen' 1674 na ctyn. 
Ve většině jiných knÚetství bývala po vzoru centrálním slezském 
z~mská kasovní deputace, do níž každá kurie sněmovní vysílala 
j ednoho člena, pro správu berní. Zařízení star~ích zem~~ýc~ 
(Landesaelteste) zůstalo, jeho hlavní význam byl vsa~ p,ro znzen~ 
krajské. Starší zemští, úředníci z knížetství a volem zastupcove 
stavů tvořili dohromady zemské kollegium (Landeskolleg.) ve
doucí hospodářskou správu stavů. Účast stavů na těchto kol-
1eoiích byla různá, pravidelně bývali všichn~ , stavové určitým 
st:jným počtem zastoupeni (~ejčastěji dvěma), výj~.mečně b?va~o 
t o i jinak, na př. ve Vratislavsku v kollegiu zasedah ma,nove ~ra
]ovští všichni a z druhých dvou kurií pouze po dvou zastupclch. 

§ 12. Knížata a stavovští páni. 

Srov. II. § 51. a III. § 1. a 3. - Sonntag, Oas fiirs tl iche I-l~us 
Eggenberg, Carinthia III. 1840. - P r e n TI e r, Die Eggenberge, Carmola 
N 1841. - Ber g e r Das FUrstenhaus Schwarzenberg,Oest. Revue 1866.
M ~ r ti ne k, jičínské 'mince, medaille a platební poukázky, p~ r. Jičín, ~913 
_ D' E I v e r t, H. S. VII. 107 a n. a XXIX. 134 a n.: Wagners Z. 1831. 
H. 216. - Baj a k o w s k i, Oas LehenfUrstenturrt OlmUtz, Notizblatt 188l. 
_ R a II dni t z, Die Aufhebung bisch. OlmUtz. MUnz.sta~t, A .. oest. G. 96. -
Ho ff ing e r , Das fiirstliche und grafliche Haus v. Dletnchstem, Oest. ~e~ue 
1866. - Fe y far, Die erlauchten Herrn auf Nicolsburg, 1879. -.M e.n cIk, 
Poslední holdování v Opavě, Kronika Slezská 1907. - - Z u k a I, Dle ,Llechten
steinsche Inquisition in den FUrstentumern Troppau u .. jaegerndorf, ~. G. u. 
.1(. O. Oest. Schles. VII. - Ke t tne r, Verleihung emes Wappenbnefes an 
Martin johann Weidlich aus Freiwaldau, t. 1913. -1\ r e b s, Der Vorstoss K
F erdinands II. gegen die Piastenherzoge Z. G. Schles. XLVIII. - W u t t ke, 
Die Entwickelung der offentlichen Verhaltnisse Schlesiens II. 79. - H e i n
r i c h, Wallenstein als Herzog von Sagan , 1896.-, W e r ne r v. Se h tl I e~
bu r g, Die staatsrechtliche Stellung des FUrst. Oels, 2. Auf!. , 1908. --;- L e 1-
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p 'e I t, Geschichte der Stadt u.' Herzg. Sagan, 1853.-B e II e rod e Beitrage 
zur SC~les. Rechtsgeschichte, I.~ I I. 1897~8.-H i r se h,RechtsgeschiChtliche 
Nachnchten aus der ehem. Minderstandesherrschaft Loslau Z G 
Schles. XXX. ' . . 

", vý;,oj ~oběloho~.ský sm~řuj,e všude k dalšímu obmezení prá v 
knlzat ceskych a k Jich stlacem z postavení knížat vládnouCÍch 
na PO~?é v~chnosti s titulem knížeCÍm a jistými privilegiemi. 
SteJny Jest I osud stavovských pánů slezských. 

V Čechách arcibiskup pražský, jehož knížecí titul byl ob~ 
noven 1603, neměl již po této obnově vůbec postavení knížete 
vl~~n~u~ího, jeh~ statky netvořily knížetství, nýbrž měl pouhý 
k~IzecI tItul a s t,lm ,spojená, p:áva čestná. Hrabata kladská byla 
zjevem ,zcela kratkeho trvam za Karla biskupa vratislavského 
(1 ~23-4) a arciknížete Ferdinat;1da (1649-54) jako vládců klad
skych., Novými jsou knížata frýdlantská a krumlovská. 

, K níž e t s tví f r Ý d I a n t s k é jest sice zjevem pře..., 
~~odný~, ni~~éně zasluhuje zvláštní zmínky svou právní za
]lmavosh. Pocatkem roku 1623 dostal Vald5tejn titul falckrabího 
a vladaře domu Valdštejnského, nedlouho nato titul knížeCÍ a 
1624 zřízeno z území frýdlantského a přilehlých statků knížetství 
kt"eré 1627 dostalo titul vévodský. Knížetství to bylo vyloučen~ 
z cveskýc~ desk zemských i ze správní organisace české. Valdštejn 
drzel .Je Jako bezprostřední a zvláštní součástku České koruny, 
tedy .Ja~o" bez~rostfední knížeCÍ léno české. Při udělení léna vy
hradIl SI cesky kral hlavní regalie, obvyklé daně a dávky. Vše 
ostatní měl Valdštejn sám, který své knížetství zcela samo
statně zorganisoval. Měl své úřady (dvorskou kancelář a dvorskou 
k~mor~), své, s.ou~y, od "nichž" odv~lání šlo k jeho kanceláři (a 
nekdy 1 ke krall, mkdy vsak k ceským soudům). Zbudoval si dále 
zvláštní svou lenní organisaci (§ 8). Připravoval dokonce zřízení 
bi~kupst~í (1.62~) a s~ě~u. Od roku 1626 razil ve své jičínské 
mmcovne f1!lnc1. (zvlaste mnoho dukátů), ačkoliv právo min
~ovní byl~ ~u vý~lovně uděleno teprve roku 1628 spolu s právem ' 
j,menova,Ť1 slechtIce a povyšovati osady na města. Knížetství 
frýdlantské zmizelo smrtí Valdštejnovou (1634). 

K niž e t s tví k rum lov s k é, ačkoliv bylo útvare~ 
trvalým, práv'ně není daleko tak zajímavo jako frýdlantské. 
R?~u .1?22 dostali Eggenberkové krumlovské panství, 1623 po
vysem JSou do sta Vll knížat říšských a 1628 učiněno z panství-
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,krumLovského knížetství s titulem vévodským. Náčelník rodu 
, eggenberského se psal pak od té doby" vévoda krumlovský a 
,kníže z Eggenberkú". Tímto utvořením knížetství nebyla však 
panství eggenberská vyloučena z dosavadní české organisace, 
nýbrž zůstala její součástí. Knížata eggenberská měla celkem 
postavení vrchnosti s určitými privilegiemi, jednak staršími 
rožmberskými, jednak některými nově jim ' udělenými. Starší 
privilegia týkala se zvláště hor, které však během války třiceti
Jeté na Krumlově zanikly a již obnoveny nebyly. Jako nové 
privilegium dostali Eggenberkové 1623 právo raziti minci. Na 
základě něho si zřídili mincovnu krumlovskou, ktera koncem 
XV I I. století zanikla. Konečně povyšovala knížata krumlovská 
do stavu šlechtického a měla svou malou gardu vojenskou. Při 
vymření rodu 1719 přešlo panství ratione fideicommissariae 
substitutionis na Schwarzenberky a tu potvrzeno hlavě rodu 
v potomstvu mužském (1723) právo na titul knížeCÍ a vévodský, 
se všemi praerogativami, které čeští vévodové mají před českými 
knížaty. Všeobecně titul knížeCÍ rozšířen na schwarzenberský 
rod roku 1746 a 1758. 

Na Moravě jsou knížata dvě: Ditrichstejnové a biskup olo
moucký. K níž e t s tví Dit r i c h st e j n ů mělo ještě 
menší právní význam nežli krumlovské. Základem bylo udělení 
titulu knížat říšských kardinálu Františku z Ditrichstejna. Jemu 
podařilo se pro svůj rog zaokrouhlit značné statky, z nichž zřídil 
fideikomis. V něj měli nastupovati Ditrichstejnové dle primo
genitury v potomstvu mužském, a v případě vymření jeho statky 
přecházely na ženské potomstvo. Tato úprava posloupnosti stala 
se testamentem kardinálovým 1634, v němž mluví "o dědičuém 
,knížetství", jakého však ve skutečnosti právně nebylo~ Statky 
ditrichstejnské, roztroušené i kompaktní kolem Mikulova, byly , 
podřízeny pravidelné moravské 'organisaci. Ještě ' za života svého 
kardinál se postaral o definitivní přenesení titulu knížecího na 
prvorozeného syna hlavní linie rodové (1631). Ze zvláštních práv 
tohoto knížeCÍho rodu možno se zmíniti pouze o právu zaváděti 
na svých panstvích týdenní a výroční trhy. 

K níž e t s tví b i s k u p a o lom o u c k é h o upadalo 
rychle. Kníže biskup byl leníkem krále českého, dostával od 
něho léno, a skládal mu přísahu věrnosti. Privilegia knížetství 
by,la sice 1663 znova potvrzena, vývoj státní byl však proti nim. 
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Biskup osobou svou sou visel s Moravou, zasedal na moravském 
. sněmu, a celý vývoj této periody směřoval k tomu, utvrditi sóu
vislost a splynutí knížetství olomouckého s Moravou. Biskup 
měl 5ice' svou lenní organisaci a svůj lenní soud, jeho. kompetence 
však obmezena 1648 tak, že vasalové olomoučtí jen lenními 
statky svými mu podléhají, osobou však příslušejí k pravidelným 
soudům moravským. A roku 1650 rozhodl král, že olomoucké 
léno může míti vůbec jen ten, kdo má inkolát na Moravě, že 
statky olomoucké podléhají moravským břemenům, a vojenský 
kontingent olomoucký že tvoří jediný celek s moravským. Ko
nečně pak všeobecně 1704 vasalové olomoučtí připojeni k stavům 
moravským. Kníže biskup měl celý štáb úředníků (kancléře, 

hejtmana, soudce lenního, komoru, dvorské rady a ,i.). Roku 1708 
zakázáno biskupům především užívati pro tyto úředníky titulu 
dvorské kanceláře a tajných radů, a 1726 úředníci olomoJčtí 
podřízeni vesměs moravskému tribunálu i krajským hejtmanům . 

Současně však potvrzeno, že biskupství olomoucké tvoří zvláštn l 
knížetství a že dominikální statky jeho mohou se nazývati statky 
komorními. Biskup razil také ve své mincovně minci. O privi
legium to vznikl záhy SpOf, a již 1664 nařízeno zavření min
covny, avšak teprve 1759 k němu skutečně došlo. Dlouho uhá
jili si biskupové olomoučtí své právo mýtové, do kterého teprve 
Marie Terezie a Josef I I. zasahovali. Biskupové měli konečně 

právo žádati od svých poddaných berně, 'lvláště při nastolení. 
Celkovým vývojem tímto stal se také kníže biskup olomoucký 
jen privilegovaným moravským' obyvatelem s titulem knížeCÍm. 

Podobný osud jako kníže biskup olomoucký měla i knížata 
opavská a slezská. K níž a t a o p a v s k á z rodu liechten
stejnského spojila nyní ve svých rukou zase (1613 a 1623) 
Opavsko i Krnovsko a vládla v nich dle týchž zásad. Posloupnost 
jejich upravena byla dle prvorozenství v potomstvu mužském, 
a po vymření potomstva knížete Karla měly i vedlejší Iinie rodu 
právo nástupnické. Kníže dostával léno od krále českého a 
skládal při tom přísahu "králi českému a vrchnímu knížeti slez
skému" (1712). PŮvodně byl kníže obmezen ve prospěch moci 
královské v bernictví, clech a jiných regaliích, nesměl knížetství 
zciziti a musil stavy při jich právích zachovati. Kníže stvrdil 
proto také privilegia stavovská (1622), a stavové knížeti holdo· 
vali (naposledy, osobně kníže přitomen byl 1632, jinak přicházeli 
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místo něho k holdování komisaři). Kníže měl v rukou správu 
soudnictví, dosadil do měst knížeCÍ soudce (1625), prováděl proti
reformaci,' stvrdil Hlubčicům i Krnovu svobodu augsburského 
vyznání (1622), zřídil místodržitelství a kancelář, dosazoval 
úředníky zemské i soudce, jmenoval radu měst, svolával sněmy 
a potvrzoval jich usnesení, vybíral berně také pro sebe. D@ 
těchto jeho práv bylo postupně zasáhnuto mocí královskou. ' 
Roku 1631 upřeno mu právo konfiskační, 1673 vyhrazeno právo 
zákonodárné králi, současně i právo vojenské, právo vybírati 
berně, právo udělovati inkolát a šlechtictví, právo na odúmrť, 
vrchní vlastnictVÍ, právo povolovati cla, trhy, stavbu pevností, 
zřizování fideikomisů a zřizování církevních ústavů. Roku 1694 ' 
ztratil kníže právo udělovati milost, jakož i všechna práva fisku, 
a nařízeno v důsledku toho moravskému prokurátorovi, aby 
hájil iura fisci i na Opavsku. Začátkem XVIII. století zasahal 
král i do konání sněmů, a dával jich usnesením sankci. Konečně 
pak (1715) zakázáno úředníkům knížeCÍm užívati titulů kanc
léřů, tajných a dvorských radů. 

Mezi k níž a tys I e z s kým i, nehledíme-li k přechod
ným zjevům (Valdstejn na Zahaňsku a Hlohovsku, arcikníže 
Ferdinand na Opolsko-Ratibořsku a Svidnicko-Javorsku, arci
kníže Ferdinand IV. na Těšínsku, a zápisům Opolsko- Rati-

. bořska, i Lehnicka, Břežska a Volovska) lišíme dvě skupiny: 
knížata ze starých rodů a knížata z nových rodů. Mezi nimi stojí 
biskup vratislavský jako kníže nisský, jehož postavení původně 
bylo totéž jako starých knížat, který však dalším vývojem při
způsobil se úplně knížatům novým. 

Hned po bitvě bělohorské patrný jest neobyčejný vzrůst 
centrální moci krále českého jako vrchního vévody slezského. 
Třebas nebylo možno ihned z důvodů politických provésti proti 
knížatům starých rodů úplné' zničení jich moci, došlo přece 

k zeslabení jejímu především tím, že po roce 1629 upírají se 
slezským knížatům všeobecně práva výsostná (jura ducalia) jako 
výron jejich vlastního práv:a, a přiznávají se jim pouze ta, na 
která mají zvláštní potvrzení. A v jednotlivostech vyhradil si 
král (1629) zvláště všechno najímání vojska v zemi, zasahoval 
do církevních otázek a odepřel knížatům právo konfiskační 
(1631). Přes to stará knížata, Piastovci v Břežsku, Leh
nicku a Těšínsku, a Poděbradovci na Olešnicku, měli velmi 
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mnoho práv výsostných (právo zákonodárné, správu, soud
niCtví, ochranu židů, právo opevňování, mince, hory a j.). Když 
však staré rody vymřely (Olešnice 1646, Těšínsko 1653, Břežsko
Lehnicko 1675), právní postavení jich nástupců bylo již jiné. 

Jako nové rody knížeCÍ třeba uvésti Lobkovice v Zahaňsku 
(1646), wurtemberský rod v Olešnici (1647), Auerspergy v Mun
sterbersku (1654) a lotrinský rod v Těšíně (1722). V nových 
lénech vyhradil . i hned při udělení král český určitá práva pro 
sebe, a pouze některá ponechal knížatům. Z regalií patřilo kní
žatům od té doby pouze to, co v lenním listě měli výslovně 

uvedeno. A ještě v tom nastaly mnohé pozdější změny na ne
prospěch knížat. I tam, kde podle starých smluv nový rod na
stupoval jako nástupce starého (Olešnice), podařilo se králi pro
vésti zásadu že nutno ho považovati za nový. Sukcesse lennr 

, I 

stanovena pravidelně na potomstvo mužské, někde vša~ i na 
ženské (Těšínsko 1722), nebo na dceru dědičku (Olešnice 1648). 
Práva knížeCÍ v listech starších uváděná bývají: Gmden, Zinsen, 
ZoBe, Gerichte (Obrist - Niedrigst), Bergwerk, Munze (Oleš
nice). :-- Král sám měl dle toho v rukou zákonodárství, privilegia, 
vojenství, právo pevnosti stavěti, smlouvy uzavírati, dával 
milost (1694), dával sankci sněmovním usnesením. Knížatům 
zůstávala moc nad lény v zemi, moc soudní a správní, hory a 
mince. Roku 1694 vyslovně vyloženo jus ducale starých listin 
jako ta oprávnění, "která by byla rozuměna sub mero et mixto 
imperio a ne více nežli vyšší a nižší soudy". Roku 1715 pak za
kázáno také slezským knížatům užívati pro své úředníky ozna
'čení kancléřů a dvorských rad. Pokročilý tento vývoj jest nejlépe 
patrný z lenní listiny těšínské (1722), kde všechna -práva uve
dená jsou králi výslovně vyhrazena, kde tedy knížeti zůstávají 
hlavně jen komorní statky a jistá drobnější oprávnění vůči 

stavům, spíše formálního nežli materiálního rázu, třebas i staré 
holdování novému knížeti (a jeho zástupcům) ještě zůstalo. 

S v o bod n á pan s tví s t a v o v s k á (~tatus majores) 
rozmnožena ve Slezsku o dvě nová (1697 Horní a Dolní Býtom), 
takže jich bylo celkem šest. Prožila· v podstatě obdobný vývoj 
jako slezská knížata. Jejich držitelé měli titul svobodných pánů , 

brali léno od králů českých a slibovali věrnost králi a koruně 
České. Král vymiňoval si regalia, zvláště berně, ponechával 
pánům soudnictví i správu, 'Zřizování úřadů a jich obsazování, 
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i . některé regály, zvláště horní. Držitelé mě1i hlas na knížeCÍm 
sněmě i v konventu, v určitých otázkách podléhali přímo juris
dikci králově,berní rozkazy dostávali od vrchního úřadu slezského, 
apelace od ~oudů jejich šla k českému soudu apelačnímu a k české 
kanceláři. Svobodní stavovští páni měli i své vasaly, své ~tavy 
a · své sněmy. . 

S t a vo v s k Ý c hpa n s tví (status minores) nesvo
bodných, to 'jest bez politických práv, přibylo neobyčejnou 
rhěrou. I na Opavsku a Těšínsku bylo jich mnoho (srov. § 1), 
jejich držitelé nemají hlasu na sněmích a podléhají ve všem 
královskému vrchnímu úřadu slezskému. Ve větších panstvích, 
jako na př. vladislavském, najdeme vnitřní úpravu jako ve svo
bodných panstvích stavovských, malá panství stavovská neliší 
se valně od obyčejných panství kdekoliv jinde v českém státě. 

V XVII. století z(tstal ještě zachován vliv stavů českých na 
některé věci knížat a pánů slezských. Tak v souhlase se stavy 
českými král zamítl roku 1675 nároky ze starých smluv dědic~ 
kých mezi Piastovci a Hohezollery na Břežsko, Lehnicko a Vo
lovsko, a nedlouho nato vyžádal si král dvakráte svolení sněmu 
českého k zápisu knížetství (1684 Břežska, Lehnicka a Volovska, 
1689 Těšínska, Břežska, Lehnicka a Volovska). V XVIII. století 
případ podobný již se nevyskytuje. 

§ 13. Centrální úřady zemí habsburských. 

Srov. II. § 53, - R i eg e r, Říš. děj. 174. - B a I ze r, Hist. ustr. Austr. 
258, 334. - Hll ber - Do P s c h, Oest. R G. 196. - L u s chi n, Oest. 
R G. 429. - O' E I ve r t, Zur oest. Verwa!tungsgeschichte, H. S. XXN. _ 
Bi e der man n, Oe3t. Gesammtstaatsidee I.-IL, 1867-89; Die Wiener Stadt
bank, Arch. oest. G. Xx. - F e I 1 n e r - I( ret s chm a y r, Die oest. 
Zentralverwaltung, I.-III., 1907. - Hi nt z e, Der oest. Staatsrat im XVI. 
u. XVII. jahr, Savigny Z. Rg. G. VIII. - 'T e zn e r, Die landesmr.;tliche Ver
waltungsrechtspflege in Oest., L-II., 1898-1902. - Men s i, Die Finanzen 
Oesterreichs 1701-44, 1890. - Fir n ha ber, Zur Geschichte des oest. Mi
liHirwesens, A. oest. G. XXx. - L II S t k a n d I, Zentralstellen in Oest.-Ung. , 
Oest. Staatsw. (1. vyd.) I. 227 - W o I f, Die Hofkammer unter K Leopold 1., 
S. B. Wiener Ak. 1853. - Meiller, Z. G. der obersten Hofamter'in Oest., 
Adler, 1871. ~ Str o b I - A I b e g, Das Oberhofmarschallamt S" k. ll. k. 
Apost. Majestat 1908. -- Ž olg e r, Der Hofstaat des Hauses Oesterreichs , 
1917. 1 

K a p r a s, Právu! dějiny zemi koruny české. III. 8 
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V centrálních úřadech zemí habsburských budováno bylo 
dále na základech položených panovníky XV I. století. V c~lku 
zůstaly sice většinou jen tytéž úřady, které tu byly již v době 
předešlé, faktický význam jich vzrůstal neobyčejnou měrou, 
jak vzrůstal absolutismus. Orgány centrální ani v době pobělo
horské nejsou v přímém státoprávním spojení k českému státu 
a českým stavům. Jich rozhodnutí jde formálně pravidelně 
českou dvorskou kanceláří, ač najdeme tu a tam i styky přímé, 
Zvláště v komoře. Tim na konec přece dochází k vývoji 
jistého, třebas prozatim zcela nepatrného společného státního 
zřízení, t. zv. širší reální unii. "Společné instituce nejevily se býti 
orgány nějaké nadřízené vrchní moci státní (státu spolkového), 
nýbrž nejvýše orgány právně společnýrr.i státu českému a uher
skému a ' sice společnými na základě skutečného vývoje." 
(Rieger .) 

Společným orgánem je celý pan o v nic k Ý d v ů r v Í
d e ň s k Ý s velikým úřednickým aparátem pod nej vyšším 
dvorním hofmistrem. České dvorské úřady sice nezanikly (§ 14), 
avšak funkcionáři jich jen zřídka mohli úřady své skutečně vy
konávati, vzhledem k tomu, že panovník téměř výhradně 
sídlel ve Vídni, a do Prahy pouze někdy zavítal. 

jako již v předešlé době, tak ani v této neměla d vor s k á 
rad a pro země koruny České přímého významu jako úřad. 
Avšak jednotliví členové dvorské rady přibíráni byli pro nedo
statek personálu k rozhodování do české kanceláře a to zvláště 
k otázkám soudním. V druhé polovici XV II. století zvyk ten se 
obmezuje, až rozhodnutím z roku 1720 odstraněn byl úplně. 

Za to r a k o u s k á d vor s k á k a n cel á ř nabývá 
stále většího významu. Vznikla teprve v této době, 1620 oddě
lením od staré dvorské kanceláře; rakouské věci dány tehdy do 
rukou rakouského vicekancléře, nazývaného později rakouským 
dvorským kancléřem. Nová kancelář byla původně pouhou ex
pedicí. Rakouský kancléř získal však také předsednictví v ex
pedici tajné rady a tím nabyl významu i pro země české. Dalším 
vývoje.m kancelář rakouská dostala kollegiátní zřízení (přechodně 
1654, trvale 1683), a zároveň i rozhodování soudních věcí ra
kouských po vzoru kanceláře české. Při josefínské organisaci 
úřadů zřízeni rakouští kancléři dva (1705), kteří kancelář řídili 
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form~lně společně a spolu akty podpisovali. De facto však jeden 
převzal judicialia a druhý poUtica. Po roce 1709 jeden počal se 
:starati hlavně o věci zahraničnÍ. Tím se připravovalo rozdělení 
nové, k němuž došlo pak za Karla V I. (1720). Tehdy utvořena 
byla v rakouské kanceláři dvě oddělení. První bylo pod prvním 
dvorským kancléřem a dvěma rady pro otázky zahraniční 

(zvláště korespondenci) a dvorské, druhé pod druhým dvorským 
kancléřem a 7 rady pro věci vnicřní (judicialia publica) zemí ra
kouských , při čemž soudní věci projednávaly se ve zvláštním 
soudním senáte. Rozdělením tím učiněn první náběh na zcentra
lisování věcí zahraničních, jak k němu došlo za Marie Terezie .. 
Přísaha obou kancléřů jest potud zajímava, že skládali ji pa
novníkovi ve VŠťch jeho státoprávních vlastnostech, takže tím 
se jevili společnými úředníky všech státních skupin habsbur
ských. 

Taj n á rad a došla největšího svého významu za Ferdi
nanda I I. Tehdy všechny důležitější věci státní jí procházely, a 
usnesení rady měla nejen význam poradný, nýbrž i rozhodný. 
Tehdy měla rada již svou zvláštní expedici, kterou řídil rakouský 
dvorský kancléř. Složení tajné rady ustálilo se pl ůběhem doby 
tak, že zastoupeny byly všechny nejvyšší úřady (z dvorských 
hodnostářů nejvyšší hofmistr, z předsedů úřadů odborných -

. před~edové dvorské komory a dvor~ké vojenské rady) i jednot
livé státy habsburského mocnářství (kancléř rakouský, český, 
a později i uherský), dále místodržitel dolnorakouský, předs~da 
říšské rady dvorské a říšský vicekancléř. Církev byla zastoupena· 
biskupy. V čele tajné rady byl prvý tajný rada, kterým by] nej
vyšší hofmistr: Roku 1636 bylo všech členů patnácte. Schůzím 
?ývali však přítomni jen 3-4, čeští členové tehdy hlavně, když 
Jednalo se o české věci. Již za Ferdinanda I I. bývaly někdy , 
určité věci přikaz{)vány vybraným "deputovaným" radům 
k zvláštní poradě. Za Ferdinanda III. význam tajné-rady klesá, 
poněvadž vždy více vzrůstá osobní režim králův. Zato vzrůstá 
počet členů, z českých zemí dostává se do tajné rady také vice
kancléř a nejVyšší purkrabí. Vedle toho začal již Ferdinand III. 
a ještě více Leopold I. povolávati do tajné rady i kavalíry k osob
nÍlnu jich ,vyznamenání. Tím způsobem počet tajných radů vzrm,tl 
roku 1670 na 26, 1684 na 41 a později i na 60. Tu 2ačali se roze
znávati skuteční a honorární (za Karla V I. dekretisté) tajní ra-

s-
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dové, S tajným radovstvím spojován od polovice XVI I. století 
titul exrellence. 

Vlabtní věl"i tajné rady projednávaly se však od té doby 
(1659) v užších 'konferencích či dep:1ta.:ích. Z nich Leopold L 
(1669) vytvořil taj n o u k o n f::e r e·n c i jen z několika málo 
osob složenou, s kompetencí zvláště pro věci zahraničnÍ. Plenum 
tajné rady scházelo se · nato jen zřídka, pro věci méně dLtležité 
a soudní, a ovšem i za účelem sla vnostním. Zvyk deputovanými 
připravovati věc pro celý sbor zůstal i v tajné konferenci; koncem 
vlády Leopoldovy těžiště i v tajné konferenci zase již přeneseno 
do komisí, a tajná konference sama svolávána byla jen · zřídka. 
Proto ji Josef I. (1705) vůbec zrušil. Z celého počtu tajných radů 
150 vybral třicet tři, a z těch sestavil několik komisí po 3-5 
členech. Avšak roku 1709 stará tajná konference byla zase ob
novena a rozdělena na užší a širší. Užší o 3-5 členech (český 
kancléř mezi nimi) měla věci zahraniční a vojenské, širší o 8-9 
členech správu vnitřní. Oběma předsedal panovník sám, za jeho 
nepřítomnosti nejstat ší rada. Roku 1721 konference ještě jednou 
byla formálně reorganisována. Ani potom však nezanikla stará 
tajná raďa úplně, nýbrž uchovala se alespoň ve schůzích sla v
nostních. 

Pro finanční otázky zřízena uvnitř tajné rady (1697) "d e
p u t a c e" z náčelníků různých úřadů (dvorské komory, dvorské 
vojenské rady, české a rakouské dvorské kanceláře). Šlo hlavně 
o otázky kontribuce potřebné ročně k vydržování vojska, dále 
o otázky rekrutů a remont. Za Karla V I. deputace rozpa dIa se 
na městskou a dvorskou, z nichž první připravovala agendu pro 
druhou. Deputace trvala až do roku 1749. 

, Jako zvláštní komise tajné rady jest zřízena také taj 11 á 
f i n a n ční k o n f e r e n c e (1716). 

D vor s kár a d a voj e n s k á dostala 1650 a 1668 
nové instrukce. Z nich vidíme, že bylo v ní zvláštní oddělení pro 
soudnictví vojenské. V té době trval již "genei'ální vojenský ko-. 
misariát" (Generalkriegskommisariat) původně jako zvláštní od
dělení dvorské rady vojenské, které se čím dále tím více osamo .. 
statňovalo. Zřízen byv jako kontrol ní orgán pro žold, dostal poz
ději komisariát do rukou všechno zá.sobování vojsl(a. Od té doby 
podléhal jednak dvorské radě vojenské, jednak komoře. Ve. vo
jenství ostatně tehdy ještě nebyla provedena centfaIisa~e. Neboť 
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předev~ím trvala ještě vojenská rada štyrskohradecká" zřízená 
hlavně pro vindickou a chorvatskou hranici na základě věčného 
generalátu uděleného svého času Rudolfem I I. arciknížeti Karlu. 
Tato stýkala se s vídeňskou jen prostřednictvím tajné rady 
styrsko-hradecké a rakouské kanceláře. V Hornorakousku správu 
vojenskou měla tajná rada innsbrucká. Ano i.v Čechách za Leo
polda I. politickou a hospodářskou stránku vojenství mělo v ru
kou místodržitelství, t. j. jeho vojenská komise a expedice ve 
které z~se~aIi také. zástupcové vojenské rady. Z Čech jeddáno 
2ak s vldenskou vOjenskou radou prostřednictvím české dvorské 
kanceláře. Referáty ve vojenské radě byly iačátkem XVIII. sto
Iey čtyři: 1. správa vojenská, 2. uherské a turecké věci, 3. dělo
strelba, 4. judicialia. Největšího významu nabyla vojenská -rada 
za ~u~~na Savo~ské~o jako presidenta (od 1703). On provedl 
zvlaste 1 zcentralIsovaní vojenství tím (1705), že štyrskohradecká 
rada vojenská byla podřízena vídeňské, a současně vídeňská 
vojenská rada dostala vojenské věci hornorakouské. 

D vor s k á k o mor a po roce 1620 vzrttstala ve svém 
významu rychle na úkor komor zemských. V prvních letech 
pobělohorských dvorská komora jest kollegium o presidentu a 
š~sti členech, podřízené v poslední instanci tajné r"'adě. Za Fer
~ll1a:lda 11. má čtyři expedice: 1. pro Německo a Uhry, 2. země 
ceske, 3. rakouské, 4. pro "horní města" a spolu pro zásobování 
~o!ska., Podřízeny byly komoře dvorské komory zemí uherských 
] ces~ych. Dol?or~kouská byla od 1635 přivtělena. Naproti 
tomu mnsbrucka a styrskohradecká komora stýkaly se s dvorskou 
pouze nepřímo, prostřednictvím rakouské kanceláře. 
. Za Leopolda I. vzrostl význam dvorské komory neobyčejně 
mkamerací rady berní. Dvorská rada dostala se z odvislosti na 
tajné radě, takže zůstala jen v závislosti na zemských kancelá
ří,Ch. ?o českých zemí dúležitější rozhodnutí vyhrazená panov
nIkovl mohla se vydávati jen prostřednictvím české dvorské 
kanceláře a tato i jinak ujímala se zemského poř;idku a svobod 
proti fiskálním snahám vídeňské dvorské komory. 
. .' PO~le instrukce dvorské komory z roku 1681 nebylo ještě 
~edno~ne pokladny~ nýbrž byly dvě pokladny, dvorská a vo
Jenska (Hof- u. Knegszahlamt). Připojen byl tehdy již komoře 
dvorské vojenský komisariát. Věci komorní vyřizovaly se vesměs 
v plenu. Roku 1702 jest v komoře šest expedicí, z nichž j'edna 
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česká a druhá moravsko-slezská. Komory innsbrucká a hradecká 
podřízeny teprve 1705 dvorské. Tehdy začalo se také v agendě 
komorní lišiti camera1e a bancaJe. 

Lišení samo souvisí s tím, že roku 1703 za účelem povznesení 
státního úvěru a zaplacení starých dluhů zřízena b a n cad e 1 
g i r o, které poukázána část kontribuce, později pak místo toho 
některé spotřební daně a poplatky. Jí nadřízena min i st e :. 
r i á I n í dep u t a cena komoře zcela nezávislá. Poněvadž: 
banca del giro se neosvědčila, byla zřízena místo ní i 706 s týmž 
účelem v í d e ň s k á m ěs t s k á b a TI k a, které stará banca 
del giro přivtělena. Nové bance lidé více důvěřovali, poněvadž 
záruku za ni převzalo město Vídeň. Také nová banka měla ně
které dávky v rukou, a byla podřízena min i s t e r i á I n í 
b a n k ode p u t a c i. Vedle toho zřízena 1714 státem u n i -
ve r s á I n í b a n k a I i t a jako centrální kasa státní, banka 
depositní a státní úvěrní ústav." Bankalita byla na komoře nezá
vislou a podléhala b a n c a I g o v e r n u jako instanci revisnL 

Současně v komoře (1714) provedeno nové vnitřní rozdělení, 
pro každé oddělení byla zřízena zvláštní komise. V komisích těch 
zcent~alisovány v podstatě věci české, dolno- a hornorakouské,. 
kdežto uherské, štyrské a tyrolské měly své referenty zvláštnÍ. 
Když roku 1716 bancalgoverno bylo zrušeno, komora i bankalita 
jako dvě koordinované instituce podřízeny novému orgánu, 
taj n é f i n a n ční k on f e r e n c i, zřízené z několika máj o
tajných radů. Konference ta trvala až do roku 1741. 

Rok nato (1717) komora dostala novou instrukci, kterou 
kompetence komory a bankality přesněJi rozhraničena. Ale i po· 
tom kompetence obou tu a tam se křižovaly, takže některé úřady 
podléhaly v určitých otázkácl] jedné a v jiných druhé. Bankalitě· 
zůstává inkasování státních příjmů, pokud nejsou zvláště za
psány, starost o půjčky státní a kontrola účetní. V otázkách 
dluhů bankalita se neosvědčila; proto přenesena starost ta 
(1721) na mínisteriální bankodeputaci, a 1723 bankalita také 
formálně prohlášena jen za státní pokladnu, a ani po nové re
formě (1727) nenabyla již starého významu. Při bankalitě byly 
od roku 1714 referáty jednak věcné jednak zemské. Bankalita 
zrušena 1745 a spojena s komoro 1. 

Ve dvorské komoře samé zemské referáty nahrazeny (1714} 
dělením dle předmětů na 8 oddělení; nedlouho nato zavedeno 
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zase (1732) dělení na zemské (rakouskou, uherskou, českou) ko
mise, a konečně 1736 i komise od5traněny a zavedeni kamerální 
referenti, z nichž jeden byl pro český stát. 

§ 14. Královská česká dvorská kancelář. 

. sro~. II.v~ 27. a 59. - ~ e I a k o,:! s k ý, O domácích a cizích registrech, 
1890, Prav. dej. § 39: -:- R J e ge r, RíŠ. děj. 246. - B a I ze r, Hist. ust. 
Austr. 268. - D' E I ve r t, Zur oest. Verwaltungsgeschichte, H. S. XXN. 
18~. - Fe II n e r - l( ret s chm a y r, Die Oest. Zentralverwaltung I. 190.
Bl e der man n, Oest. Oesammtstaatsidee I. 45. 

Česká kancelář nejen nepozbyla svého dosavadního velikého 
významu, nýbrž nabyla ještě nových oprávnění. Neboť stala se 
ve .změně~~ ov~em podobě předním repľes~ntantem a sloupem 
celIstvosŤl ceskeho státu. Kancelář stala se nejvyšším správním 
orgánem a nejvyšším soudem všech českých zemí a obdržela nad
řízené postavení nade všemi jejich úřady a soudy. Její postavení 
spojovalo tedy ministerium spravedlnosti a vnitra s nejvyšším 
soudním dvorem. 

Ovšem byla česká kancelář přeložena do Vídně (1624). Pře
ložen.í to bylo s počátku považováno za přechodní. Avšak již za 
Ferdmanda I I I. ztrácí se toto vědomí přechodnosti, poněvadž 
P?novníci zavítávají jen zřídka do Prahy k delšímu pobytu, a 
vldeňský pobyt kanceláře považuje se za pravidelný a trvalý. 
Nicméně počítá se "královská dvorská kancelář" ve Vídni za 
součást českých úřadů královských, jak ukazují schematismy 
po roce 1703 vydávané. 

Od bitvy bělohorské také veliká i malá pečeť královská 
chována· při dvoře, v opatrování nejvyššího kancléře. Menší 
pečeti královské užívaly však také expedice všech královských 
úřadů zemských (českého místodržitelstvÍ, moravského tribunálu, 
,slezského vrchního úřadu, ap'elačního soudu a české komory). 
Majestáty s velikou pečetí ovšem mohly býti vydány jen českou 
dvorskou ké;lTIceláří, která je regbtrovala. 

. Podle Obnoveného zřízení českého (A . . 36.) nejvyšší český 
kancléř byl jedním z nejvyšších českých úředníků a to v pořadí 
až šestý. Skutečné poměry, stálá přítomnost u osoby krále, 
způsobily, že kancléř sta] se významem svým prvním českým 
úředníkem. Ovšem by I kancléř úředníkem královským (supremu s 

'., 
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regisrBohemiae cancellarius), který přisahal pouze králi, a nikoliv 
jako dříve také 'obci zemské. Stavovská povaha jeho jevila se 
jen v tom, že byl brán z českého stavu panského. 

již Obnovené zřízení (F. 1.) vyhradilo české kanceláři ne
odvislost od nejvyšších zemských úředníků a učinilo z ní nejvyšší 
instanci politickou i soudní. Nejvyšší úředníci a zemští soudcové 
nemdi jako dosud přicházeti do' kanceláře a tím db rady ke dvoru 
kdykoliv, nýbrž jen na zvláštní zavolánt Král radil se místo toho 
pravidelně o správních věcech českých pouze se členy kanceláře 
samé. Vedle toho rozhodovaly se veci soudní v kanceláři za pří,. 

tomnosti deví,ti soud ,Ců . K soudní kompetenci kancelářenáiežela 
především veškerá revise ze zemí českých, ať od soudů zemských 
nebo soudu apelačního, dále pak vyřizování všech suplik a stíž
ností , které na osobu krále byly podány. Ano v určitých přípa
dech, kterými dotčeny byly zájmy královské, mohla žaloba hned , 
v první instanci na kancelář býti vznesena. Ve všech věcech 
zemských chtěl král užívati po starém způsobu rady nejvyšších 
úředníků i soudců zemských a komorních, vedle toho však dle 
potřeby i jiných svých radů. Toto ustanovení bylo upraveno pro 
přechodnou dobu pobělohorskou, kdy ještě bylo počítáno s po
bytem v Praze. A také skutečně v prvních dobách tu a tam nej
vyššÍ čeští úředníci zemští voláni jsou , do kanceláře k podání 
svého mínění. Záhy však to přestalo, a poněvadž síly kanceláře 
české na obsáhlou agendu její nestačily, přibíráni jsou cizí ra
dové, nejprve v menší míře a později od doby Ferdinanda I I I. 
měrou stále větší a pravidelnou. 

Roku 1637 sestávala česká kancelář z nejvyššího kancléře, 

z místokancléře (kterému se říkalo také někdy po staru německý 
místokancléř), ze sekretáře, taxatora, expeditora, 3 koncipistů 
a 6 ammanuensů. Při tom přihlíželo se s počátku v pobělohorské 
době k tomu, aby část sil kancelářských byla brána také z Mo
ravy a ze Slezska, záhy to však přestalo . Zato zůstalo staré roz
dělení na expedici českou a německou. 

Hlavní rozvoj české kanceláře spadá do doby po roce 1637, 
kdy jaksi utvrdilo se již její vídeňské postavení, a kdy personár 
její také byl rozmnožen. 

V kanceláři tím způsobem utvořilo se gremium českých 
radů ve Vídni, označované také českou dvorskou radou ví-
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deňskou, se kterou panovník radil se o všech věc'ech český'ch . 

Až do začátku XV I I I. století považovali se tito čeští radové 
.vídeňští za exposituru královské rady pražské, ačkoliv tato byla 
pouze mí5todržitelstvím. ' 

Roku 1692 vedle nejvyššího kancléře a místokancléře jes t 
šest dvorních radů, roku 1703 také ještě zvláštní kancléř. Za
čátkem XVIII. století jest v české kanceláři pět oddělení: 1. pro 
\ontribuci a jiná 1- ublica, 2. pro Čechy mimo Kladsko, 3. pro 
Slezsko mimo Hlohovsko a Svidnicko- javorsko, 4. pro Hlo
hovsko, Svidnicko-javorsko, Kladsko a pro říšské věci Čech se 
týkající, 5. pro Moravu. 

Český dvorský kancléř vykonával významný vliv politický 
i ve věcech mimočeských, tak zvláště Oldřich hrabě Kinský za 
Leopolda I. byl předním rádcem panovníkovým. Ani snahy tajné 
rady a konference nedovedly ho tehdy připraviti o rozho jný 
vliv i na zahran iční události. Čest.. Ý ka11cléř ujímal se všude práv 
a zájmů českých zemí. jeho podpis zůstal zárukou zvláštmho 
postavení ~eského státu, a zároveň projevem hrálovské vlády 
české (Rieger). Dokonce i věci z dvorské komory a dvorské rady 
vojenské šly českou kanceláří na zemské úřady české. Ano Leo
pold I. přiznal (i681) kancléři právo presentace na místo pre5i
denta české komory; právo to sice 1718 zase kancléři bylo vzato 
a dáno komoře dvorské, českému nejvyššímu kancléři však zů .. 
stalo přece vzítí nového presidenta české komory před králem 
do přísahy. ' 

Z "kráiovské" moci české dostala pak česká kancelář 26. 
dubna 1719 obšírnou instrukci. Dle ní sestává od té doby kan
cel~ř z nejvyššího kancléře, kancléře, místokancléře, 8 radů a 
několika sekretářů. Vnitřní agenda dělila se pak na dva senáty. 
První pro správu (senatus publicorum) sestává ze tří členů , 

druhý pro soudní věci (senatus judicialis) ze sedmi členů. K tomu 
dodáno ještě (1724), že věci menšího významu mohou v soudním 
senátě býti rozhodovány za přítomnosti pěti soudců. A roku 1734 
počet radů rozmnožen o dva. V době Karla V I. (dle Čelakovského 
na začátku vlády, dle Kretschmayra ke konci) přestalo volánI 
cizích rad do české kanceláře. 

Konečně budiž ještě uvedeno, že členové české kanceláře 
byli po celou dobu vyloučeni z moci soudu nejvyššího maršálka 
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vídeňského, jemuž členové ostatních centrálních úřadů podléhali , 
mimo členy říšské dvorské rady. V tom zachováván i v této době 
starý princip, že ~eští poddaní nesmějí býti voláni před cizí soudy. 

§ 15. Královští a stavovští úřednici v čechách, na Moravě a ve Slezsku. 

Srov. II. § 27.-29., 52., 54., 58. - K a 10 u s e k, Stát. právo 456; Nej
vyšší úřadové královstvf českého před dobou josefínskou, Č. Č. M. 1867. -
P a I a c k ý, Přehled současný nejvyšších důstojníků zemských i dvorských 
v král. českém, 1832. - Čel a k o v s k ý, Práv. děj. §39.; Úřad podkomořský, 
1881; O domácích a cizích registrech, 18:10. - R i e g e r, Říš. děj. 211, 244. -
Bal z e r, Híst. ustr. Atlstr. 271. - H tl ber - Do ps ch, R. G. 184. -
L u s chi n, R. G. 426. - Tom a n, Bohm. Staatsrecht (1872) d. I. -
Spr ing e r, Statistik des oest. Kaiserstaates I. (1840) 238. - S c hna bel , 
Statistische Darstellung von Bohmen, 1826. - R e d e I, Oas sehenswUrdige 
prag 1710, 2. vyd. 1728, 3. vyd. 1766, - Se hul z, Purkrabí hradu praž
ského, Věst. sp. n. 1903; Soupis register soudu nejv. purkrabství pražského", 
1906. - Dem e I, Dějiny fiskálního úřadu v zein. čes. 11., 1909. - S c hul z, 
jMti královen českých páni podkomoří a hofrychtéři, 1910. - Cha d t, Dějiny 
lesů a lesnictví, 1913, p. 665. - Specification aller sowohl geistlich als weltlich 
in Boheim verord. Tribunalien u. Instanzen , ročně 1703-8.; Consignation ' 

_ derer im Kog. Boheim sowohl Geist als weltlichen Dicasterien, Gerichts
instantien und Landsaemptern, ročně od 1708 v Prager Titular-Kalender ; 
Nový titulární kalendář ke cti sv. Václava od 1703 přináší přehled českého 
úředhictva. - Vol km e r, Geschichte des Glatzer Mannengerichtes I 1908. -
K a dle C, Úst. děj. Mor. II. 4. - L u k s che, Kurze Uebersicht d. Stellen 
u. Aemter in Maehren seit 1628, 1804. - B o č e k. Přehled knížat a markrabat 
i jiných nejv. důstojníků zemských v marko mor. 1850. - D' E I ve r t, Zur 
oest. Verwaltungsgeschichte, H. S. XXN.; Beitrage zur Geschichte der Re
bellion, t. XVI.; Die Verfassung u. Verwaltung von Oest. Schlesien, t . VII. -
Consignation der Dicasterein etc. im Mg. Mahren, N. Briinner Titular-Calender 
1709-1740. - D u.ct. í k , AuszUge aus dem Rathsprotocolle des k. k. Tribunals 
in Maehren v. J. 1683, A. oest. G. LXV. - D vo ř á k, Děj. Mor. 603. -
P r a s e k, Nejvyšší úředníci zemští na Krnovsku a Opavsku, Prog. g. Opava 
1895. - Z u k a I, Rozepře mezi stavem panským a rytířským o zemské úřady 
kníŽ. Opavského, Věst. Mat. Op. XXI. - Lep a ř, O hejtmanech někdejších 
v kn. Opavském a Krnovském, Světozor, Vídeň 1859. - K U r s ch ne r, Die 
fiirstlich Liechtensteinsche Statthalter·ei im Hzg. Troppau-jagerndorf, Z. G. 
u. l(. G. Oest. Schles. IX. - Ber t o I d, Schlesien Landesvertretung u. Landes
haushalt I. 1909. - Troppauer Titular-l(alender - 1740. - Bi e r man 0, 

Gesch. Troppau-jaegerndorf 578-9. - W u t t k e, Die schlesischen Stande , 
1847; Schlesien vor der Besitzergreifung II. 86. - G rUn ha gen, Gesch. 
Schlesiens II. 145,271. - G ude, Staat von Schlesien 388, 437. - W e I t z e I, 
D. Landesbeamten der FUrst. Opeln-Ratibor, Z. G. Schles. XII. - G rot ť
fen d, Die Landeshauptleute der FUrst, Schweidnitz-jauer, t. XII. -
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Hi r s ch, Reclltsgeschichtliche Nachrichten aus der ehem. Minderstandes
herrschaft Loslau, t. XXX. - Cr o o n, Landstandische Verfassung von 
Schweidnitz~jauer, Cod. Sil. XXVII., 1912. 

Ráz nejvyššího úřednictva ve všech českých zemích se 
změnil. Staré zemské úřednictvo v duchu ábsolutismu pobělo
horského stalo se královským, stavové pak snaži1i se pro onen 
omezený okruh působnosti, který jim ještě zbýval, .,vytvořiti si 
nové úřednictvo své, stavovské, částečně pak přenesli funkce 
tyto na stálé výbory (srov. ~ 11.). Staré dvorské úřady české 
nezanikly, nýbrž naopak počet jejich jako hodností čestných roz
množen. 

Doba předbělohorská znala pouze tři české děd i č n é 
Ú řad y d vor s k é, stolnictví,. číšnictví a kraječství. Počet 
tento v době pobělohorské silně jest rozmnožen, neboť mnohé 
staré úřady dvoru královského v Čechách staly se dědičnými 
v určitých rodech. Tito děd i ční Ú ř e dní c i krá I o v
s k é h o č e sl< é hod vor u vykonávali ovšem své funkce 
pouze za pobytu královského dvoru v zemích českých a za sla v
nostních příležitostí, zvláště za korunovace. Jsou pak v této 
době děd i č n Ý m i h o f m,i str y hrabata (knížata) Kinští 
z Vchynic a z Tetova. Úřad českého hofmistra dvorského hyl 
v době pobělohorské osazován ještě volně, 1624-40 byl jím 
Sezima z Vrtby. Rokem 1646 dostal se do rodiny Kinských a 
stal se ještě v XV I I. stol. dědičným úřadem v tomto {odě a 
z dědičných úřadů prvním (d~plom teprve z roku 1719). D ě -
dič n Ý m i s t o I n í k Y byli jako již v době dřívější páni 
Zajícové z Hasenburka' až do 1663. Od roku 1723 pak propůjčena 
zase hodnost ta hrabatům (knížatům) z Kolloredo-Mannsfeldu 
na Opočně. Děd i č n Ý m i číš n í k Y stali se roku 1627 
(Vartenberkové ztratili úřad ten pro účast na českém povstání) 
hrabata Slavatové a po nich 1716 hrabata Černínové z ~hudenic. 
O ě dič n Ý m i k r a ječ i na mlstě Sezimů z Ústí stali se 
v XVI1. století hrabata z Valdštejna (diplom teprve z 1716). 
Jako nové úřady dědičné zřízeny roku 1723 děd i ční k u c h
m i st ř i pro hrabata Vratislavy z Mitrovic, děd i ční k 0-

r o u h e v n í c i s t a v u pan s k é h o pro hrabata Kořenské 
z Terešova a děd i ční k o r o u h e v n í c i s t _a v u r y-

, t í ř s k é h o pro rytíře Matkvarty z Hrádku. POuledd dědičnou 
hodností byli děd i ční str á žní d v e ř Í, úřad, který se 
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vyvinul' ~.; XV II. stcileti ze staré manské povinnosti Kar] ů 'ze 
Svárova, a zůstal v rodě tom až do vymření jeho 1740., 

Vedle toho některé Qřady královského dvoru českého byly 
i v této době kratší nebo ,delší dobu obsazovány králem z osob 
českých stavovských. Později však, když dvůr čím dále tím méně 
v Praze sídlil, přeměňovány byly buď, jak svrchu řečeno, na 
úřady dědičné anebo vůbec zanikly. Dosti dlouho se u;hoval úřad 
mal šálka českého dvoru královského, v němž vystřídali se růzrií 
přední čeští pánové. Poslední maršálek dvoru královského 
v Čechách byl Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka do roku 1708. 
Jím, jak se zdá, úřad ten zanikl. Nepřetržitě zato byl i v XV I I I. 
století osazován úřad povahou svou také dvorský, nejvyššího 
lovčího (jaegér~istra) v knHovství Českém. 

Zemští úředníci v Čechách stali se úředníky královskými 
a dán jim byl proto titul "k r á lov š t í n e j vy Š š í ú ř e de 
n Í c i zem š t í v d Ě. dič n é m krá lov s tví Čes k é m" 
(reskript : 1628). Všichni přisahali kl áli a jeho dědicům, přísaha 
zemi odpadla. Podle Obnoveného zřízení (A. 9.) zavazoval se 
král, že osadí úřady ty osobami způsobilými a v zemi usedlými 
a to dle starých úmluv mezi stavy, které potvrzeny, a "po vzetí 
dostatečné zprávy", což mělo asi znamenati votum rady zemské. 
Ve skutečnosti dálo se co tak, že úředníci sami dávali na jme
nování nových své návrhy, ovšem král nedal se návrhy těmi 
vázati. Jen t,o bylo zachováváno, že úředmky nejvyššími jme
nováni vesměs příslušníci českých stavů dle klíče starobylého. 
Nejvyšší úředníci "stali se :však nyní volně králem se~adjtelnými 
a po pěti letech (Qb. zř. A. 39.) byli povinni úřadu se vzdáti. 
Králi zůstalo, stvrdil-li je v úřadě znovu an~bo jmenoval jiného. 
'Zato nekončil úřad smrtí královou, nýbrž úředník dle své přísahy 
(a dědicům) vedl úřad dále bez přerušení. 

V úřadech ~amých nastaly jen nepatrné změny. Oboje 
purkrabství karlštejnské zr Jšeno 1623 (potvrzeno 1625). Nej
vyšší maršálství království českého po bitvě bělohorské odňato 
pánům z Lipé a dáno (1623) pánům (později hrabatům) Berkům. 

Kdežto však maršálský úřad pá ,,: ů z Lipé vztahoval se také na 
Moravu, úřad pánů Berků ' omezoval se nyní p0u~e na Čechy. 
Ob. zříz. moravské úřadu maršálského více nezná. po vymření 
této větve Berkťt (t. zv. dřevenické) roku 1644 úřad nejvyššího 
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maršálka z,em~kého nebyl propujcen již dědičně, ' nýbrž obsa
,zován králem volně členem česv.ého stavu , panskéhD. 

Nově ořipočteny k nejvyšším zemským úředníkům presi
dent nad apelaC'emi a president české , komory. První měl by ti 
pán, druhý pán nebo rytíř. 

Byl tedy pobělohorský pořad nejvyšších úředl,íkťt tento: 
nejv. purkrabí pražský, nejv. hofmistr zemský, nejv. maršálek 
zemský, nejv. zemský komorník, nejv. zemský ,sucH, nejv. 
l<ancléř, nejv. suii dvorský, president nad apelacemi" president 
české komory, nejv. plsař 'zemský, podkomoří zemský, purkrabí 
kraje hraierkého. 

Při m e n š í c h ú ř e dní c í c h nastala změna pře jevším 
ta, že přisahali pouze králi. V osazování měl býti zachováván 
dosavadní řád (Ob. zř . J. 3.). Fakticky však nedosazoval, jako 
~e to dálo druhdy, vyšší úředník nižšího, nýbrž vyšší činil spolu 
se všemi ostatními nejvyššími úředníky dohromady návrh a ;trál 
menší úředníky j mpnoval sám. Ovšem zavazovali se menší úlied
níci přísahou také větším. Z menších úředníků zanikl písař 

menších desk, ostatní zůstali (místopurkrabí, místokomorník, 
místosudí, místopísař, úředník královny české, úředník p::>d
komořího). 

Zachován také starý pomocný orgán nejvyššího purkrabího, 
purkrabí hľadu pražského, třebas odpadla dle Ob. zř. stará jeho 
funk ce v mezním sO 'Jdě. Byl nyní spíše skutečným hejtmanem 
pražského hradu. . 

Ze s tar Ý c h krá lov s k Ý c h Ú řad ťt zaniklo hejt
manství německých lén tím, že bylo spojeno 1651 se soudem 
apelačním. Udržel se úřad nejvyššího mincmistra, fakticky čá
stečně závislý na české komoře. Konečně zůstal i podkomoří 
věnných měst i se svým pomocníkem hofrychtéřem. 

Splávu země po bitvě bělol]orské dostal do rukou Karel 
. kníže z Liechtensteina, nejprve jako plnomocný královský ko-, 
misař a od roku 1621 jako místodržící. Když byli 1623 jmenováni 
nejvyšší úředníci, tvořil jich soubor až do smrti Liechtenstei
novy (1627) místodržitelskou radu. Po smrti Liechtensteinově 

správa království českého přešla vůbec na nejvyšší úředníky jako 
zří z e n é krá lov s k é mís t o drž í c í pod nejvyšším 
purkrabím se zvláštní kanceláří místodržitelskou. Dlouhé~o 

t rvání to však neměl9, neboť rokem 1632 korunovanému králi a 
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nástupci, Ferdinandu III., svěřil ote~ jeho Ferdinand ll. správu 
v Čechách jako gubernátoru s velmi značnou mocí. Ferdinand II I. 
sídlil tehdy většinou v Praze, vedl správu českou, bral důchody 
z Čech a vykonával tu i mnohá práva vladařská. I veškerá revise 
soudní šla tehdy na krále Ferdinanda I I I. a byla vyřizována 
v Praze. Tehdy nejvyšší úředníci zase tvořili radu královskou. 
Ferdinand III. měl v Praze i svou českou kancelář pod českým 
kancléřem. S touto kanceláří splynula kancelář místodržitelská. 
Feqiiriand I I. vymínil si pouze některé věci české a ponechal si 
ve Vídni nejvyššího českého kancléře s částí personálu. Poměry 
ty zanikly nastoupením Ferdinanda I I I. na trůn (1.637). 

, Od té doby (1637) sbor nejvY,šších úředníků českých přestal 
býti královskou radou a tvořil jádro místodržitelství králov
ského, které vedlo správu Čech. V místodržitelství vedle všech 
nejvyšších českých úředníků byla ještě řada osob českého pan
ského stavu králem zvláště "královským místodržícím jmenova
ných". Stalo se podle tehdejších seznamů také zvykem do mÍsto
držitelství jmenovati velkopřevora rytířského řádu maltézského, 
vicepresidenta komory České a některého komorního radu. 
Místodržitelství patřila všechna správa v nejširším slova smyslu, 
část agendy vojenské, ano i některé věci jUstiČ 1 Í. (Nebylo"H 
zemského soudu, vyřizovalo místodržitelství sirotčí věci šlech
tické, prohlašovalo kridu, projednávalo spory o meze deskových 
statků a possessorium summarissimum. Později patřily k němu 
stížnosti poddaných v druhé instanci). Vyřizování dálo se kol
legiátr.ě. Expedice místodržitelská dělila se na tři části: českou, 
německou a vojenskou. 

Činnost místodržitelství přestávala sebe kratším pobytem 
královým v Praze. Tu místodržící sjednotili se s českou kanceláří a 
českou radou dvorskou vradu královskou, aby po odjezdu králově 
zase tvořili jen místodržitelství. V tom zachovávána pořáde 
ještě zásada přechodnosti úřadu místodržitelského a bezpro
~třední královská vláda. 

Čes k á 'k o mor a formálně nezměnila svého postavení, 
ve skutečnosti však přece i v ní nastaly značné změny. Význam její 
stoupal, jak přibývalo různých nových dávek, zvláště inkamerací 
daní za Leopolda I. prováděnou. Její odvislost na ' centrální 
dvorské komoře stávala se však stále větší a její význam a vliv 
na Moravu a Slezsko poklesl, neboť i na Moravu zasahovala 
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dvorská komora vídeňská přímo. Složena byla česká komora 
z presidenta, vicepresidenta a několika radů, jichž počet někdy 
převyšoval 20. Po bitvě bělohorské nějakou dobu (do 1640) 
uchoval se v komoře ještě starý úřad mistra komory královské. 
Byla v ní česká a německá expedice. Přičleněna byla ke komoře 
královská česká komorní účtárna, také o české a německé ex-
pedici. . 

S českou komorou byl také spojen český r e n t o v n í 
ú řad, vedoucí původně správu cla, ungeltu, hor a komorních 
panství. Když později větší část jeho agendy přešla na úřad jiný, . 
rozplynul se rentovní úřad úplně v komoře. 

Naproti tomu příjmy ze soli, tac vinný a pivní spravoval 
krá lov fl k Ý dep u t o van Ý , ú řad (od 1646), podléhající 
bezprostředně dvorské komoře vídeňské. V XV II I. století patří 
'mu také příjmy z hraničného cla, ungeltu a dávky z kO:t..Í, a v jeho 
čele je "administrátor, komisař společných solí, obojího vinného 
a pivního tácu, jakož také hraničnél~o cla, ungeltu a koží aufšlagu 
v král. Českém", který je zároveň radou české komory, čímž 
úřad k ní jaksi přičleněn. 

Když část příjmů státních přikázána bankám vídeňským 
začátkem XV II I. století k umořování dluhů, zřízena pro tyto 
příjmy v Praze (1720) královská ba n k á I ní r e p r e s e n
t a c e (K. Bancaloberrepresentation) v čele s vrchním bankálním 
representantem; se značným počtem úřednictva, které však po 
roce 1725 velmi obmezeno. 

České komoře stál po boku f i s k á I n í ú řad, v jehož 
čele jako direktor je královský prokurátor. Jemu k ruce jsou 
adijunkti, kteří s ním dohromady tvoří úřadující sbor. 
Úředníky ty dosazoval král volně. Také fiskální úřad měl českou 
a německou expedici. Prokurátor jest i nadále advokátem krále, 
jehož jménem dávají mu rozkazy česká komora, česká dvorská 
kancelář a české místodržiteh,tví. Úkolem fiskálního úřadu jest 
zastupování fisku českého ve věcech ka,merálních, dále ve věcech 
politických a trestních, dozor nad některými orgány městskými, 
židovskými a svobodnickými a soudnictví nad svobodníky. 

Stavové čeští mají pouze jediný úřad, zem s k é b e r
n í k Y či v r c h. n í ú řad ber nič n í, složený ze čtyř vrch
ních b'erníků čili superintendentů po jednom z každého stavu 
braných. Jim podléhal celý štáb úředníků pod direktorem ze 
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stavu panského. Úředníky jmenovali si berníci sami (usnes. 
sněmu 1651). Vrchnímu úřadu bernímu podřízena celá agenda 
kontribučenská. Poněvadž nebylo v Čechách krajských berníků , 
byly vrchnosti nuceny berně odváděti přímo beľníkům zemským. I, 

Kráľ pokusil se již 1629 a 1630 zemské berníky odstraniti a při
měti stavy k vybírání kontribuce českou komorou. Nezdařilo 
se mu to však. Teprve když zřízeny 1714 v jednotlivých krajích 
filiální pokladny stavovské pro vybírání kontribuce, nebyly tyto 
podřízeny vice zemským berníkům, nýbrž přímo zemskému 
výboru. Úřad zemských berníků tehdy zanikl. U zemského vý
boru zřízen král. vrchní berní úřad pro vybírání berní. 

Ve válce třicetileté zřizován stavy někdy také voj e n s k Ý 
c o I m i s t ť (Kriegszahlmeister), který staral se o vojsko a vy
plácel mu žold. Úřad ten nepřetrval války třicetileté. Zanikl 
změnou, která v celkovém rázu vojska tehdy nastala. 

N a M o ra v ě nastaly v rázu zemských úřadů celkově 
podobné změny jako v Čechách. Úředníci stali se "k r á I o v
s kým i n e j v y Š š í m i ú ř e dní k y zem s kým i v d ě · 

dič n é m ma r k r a b s tví Mor a v s k é ·m" (reskr. 1628). 
Obnovené zřízení potvrdilo staré rozdělení úřadů mezi stavy, 
slíbilo, že král bude úřady obsazovati lidmi v zemi usedlými a 
že vezme "dostatečnou správu" s úředníky starými. Po pěti le-' 
tech úředníci se vzdávali. Pořad úředníků, poněvadž maršálek 
odpadl, ustálil se takto: 1. zemský hejtman, 2. nejv. zemský 
komorník, 3. nejvyšší zemský sudí, 4. podkomoří, 5. hofrychtéř , 

6. nejv. písař zemský. 
Také menšI úřady prodělaly ve svém rázu tytéž změny 

jako v Čechách. Některé z nich však na Moravě záhy zanikly 
(místosudí 1636, místokomorník 1648), takže zůstal jen úřad 
místopísaře a purkrabího 7emského. 

Správu zemskou na Moravě vedl po bitvě bělohor~ké kar
dinál Dietrichstein, jsa nejprve (1621) plnomocným komisařem 
a později místodržícím (gubernátorem) moravským až do s,~~ 
smrti (1636). Zemští úředníci s hejtmanem v čele od 1623 tvonlI 
ve správě pomocnou radu. Po smrti kardinálově správa země 
nebyla však přenesena na nejvyšší zemské úředníky, ani ne~a
vrácena hejtmanovi zemskému, nýbrž místo , toho pro spravu 
země zřízen nový úřad, krá lov s kýt ľ i b u n á I (později se 
mu také často říkalo zemské hejtmanství), v jehož čele byl sice 
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zemský hejtmar. který však jinak skládal se z úředníků place-
ných (kancléře, 2 radů, českého a německého sekretáře; a nižšího 
úřednictva). Ostatní zemští úředníci v tribunálu zastoupeni ile,
byli. Tribunál úřadoval jako úřad sborový, takže význam hejt
mana zemského jako předsedy nebyl valný. Marně se moravští 
stavové zřízení tribunálu bránili. Námitky jich byly 1637 jako 
bezdůvodné zamítnuty. Za zemského hej tmana hrab. Salma byl 
tribunál na čas přenesen do Olomouce, vrátil se však 1642 trvále 
do Br,na. Počet radů ' bylo později třeba zvětšiti (1657 čtyři). 
Tribunál vedl správu politickou v nejšitším slova smyslu a vedle 
toho měl i jistou část moci soudní, totiž pře nepravidelné a su
mární (c. summariae et extraordinariae cognitiol1is). Roku 1664 
jeho agenda dělila se na čtyři oddíly: 1. publica, 2. causae piae, 
3. c. fisci, 4. c. privatoľum. Tribunál měl svou expedici pod 
kancléřem. 

Tepr ve za Karla VI. (1726) dostali se do tribunálu také 
zemští úředníci, a nedlouho nato upraveno dvěma instrukcemi 
nové rozdělení. Roku 1727 zřízeny dva senáty, menší a větší, 

z .nichž 1739 zřízeny senáty poliÍický a soudn'í. , 

, Ve správě komorní dály se sice několikráte pokusy o to, 
zříditi na' Moravě zvláštní komoru, nedošlo však k tomu. Zůstal ' 
tudíž krá I' ov s ' k Y ú ř a' d r e n t m i str o v s k ' Ý i -nadále 
v p'l~tnosti. Skladal se: z r'entmistra a kon trolora (Gegenschreiber, 
Gegeiľhandler).Úřad ten byl jednak zemskou pokladnou, jednak 
mu patřila také sprAva některé části příjmú, zvláště daní spo
tfebních (vinný tác, posu dné) , cla, Židovských dávek a kontri
bu~e ad liberam stavy povolova-né. Moravský: úřad rentmistrov
ský', podléhal přímo vídeňské dvo~~ké k?fno,fe. 

Správu solního důchodu moravského ve~il vůbec :ví~eňský 
úřad solní. 

Úřad moravskěho han s g ľ a f ase sídlem v Hustopéčí 
(pro dávky z dobytka) byl nějakou dobu spojen s rakouským; 
když pak zase byl osamostatněn, podří.~en byl (1650) vídeňskému 
hansgrafu. Úřad zanikl přikázáním výnosu ,této dávky ban-
kální m institucím. - ,. " ';: 

:: V ý 'b ě r Čít i'i c'.á t é II o (breissigst) ' 'z dovozu ':dÓ,byt~a 
na' tiherských hranickh '.na , Moravě i na :TěšÍnsku -podléháH :-ko
moře uherské. 

- 9 ' 
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Pro dávky banka1itě přikázané zřízeno v Brně 1715 b a n
k á I n i k o II e g i II m pod direktorem, které 1717 proměněno 
v b a n kál n í r e p r e sen t a c i pod vrchním bankálním 
representantem, když pokladna sama odevzdána zase úřadu ren
tovnímu. Konečně pak zřídil Karel V I. 1732 b a n k á I n í a d
m i n i str a c i v Brně pro správu důchodů solních a celních" 
přirážky dobytčí, krejcaru masného a tácu ,pivního a vinného; 
podléhala ministeriální bankodeputaci. 

Úřad komorního prokurátora moravskéhozů
stal v podstatě ' nezměněn, pouze podobně jako v Čechách 'bral 
nařízení od úřadu rentmistrovského, české dvorské kanceláře 
i tribunálu. Moravský komorní prokurátor byl zároveň příslušný 
i pro Opavsko (.1694). 

Pro berně pokusili se stavové zříditi si v letech 1638-40 cen
trální orgán V zem s k Ý c h y Ý b ě r č í c h (jeden v Olomouci, 

' jeden v. , Brně), pokus však se nezdařil. Zústa]o při krajských 
výběrčích. Na Moravě tudíž mimo zemský výbor stavové cen
trálních svých orgánú neměli. 

Na O p a v s k u zústaly staré zemské úřady zemského 
hejtmana, zemského komorníka, sudího a- písaře. Roku 1659 
došlo k úmluvě, že páni a rytíři se budou v komornictví a ~oud
ství střídati. Úmluva sice ještě něko1ikráte porušena, konečně 
však přece byla zachovávána. Téhož roku (1659) připustB kníže 
také, aby stavové pro všechny úřady navrhovali terno, z něhož 
on by úředníka jmenoval. Knížeti nezdařilo se však prosaditi 
pro úředníky turnus pětiletý, naopak král rozhodl, že opavsky 
úředník jen králem múže býti sesazen (1704). - Menši úředníci 
byli voleni stavy. Stavy byl také dosazován vrchní zemský 
berní, apozd'ěji pr.o akcízy dva deputovaní (pán a rytíř). 

,Podobné poměry byly i u úředníkú n a Kr n o v s k u. 
Hejtman tamní však brán byl dle starého privilegia (1441) z ry
tířstva, a teprve 1675 dodáno, kdyby stav panský se rozmnožil, 
že také z něho může hejtman býti brán. Moravský prokurátor 
marně se snažil (1713) uplatniti svou kompetenci i na Krnovsko. 

Roku 1625 zřídil kníže pro Opavsko a Krnovsko společnou 
svou vládu, místodržitelství (Regierung). V čele jejím byl místo
držíCÍ, dále byli členy jejími kancléř, hejtmané krnovští i opavští 
a několik jmenovaných radů. Sídlo mělo toto místodržitelství 
v Krnově. Místodržitelství úřadovalo sborově, vyřizovalo 
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správní věci V nejširším slova smyslu a bylo také instanCÍ soudní 
pokud věci nepatřily k zemskému soudu. V této své původní po: 
době nepřetrvala instituce rok 1623. Roku 1659 obnovena však 
znovu pod místodržíCÍm. Po odvolání místodržícfho (1661) v čele 
vlády by} nějakou dobu kancléř, a konečně po 1680 instituce 
vlády byla vůbec odstraněna a místo toho přešla všechna správa 
i soudnictví v rozsahu podobném, jako mělo místodržitelství, na , 
úřady hejtman&ké, které ovšem od 1675 zřízeny jsou sborově. 

VeS I e z s k u plnomocným komisařem po bitvě bělo
horské stal se arcikníže Karel, biskup vratislavský, na něhož sta
vové přenesli také generalát zemský. Poněvadž však ve Slezsku 
hned po saském akordu nastaly poměry normálnější, nemělo to 
dlouhého trvání, nýbrž jmenován vrchní hejtman z knížat. Avšak 
roku 1629 proměněn úřad zemského hejtmana ve sborový 
v r ch n í ú řad (Oberamt), v jehož čele byl vrchní hejtman a 
vedle něho zasedali v něm králem jmenovaní kancléř a radové. 
Celý úřad stal se královským, jeho členové i s vrchním hejt
manem při sahali králi a jeho potomkům. Stavovského zůstalo 
jen to, že hejtmanem jmenován některý kníže slezský (1664 zase 
po prvé biskup vratislavský). Ve vrchním úřadě část personálu 
tvořila lavici rytířskou, část doktorskou. Také vrchní úřad 
slezský vedle správní agendy měl věci soudní. Význam jeho však 
vzrůstal ještě tím, že mu fakticky přiznán na sněmě knížecím 
čtvrtý hlas vedle tří kurií, a že hlas ten s jedinou kurií tvořil 
většinu. Někdy (jako 1671-4) vrchní hejtman přenesl vlastní 
vedení úřadu na svého zástupce, direktora, a roku 1719 jmenován 
vůbec místo hejtmana pouhý direktor (hrabě). Stavové spokojili 
se prohlášením, že to nemá býti na újmu jich práv. Direktor ten 
zůstal pak v úřadě až do ztráty Slezska. 

K o mor a s I e z s k á zůstala celkem beze změny. Pod 
presidentem byli komorní a účetní radové vedoucí správu slez
ských financí. S komorou spojen byl rentamt slezský, vedoucí 
správu cla, pobečovného, dávky z vína a p. TýŽ od roku 1657 
vedl také správu solního regálu ve Věličce královstvím polským 
zastaveného. Pro důchody poukázané bankám zřízena také 
ve Vratislavi 1719 bankální representace pro 
Slezsko. 

K o m o ľ n í pro k u r á t o r sleiský s úřadem fiskálním 
byl v obdobných poměrech jako český. 

9* 
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Stavové měli jen gen e r á I n í ú řad ber n í ve Vra
tislavi pro vybírání kontribuce. 

Podobná proměna jako všechny úřady stihla i úřady jednot
livých knížetství slezských. V k níž e t s tví c h bez p r o-
s tře dní c h (a stejně i v K 1 a d s k u), kde stavové měl,i ! pě

které úřady v zástavě, musili je po roce 1635 vydati; tak yra
tislav ztratila hejtmanství a stavové svídnicko-javorští kanc
léřství. V Čele knížetství zůstal vš~de hejtman zemský, braný 
ponejvíce z domácí šlechty, později někdy ani toho vždy dbáno 
nebylo. Význam zemských hejtmanů snažil se však panovník 
obmeziti. Ve S\ddnicku- javorsku již 1625 přidán hejtmanovi 
k ruce právnicky školený kancléř jako královský úředník. A rqku 
1639 všeobecně rozhodnuto, že hejtmanství knížetství slezských 
mají býti zřízena sborově. Avšak jen ve Vratislavsku bylo to 
již toho roku provedeno. V Kladsku stalo se to teprve 1651, ve 
Svídnicku-javorsku dokonce až 1692. Všude pak hejtman dostal 
k sobě kancléře a několik radů. Úřadu říkalo se potom bud' 
z e n1 s k é hej tma n s t v i aneb také zem s k é k o II e
g i u m (Landeskollegium). I tato hejtmanství vedle správy 
měla soudnictví. 

Vedle hejtmanství uchovaly se i některé jiné úřady zemské, 
ovšem zase jako úřady ne více stavovské, nýbrž královské. Ve 
Svídnicku udržel se starý dědičný úřad hofmistrovský v ro~ině 
Schaffgotschů, kteří jmenovali na základě něho zástupce, vlast
ního hofmistra jako předsedu tamního manrechtu. V Kladsku 
při zemském soudě byl zemský písař, podobně ve Svídnicku a 
javorsku. V Opolsko-Ratibořsku byli zemský soudce a kancléř, 
jmenovaní králem, a vedle toho zemský písař dosazovaný hejt
manem za spoluúčasti zemského soudu. 

Ve všech knížetstvích byli f i s kálo v é, podřízení úřadu 
fiskálnímu ve Vratisla vi a zastupující fiskální záj my krále. 

Stavové mívali své v r Chll í v Ý b ě r č í ber n í a svého 
pln o moc n í k a s t a v o v s k é h o (Landesbestal1ter), první 
pro vybírání kontribuce, druhého , pro obecné zastupování 
zájmů a interessů stavovských bez určité kompetence. 

Zařízení k níž e t s tví s k níž e tem v čel e bylo 
podobné jako knížetství bezprostředních. Kníže míval v čele 
země vládu pod zemským hejtmanem z domácí šlechty braným 
a složenou sborově z radů. ' Patřila jí správa i jisté soudnictví. 
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Pro finance měl kníže svou kOl~oru, pro správu statků komorních 
by~ purkrabí nebo, rentovní písař (Rentschreiber). Roku r 694 za
kázáno králem knížatům míti svůj zvláštní fiskus a roku 17ľ5 
také užívati pro své úředníky titulů kancléřů a tajných a dvor
skýc~ rad. 

V některých knížetstvich vedle toho vystupují i zemský 
soudce a zemský písař (kancléř a zemský maršálek na Těšínsku) 
jmenovaní knížetem. 

Stavové také tady volili si své zemské výběrčí berní a sta-
vovského plnomocníka·. ' 

Na pan s tví ch s t a v o v s k Ý ch organisace podobala 
se oné vvknížetstvích s knížetem v čele. Kde panství bylo malé, 
byla oVsem přiměřeně ještě jednodušší. 

B. Osvícený a policejní absolutismus. 

§ 16. Reformy Marie Terezie. 
O ~ r s Ch: I, Mari~ Theresias Staats- tl. Lebel1~anschauung, 1908. 

G u g II a, Marta Theresla I.-II., 1917. - Wo I f - Z w i e di ne c k - S ti d e 11-

hor st, Oesterreich unter Maria Theresia, Josef II .. u. Leopold lL, 1884. -
Her r man n, Maria Theresia als Gesetzgeberin, 1888. - Ar ne t h, Gesch. 
M~ria Theresias I.-x., 1863-79. - K a II b r u 11 11 e r, Zur Neuordnung Oester-

. relch~ unter Maria Theresia, Oesterreich I. - Ram h o ff s k y, Orey Be
schrelbungen, Erstens des konigl. Eihzugs, wellchen Ihro konigl. M. Maria 
Theresia in Oero konigl. drey prager SUidte gehalten. Andertens der Erb-Hul~ 
diglt~g ,- Oritt:ns, 1M. Koniglich bohmischen Cronung 1743 (též česky: Trojí 
~opsam). - Rl e g e r, Dílo centralismu, Osvěta, 1888 a Drobné spisy I. 1· 
RíŠ. děj. 271. - B e i d tel - Hub e r, Geschichte der oest. Staatsverwaltun~ 
1740-1848, , 1.-11., 1896-98; Beidtelovy články v S. B. Wien. Akad. VII.-XI. -
Mi chi e I s, Gesch. d. oest. Politik seit Maria Theresia, 2. AUfl., 1866. -
v. M a a s b u r g, Gesch. der o berstel1 justizstelle, 2. AUfl., 1891. - Hoc k
B i ~ e r man 11, Oeroest. Staatsrath, 1879. - Oest. Hof- u. Staab:schematismus, 
1740-80. - B a I ze r, Hist. ust. Austr. 348. - L u s chi 11, Oest. R,-G. 523.
Hub e r - O o p s ch, Oest. R-G. 233. - Tom a n, Bohm. Staatsrechť 107 
~ 1~9. - K a 10 u s e k, Nejvyšší úřadové král. Českého před dobou josefinsko~l, 
C. C. M. XLI.- COllsignation derer im Kg. Boheimb sowohl Geist als weltlichel1 
Oicasterien, Gerichtsins'tantien u. Landeamptern, v. N. Prager Titular-Kalender 
1740-1780. - Pro Moravu totéž v Neuer Brtinner Titular-Kalender 1740-80. -
Pro Opavsko Troppauer Titular-Kalender 1740-80. - P a I a c k ý, Přehled 
nejv. důstojníků zemských i dvorských v král. Českém, 1832. - B oč e k 
Přehled knížat a markrabat i jiných nejvyšších důstojníkú zemských v mark~ 
Mor., 1850. - K a dle c, Úst. děj. Mor. II. 6. - O vo ř á k, Dějiny 809 855 
871. - O' E I ve r~, H. S. XXIV. 334; VII. d. 1.; Der verwaltungs-Organismt1~ 
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in Oest. Schlesien vor 1782, Notizblatt, 1874. - Bert ho Id, Schlesiens Landes
vertretung 1., 1909. - Z u k a I, Die Belehnung der Erzherzogin Maria Chri
stine .... mit Teschen, Z. K. u. K O. Oest. Schlesien, 1908. - Kro nes, Oe
schíchte der Neuzeit Oesterreichs, 1879. - O o II, Válka o země koruny české 
1740-2, Alman. čes. akad. XXII. - S I a v ík, Česká emigrace 1741-2, Osvěta, 
1877. - D' E I ve r t, Die Volkserhebung in Maehren u. Schlesien zur Zeit des 
Preusseneinfalles 1741-2, Notizblatt, 1876. - Srov. dále Cha r mat z, Weg
weiser 42 a ll. 

o celkových názorech Marie Terezie a o tendenci jejích re
forem zpraveni jsme ze dvou pamětních spisů (1751 a 1756), 
které sepsala pro informaci svého potomstva, jemuž kladla 
velmi na srdce, aby reformy její zachovalo. Z nich vidíme, že 
Marie Terezie, opírajíc se o nové pojetí moci státní, které zto
tožňovalo ji s mocí zeměpanskou, byla stavům nepřízni va a 
pokládala práva stavovská pouze za škodlivé obyčeje. I zemská 
práva jsou Marii Terezii jen obyčeje z milosti panovníkovy do
pouštěné a vinou ministrů potvrzované. Korunovační přísahou . 

stvrzují se dle jejího názoru jen o~yčeje dobré, ch valitebné (wohl
hergebrachte Gewohnheiten). Stavovští úředníci nepokládají 
se prý za úředníky zeměpána, nýbrž za spoluvládce jeho; český 
kancléř vždy měl nesmírnou moc a byl protektorem zemských 
zájmů českých; úřady staly se napořád privilegiem několika 
rodů. Z těchto důvodů starala se Marie Terezie o nápravu po
měrů na prospěch centrální moci zeměpanské a na úkor dosa
vadních zvláštností zemských, uplatňujíc všude všemohoucnost 
státu a z toho plynoucí všemohoucnost panovníkovu. Položila 
tím základ, na kterém budoval nástupce její Josef I I. dále. Re
formy, které Marie Terezie v celkové úpravě státu provedla, jsou 
pronikavější a hlubšího dosahu státoprávního nežli reformy 
Josefa II., ačkoliv tento více nežli matka jeho bývá pokládán 
za hla vního representanta osvíceného centralisujícího, byrokra
tusijícího ' a germanisujícího absolutismu. Skoro ve všem byl 
Marii Terezii vzorem Bedřich pruský, jehož pronikavé reformy' 
v jeIio zemích přivedly tyto k nebývalé síle. Hlavním účelem 
všech změn bylo utvořiti v zemích habsburských dobrý finanční 
a vojenský základ, jakého do té doby neměly. Theoreticky chtěl 
stát osvíceného absolutismu oblažovati své poddané. Hlavními 
rádci Marie Terezie byli při tom tři šlechtici ze zemí českých, 
Slezák Bedřich Vilém hrabě Haugvic, Moravan Václav hrabě 
Kounic a Čech Rudolf hrabě Chotek. A přece reformy Marie Te-
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rezie hla vně směřovaly proti dosavadnímu zvláštnímu posta vení 
státu českého. Není pochyby, že příčinou toho vedle jiných byla 
i jistá osobní nechuť Marie Terezie pr"oti českým stavům, pra
menící z protikráloví Karla Albrechta bavorského, který od 
26. listopadu 1741 do 25. prosince 1742 byl páneluPrahy. Tu se 
1. prosince 1741 dal provolati za krále českého a 19. prosince 
téhož ro~u bylo mu holdováno stavy českými v počtu 400 osob, 
mezi nimiž byl pražský arcibiskup a četní zástupci předních 
rodin šlechtických. Ke korunovaci nedošlo. Po holdování upravil 
Karel Albrecht českou vládu tak, že Jana Václava hraběte 
z Kaisersteina jmenoval českým kancléřem a pro správu země 
určil dvorskou deputaci s presidentem Filipem hrabětem Kolo
vratem v čele. Úřady (zemský soud, komorní a dvorský -soud, 
úřad deskový, apelační soud a zemský výbor) uznaly skutečně 
novou vládu a úřadovaly dále. 

V té době působnost místodržitelstvapřestala. Kam sahala 
v Čechách moc Marie Terezie, byl jejím místodržícím podkomoří 
Netolický, který byl zároveň generálním zemským válečným 
komisařem. 

Po kapitulaci Prahy nedošlo k příliš přísnému potrestání 
šlechty. Většinou byla jen vypovězena ode dvora, z Prahy nebo 
vyloučena z korunovace Marie Terezie; život neztratil nikdo, 
pouze několik trestáno vězením a ztrátou statků. Šlechta byla 
tímto postupem více vázána nežli případnou přísnou exekucí 
a neodvážila se v pozdější době odporovati rozkazům panovnice. 

Ačkoliv hned od počátku Mqrie Terezie byla proti zvlášt
nímu postavení českého státu, přece byla nucena dáti se koru
novati českou korunou královskou, chtějíc tím dokumentovati 
svoje právo proti Karlu Bavorskému. Ke korunovaci došlo 
12. května 1743, když den před tím proveden~ stavovské hol
dování. Korunovaci vykonal olomoucký biskup, poněvadž arci
biskup pražský zúčastnil se svého času holdování proti králi 
bavorskému. Ve vylíčení Ramhoffského o holdování a koruno
vaci není zpráv, že by byla při nich nějaká zvláštní deputace 
vedlejších zemí českých. Byli ovšem přítomni dle seznamu 
z Moravy vedle biskupa zemský hejtman a kníže Dietrichstein , 
ze Slezska kníže Liechtenstein. 

Dědiční úředníci království českého vykonávali tehdy při 
korunovaci své funkce. Kde vymřel rod, tam doplnila Marie 



~ere~ie ľ~lezeľu jmenova11lm rodu nového. Tak jmenováni 
(6. ' května 1743) dědičnými strážci dven po vymření Karlů ze 
Sy,árova svobodní páni Mladotové ze Solopi:s~ (1740), Č;l dědičným 
korouhevníI<..em stavu rytířského po vym'ření Markva.rtů z Hrád
ku (1743) stal se (1748) Jan Joachim Vančura z' Řehnic. Když 
pak týž bez potomstva zemřel (1771), dala Marie Terezie :úřad 
ten téhož roku Janu V~clav~vi ~vob. ,pánu z Astfeldu. Nově 
zříZen.o jako dědičný úřad dědi ,čné komornictví , nad stříbry, 
kťeroužto hodnost zastával již při koruI?ovaci Marie Terezie 
Corfi hrabě z Uhlefeldu, jemuž 19. dubna 1743 také udělena. Po 
něm měl hodnost tu Rudolf hrabě Chotek (t 1771). 

Začátkem své vlády Marie Terezie nemajíc jiné možnosti, 
psala se královnou uherskou a českou, po roce 1745 však cí
sařovnou římskou a není pochyby, že titulem tím přeneseným 
vlastně s chotě a syna, rriěla býti naznačena moc vyšší, nadřízená 
královské české a uherské, a při tom centralistická, zahrnující 
všechny její země stejně . Třebas však ' Marie Terezie tendenci 
tuto uplatňovala nejen v celkové organisaci svých zemí, nýbrž 
i všude jinde, přece byla nucena v různých otázkách státopráv
ních . výslovně vystupovati jako královna česká zastupující 
Českou korunu (Kron Boheim, konigliche bohmische Erblande) 
ze ,zvláštní státní moci české. 

Ačkoliv za Marie Terezie prosté šlechtictví české přestává 
(1752) nahrazeno jsouc společným šlechtictvím zemí habsbur
ských, takže české šlechtictví jen výjimečně bylo dáno, uděluje 
táž panovnice i nadále titul českých hrabat (srov. § 3). Ano, 
titul českých knížat byl v hojné míře teprve za ní zaváděn (1746-' 
Schwarzenbergové, Auerspergové, Kinští, 1763 Khevenh Uller, 
1764 Colloredo, 1767 Clary), z toho důvodu ovšem, že nemohla 
Marie Terezie volně disponovati titulem knížat říšských. 

Jáko královna česká byla nucena Marie Terezie vystupovati 
v říši německé, kde domáhala se českého hlasu kurfUrstského, 
kterýž jí při volbě Karla V I I. byl odepřen, při volbách 1745 a 
1765 však přiznán . A v této hodnosti hájila také práv České 
koruny proti zasahování úřadů říšských (srov. § 2). Jako krá
lovna česká odstupovala territoria České koruny (Slezsko, 
Klad-sko s lény pruskými 1742, některá léna bavorská 1779) a 
domáhala se ztracených částí, zvláště Osvětimska a Zátorska 
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(1772, dedukce mluví o nárocích koruny České), i měla riárok na 
jiů{ území (Lužice), vykonávajíc tam i jistá práva. 

, Nejjasněji poj~m koruny ~eské uchoval se za Marie Terezie 
v právu lenním. Když vyzývala many přf svém nastoupení 
k hlášení se (5. července 1743), volala many z, České koruny 
(Erbcron Boheimb) jako královna česká, a týž pojein zůstal. 
i napořád po celou dobu její vlády. Když ku příkladu koupila 
od Josefa I I. Těšínsko a dávala je dceři své Kristině a jejímú 
choti Alb~rtu Mořici saskému, dala jim je (1766) jako vlád
noucí královna v Čechách lénem koruny České, na kterou po vy
mře_ní má zase spadnouti. 

' Český s'tát zachoval isvoje zvláštní státní občanství, svůj 
inkolát (srov. § 3). -

Z vedlejších zemí ostřeji a úžeji soudržnost svou s Čechami 
zachovalo si Slezsko. Kdežto pásky s -Mora vou -reformami úřed
ními jsou značnou měrou uvolněny a svazek lenní, v němž by 
soudržnost ta byla patrna, na Moravě (mimo olomouckého 
biskupa) neměl významu, ve Slezsku zvláštní tamní organisací 
státopr-ávní svazek spíše zevně se jevil. I Marie Terezie mluví 
o Slezsku (1753 čl. V I I I. úvodu soudní pragmati~y) jako inkor
porované součásti dědičné koruny České. Knížata slezská. (tě
šínský, opavsko-krnovský, bílský i nisský) brala léno od Marie 
Terezie jako od královny české a v této hodnosti skládala jí také 
lénní přísahu věrnosti. Nehledíme-li k příkladu těšínskému, 

o němž svrchu zmínka se stala, došlo tu dokonce na vytvoření 
nového českého knížetství z královské moci české, ne snad jen 
udělení pouhého titulu knížecího. Z Bílska zřízeno totiž 1751 
nejprve stavovské panství (status major), potom 1752 kníž~tství 
a konečně 1754 vévodství dle řádu prvorozenství. Držitel z rodu 
Sulkovskich měl titul vévodský, všichni ostatní členové knížecí 
(povýšiIať je Marie Terezie in den FUrstenstand des Konigreichs 
Bohmen und seiner inkorporierten Lander). Knížata slezská 
in personalibus podléhala sice jurisdikci královského úřadu 

slezského, reální soudnictví nad nimi zůstalo však vyhra2;eno 
přímo králi českému (poz. 5. února 1743). 

Svými reformami úřadů zasadila však Marie Terezie stát
nímu právu koruny České ránu nemalou a velmi nebezpečn,ou . 

Předevšíni. doplnila, reorganisovala a tím zesílila úst ř e dní 
o r g á n y. 
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Nově zřídila samostatný úřad pro věci zahraniční ve d v o r
s k é a stá t n í k a n cel á ř i (1742). Věci ty dosud takto 
sous~ředěny nebyly, jsouce jednak při rakouské kanceláři, jednak 
v tajné konferenci. Nový úřad po své reorganisaci (1753) pod 
hrabětem Kounicem jako "tajná domácí, dvorská a státní kan
c~lář" nabyl své definitivní podoby a byl zároveň sproštěn ja
kehokoliv vlivu cizího, takže dostal pak skutečně do rukou 
všechno vedení věcí zahraničních. 

Pokud se týče k o n f e r e n c e, zrušena nejprve (1741) 
konference finančnÍ. Tajná konference ještě prozatím nechána 
a direktorium in publicis et cameralibus bylo ještě roku 1749 
podřízeno konferenci in irtternis či deputaci, ve skutečnosti však 
také konference in internis" zanikla. Zahraniční oddělení konfe
rence pak zaniklo reorganisováním státní kanceláře 1753. Od té 
doby konference již vůbec konány nebyly. Marie Terezie chtějíc 
se poraditi s někým, radila se zprvu buď s jednotlivci, anebo 
konala častěji koncertace předsedů nejvyšších úřadů. 

Později stala se poradním orgánem stá t n í rad a, roku 
1760 k návrhu hraběte Kounice zřízená. Sestávala ze tří stát
ních ministrů (pánů) a 3 státních radů (rytířů). Vstoupili do ní 
Kounic i I-!augvic, a Haugvic stal se v ní nejdůležitější osobou ' 
(do 1765). Clenové státní rady neměli míti žádného jiného úřadu. 
Při novém sboru šlo především o utužení centralismu. V podstatě 
své byla státní rada poradním sborem panovnice, která jí před
kládala různé návrhy dvorských úřadů, aby kolovaly mezi jejími 
členy k podání dobrého zdánÍ. Společné schůze konány byly jen 
zřídka. Státní rada mohla však také iniciativně dávati návrhy 
Marii Terezii a konečně dohlížela k provádění nařízených re
for.em. Zahraniční věci byly ze státní rady úplně vyloučeny, ve 
vmtřní správě byla obmezena na věci české a rakouské (později 
i haličské), měla však dále některé věci společné, zvláště určité 
otázky vojenské. Tím jest orgánem centrálním a ne pouze spo
lečným česko-rakouským. Od roku 1771 hlavní osobou stává se 
hrabě Hatzfeld jako dirigující ministr věcí vnitrozemských. " 
Roku 1774 dostala státní rada nový doplněný _statut. 

D vor s kár a d a voj e n s k á reformami Marie Te
rezie mnoho dotčena nebyla. Roku 1753 byla reorganisována ve 
tři departementy: militare publico-politicum, militare judiciale 
a militare oeconomicum. Na místě třetího d~partementu zřízen 
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byl 1"761 přechodně samostatný generální vojenský komisariát, 
připojen však 1768 v staré formě zase k dvorské radě vojenské. 

Ve f i n a n ční c h ú řad ech uskutečněny byly různé 
změny. Již roku 1741 zrušena byla konference finanční a 1745 
bankalita spojena s dvorskou komorou. Zato byla ministeriální 
banko deputace, které svěřena všechna starost o úvěr státní , 
koordinována dvorské komoře (1746). Provádění novéh o berního 
"systému (1748) nesvěřila však Marie Terezie dosavadním úřadům, 
nýbrž zřídila proto zvláštní komisi pod hrabětem Haugvicem 
a 4 sekretáři (po jednom z české a rakouské kanceláře, z dvorské 
komory a z generálního vojenského komisariátu) , které pod
řízeny byly zemské deputace. Při reformách roku 1749 camerale 
českých a rakouských zemí bylo od dvorské komory odloučeno 
a dáno directoriu in internis, takže dvorské komoře v zemích 
českých zLlstaly jen věci dvorské a později (1759) i hornÍ. Mini
steriální bankodeputace změnami tehdejšími dotčena nebyla. 
Při nových reformách 1762 obnovena stará kompetence dvorské 
komory i pro země české a rakouské, bankodeputace zase zltstala 
nedotčena a jako kontrolní orgán zřízena dvorská komora účetní. 
Platy a výplaty šly však do generální pokladny a nikoliv do 
komory. Roztříštěnosti finančních úřadů snažila se Marie Terezie 
odpomoci spojováním jich v rukou jedné osoby. Předseda "ban
kovní deputace byl zároveň předsedou kreditní deputace ně
meckých dědičných zemí, zřízené 1761 pro obligace, které byly 
zaručeny sta vy zemí českých a alpských. Roku 1765 hrabě Hatz
feld stal se presidentem všech úřadů finančních mimo účetní ko
moru a slul finančním "ministrem". Dvorská komora měla tehdy 
i kontributionale. Také později komora a bankovní deputace 
mívaly presidenta společného. Komora ztratila později sice zne
náhla kontribucionale na česko-rakouskou kancelář, zato pod
řízena jí byla 1773-82 komora účetní. 

Vedle toho byla řada podružných úřadů různě se měnících. 
Roku 1747 zřízena direkce mincovní a horní, spojená roku 
1757 -8 s direktoriem, později znovu odloučená. Roku 1768 zase 
utvořena byla komise montanistická, z níž udělali 1777 dvorskou 
komoru in montanisticis (trvající do 1782). Dále jest jmenovati 
mezi finančními úřady direkci pokladny státních dluhů, dvorskou 
komisi depositní a j. 
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Pro o b ch o ,d zřízeno ' (1749) kommerční direktorium 
v jeho~ " čele byl president bankodeputace, později (1762) kom~ 
merčm rada; byla původně úplně samostatna, od 1765 podřízena 
nejvyššímu kancléři, od 1771 zase odvislá od presidenta dvorské 
komory. Roku 1776 kommerční rada zrušena a kommerciale 
přikázáno dvorské kanceláři, vedení pak státních továren, které 
patřilo také kommerční radě, přikázáno bankodeputaci. ' 

Představení dvorských míst a radové jich dle nařízení Marie 
Terezie musili užívati t itulu císařských královských (c. k.). Pro 
české státní právo důležitějším nežli vzrůst kompetence těchto 
centrálních úřadů jest, že po zrušení české kanceláře úřady ty 
zač~ly do zemí českých zasahovati všude bezprostředně a přímo , 
kdezto do té doby dálo se to skoro napořád jen českoti dvorskou 
kanceláří. 

Zrušením české dvorské kanceláře a reformami s tím spo
jenými vytvořila Marie Terezie novou skupinu úřadů, ne již cen
trálních, nýbrž s p o leč n Ý c h zem í m čes kým a r a -
k o II S kým, později i Haliči. Reformy ty provedeny byly ve 
dvou skupinách, první roku 1749, druhá v letech šedesátých. 
Státoprávně rozhodnou jest první reforma, druhá jen formálně , 

mění prvou jádra státoprávního se nedotýkajíc. 
Rozhodnutím Marie Terezie z 1. května 1749 spojena správa 

a soudnictví českého státu a rakouských zemí. Tím zanikla 
č e s"k á k a n cel á ř. Bylo to státoprávně snadné proto, že 
kancelář česká v té podobě, v jaké v XV I I. a zač. XV I I I. století 
byla se vyvinula, nebyla ústavně zřízením zemským zajištěna, 
nýbrž pouze skutečně se přetvořila. Ústavně byl ' zajištěn Ob
nove:1ým zřízením pouze kancléř, s mocí celkem malou. Zrušením 
české dvorské kanceláře nezanikl také úřad českého kancléře 
ihned, n)"brž hrabě Harrach zůstal českým kancléřem a podržel 
místo a hlas v konferenci, ano i věci posílané do Čech opatřovány 
jeho podpise!ll. Když však 4. června 1749 zemřel, zaniklo vše 
s ním a úřad českého kancléře již obsazen nebyl. Věci do českých 
zemí vypravovány od té doby prostě z direktoria s podpisem 
presidenta, a kde v zahraničních a lénních věcech podpis českého 
kancléře byl dle ústavy české nezbytným, svěřovala Marie Te
rezie hodnost tu od případu k případu svému státnímu kancléři. 
Ostatně 1753 hodnost sama ve spojení s titulem rakouského 
kancléře zase obnovena. 
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Zrušením úřadu české dvorské kanceláře ztratilo české státní 
prá vo velmi mnoho. Kancelář byla zřej mým representantem 
celého českého státu jako zvláštního celku státního. Panovník 
v českých zemích pravidelně mohl jednati jen prostřednictvím 
kanceláře a s podpisem kancléře'. Také centrální úřady jednaly 
.s českými zeměmi prostřednictvím české dvorské kanceláře. 
Roketu 1749 yše to se změnilo. Stát český přestal míti v kanceláři 
orgán jej zvláště representující a centrální orgány začaly bez
prostředně zasahovati do zemí českých. Zároveň však kleslo 
jedno z hlavní,ch zevnějších pojítek jednotlivých zemí českýci1, 
takže i uvnitř vědomí to někde více, někde méně poklesalo, a tím 
zevně ve správě na př. poměr Moravy k Čechám začal se jeviti 
stejně jako poměr Moravy k Dolním Rakousům. Nejevily 
se sice důsledky tohoto nebezpečného státoprávního zdání všude, 
nicméně byl tím položen základ, na kterém doba pozdější pra
covala stíráním dalších státoprávních znaků, starého státu 
českého. ,- . 

Současně spojením správy a soudnictví českého a rakou
ského položen základ k vývoji jinému nežli se dosud dálo. Dosud 
snahy panovníků habsburských směřovaly k vytvoření centrální 
moci státní a také centrálních úřadů pro země habsburské vLibec; 
Marie Terezie však položila základ k vytvořování se společné 
moci státní a společných úřadů pro země české a rakouské (a 
později i pro Halič) proti úřadům uherským. Jinými slovy Marie 
Terezie svými reformami roku 1749 stala se tvůrkyní dualismu. 
Země české a rakouské spojovány byly od té doby proti zemím 
uherským jako "německé země dědičné". 

Nařízením z 1. května 1749 zrušila Marie Terezie českou a 
rakouskou dvorskou kancelář a místo toho zřídila pro soudnictví 
nejvyšší soudní m~sto a pro správu a finance directorium in pu-
blicis et cameralibus. ' 

N e j vy Š š í s o u dní mís t o (Oberste Justizstelle) byl 
českorakouský nejvyšší soudní dvůr a spolu ministerstvo spra
vedlno,sti. V čele byl president, jímž stal se dosavadní rakouský 
kancléř hr. Seilern. Vedle něho ' byli presidenti konsessů či senátů. 
Prvotně byl (1749) úřad ten složen ze 7 členů české a 5 členL! 
rakouské kanceláře. České věci byly rozhodovány ve zvláÚním 
,českém se~átě, v němž však zasedala i část rakouských radů. 
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Directorium in publicis et cameralibus 
nebo krátce i n i n t e r n i s skládalo se z pr·esidenta (stal se 
jím hr. Haugvic), 7 tajných referendárů a dvorských radů se 
6 sekretáři. Uvnitř byla pro.vedena organisace dle zemských 
referátů, takže jeden referent měl Čechy, druhý Moravu a oba 
dohromady Slezsko. Directorium nemělo pouze správu, nýbrž 
současně i kontribuci a jiné přímé daně a celé t. zv. německé 
kamerale dvorské komory. Původně mělo býti direktorium pod
řízeno konferenci in internis, nedošlo k tomu však, poněvadž 
tehdy právě konference ve skutečnosti přestala. Podle původ
ního rozhodnutí měl zaniknouti titul kancléře a pokud podle 
české ústavy bylo podpisu jeho třeba, svěřován úřad pro ten 
případ státnímu kancléři. Avšak roku 1753 dosavadní president 
directoria hr. Haugvic dostal titul český nejvyšší a rakouský 
první kancléř, a vedle toho zřízen téhož roku i královský český 
a rakouský kancléř. 

Druhá doba reforún začala zřízením státní rady 1760, tvořící 
přechodní tvar mezi úřady centrálními a úřady česko-rakou
skými. Na základě dobrého zdání státní rady proměněno bylo 
pak diredorium tím, že vzaty mu byly finance a ponechána jen 
sprá va pod novým titulem čes k á a r a k o u s k á d vor ~ 
s k á k a n cel á ř, v jejímž čele byl nejvyšší český a rakouský 
první kancléř. Uvnitř byly původně zemské referáty. Roku 1776-
utvořeny byly v kanceláři dva senáty či konsessy, český' a ra
kouský. Když pak téhož roku podřízena byla i Halič české a ra
kouské kanceláři, připojena byla ke konsessu českému. 

Více nebo méně volně byly k direktoriu a kanceláři připo
jeny ještě některé jiné úřady. Pro s t u d i u rri zřízena byla při 
direktoriu (1756) studijní direkce, která přetvořena byla 1760 
ve dvorskou studijní komisi, podřízenou od 1774 přímo panov
nici, třebas předsedou jejím zůstal kancléř. Ostatně od 1778 
byla studijní komise zase připojena kanceláři. Pro otázky 
d uch o vn í byla od 1770 dvorská komise duchovní pod kanc
léřem. Krátkou dobu (1770-6) trvala i pro o t á z k Y z d r a
v o t n í zvláštní dvorská sanitní deputace, jejíž agenda po jejím 
zrušení připojena byla k česko-rakouské kanceláři. 

Z ú řad ť't jed not 1 i v Ý c h zem í čes ký c h budiž 
především uvedeno organisování správy Slezska koruně České 
zbylého (1742). V čelo postaven krá l ov s k Ý ú řad pod 
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presidentem, se dvěma rady kol1egiátně rozhodující. Měl pro-o 
vinciale, contribucionale a publica slezská a spolu camerale ta
mější i personální soudnictví nad knížaty a stavovskými pány . 
slezskými. 

V Čechách byla zr ušena 1745 čes k á k o mor a a spojena 
s místodržitelstvím. Bankale měly b a n k á I n í a dmi n i
str a c e v Praze, Brně a Opavě úřadující a podřízené ministe
riální bankodeputaci. 

Prvn( větší zasáhnutí do dosavadní organisace zemských 
úřadů stalo se zřízením zvláštních dep u t a c í (1748) pro pro
vádění nového berního systému. Deputace takové zřízeny byly 
v Čechách a na Moravě; ve Slezsku agenda berní byla připojena 
ke královskému úřadu. Kompetence deputací byla vojensko
hospodářská, kontribuční a komorní (militare mixtum, contribu
donale a camerale). Deputace byly postaveny na roveň místo
držitelství a tribunálu, podřízeny jen vídeňské komisi a králi. 
Zřizením deputací byly omezeny místodržitelství a tdbunál, 
česká komora i zemský výbor, a krajští hejtmané v otázkách 
kontribuce a vojenských byli podřízeni deputaci. 

Deputace v Čechách a na Moravě tvořily předchůdce a kry
si.alisační jádro nových zeměpanských úřadů, které se z nich 
připojením politické správy vytvořily. V souvislosti se SVOL', ve
likou proměnou nastavší zrušením české kanceláře změnila. 

Marie Terezie dosavadní správu zemskou na Moravě i v Čechách~ 
Zrušila totiž 5. května 1749 české místodržitelství a dosadila 
místo toho kollegium placených úředmkú zeměpanských, krá L 
r e p r e sen t a c i a k o m () r u, v jejíž rukou ocitla se správa 
politická, kamerální, kontribučenská i vojensko-hospodářská ~ 

Úřad téhož jména i složení postaven byl i v čelo Moravy, kdežto 
v Českém Slezsku změněno jen jméno dosavadního král. úřadu . 
též v král. representaci a komoru, poněvadž slezský úřad hned 
od svého počátku měl r?'l byrokratický. 

Čeští nejvyšší zemští úředníci, zaručeni českou ústavou, ' zů-
stali formálně zachováni, bylo jim však odňato ústaVou nezaru
čené právo zastupovati krále jako míst,9držitelstv1. Utvořen byl 
z nich konsess pod jménem "král. čeští nejvyšší zemští úředníd 
v král. Českém", který pod nejvyšším purkrabím měl vésd. 
publicojudiciaIia a judiciéUia starého místodržitelstvÍ. 



144 

Na ' Moravě současně se zavedením representace a komory 
zrušen dosavadní úřad rentmistrovský. Královský tribunát'pak, 
v němž zased~li od nějaké doby již také všichni zemští Úředníci, 

'zůstal po 1749 jen soudem. . 
Roku 1762-3 jednáno bylo ve státní radě obšírně o reformě 

správy v českých zemích ~ to nejprve v Čechách apatom i na 
Moravě · a ve Slezsku. Nejvyšší úřady vídeňské (česko~rakouská 
kancelář, soudní místo, a všechny tři úřady finanční) na vrhovaly 
obnovení starého místodržitelství a trvaly přes odpor Marie 
Terezie i státní rady několikráte na tomto svém návrhu. Marie 
Terezie však rozhodla rejprve (1762), že v čelo nového úřadu 
·dostane se v Čechách nejvyšší purkrabí a na Moravě zemský 
hejtman, jinak však že žádný ze lem:,kých úředníků v něm býti 
nemá. Konečně 5. května 1763 dle návrhu stát 1í rady represen
tace a komora nahrazeny byly v Čechách a na Moravě králov
skými g tl ber n i e m i, v jichž čele byl v Čechách nejvyšší 
purkrabí se šesti rady, na Moravě zemský hejtman se čtyřmi 
:rady. V Českém Slezsku obnoven starý titul krá lov s k é h o 
Ú řad II pod presidentem. Zústaly tedy pro správu země všude 
·úřady zeměpanské zbyrokratisované, v jichž č~lo v Čechách 3 na 
.Moravě formálrtě jmenován náčelník staré stavovské zemské 
orga nisace. Podle guberniální instrukce z roku 1764 gubernium 
týdltě podávalo výtahy ze svých protokolů úřadům dvorským. 
Agenda gubernia se tehdy dělila na 1. publicum et politicu~n, 
2. contributionale, 3. militare, 4. camerale, 5. commerciale. 

Současně s reformou gubernií jsou obsazeny uprázdněné 
:z e m s k é ú řad y (1763). Některé při tom zanikly. V Čechách 
po roce 1759 neobsazován již úřad presidenta české komory, 
na Moravě od roku 1748 úřad sudího dvorského. Z menších 

·úředníků po roce 1739 neobsazován ·purkrabí pražského hradu 
·V Čechách, a na Moravě po 1779 místopísař. 

Pon;těr zemských úředníků ke guberniu byl v Čechách i na 
. Moravě různý. V Čechách 1764 konsess nejvyšších úředníků 
·spojen s guberniem a tím skutečně na čas úředníci ti získali vliv 
i na správu politick'ou. Rok na to (1765) utvořil se při českém 
,guberniu pod předsednictvím nejvyššího purkrabího senát ' fi
- nančnÍ o pěti radech. Bylo to ovšem pouze vnitřní rozdělení a 
-senát finanční nelze nikterak srovnávati se starou českou ko-
-morou. Tento větší vliv zemských úředníků na správu netrval 
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však dlouho. Neboť 1771 rozděleno české gubernium ,na dva 
oddíly, gubernium in publicis et politicis a gube'rnium in judicia-
lib us. Jen předsedu měly oba oddíly společného v osobě nej
vyššího purkrabího. Politický senát skládal se vesměs z radů 
placených, z úředníků dostal se do něho jen purkrabí hra
decký, všichni ost~tní úředníci octnuli se v nevýznamném 
senátě soudním. 

Na Moravě tribunál s gubernie-m vůbec nebyl spojen, nej
vyššÍ úředníci mohli se tudíž jen jmenováním dostati do guber
nia. Gubernium moravské nemělo proto také senátu soudního. 

Ke guberniu připojeny (1763) tím, že mu odevzdávaly svá 
akta, kommerční konsess, bankální administrace, konsess in 
causis summi principis et commissorum. Ve věcech vojensko
hospodářských mělo gubernium komisionálně jednati s vojen .. 
ským velitelstvím a s vrchním vojenským komisařem. 

Pro platy a výplaty zřízen ,byl př~ guberniu komorní úřad 
berní (Kameralzahlamt) s colmistrem (Zahlmeister) v čele. 

Z královského úřadu mincmistrovského utvořen c. k. nejvyšší 
úřad mincovní a horní pod nejvyšším mistrem mince a hor. -
Úřad . fiskální pod prokuratorem zůstal, jsa . nyní odvislým 

~ na guberniu. Konečně pro věci školské zřízeny komise studijní 
(v Opavě 1747, v Praze a v Olomouci 1762). -

Doplňkem k této organisaci třeba se zmíniti ještě o zvláštní 
o r g a n i s a c i s I e z s k Ý ch k níž e t s tví. Jedenáct pan
ství stavovských slezských (status 'minores) nepodává celkem 
nic zvláštního, neboť byly podřízeny slezské krajské organisaci, 
a jich držitelé podléhali královskému úřadu jak v otázkách per
sonálních, tak i reálních. V jednotlivých knížetstvích v čele byla 
vláda : v Nissku sídlela nejprve (1743) ve Vidnavě, od 1767 v Ja
vorníku; Opavsko-Krnovsko mělo od 1746 společnou vládu 
v Opavě; v Těšínsku zť'tstala vláda jako dříve a v Bílsku zřízena 
znovu. V čele každé knížecí vlády byl hejtman knížetem dosa
zovaný s několika rady. Vláda rozhodovala kollegiátně. Příslu
šely jí věci správní i soudní, avšak vzrůstem významu starších 
zemských čím dále tím více kompetence vlád obmezovala se na 
soudnictví. Staří zemští úředníci uchovali se pouze v kníŽetství 
opa vsko-krnovském a těšínském a dosazováni jsou po' starém 
způsobu. ' 

Kapra s, Právni dějiny zemí koruny České, ' nr. 10 
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Refonna-mi Marie Terezie zmenšil se význam s t a v ů ' ne
obyčejnou' měrou. Formálně chtěla Marie Terezie sně m y 
z 'e m s k é zachovati, ano i ročně je svolávala, skutečný význam 

. jednání jich však mělo pouze někdy. Tím, že povolil sněm český 
i :moravský decenuální recessy berní (1748), vzdal se nejdůleži
tějšího práva 'svého, svolovati berni ročně. Od té doby výše 
berně., .byla stanovena pevně a jen pro formalitate ročně povo
lována. Současně dali si stavové tehdy vzíti provádění noVého 
berního systému z rukou, a tím položen základ k postátnění 
kontribuce vůbec. Průběhem další doby ztratili stavové vliv na 
hosp,odářskou správu vojenskou , vzata jim (1750) solní přirážka, 
d(ichody z tabáku (1763) a kolků, sbírka z kapitalistů a jiná 
adminik'u)a. : Dob~ými pomocníky byli stavové státu v otázkách 
státních dluhů, neboť kreditní deputace stavovské ze stavů zemí 
českých a alpských dvakráte 1761 a 1763 převzaly solidárně 
ručení za dluh státnÍ. Jinak v této době i nejdůležitější zá
kony vydávány jsou, bez schválení 'a vůle sněmu. Česky sněm 
dvakráte jednal o věcech státoprávně důležitých. Roku 1743 
schválil odstoupení Slezska, Kladska a zahraničních lén pruských 
a roku 1770 předložena mu byla ke schválenJ zamýšlená záměna 
arcišenkovského úřadu českého v říši za arcihofmistrovství 
(srov. § 2. Záměna neuskutečněn:.!.;). 

Také význam zem s k Ý c h v Ý bor ů klesal. Především 
(1770) správa domestikálního fondu, do kterého plynuly přebytky 
daní a různé dávky pro potřebu stavů, byla postavena pod 
kontrolu účetní komory dvorské. A 1779-80 dokonce vydány 
jednací řády pro zemské výbory, kterými se nařizovalo měsíční 
zasílání jejich protokolů dvorské kanceláři. Ze zemského výboru 
od té doby vystupovali vždy ročně dva úřadem nejstaršÍ členové. 
Královský vrchní berní úřad zůstcll II zemského výboru. 

Nejvíce ublížilo však stavům úplné zbyrokratisování zemské 
správy a v souvislosti s tím j správy kraj~ké. 

S II ě m s I e z s k Ý byl po roce 1742 nově uspořádán tak, 
že na něm byla knížata opavsko-krnovský a těšínský, později 
také nisský a bílský a vedle nich zástupce stavů opavsko-krnov
ských. Po staru říkalo se tomuto sněmu knížeCÍ (Ftirstentag). 
V této ~lavnostní formě scházel se na svo·lání králem jednou 
v roce. Vedle toho titíž deputovaní shromažďovali se bez slav-
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nost~ích vf~re,m několikráte v roce k vyřízení běžných věcí ve 
forme vereJneho konventu (conventus publicus). 

St~v~vs~ý ži~~l byl ve všech kníž~tstvích slezských. Jevil 
se poneJvIce Jen pn nastupování nového knížete. Na Těšínsku a 
Bílsku :t~~o~é v tom případě holdovali, na Nissku skládali pří
sahu , dedIcne poddanosti (ponecháno 1774). Jen na Krnovsku 
a Opavsku zaniklo v této době holdování knížeti a pouze cizinec 
vkupující se do země dával revers k landfrídu. Opavským sta
vům 1747 a těšínským 1750 potvrzena byla Marií Terezií jejich 
prá~~. Na Těšínsku však a v Nissku žádné sněmy stavovské 
se JIZ nekonaly, v Bílsku pak vůbec organisace stavovská ne
vznikla. Jen na Krnovsku a Opavsku byl dosud společný sněm 
obou knížetství a vedeno zvláštní stavovské hospodářství. Avšak 
již 1743 nařízeno, aby z domestikálních fondů opavsko-krnov
ských skládány byly účty král. úřadu. 

§ 17. Reformy Josefa II. 

Srov. § 16. - L u s t k a n d I, Die josephinischen Ideen und ihr Erfolg, 
11381. - H e y 11 e, joseph 1 I, I.-III., 1847-8. - We n dr i n s k y, Kaiser 
Joseph JI. 1880. - G r o s s - Ho ff i 11 g e f, Leben- u. Regierungsgeschichte 
Josephs lL, I.-IV. ' ]835-7. - MHTpotPaHOB'b, nOnMTMqeCI<aSI A'BSlTenHOCTb 
locMtPa II. eSI GTOpOHHHI<H M eSI BparM 1907, něm. překlad Demeličův 
1910. - Hub e r, Die Politik Kaiser Josephs II. beurteilt von seinem Bruder 
Leopold von Toscana, 1877. - j ti g e r, K. joseph II. u. Leopold II., Reform 

, ll., Gegenref?rm, 1867. - Hof- u. Staatsschemadsmus 1780-90. - R i eg e r , 
Ddo centrahsmu Osvěta, 1888; Císař Josef II. a správní centralism po ftránce 
reální a territoriální, Pocta Randova, 1904; Císař Josef I L a český trůn, Osvěta 
1 ~97; všechny tyto články i v Drobných spisech I.; Říš. děj. 271. - B a I z e r, 
Hlst. ustr. Austr. 348. - L u s chi n, Oest. R. G 541. - Hub e r,:, O o p s ch, 
Oest. R G. 267. - Tom a 11, B6hm. Staatsrecht 107 a 158. - B e i d tel -
Hub e r, ,Gesch. d. oest. Staéltsverwaltung I. 193. - Prager Titular- u. Wirt~ 
schaftskalender 1780-8. - Schematismus flir das Kg. B6hmen 1789-90. -
Brtinner-Titular, Calender 1780-85. - Troppauer Titular-Kalender 1780-2. -
Schematismus ftir Maehren u. Schlesien 1785-90. - D vo ř á k, Děj. Moravy, 
1897. - F I i e der, Zemský výbor stavovský na Moravě, Sborník věd pr. a st. 
XVIII. 193 - D' E I ve r t, H S. VII. 235; XXIV. 436. - Bert h o Id, Sch}e.. 
siens Landesvertrettmg J. 476. - Srov. Cha r mat z, Wegweiser 44 a n. 

Josef II. v podstatě pokračoval jen v politice své matky, 
avšak jednotlivé zjevy její (centralisaci, byrokratisaci a germa
nisaci) ostřeji zdůraznil. Tím stal se typickým zástupcem celého 
směru, zvláště pak typickým zástupcem t. zv. osvíceného abso-

10· 
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lutismu. V duchu tohoto bylo vlastním jeho cílem blaho obecné 
a osvěta. Jen za tím účelem osvojil si dle svého výroku absolu
tistickou moc. "Filosofii" učinil zákonodárkyní své říše. Lid 
měl . i proti své vůli býti oblažován. Měla se uskutečniti rovnost 
lidí, povznesení lidu poddaného a uvolnění lidského ducha. -
Josef I I. považoval se jen za předního :lužeb~íka. stát;t a byl. ~~~ 
"fanatismu pro blaho státu". V celkove orgamsacI chtel vytvont~ 
jednoduché poměry, a neohlížel se proto nikterak na ~osavadnt 
historický vývoj. Vrátil se k staré myšlence habsburske, m~tkou 
jeho opuštěné, zcentralisovati všechny zem~ ha~sb~rs~e b~z 
rozdílu, chtěje vytvořiti z nich jednotný stat s .jedInz~ n.a~ 
rodem a jednotnou organisací státní. To mělo se 1 zevne ]evJÍ1 
vtom, že pouze Vídeň stala se "c. k. hlavním a sídelním městem". 

A přece na konťc všechny tyto snahy Josefa I I. nevedly 
k uskutečnění myšlenky jednotného státu Ferdinanda I. a I~. 
Naopak, posílily právě dualismus Marie Terezie, neboť.zcentrah
sovaly země uherské spojením Uher a Se~mihra,d pod !ednotnou 
dvorskou kanceláří a přeložením místodrzItel~tvl z Prespurku do 
Budína. 

Charakteristickým rysem reforem Josefa ll. j:st ,chva~, 
s jakým byly vykonávány. Přátelé těchto reforem, slozem ~ n~J
různějších prvktt, tvořili tehdy stranu osvícens~ou: ktera .:llce 
již za Marie Terezie tu a tam vystupovala, nym vsak pIne se 
rozvinula. Protivníky své nazývali obskuranty. 

Josef I I. 30. listopadu 1780 prohlásil se králem český~, t. j~ 
vládcem všech král. českých dědičných zemí", a to nl zaklade . 
základni~h zemských zákonů v našem dědičném království 

Č'eském a v jeho přivtělených zemích od starodá vna platných 
i potvrzeného řádu dědické posloupnosti". Nedal "se však kon~
novati na krále českého (ani na uherského), patrne aby nemusll 
přísahou stvrzovati ústavu dosavadní. Ne}ed,nalo se př~ t?m an~ 
o zrušení titulu krále českého ani o zrusem korunovanl. N,em 
j~sno z úředních aktů tehdejších , když ně~ol,ikrát~ za vlad~ 
Josefa II. různé vzdálené přípravy korunovacm ~e daly, bylo-ll 
to s vědomím vládcovým; spíše se zdá, že bez neho. Zato však 
když zrušil Josef I I. 1782 ženský k~ášter sv: .Jiří, na hradě, praž: 
ském, přenesl právo kněžny abatyse svatojlrske, ~~y kr~lovne 
české při korunování stavěla na hlavu korunu, na knezn~ z US~:VL~ 
šlechtičen na Hradčanech, a kdyby té nebylo, na slechtIcny 
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z ústavu na Novém městě · pražském. Tímto nekorunováním a 
nesložením korunovační přísahy nepominula česká ústava, po
něvadž na něm nebyla závislou,-právě tak, jako ani právo krále 
českého dle Obnov,"lného zřízení již n.:záviselo na korunování. 

V celé řadě věcí byl i Josef I f. nucen jako král český vystu-. 
povati a práva· l(oruny Če~ké hájiti. Velmi rozhodně dálo se to 
vJíši německé. Královský český kurfi.irstský vyslanec při říšském 
sněmu německém byl tehdy veden ve sboru diplomatickém. 
Josef I I. jako král český roku 1783 slavnostní formou na hradě 
pražském uděloval česká zahraniční léna; hájil práva českého 
krále k .vrchnímu dozoru nad katolickými ústavy a kláštery 
v Horní a Dolní Lužici; roku 1782 potvrdil volbt; abatyše maria
sternské, ,, :: ls regierender Konig zu Bolieim und Markgraf zu 
Oberlausitz". Důrazně dal pak vyvrátiti bludné. mínění ceského 
gubernia (1782), jako by království české potřebovalo nějakého 
privilegia de non evocando, "že toho při Čechách jako neodvislé 
říši" nikdy nebylo třeba . 

I uvnitř zemí českých uděloval lél1a a p )tvrzoval privilegia 
jako panující král český. A když zrušil v českých zemích přísahu 
dědičné poddanosti (Erbhuldigungseid 178 i), zachoval lenní pří
sahu knížat slezských (těšínský přísahal 1782, bílský 1786), a 
všechnu jurisdikci nad nimi (i projednávání pozůstalosti) přenesl 
na zemský soud moravský (1784-5). 

Jako již M..irie Terezie i Josef I I. uděloval pravidelně spo~ 
lečné šlechtictvÍ. A přece zase 1783 hrabě Palma povýšen byl do 
knížecího stavu "dědkného království českého a zemí přivtěle .. 
ných" tah, aby i jeho mužští potomci požívali přednosti "knížat 
v královských ceských dědičných zemích". A tři léta nato (1786) 
"z královské moci jako panující král ceský" povýšil lobkovické 
panství v Roudnici na knížetství a ozdobil je titulem vévodským. 

Pokud se týče českého inkolátu, jeví se v době Josefa II. 
snaha odstraniti jej (Obč. zák. 1787. kap~ I I. § 4 a 6) a vytvořiti 
obecné společné státní občanstvÍ. Na konec však inkolát 
český zůstal a udílen byl dále pr0 "dědičné království české a 
země jemu přivtělené". Zachován byl i. jako nutný předpoklad 
pro českou způsobilost deskovou, třebas výjimky již tu a· tam 
byly, jako 1789 při prodeji stark ů státních, které nabýval i ten, 
kdo inkolátu neměl. Revers k zemi (1783) zachován byl výslovně 
jako podmínka výkonu práv stavovských. 
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Zrušením úřadu mincmistrovského (1783) zanikl zase jeden 

společný orgán koruny České. 
Hla vní zásadou vlády Josefa I I. jest osobní kabinetní vláda. 

Centrá1ní moc soustřeďovala se proto v taj n é k a b i n e t n í 
kanceláři, kterou Josef I I. hned po svém nastoupení o pěti sekre
tářích zřídil. Z ní vycházela všechna hlavní a nejdůležitější roz
hodnutí jako vůle panovníkova, vedle toho však zasahoval 
Josef I I. kabinetní kanceláří i do podrobností svých reforem, 
staraje se i o jejich uskutečněni. 

Kabinetní vládou Josefa I I. obmezovány jsou i staré cen-
trální úřady. Stá t n í rad a zůstala, schůze však nebfly 
konány, nýbrž radové napořád dávali rísemně svá vota. Po roce 
1785 státní rada jednala i o vnitřních věcech uherských. O v o r
s kár a d a voj e n s k á celkem nebyla změněna. Taj n á 
d o m á c í, d vor s k á i stá t n í k a n cel á ř částečně 
byla kabinetní vládou omezena. V čele jejím byl stále ještě 
kancléř Kounic, který zahraniční věci celkem vedl, ve vnitřních 
neměl však již toho významu jako za Marie Terezie. . 

Spr á va f i 11 a n ční celá byla rozrušena tím, žer.1782 
česko-rakouské camerale i bankale připojeno ke spojenému úřadu, 
uherské pak k sedmihradsko-uherské kanceláři. 

Novým centrálním úřadem je cen s u r n í hla vn í 
k o m i s e ve Vídni (1781), zřízená na místě censurních orgánů 
jednotlivých zemí, a podřízená (1782) komisi studijní. .Novým 
byl také p o I i c e j ním i il i str (1784), pod nímž byla po
licejrí ředitelství v jednotlivých hlavních městech zřízená (u nás 
v Praze, Brně, Opavě 1786). . 

N e j vy Š š i s o u dní mís t o reformami Josefa I I. 
v organisaci soudní na celkovém významu jen získalo. Organisace 
jeho celkem mnoho dotčena nebyla. 

Ve správě bylo starou myšlenkou Jo~efa I I. koncentrovati 
úřady dle předmětů, t. j. spojiti v jednom úřadě věci soudní, po
litické a finanční. Této věcné koncentraci dá val přednost před 
territoriální. Proto navrhoval 1781 zříditi tři kanceláře: českou, 
rakouskou a uherskou. České měla podléhati trojí zemská vláda: 
česká~ moravská a haličská. Ku provedení této myšlenky nedo

šlo pro odpor státní rady. 
Místo toho spojena jen česko-rakouská správa politická a 

finanční v jediný úřad. Tím vznikla "spojená česko-rakouská 
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dvorská kancelář, dvorská komora a bankovní deputace" či . k 
k t v ""'k 1 ). j a 

~e ra, cejl fl a o "spojená česko-rakouská kancelář" nebo s p o-
J e,n Y ~ vv o r ~ k ~ úv~,a d (Vereinigte Hofstel1~). V čele byl 
kralovsky ,~esky neJvyssl a rakouský prvý kancléř, vedle toho 
byl kaoncler "a místokancléř. Zvláštní zemské referáty zůstaly. 

Puvo~ne samostatně zřízena byla komise pro ú.pravu berně 
~~zemkove (1!8~), později volně přičleněna (1788) ke spojenému 
uradu a konecne zrušena (1790). 

"vV zem s k é spr á v ě (1781) původní úmysl Josefa II. 
~mer,oval k vy~vořenÍ. ~~lého počtu těles zemských (pro. země 
ce~ke, rakouske ~ !:ahc je~ šest). Pozqěji jen menší země při
pOjeny byly ,k vetslm .. U nas stalo se tak s Čes kým S I e z
s k e, m, ktere 1782 spojeno s guberniem moravským, jež slulo 
od te .doby ~oravsko-slezským. V důsledcích toho spojeny téhož 
roku I sl,ezske ka~y a bankální administrace s mora vskými a také 
~~morl1l prok~rator moravský převzal věci slezské, kde fiskální 
urad byl zrusen. 

, .G~~ernia s~ma, so.udními reformami Josefa I I. stala se po u
hyml , ur?dY spravl1lml. Zato 1783 k nim připojena byla správa 
bankalnl a po zrušení úřadu nejvyššího mincmistra českého 
(1783) také agenda horní a mincovní. . 

Když .byl~ rozhodnuto (1783), že bude zrušen zemský výbor, 
ustanovem mlsto toho ke guberniu dva deputovaní stavovští 
~t. zv. representace stavovská). Deputované volili stavové na 
s:st let z osob, vládou oz~ačovaných a vláda je potvrzovala. Po 
techto reformach guberl1lum české i moravské sestávalo z devíti 
radů a dvou zástupců stavů. 

, .U gube~nií byly jako úřady jen volně více nebo méně s gu
bermem spojené (po 1785) generální taxovní úřad vrchní ředi
telství st~tních statků, správa celní a bankální, správa tabáková 
a kolkova (1786). Dále jsou tu komise vojenská a duchovní. Nově 
zřízena "policejní ředitelství (1786), z nichž jedno bylo také 
v Opave. ~ge~da, komor,ního berního úřadu (Kameralzahlamt) 
vzrostl.a pr~poJel1lm spra vy stavovské. Fiskální úřady (1783) 
v souvls!osh s ref,ormou soudní jsou reorganisovány; v čele zůstal 
komornl prokurator a jemu k ruce adjunkti. 

Reformami soudními ne j v y Š š í zem š t í ú ř e dní c i 
stali se" skoro j:n ~o~nostmi ~estnÝf12i, stejně v Čechách jako na . 
Morave. Skute~ny vyznam zustal v Cechách nejvyššímu purkra-
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bímu, který měl presidium gubernia, nejv. zem. hofmistru jako 
presidentu- apelačního soudu a nejv. zem. sudímu jako presi
dentu zemského soudu. Jiní úředníci jako dvorský sudí jen ná
hodně jmenováni i do úřadů státních. Na Moravě zemský hejt
man byl předsedou gubernia a spolu předsedou apelačního 
soudu; nejv. zemský sudí předsedou zemskěho soudu. Moravský 
úřad zemského purkrabího měl býti (1783) po smrti držitelově 
zrušen, k čemuž však nedošlo. Ostatně mnoho úřadů vůbec ne
bylo obsazováno a často nejvyššími úředníky zemskými jme
nováni úředníci státní. 

Nedotčen zůstal a .znovu byl udělen úřad nejvyššího zem
ského lovčího v království českém, kt~rý ovšem k nejvyšším 
zemským úřadům počítán nebyl. 

, Ž i vel s t a v o v s k Ý reformami Josefa I I. utrpěl vehni 
citelnou ránu. Panovník zamýšlel (1782) od počátku vůbec 
správu stavovskou odstraniti a připojiti ji k zeměpanské. Sta
vovské výbory měly býti zrušeny . a deputovaní stavovští měli 
jako stavovská representace zasednouti v guberniu. Státní rada 
byla sice proti tomu z ohledů finančních a vzhledem na sta
vo'vský úvěr, nicméně záměr byl proveden, 1783 výbory zemské 
byly zrušeny, a stavovští deputovaní zavedeni. 

V Čechách zachoval se vedle toho přičiněním nejvyššího 
purkrabího hrab. Fr. Nostize bezplatný stavovský výbor, sice 
178'4 připuštěný, avšak za nástupce Nostizova hrab. Cavrianiho 
1788 zrušený. 

- Ve Slezsku, když připojována byla spr'áv-a slezská k mo-
ravské, stavovská organisace zůstala zachována. Knížecí sněm 
něbyl dotčen a stejně i konvent veřejný. Nezdařil se záměr pře
nésti konvent do Těšína (1782). Zemský hejtman mQravský za
stávál ve Slezsku postavení starého presidenta král. úřadu vůči 
konventu i knížeCÍmu sněmu. 

Sněmy zemské ve všech zemích s počátku ještě se konávaly. 
;Roku 1781 dokonce stavové čeští podle staré české ústa vy svo
'lovali, aby dle míru těšínského český král odstoupiti mohl léna 
:schonburská Bavorsku. Avšak roku 1783 a znovu 1788 zakázáno 
stavům konati schůze jiné nežli postulátní, a stavové měli býti 
slyšenI jen tehdy, když panovník uzná toho potřebu. Význam 
sněmu ' zvláště poklesl zavedením katastru josefinského s pa
tentem daňovým (1789), kterým upravena trvalá daň gruntovní. 
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Finanční organisace sta vovská již předtíin(1783) přičleněna 
ke státní; tím zrušeny byly stavovské berní úřady a účtárny a 
dokonce i správa fondu domest'ikálního stavům odňata. -

§ 18. Restaurace za 'Leopolda II. 

Srov. § t6. a 17. - B o c k - P o II ach, Kronungszeremoniel des K. Leo
pold II. u. der Kaiserin Maria Louise als Konig u: Koni'gin von Boheim 1791. -
Bohmische Kronungsfeier S. M. Leopold II. u. Maria Louise 1791. --Tagebuch 
der bohmischen Konigskronung 1791. - De br o i s, - Urkunde Uber die voll
zogene Kronung S. M. des Konigs v B. Leopold II. u, I. M. der Gemahlin d. 
Kg. M. L., 1808; Aktenmassige Kronungsgeschichte des Kgs. von B. L. u. 
M .. L .. 1792 .. - Ge~chichte der konigl. bohm. Krone 1791. - Beschreibung der 
Felerhchkelten bel der Kronung eines Kgs. von Bohmen 1791. - Ch Y t i I
P od] a h a - Vrb a, Korun. klenoty (1912) str. 15. - A dám e k, Navrácení 
ko~uny česk~ do Prahy 1791, Z XVIII. věku II. 1912. - Der feierliche Einzug , 
bel Ueberbnngung der kOnigl. bohm. Krone 1791. - K a 10 u s e k, Státní 
právo 492, 505. - Tom a n, Bohm. Staatsr. 181. - P r á šek, Sněmy 1790 
v Čechách a na Moravě, Květy 1903. - B a x a, K dějinám veřejného práva 
v zemích koruny české 1790.-1848, I. 1906. - F I i e der, Zemský výbor na 
Moravě, Sborník XVIII. 201. - Den i s, Čechy I. 564. - Historische Akten
stiicke Uber das Standewesen in Oesterreich 1848. - R i e g e r, Říš. děj. 271; 
Návrh české zemské banky 1790, Osvěta 1887 a Drobné spisy I. 322. -
L II se h in, Oest. R. G. 555. - Hub e r - D o P s ch, Oest. R. G. 284. -
B e i d t e 1- Hub e r, Gesch. oest. Staatsverwaltung, I. 422. - K r on e s, 
Geschichte Oesterreichs, Neuzeit 468; Handbuch IV. 541. - D vo ř á k, Děj. 
Mor. 958. - D' E I v e rt, Die Desiderien der maehr. Stande vom J. 1790 und 
ihre Folgen, H. S. XIV.; H. S. XXIV. 503. - Ham p I, Stížnosti a žádosti 
stavu slezských 1790-1791, Prog. r. Rakovník, 1894. - Oest. Hof- u. Staats
schematismus 1790-2. - Schematismus fUr das Kg. Bohmen 1790-2. - Sche
matismus mr Mahren U. Schlesien 1790-2. 

Názory Leopolda I I. celkem odpovídaly pázorům Josefa I I. 
Leopold I I. jest osvícený absolutista a horlivý zastance myšlenky 
jednotného státu ústředního; jen v rámci jeho chtěl poskytnouti 
jistá oprávnění stavům, které však zároveň prohlásil za sloupy 
monarchie. D81e nežli do doby Marie Terezie v obnovení starých 
poměrů jíti se nemělo. Proto pro české poměry doba jeho mnoho 
nepřinesla, neboť. pro český stát právě první doba vlády Marie 
Terezie byla rozhodnou. Mluví-li se proto o jeho době jako o re
stauraci starých poměrů i u nás, má to význam pouze ten, že 
sta vovské ústa vy Josefem I I. v podstatě odstraněné, formálně 
byly obnoveny. ' 
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Stavové domáhali se nápravy desideriemi či žádostmi, co 
z reforem odstraněno a co obnoveno býti má. V desideriích těch 
jasně jeví se již separatismus stavů jednotlivých zemí českých. 
Každá země podává svoje desideria, z nichž pouze české rozvíjí 
jisté požadavky státoprávní. Stavové čeští nepřihlížejí ve svém 
desideriu k ostatním skupinám zemí habsburských a mluví pouze 
o království českém jako o zvláštním státě, na druhé straně však 
nežádají ani odstranění dosavadních centrálních org~nů ani resti
tuce dvorské české kanceláře. Ze společných orgánů Ceské koruny 
zmiňují se čeští stavové pouze o obnovení úřadu nejvyššího mi~c
mistra. Moravští stavové pak brání se, ne sice ve svých deside
riích, kde otázky té se přímo nedotýkají, nýbrž při vyjednávání 
o korunovaci jakékoliv souvislosti s Čechami a chtějí holdovati 
raději ve Vídni nežli v Praze. Zato slezští stavové z odporu proti 
vtělení do Moravy chtějí raději bezprostředně souviseti s orgány 
českými. Také ve vyřizování desiderií nehledí se ke koruně České 
jako k celku, reskript o zlepšení ústavy stavovské vydává se pro 
jednotlivé české země v témž znění jako pro alpské. Jen při vy
jednávání o korunování vystupuje koruna, Česká jako zvláštní 
státní celek zcela jasně. 

V Č ech ách sněm hned 9. března 1790 zvolil prozatímní 
rozmnožený výbor zemský, aby připravoval nastávající vyjed
návání a 30. března t. r. vyslal deputaci do Vídně, aby novému 
králi blahopřála a žádala ho za korunování, za -obnovení staré 
ústavy a za uvedení zemského výboru v jeho bývalou působnost. 
Reskriptem 1. května 1790 jako jiní sněmové i český byl vyzván, 
aby podal dobré zdání o tom, čeho jest zapotřebí k obnově starých 
berních poměrů, dále o obnově stavov~ké ústavy, a konečně aby 
vyložil své tužby o naříz~ních poslední doby. Odpovědí k tomu 
stavové čeští vypracovali v letním sněmovním zasedání 1790 tři 
desideria. Z nich první týká se josefinské berní reformy, třetí 
zákonů civilních a trestních nedávno zavedených i jiných 
nařízení vládních. Stavové žádali zde obnovu soudnictví nad 
šlechtou jen v rukou šlechty, obnovu zrušených klášterů" obnovu 
staré moci vrchnostenské nad poddanými a j. V témže spise je 
žádost o za vedení latiny zase do vyšších škol a češtiny do gym
nasií; více ve prospěch češtiny žádati stavové si netroufali. 

Nejdůležitější jest druhý spis desiderií, jednají,j o ústavě. 
Spis zahájen jest větším historickým úvodem, v němž dobře 
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vylíčena jsou práva, která stavltm druhdy příslušela ::1 dle Obno
veného , zřízení dosud příslušejí, zvláště volba krále podle plat
ných zákonů. Proto žádají stavové, aby král je zachoval při 
'j ejich právech a výsadách obsažených v potvrzení privilegií a 
Obnoveném zřízení zemském. Poněvadž však Obnovené zřízení 
již nevyhovuje, má býti vypracováno pro ústavu nové zřízení 
leopoldinské, které "by bylo prohlášeno za základní zákon 
státní", tvoříc smlouvu mezi národem a panovníkem. Jinými 
slovy panovník v dohodě se stavy má dáti českému státu "ne
změnitelnou konstituci" a má na ni sám přísahati i budoucí po
tomky své k takové přísaze zavázati. Poněvadž však by pro
vedení celé této myšlenky do korunování nebylo možno, žádají 
stavové předběžné rozhodnutí určitých otázek a vydání o tom 
pragmatiky, na kterou král má hned při korunovaci při sahati. 
Z řady postulátů stavovských uvedeny buďtež ty, které mají 
význam státoprávní. Jsou to: 1. Jus legis ferendae Obnoveného 
zříiení budiž odstraněno, a změna základního zákona budiž 
možna jen spolupůsobením stavů a krále. 2. Všechny ostatní 
zákony buďtež stavltm předkládány k dobrému zdání. 3. Inkolát 
nemá král udělovati dříve, dokud stavové nesvolili ku přijetí 
osoby té za obyvatele země. 4. Všechny daně a berně třeba po
žadovati (postulovati) od sněmu. 5. Sněm budiž konán ročně. 
Svolávati jej patří sice pravidelně králi,' avšak nejvyšší purkrabí 
mějž moc i bez rozkazu královského po úradě se zemským vý
borem sněm svolati. K platnému usnesení sněmu jest třeba pří
tomnosti alespoň 40 osob. Na sněmu mohou zasedati napříště 
jen oso'by v zemi usedlé, deskové statky mající, jich synové a 
čekatelé. Každý sněmovník i bez souhlasu královských komifařů 
mějž právo učiniti jakýkoliv návrh , Stavové pak mohou svými 
usneseními i deputacemi obraceti se přímo na krále a dvorskou 
kancelář bez prostřednictví gu bernia. 6. Zemský výbor budiž 
v plné své moci dřívější obnoven. 7. Staré úřady zemské buďtež 
obnoveny i se všemi důchody a mocí. V rámci nynější organisace 
budiž jim i u soudů i u gubernia vráceno jejich postavení. Nikdo 
nemá býti v Čechách úředníkem, kdo není v Čechách usedlý. 
A také Český referent ve dvorské kanceláři budiž Čech, který 
má v Čechách statky. Při obsazování úřadů zemských vyžádá 
si král votum sněmu. Po pěti letech úředníci se úřadu svého mají 
vzdáti. 8. Ze zrušených jiných úřadů budiž obnoven úřad nej-
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vyššího mincmistra a chebského purkrabího. 9. Stavům budiž 
vrácena volná disposice fondem domestikálním. 

Desideria byla přednesena králi Leopoldovi I I. čtyřčlennou 
deputací. Současně však také byla předložena guberniu, s jehož 
naprosto odmítavým posouzením poslána do Vídně. S tímto 
dobrým zdáním dána jsou desideria dále k vyjádření některým 
centrálním komisím a orgánům. Všechna posouzení přednesena 
konferenci, konané za předsednictví arciknížete Františka a se
stávající ze členů dvorské kanceláře a nejvyššího soudu, do které 
Leopold I I. proti její vůli povolal také čtyři deputované stavů 
českých a nejvyššího purkrabího. Tím vznikla odpověď na de
sideria českých stavů. V otázkách berních reforem josefinských 
nebylo třeba zvláštního vyřízení, poněvadž ty úplně již mezi 
tím byly odstraněny. Z odpovědi na třetí spis datované 28. října 
1791 zasluhuje zmínky pouze zřízení stolice Českého jazyka na 
pražské universitě. Odpověď na druhý spis desiderií jest da
tován,a z 28. června 1791. V ní prohlášeno za základ, že nelze jíti 
zpět v obnově za rok 1764. Stavům bylo slíbeno, že jim budou 
stvrzena privilegia tak, jako to učinila Marie Terezie, pokud se 
neprotiví Obnovenému zřízení a nynější ústavě. Oprava koru
novační přísahy byla zamítnuta. V jednotlivostech odpověděno: 
1. Obmezení ius legis ferendae zamítnuto. 2. Slíbeno, že stavové 
budou slyšáni při změnách ústavy a dÓležitějších zákonech ji
ných. Přesněji však to vymezeno nebylo ani novým dvorsk. 
dekr. 7. září 1791. 3. Udělování inkolátu bylo ponecháno králi. 
Nicméně od té doby před udělením' inkolátu bývalo žádáno od 
stavů dobré zdání. 4. Z berní bude postulováno prý jen to, co 
bylo postulováno dosud. 5. Svolávání sněmů bez rozkazu krále 
nebylo povoleno. Zato dovoleny stavům schůze bez ceremonielu 
sněmovního. Iniciativa sněmovní nebyla jim povolena, jen 
V rámci starých deklaratorií byla i nadále možna. Nejmenší 
počet přítomných pro sněm povolen nebyl, pro neformální schůze 
stavovské ustanoven na 30. Stvrzeno bylo, že na sněmu může 
zasedati jen ten, kdo má statek deskový, jeho synové a čekatelé. 
Sněm může usnesení svá posílati také králi přímo a voliti k tomu 
cíli deputace. 6. Pro povolený zemský výbor má se vypracovati 
nová instrukce. 7. Nejvyšší úředníci zemští v podstatě zůstávají 
jen hodnostmi čestnými, nicméně mají úřady ty dle možnosti 
býti spojovány s novými úřady zeměpanskými, jichž působnost 
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se poněkud podobá starým. Úředníky těmi mají býti jmenováni 
jen stavové usedlí v zemi. Zamítnuta byla žádost, aby český 
referát při dvorské kanceláři byl obsazován Čechem. Podobně 
nebylo povoleno obmezení úřadů zemských na pět let. 8. Ze 
zrušených úřadů obnoven jako čestná hodnost chebský purkrabí. 
9. Stavové nebyli propuštěni ze závazku dávati hospodářství 
domestikálního fondu předběžně schvalovati. 

Sně m mor a v s k Ý v létě 1790 vypracoval svá desideria 
ve čtyřech skupinách. Nepodporoval nikde státoprávních po
žadavků českých, neměl téměř žádných státoprávních přání, 
nýbrž domáhal se napořád jen požadavků stavovských. Do 
první skupiny shrnu:! sněm desideria stavovská. Z nich uvedení 
zasluhují: 1. Aby před vydáním každého základního zákona byli 
stavové slyšáni. 2. Aby bylo vše, co se žádá od stavů, od nich 
postulováno. 3. Ceremoniel sněmovní aby byl obnoven. 4. Úřad 
zemského purkrabího budiž obsazen. 5. Při obsazování zemských 
úřadů brán budiž zřetel na zemské stavy, zvláště krajští 
h-ejtmané aby byli bráni jen z lidí domácích. 6. Cizinci nechť 
nemohou si dříve kupovati statky, než by byli habilitováni. 
7. Zemský výbor budiž obnoven. 8. Aby stavové na soud mimo 
zemi nesměli býti poháněni. 9. Aby obnoveno bylo dědičné hol
dovát:1í čtyř stavů moravských v Brně za osobní přítomnosti pa
novpíkovy, a aby znovu obsazeny byly dědičné úřady. V druhé 
skupině byly žádosti církevních . věcí se týkající, ze kterých 
:zmínKY zasluhují: 1. Aby moravský fond náboženský byl dán 
do správy stavů a přebytky jeho nebyly dávány do jiných zemí. 
2. Aby svazku lennímu olomouckému byla vrácena léna roku 
1787 jemu odňatá. Ze skupiny o správě politické uvedeme jen 
požadavek, aby šlechtictví bylo udíleno jen 'osobám o stát zvláště 
zasloužilým, a židé aby z něho byli vyloučeni. Čtvrtá skupina 
jedná o otázkách soudních. K těmto desideriím celého sněmu 
přip.ojeny ještě jako pátá skupina žádosti měst (17. května 1790), 
které vrcholí v obnově staré samosprávy a úřadu podkomoř
ského. 

Po podobném projednání desiderif moravských jako čes
kých vydáno o nich rOf:hodnutí královské již 29. dubna 1791. 
Z něho uvedeme pro první skupinu: 1. Podobně jako v Čechách 
slíbeno stavům, že o zákonech budou slyšáni. 2. Jen co se dosud 
postulovalo, bude dále postulováno. 3. Obnovuje se ceremoniel 
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sněmovní. 4. Úřad zemského purkrabího jako čestný se ponechá. 
5. Při obsazování krajský.ch hejtmanů třeba prý přihlížeti k ji,ch 
způsobilosti, a ne k usedlosti v zemi. 6. Cizinec, nežli nabude 
statku v zemi, musí býti habilitován. 7. Zemský výbor obnoven. 
8. Privilegium nepoháněti stavy k soudu mimo zemi nelze prý 
povoliti, poněvadž "by to bylo ke škodě království českého, po:-· 
něvadž evokace českého poddaného se děje ne z privilegia, nýbrž 
jure proprio". 9. Holdování moravských stavů přijme král 
v Praze. Dědičné úřady se nezřídí, poněvadž jich na Moravě· 

nikdy nebylo. Z druhé skupiny odmítnuto bylo svěření správy 
fondu náboženského zemi, zato slíbeno vrátiti lenní statky 
k lénům olomouckým náležející. Ze třetí skupiny udělovaní 

šlechtictví prohlášeno bylo za volné právo královské. K desideriu 
měst nebyla povolena arii obnqva sa'mosprávy městské ani úřadu 
podkomořského. 

S t a v o v é Čes k é h o S I e z s k a podali svá desideria 
na dvakráte. První část přednesena byla 21. dubna 1790 zvláštní 
deputací. Vedle prostě stavovských požadavků žádali tehdy 
1. Oddělení Slezska od Moravy a obnovení zvláštní zem~ké vlády 
slezské. Odůvodnění tohoto požadavku vysvětluje mezi jiným, 
že Slezsko svého času dalo se pod ochran~ krále českého a ne· 
markraběte moravského a že "při rozdělení hranic zems~ých, 
kde připadl největší díl králi pruskému, obdrželo jméno Čes k é' 
Sl e z s k o". 2. Obnovení starých poměrů v krajské správě. Na 
květnové vyzvání vládní podali stavové v letním zasedání: 1790' 
druhá desideria, ve kterých uvedli první své žádosti ještě jednou 
a některé dalšf přidali. Nově žádají 1. obnovení zvláštní bankální: 

I administrace i fiskálního úřadu, 2. opravení krajského rozdělení, 
3. vtělení enklav moravských do Slezska, 4. připojení Osvě

timska a Zátorska, 'jako starých českých lén korunních k Českému. 
Slezsku. 5. aby při nových zákonech byli slyšeni, 6. aby apelace' 
v druhé instanci byla přenesena zase od soudu moravského 
k českému, poněvadž "vévodství Slezské jest zemí koruny
České". Stavové opavsko-krnovští žádali také, aby obnoveno 
bylo jich právo do konventu slezského dle vzájemného tříletéhol 

turnu navrhovati tři osoby ze stavu panského a rytířského, z nich 
by jedna byla od knížete Liechtensteina potvrzena. 

Slezská desideria byla projednána podobným způsobem jakO' 
česká, stavové při projednávání byli zastoupeni dvěma deputo -
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vanými. Vyřízení z 8. května 1791 slibuje jen, že budou slyšeni 
při jednáních o nových z~konech. Všechny ostatní svrchu uve
dené požadavky byly zamítnuty. -

Čeští stavové usilovali také, aby k len oty k o run o
va ční bvly vráceny do Prahy k uschování. Hned roku 1790 
byla zvole~a deputace' k převezení jich, ale teprve v srpnu roku 
následujícího klenoty ty stavovské deput2.ci byly odevzdány a 
9. srpna 1791 slavnostně do Prahy převezeny. K uložení klenotů 
ustanovena tehdy místnost vedle kaple sv. Václava v chrámu 
svatovítském. Klíče od ní svěřeny arcibi~kupovi pražskému, 
nejvyššímu purkrabímu pražskému, kapitulnímu děkanovi, pre
sidentu zemského soudu a purkmistrovi pražskému. Při té pří
ležitosti zřízeny úřady sta vovsk)ťch str á ž c ů k o run y, 
z nichž jeden b) I ze stavu panského a druhý ze stavu rytířského. 

V té době dály se již přípravy ke k o r II n o v á n í, o němž 
hned na začátku vlády Leopoldovy bylo rozhodnuto, že bude 
vykonáno. K'orunování to mělo větší význam nLžIi předešlá 
potud, že dálo se po jisté přestávce nastavší za Josefa 11. Dále 
tím, že korunováním manifestovala se státní samostatnost 
českého státu a jeho souverenita. V "dědičných státech" habs
burských byl souverentií~ právě jen král česk~r a uherský. A ko
nečně jasně vystupovala zde celistvost České koruny jako zvláš:
ního celku proti ostatním zemím habsburským, neboť zúčastnili 
se jí stavové všech tří zemí koruny České i s lény zahraničními. 

Sta vové moravští žádali svého času v desideriích již, aby 
bylo obnoveno holdování v Brně~ dostalo se jim však odpovědi 
poukazem, "že korunování a holdování pro čes k é P r o
v i n c i e jest stanoveno v Praze" a že tam jejich holdování bude 
přijato. _Stavové moravští , pak žádali (5. dubna 1791), aby, 
protože tvoří pro sebe zvláštní celek, bylo jim vykázáno zvláštní 
místo od českých stavů oddělené. Vědomí státoprávní souvislo'sti 
s korunou Českou sice tu bylo, avšak již velmi slabé. Když jednalo 
se o účasti na převezení koruny, stavové jako celek nechtěli se 
zúčastniti "protože Morava jakoliv inkorporována ke koruně 
Če8ké, jest zemí na království českém nezávislou". Ve svém 
odporu proti účasti na korunovacl v Praze podali ještě na jaře 
1791 nový rozklad, na kter)' dvorská kancelář 20. května 1791 
v dobrém zdání mezi jinými praví: "Inkorporace Moravy s Če
chami nese to s sebou, že nelze nikomu z moravsko~slezských 
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stavů, který se chce dáti uvésti na zemský sněm v Praze, přístup 
odepříti". V září 1791 rozhodnuto definitivně, že stavové mo
ravští musí vyslati deputaci k holdování do Prahy. A také sku
tečně vystupuje při korunovaci v Praze deputace moravská, 
složená z hejtmana zemského a po dvou osobách z každého sta Vll. 

Ze Slezska byl přítomen kníže Liechtenstein a pan Jan 
z Frobelu,' nejvyšší zemský sudí spojených zemských práv 
opavsko-krnovských. 

Dále byli pozváni ke korunování" v našem sídelním městě 
Praze" všichni čeští a moravští arcibiskupové i biskupové, a 
dosta vili se spolu se zástupci kapitul. 

Konečně pozvána zahraniční knížata držící léna od České 
koruny, a to z důvodu "lenního spojení mezi nimi a Českou ko
runou". Také se skutečně vyslancové jich korunování zúčastnili. 

Při korunování vykonaném 6. září 1791 fungovali češ t í 
Ú ř e dní c i jak děd i ční tak zemští. Při tom svěřen úřad 
dědičného komorníka nad stříbry prozatímně Františkovi hra
běti ze Salm-Reifferscheidu, dědičného pokladníka Františkovi 
Josefovi hraběti z Vrtby a dědičného korouhevníka také pro
zatímně Adamu Vořikovskému rytíři z Kundratic. Také všechny 
uprázdněné zemské úřady byly tehdy znovu obsazeny. 

Leopold II. jako král český skládal přísahu obvyklého znění. 
Při holdování po korunovaci kancléř jménem krále mluvil k sta
vům království českého, markrabství moravského a knížetství 
slezského a podobně se vyjadřoval i král ve svém oslovenLHol
dovací formule stavovská pak začínala: "My společní stavové 
království českého, markrabství moravského a knížetství slez
ského ... " a přísaha skládána "králi českému, markrab. mora v. 
a vévodě slezské a podle vyměřeného řádu posloupnosti budoucím 
dědicům a králům českým, markrabatům moravským i vévodám 
~lezským".-

Dne 12. září 1791 slaveno bylo také korunování choti 
Leopoldovy Marie Luisy. Nedlouho před tím 29. července znovu 
potvrzeno abatyši ústavu šlechtičen na pražském hradě právo 
korunovati českou královnu. 

, V c en t r á 1 n í chll řad ech uvedeno budiž, že Leopold 
dvakráte za své nepřítomnosti ve Vídni své zastupování svěřil 
státní radě. V zahraničních věcech ku podpoře zestárlého kanc-· 
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' léře Kouníce zřízena stálá ministerská konference; KoneČriě 
zřídil Leopold 1792 k a b i n e t ní h o min i str a. _ 

Česko-rakouská kancelář byla 1791 od finančních úřadů od
dělena a pro finance zřízeno , f i n a n ční , a k o ni e [ 'čití 
.rl v o ~ r s k é m 'í s t o či plně "dvorská komflra, ministetia:tní 
bánkódeputace a komerční mf~ťo dvorské"; které mělo , take 
hornictvf a mincovnictví v Uhrách a komorní důchody v Sedmi
hradsk U. Conhibutionale všaK zůstalo česko-rakouské kancélán. 
tá,dati Zřízení české kanceláře S8 mostatné čeští stavové I se ani 
neodvážili, ostatně i žádost, aby český referát v ní svěřo'ván 
Čethu , kter}' ma v zemi st~tek, byla bezvýslednou.· . " . 

Ve s-p r á v ě zem s k é nenastaly cdkem 'žádné z'měny. 

N e j v y Š š í zem š t i ú ř e d p í c i trváli i nadále '.lako 
funkce čestné, a při korunování jednak byly u)rázdr.ěnéúřady 
znovu obsazeny, jednak dva noví stfážEÍ koruny, jeden ze stavu 
'panského a druhý rytíř, byli jmenováni. Na Moravě 'úřad zem
ského purkrabího, který měl býti odstraněn, byl zachová'n. 

Sně m y zem s k é hned začátkem ,vlády Leopolda 'll. 
byly svolány, a potom ještě někohkráte, při čemž některá za-' 
sedání jich, jako letní 1790 českého sněmu, trvala velmi dlouho. 
Sllěmy zabývaly se především přáními stavů. , Čes k )' 'sn ě m 
při tom rozvinul v desidet Uch i širší program státoprávní, Ci za
býval se i mnohými otázkami hospod~řskými, tak jednalo ,se 
(1790) dokonce i o zřízení zemské banky jako banky hypoteční 
a cedůlóvé. K uskutečnění tohoto plánu však nedošlo. V českém 
sněmě utvořily se při tom dvě skupiny: historická, v jejíž čele 
byl baron Mac Neven a hrabě Bouquoi, a centralistická pod Ru
dolfem hrab. Chotkem. Vlastní těžiště sněmu bylo ve stavu ,pan
ském, neboť stav prelátský byl značně dotčen sekularisací jo::.e
fin,5Kou a byl odvislý od Vídně, stav rytířsk}' byl nečetný a ne
bohatý, většinou šlechta úřednická, a města dle regulovaných 
magbtrátů zastupovali vlastně (lředníci státní. Proto se sněm 
bránil, aby rozšířeno bylo zastoupeni měst \ ládou doporučované, 
a n'aopak v/nutil pro ostatní kurie, aby napříště n~ sněm byli 
připouštěni jen držitelé deskov}'ch statkťt, jich synové a ček,ate~é. 
SQtiČasně. snažil se sněm zrušiti nominační právo představenýcll 
la ~íc Cl kurií do !(omh:ií a výboru zemského, opírající se o reskript 
4., října 1714, ,anáhradití je právem volby z celého sněmu. Po 
ohdobí dcsiderH, v nichž snili stavové češh "o ústavodárném 

Kapras, Právní dějiny zemi !(oruny české. III. 11 
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sněmu", nastal i tu úpadek a pokles mysH, stupňované ještě 
rozpínavým vystupováním vlády i st~tních úřadií proti stavům. 

Na s Jl ě m ě mor a v s .k é m státoprávních otázek ne .. 
měJi, tam jednali jen o věcech stavovských. -Prelátská kurie, také 
tady rozvrácená, byla doplněna připuštěním zástupcií kapituly 
brněnské (1791). Také na Moravě jen držitelé deskových statk ií 
napříště měli býti připouštěni na sněm. Moravský sněm ani v ob .. 
dobí desjderií nepovzn l sl 5e k vyšší úrovni. 

Spfše ~ něm s I e z s k Ý t:ěkterými svrchu uvedenými 
dedukcemi a žádostmi svých desiderií blfži1 se státoprávnímu 
hnuti českému. V jeho složení změny nena5talo. O p a v s k o
k r n o v s k Ý sně m domál1al se svého práva voliti terno pro 
poslance do konventu slezského. 

Jednání stavit s vládou a králem všude vedena byla zvlášt
ními deputacemJ a \ysl1nci a nikoliv prostřednictvím gubernií. 

Hred na počátku vlády Leopoldovy zvoleny by1y roz
množené prozatímní zem s k é v Ý bor y v Čechách v březnu 
1790 po čtyřech z každého stavu, na Moravě v květnl~ t. r. po 
třech. Když pak 13. března 1791 obecně zřízení ' zemských 
výborů povoleno, český sněm zvolil výbor osmič1enný po dvou 
z každého stav .... a vedle toho dalších osm bezplatných členil do ' 
rozmnoženého výboru. Instrukce pro zemský v)rbol' pr·o odpor 
vládY v této době nebyla vypracována. Na Moravě zvolili si výbor 
osmičlenný. Také na Těšínsku po vzoru Op~vska . chtěli si zříditi 
zemský výbor, nedošlo však k tomu pro odpor slezského kon~ 
vente. 

§ 19. Změny za absolutismu policejniho. 
Srov. § 16-18. - K a 10 u s e k, Stát. pro 529; Korunování na království 

české 1836, Osvěta 1886. - Tom a n, Bohm. Staatsr. 208. - R i eg e r , .Krá
lovství české a Napoleon I. 1809, Osvěta 1897 a Drobné spisy 1. 364; Jak bylo 
zavedeno rakouské císařství, Osvěta 1893 a Dr. sp. J. 328; Rakouské cfsafství 
spolek států, Osvěta 1905 a Dr. sp. 1. 351.; Říš. děj. 271. - Ber g,e T, Der 
grosse Titel des Kaisers von Oesterreich in seinem historischen Aufbau 1907. -
Te zn e r, Der oest. Kaisertitel, seine Geschichte U. seine politische Bedeutung, 
OrUnhuťs Z. XXV.-V J. - H a u c k e, Die geschichtlichen Gnindlagen des 
[Habsburgischen] Monarchenrechtes, 1894. - Ch Y ti 1- Pod I a h a - Vrb a, 
Korunovační klenoty (1912) str. 19.- Actus coronationis S. C. R. Ap . . Maj. 
FámcisCi in regem Bohemiae 1792. - Die Konigs-Kronung in Prag 1792. -
Kronungsceremoniel des K. Franz JI. u. der K. Maria Theresia als Konig u. 
Konigin von Boheim 1792. _ . Tagebuch der bohmischen Konigskron ung 1792. 

t6? 
- eeremoniel bei der Kronung S. M. K. Ferdinand I. als Konig von Bohmen 
1836. - Pe š i n a, Zprávy o korunování vévodů a králů českých s církevním 
obřadem korunování J. C. Maj. Ferdínanda I. za krále čes. a Marie Anny za 
královnu čes., Č. kat. duch. 1836, také zvl. 1836. - Leg i s - G I li c k s e I i g, 
Actenmassige Darstellung des kg\. · bohm. Erbhuldigungs-, Belehnungs- u. 1<ro
nungsceremoniels bei Gelegenheit der Kronungsfeier I. M. Ferdinand u. Maria 
Anna 1836. - B a I ze r, Hist. Austr. 385. - Hub e r - D o P s ch, Oest. 
R. G. 302. - L tl S chi n, Oest. R. G. 558. - Spr ing e r, Statistik des Oest. 
Kaiserstaates 1.-11. 1840 d. I. - B a x a, K dějinám veřejného práva v zemích 
koruny české 1790-1848, J. 1906. - K o s tec k y, Die Staatsverfassung des 
Kgs. Bohmen 1816. - S ch o p f, Die organische Verwaltung der Provinz 
Bohmen 1847. - R i eg g e r, Ma~eria1ien VIII. (1788) a XII. (1794). - B e r
na r ď t, Handbuch der provinzialen Gesetzkunde V. Maehren u. Schlfsien 1048. 
- B e i d t e 1- Hub e r, Gesch. oest. Staatsverwaltung 1740-1848, 1.-11. 
1896-8. - S Y bel, Die Oest. Staatskonferenz von 1836, Hist. Z. XXXVIII.
Hť)f- u. Staatsschematismus des oest. Kaisertums 1792-1848. - Schematismus 
tur das K. Bohmen 1792-1848. - Schematismus tur Maehren u. -Schlesien 
1792-1848. - F I i e de T, Předkonstituční zemský výbor na Mor., Zprávy práv. 
jed. mor. XXVI. - We r t h e i m e r, Der Herzog von Reichstadt 1902. -
Řez n í č e k, Karel hrabě Chotek, Č. Č~ M. 1912. - O vo ř á k, Děj. Mor. 987, 
1323; jednání sněmů moravských 1792-1835 a 1835-1848, 1904 a 1906. -
D' E I ve r t, H. S. XXIV. 503. - K r on es, Geschichte der Neuzeit 
Oesterreichs 1879. - Spr ing e r, Geschichte Oesterreichs seit dem Wiener 
Frieden 1.-11. 1863-5 (I. díl přel. Pravda 1867), - Plic hle r, Geschichte der 
Regierung K. Franz 1., 1841. - Se g u ľ - C a b a na c, K. Ferdinand I. als 
Regent u. Mensch, 1912. - Pro ch á z k a, Ferdinand Dobrotivý a jeho doba , 
Osvěta 1876. - H e i dle r, Počátky našeho státoprávního boje, Česká revue 
1917. - T o b o I k a, První politický program český nové doby. Č. Č. M. 1906. 
- Ma r ša n, Předbřeznové Rakousko 1913. - K a p r a s, Historický vývoj 
českého programu jazykového, Kulturní snahy, Samostatnost 1911. - M a I ý, 
Naše znovuzrození I. 1880. - B a x a, Dedukce o právní nepřetržitosti ústav
ních práva svobod stavů českých, Sbor. v. pro a st. XII.; jednání o uvedení 
university Karlo-Ferdinandovy v Praze na sněm král. čes., t. XVII. - P a
I a c k ý, Pamětní spis o proměnách české ústavy zemské (1846), Drobné 
spisy I. - Oesterreich u. seine Staatsmanner 1.-11. 1840. - Bohmens Pro
vinzialzustande 1843. - Bohmens Zukunft u. Oesterreichs Politik 1.-11. 1844. 
- Zwei Fragen aus Bohmen 1845. - Slovo v čas o vlastenectví 1845. - Der 
bohmische Landtag im j. 1847, 1848. - S i m o n, Die Standischen VerhaJtnisse 
des Kg. Bohmen 1848. - Srov. i Cha r mat z, Wegweiser 54. 

Vláda Leopolda I I. nepřinesla nového systémJ, a také za 
FréJntiška I. pronikavé reformy, jichž bylo zemím h1bsburským 
nutně třeba, uskutečněny nebyly.. Naopak za jeho vlády vytvo
řuje se systém stability, kde jen nejnutnější změny se provedly, 
vše ostatní nechávalo se při ~tarém. Strana přívrženců reforem 
(osvfcencll) byla úplně z?tlačena. František l. býva1 obklopován 

11* 
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nejVyšší aristokracií, z níž některé osoby dávají ráz ceJ~ jeho po 
litiCe. Vláda Františkova začala přijetím ultimata francouzského 
a' byla v'álk'ami těmi v první své části úplně vyplně~a. V druhé 
~ části -pak a v době Ferdinanda 1. 11a$talo dusno policejní vláqy, 
vn.ěmž pohrouženy zů"talY země habsburské a s p.imi i stát český 
až do roku 184b. Měl-li již Pratltišek I. málo zájmu na osobní 

' vládě, měl ho Ferdinartd I. ještě méně. Za něho vládli. skutečně 
někteří členové hab~burs~ého rodu Cl. státní konference. Z osob 
význačných pro celkovou politiku této doby jest prot? . uv~sti 
hraběte r ran tiš k a C o II o r e d a (1795-18'05), kabmet11lho 
ministra, ředitele vší vnitřní politiky a vlastního tvůrce a zakla
datele ·systému ~tability; 11 r a b ě t c Sed I nic k é ho, 18' 7 až 
l848 presidenta policejního a censurního místa, jehož policejní 
systém byi zvláště tvrdý; k n (ž e teM e t t e ť nic h a~ ve~ 
doucího zahraniční politiku od 1821 s titulem "domácího, dvor
ského a státního" kancléře, centralisLu a absolutistu; dále 
hra b ě t e ,K o I !) v r a t a, od 1826 státního ministra, federa
listu a přítele stavů. Když za vlády Ferdinandovy Metternich 
často se misil ve smvslu centralistickém i do vnitřní politiky, 
stá vala se protiva Metternich-Kolovrat stále jasnější. . 

Za vlády policejnfho absolutismu bylo státní právo . české 
·nejvíce dotčeno přijetím t i t tl I u c í s a ř e r a k o u s k é h o 
ll. srpna 1804, ačkoliv přijetí to ptlvodnč má ráz aktu pouze 
dynastického bez hlubšího státoprávního podkladu. Když .bylo 
totiž jas'no, že cí~ař8ký titul německý n:lpříště nezustane při rodě 
habsburském, a když Nopoleon přijal hodnost císařskou, chtěl 
Fra.ntišek I. zajistiti titul císařEký také svému rodu. Napoleon 
byl ochoten uznati název "císaře uherského a českého". Ve Vídni 
rozhodli se však pro titul cí~aře rakouského, při čemž označení 
rakouský nebylo vzato z Dolních Rakous, nýbrž z označení dy
nastie, ~ titul sám jako dynastický vztahoval se na všechny 
země habsburské bez rozdílu, tedy i na český a uhe>rský stát. 
Účelem jeho bylo zachovati rodu čestná práva a vyjádřiti zevně, 
že jest tu monarchicky nerozdílný svazek zemí, vázaný pnigma
tiékou sankcí. Nebylo podte vyhlašovacího patentu ani ľakous
,kého cff.ařstvi ani rakouské císařské moci. Korunování císařské 
bylo ~ slíbeno, avšak nedošlo k němu. Mělo zůstati "při těch ko-
Tuno'vacích, které František I: i jeho, předkové přijali jako krá
lové uherští a cčeští" beze změn! nadále, vttbec měla všechna' krá-
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lovství, . kníže,tstvi . a provincie 'beze ' vší změny zachovati ·své 
dosavadní tituly, ústavy, výsady a poměry. 'Císaři ra\,ouskému 
zůstalo čestné pořadí krále 'uherského a- českého. Členové domU 
dosta)ipořad cís~řských princ.ů a princezen a titul "císařských 
královských výsostí". 

Při tomto Pttvod)1ím .smyslu titulu a uspořádání poměrů 
však nezťť~talo. Po z,rušeni říše německé (1806) začalo se pojednou 
mluviti o ' zděděném cíSařství rakouském, zeměpanské úřady 
oz.načovány napořid císařskými královskými (c. k.) a nařízeno 
jim užívati ~naku císařského, nikoliv fako dosud znaků zemských. 
Po roce 1806 dvojhlavý orel prohlášen byl totiž za symbol -d
sařství, spočívajícíbo na v,šech královstvích a .zemích. Vídeň stává 
se :hlavním a sídť;!Iním městem rakousko-císařským. V letech 
1812-3 objevují' 'se ' dokonce výrazy císařská říše a císařství ra
ko.uské (Oest. Kaiserstaat) na místě starých dědičných 5tátů~ a 
roku 1822 starý tento titul vůbec zakázán. , Tímto vývojem se 
zdálůznenáhla, že jest zde sk utečně jednotná císařská říše a v ní 
také jednotná moc císařská, v níž moci ostatní, zvláště také mQC 
krále českého jako by byla zanikla a se rozplynula jako v moci 
na-dřaděné. 

Ve skutečnosti však nezadkl ani český král ani' česká krá
l~vská moc. I v r.ejmenším t i t II I u habsburských vládcu 
zůstal1(rál český rovnoprávný ~ králem uherským za titulem cí
sařským (císař rakouský, král uherský, český, haIičsko-vladi

měřský etc., arcivévoda rakouský; úprava 1806): Zůstalo ko
runování na království české. V souvislosti s tím byly obsazeny 
a doplněny děd i č n é d vor s k é ú řad y čes k é. Úřad 
dědičného korouhevníka stavu lytířského ještě př~d korunov,áním 
Fľantiškovým 6. srpna 1792 byl trvale propůjčen rytíř,um Vo,:, 
řikQvským z Kundratic. Oědičného komorníka nad stříbry zase 
zaUmně roku 1792 zastával starohrabě Salm-Reifferscheid, jehož 
rodu 10. února 1797 úřad ten dědičně pak ' byl propůjčen. Dě
dičnými korouhevniky 5tavu panského byli do roku 1795 hrabaÍéJ 
Kořenští z Terešova, a po jich vymření přenesen byl 7. listopadu 
17-98 úřad ten na · hrabata Chorinská z Ledské. Dědičnými po
kladníky byla hrabata z Vrtby a po vymření tohoto rodu (1830) 
stali se jimj 16. září 1833 knížata z Lobkovic. 

K o run o va c e Františka I. byla jednoduchá, Ferdi
nanda I. velmi slavnostní; před každou z nich bylo holdováno 
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stavy. FrantišLovi bylo holdováno 7. &rpna J 792, byl korunován 
9. -srpna a Marie Terezie, jeho choť, by la korunována ll. srpna. 
Ferdinandu bylo holdováno 3. září 1836, byl korunován 7. září 
a choť jeho Marie Anna 12. září. Král skládal při tom obvyklou 
přfsahu a pasoval ryUře sv. Václava. 

Při kOlun0vání loku 1792 zachovával se starý zvyk, že gu
bernium vzdávalo se, jako druhdy místodržitelství, úřední čin
nosti a všechny rozkazy do Čech vycházely jen z če&ké dvorské 
kanceláře, "protože dvorská kancelář převzala bezprostředně 
pod králem vedení úředních věcí" (Konigskronung t 792). Sta v 
ten končil dr uhdy odjezdem krMe nebo jeho rozkazem. Roku 
1792 byl zachován formálně pouze jeden den. 

Také obě tato korunování spojila stavy celé koruny České, 
jak výslovně úřední ceremoniel 1792 ustanovil, aby "k této 
slavnosti ze zemí království českému inkorporovaných, totiž 
markrabství moravského a vévodství slezského, deputace byla 
poslána". Stavové moravští se sice po obakráte tomu bránili, ale 
marně. K01:unování roku 1792 zúčastnila se deputace po jednom 
z každého stqVU, roku 1836 po dvou, s hejtmanem zemským 
v čele. Mimo to byl přítomen i arcibiskup olomoucký a biskup 
brněnský. Ze Slezska, zdá se, deputace zvláštnf přítomna n~byla. 
Bylyf tam poměry potud zvláštní, že knížata tamní tak jako tal( 
skládala přísahu lenní novému králi. Z toho dů\odu 1836 bylo 
vyslání zvláštní slezské deputace ke korunování výslovně ode
přeno. Nicméně holdování pražské dálo ~e formulí svrchu již 
(§ 18) uvedenou, v níž stavové všech tří zemí vystupovali spo
lečně. 

Jak již bylo řečeno, zůstal král český v t i t u I u rovno
cenným s králem uherským. Proto také Ferdinand I. označil se 
jako král uhers}~ý a-"český" pátý. A také ve společném znaku 
zemi habsburských země koruny České vystupovaly jako jed
notka. Již ve znaku, jak byl upraven po roce 1806, vyhrazeno jim 
z devíti polf, na které se veliký znak dělil, pravé horní, kde 
uprostřed byl znak český, nad ním moravský a slezský, pod ním 
horno-lužický, těšínský a dolnolužický. A při úpravě deiinitivní 
22. srpna 1836 v levém horním poli umístěn nznak království 
Českého a zemí ke koruně té při vtělených". 

Král český a koruna Česká vystupovala především v říši 
německé. Direktorium roku 1795 Vltči říši německé trvá na, ne-
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odvislosti čes~ých Zi"mÍ a roku 1804 spojená kancelář dává dobré 
zdání, " že č,:ské země tvoří samostatný stát na německé říši 

nezávislý". Na základě tohoto dobrého zdání jedná Prantíšek I. 
při zavádění císařského titulu s českými zeměmi jako se suve
rénními. Článkem XV. míru prešbttrského 1805 zřekl se král 
český lén v kraji bavorském, franském a švábsl<ém. Zrušením 
říše německé ztratila korura Česká možnost tohoto zvláštního 
státnfho vystupování. Zanikl tehdy královský český hL1rfOrsts1(ý 
vysl3nec u říšského sněmu německého i asesor u tomorního 
soudu, zaniklo volenecké důstojenství i arcišenkovství českého 
krále, a zanikl i podčeší říšský, jehož úřad uděloval. král český 
v léno. V dekretě upra vujícim tyto násled1(y mluví František I. 
výslJvně o "korut1e České". Zánikem posledního zb) tku lén za
hraničných purifikacl znemožněno bylo i tu Vystoupení krále 
českého. V novém Bundu český stát ztrácí se v Rakousku. 

I jinde ve stycích mezinárodních bylo nutno, aby král če,sk}T 

výslovně v této své důstojnosti vystupoval. Francie vypovídajíc 
22. dubna 1792 Františkovi I. válku, vypověděla ji "králi uher
skému a českému". A také za válek a plántl Napoleonových ne .. 
jednou objevilo se zase království české, zvláště ,1809, kdy Na
poleon chtěl rozděliti tři koruny Františkovy (českou, uherskou 
a haličskou) a Čechy měly dostati zvláštního krále v osobě ně
kterého arcii<nížete habsburského. Jinde v mezinárodních 
smlouvách vY5tupuje král český ve článku XV II I. vídeňské 

akty z 9. června 1815, kterou zříká ~e výso·sti lenní nad pruskou 
Lužicí, jakož i v pozdějších jednáních Lužice: sa~ké Se týkajících, 
zvláště v deklaraci 1845 (srov. II I. § 1.). Do jisté míry možno 
sem připočísti i jednání o hranice se Saskem (1830, 1842-7) a 
Bavorskem (1840-5). . 

Z vdtřních věcí zůstá\á především zvláštní č·eské státní 
občanství, inkolát, který uděloval panovnfk z kr?lovské české 
svrchovanosti uchazečítm, prohlašuje je "za obyvatele dědičného, 

království čebkého i zemí k němu inkorporovaných ". (II I. § 3.) 
Zůstává indigenát jako příslušnost k stavům, kterou udělují ' 

zase - alespoň pro sta v pqnský a rytířský - sta vové sami. 
Zůstává i ZVláštní nařízení o deskové způsobilosti k deskám 
zemským zemí čes~," ých. 

Výjimečně vystupuje panovník jako český král někdy při 
udělení šlechtictví. Tak Rohanové dostali 1808 český titul knížecí. 

I 
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A po válkách . napoleonských utvořil František 2. května 1818 
",:z; 'pJnémoci jako vládnoucí krá] v' Čechách.'ď knížectví zákupské 
pro syna Napoleonova. České rytířství, pylo uděleno 1799 se
kľ~táři Stahlovi a 1804 josefu Schiillerovi, české šlechtictví 1836 
Karlu BreuiIlovi z Wallersteinu (lIl. § 3.); 

Nedotčen ztlstal čest;~ý lenní svazek (I I I. § 8), v němž pa
novník napořád vystupovaľ jako český král. jako ' český král 
iJdělovai i léna knížecí, a přísaha vasaltikonána "vládnoucímu 
králi českému, jakož i jeho dědicům, potomním králům českým". 
Dokonce ·se jednalo 1821-8 také o kodifikaci jednotného českého- , 

lenního ' práva, a léna česká byla právě v této době zcentra!iso~ 
vána k dvorským deskám v Pra~e. . 

V cen t r á I n í c hor g á n ech působnost státní rady 
byla rozšířena (1796), a při tom zřízeny konference se šéfy 
dvorských ílřadtt. Nedlouhonato 1801 ' všák byla státní , rada 
zrušena a za vedeno "s tát n Í' a k on f e r e n ční . min i
s t e' r s t v o" o třech odděleních: ď 1. zahraniČl)ím pod státním 
kancléřem, 2. vojensko-námořnickým pod ministrem války, 3. 
pq>. vnitro pod státním ministrem. Tím se státni kancelář na 
krátkou dobu (1801-'7) ~tala pouhým departementem tohoto 
nového úřádu. Pro vojenství tehdy zřízen zvláštní ministr, který 
i po roce 1807 zůstal ještě nějakou dobu (do 1812) šéfem vo· 
jenským, jemuž i dvorská rada vojenská byla podřízena. Teprve 
roku 1812 zrušen byl ministr vojenství a dvorská rada vojenská 
n'abyla zase své samostatnosti. 

. Státní a konferenční ministerstvo jest myšleno jako nejvyšší 
rcvisní instance. Dvorské úřady korespondovaly s ním'však pro
střednictvím cís~řského kabinetu. Státní ministr měl ku pomoci 
dva ministry, jemu podřízeni byli kancléřové, jakož i (od 1802) 
představení úřadů finančních. V jeho oddělení jeden rada byl 
pro země české spolu s Haliči. . 

. Státní a konferenční ministerstvo se však neosvědčilo ~ bylo 
V červnu , 1808 zrušeno. Tehdy byly obnoveny zase staré úřady 
sa,mostatné a spolu i státní rada. jako vyšší instance dle potřeby 
SVOlávaná; .vedle státní rady byla utvořena 1814 k on f e
r e n ční rad a nebo ~ tát n i k o n f e r e n c e. Radila se 
o věcech, ' které císař ·jí přikázal, jakož i o těch, kde ve státní 
radě ne'bylo docÍleno mínění souhlasného. " Později byla státní 
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konference užší a širšÍ, z' nichž užší byla teprve' 18300 čt'yře<;h 
členech ř?dně organisovaná. 

Jako za Josefa .11. byl t~ké za Frantiska I. jmenován 
stá t n f p o I i c e f n í n: i n i s t f, jemuŽ 1801 přidělena byla 
i censura. 

'., · Se správou a financemi zemí alpských a českých činěny 
s počátk tl různé pokusy,' které neměly celkem výsledh. u. Nejprye 
13. listopadu 1792 spojena kancelář s finančními orgány v .di
rec t o r i II min cam e r a 1 i b u s g e r m a l~ i c' i i)~ ' a t 
h' Ú li g a r i c i s etin p u b I i c o ~ pol i i i c i s' g e r m a
nic r s. , V čele jeho byl nej Vyšší direktoriální ministr, je'muž 
říkali také někdy nejvyšší kancléř aneb po 1796 dirigující mi
nistť. Pro vnitřní ,správu byl dále direktoriální dvorský kancléř 
a pro kamerální '~ ' ěci dva kamerální vicepresidenti. V ílřadu bylo 
j(;dn~k šest oddělení, z nichž jedno pro české věci a druhé pro 
mora\rsko-slezské, jednak dva senáty, z nich Jeden pro camerale 
a polit.ica zemí českých a Haliče. K direktoriu připoje!1a ješt,ě 

také účetní komora jako státní účtárna (Staatshauptbuch
haltung). " . 

'Avšak ,již roku i794 dostala llčtárna jako nejvyšší účetní 
directorium (Oberste Staatskontrole) 5vého presidenta. 'Rok II 
1797 odděleny také finance a zří7eno pro ně dvorské místo 
finanční (Finanzhofstelle) pod finančním ministrem a 'komorním 
presidentem . . K správě připojeno soudnictví, nejvyšší soudní 
místo zrušeno a úřad pro soudnictví i správu dostal st~rý titl\l 
čes k 0 '- r a k o tl S k á d vor s k á k a n cel á ř . 

Hned roku 1801 spojena zase správa .. justice i f:.nance 
alespoň osobou ~vého šéfa a úřad označen jako "spojeny úřad 
dvor~ký". Od,děleny byly jen věci dlt.hu státního se tý.kéljící, 
které svěřeny "tajné kreditní direkci" pod dirigujícím prvním 
státním ministrem .. .. -Hok nato osamostatnena byla' justice i fiw 
nance. justice svěřena zase nejvyššímu souďnímu místu; správa 
spojené dvor:;ké kanceláře pod nejvyšším kancléřem, který 
nazýván i ministrem vnitra; finance dvorské komoře a banko
deputaci, \I níž ponechány í dvorské horní místo, fin~nční a 
kreditní komise a komise komerční. Finanční úřady ty 1816 
nazývají se "všeobecnou dvorskou komorou" a byly příslušny 
pro ' c.elé soustátí habsburské. Vedle toho od roku 1813 byl , 
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i minibtr financí, nadřízený předsedovi dvorské komory: staral 
se zvláště o úvěr a státní rozpočty. 

Kontrolou všeho hospodářství státního bylo pověřeno od 
roku 1805 gen e r á I n í účetní direktorium. 

Pro otázky vyučovací obnovena 1808 zase dvorská studijní 
komise jako samostatné oddělení, spojené s "dvorskou kanceláří. 

Rozhodování ve všech centrálních úřadech dálo se sborově, 
ačkoliv množíly se případy, kdy rozhodnuto bylo pouze pre
sidiálně. 

Zem~ká sfráva zůstala v rukou g II ber n i í, k nimž 
patřily í věci vyučováni (l kultu se týkající, dohled nad bez
pečností, nad živnostmi, policií. Tah.é tady vyřizování "dálo se 
:,boro\iě mimo některé případl, které vyhrazeny presidiu. -
Z financí správa přímých berní podléhal" guberniu. Nepřímé 
měly jednak svoji zvláštní správu, jednak podléhaly bankální 
administraci. Roku 1832 srojena byla však správa skoro všech 
nepřímých daní L komorní správy poplatkové (Cameralgefallen
verwaltung). Nedotčen zltstal úřad fiskální, v Čechách také 
úřad nejvyššího jaegermistr? Pro správu měst byl v Čechách 
i nadále úřad po-dkomořský měst královských a úřad pod
komořský králov~kých věrlnýc.h mht, v každém z nich byl pak 
i zvláštní hofrychtéř. Instrukcí z roku 1834 oba úřady pod
komořské bily spojeny \i jeden Cl. hofrychtéřl odstraněni. 

Zem s k é n e j v y Š š í ú řad y zůstávaly stále jen čest
nými hodnostmi, z nichž mnohé býly vúbec propůjčovány jen 
k příležitostem sla vl1ostním, zvláště při korunování. Jako již 
v předešlé době (II I. § 17.) tak i nyní, některé z těchto úřadů 
spojovány pravidelně s určitými úřady státními, jinde zase 
spojení to bylo jen náhodné. V malých slezských organisacích 
zůstaly některé ~taré stavovské úřady. Na Opavsku uvádí se 
hejtman zem::,k~r, který byl zároveň presidentem zemského 
soudu, zemsk}' komorník cl zemsk.ý písař; na Těšínsku jest zemský 
hejtman, jenž je zároveň také presidentem zemského soudu, 
zemský maršálek 'a zemský písař. 

S t a v o v s tví i v této době volným vývojem mizelo 
v absolutismu. V širších vrstvách přirozeně opory nemělo a vláda 
centrální mu nepřála. Docházelo k mpnším nebo větším třenicím, 
při nichž stavové zvláště čeští kladli ja'<si pasivní odpor proti 
vládě. Na Moravě organisace stavovská celkem v prvních letech 
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vlády Františkovy byla obnovena a roku 1797 povole~o tam, 
že úředníci státpí mohou býti členy zems1<ého výboru. V Cechách 
naopak 1794-5 sněm byl upozorněn, že dosrlvadní poměry ústavní 
nemají se měniti, a sněm marrě usilo\-al o potvrzpní nového 
organis~čního statutu pro zemský výbor, 

Sněmy vyřizovaly proposice, svolov:tly k berním, některé 
zákony a nové dávky jim byly předloženy k dobrému zdání, 
Při tom však žádné důležité věci jim předkládány nebyly a také 
{) společných ' zákonech nebylo jednáno na sněmích, nýbrž ve 
zvláštních koncentračních komisích. Sněmovní schůze 1 zasedání 
úmyslně byly přesuno 'vány tak, že postuláty bývaly ~chv~lovány 
teprve tehdy, když již dávno dávky jimi-povolepé byly vybrány. 
Protokoly jednání sněmovního byly předkládány vládě, která 
případně i důtky uděloví1la . 

Sněmu českému zůstalo vedle volby krále dle Obnoveného 
zřízení a pragmatické sankce svolování k disposicím jměním 
korunním, jak od něho také r. 1825 bylo svolfní takové žád_áno. 

Členství na sněmě (indigenát) předpokládalo inkolát Č(, s'<ý 
a držení deskového statku; nabývá se ~kutečným livedením, ~a 
sněm a v podstatě udělují je stavové sami,alespoň pro stav 
pansh Ý a rytířský. 

Zemské výbory pod přísnou kontrolou vlády spravovaly 
h ospodářství zemské, zvláště i fond domestikální. Sebe menší 
výdaj z něho ' měl zapotřebí zvláštního schválení vídeňského. 

Slezský knížeCÍ sněm i veřejný konvent zůstaly nezměněny . 

Byly v něm čtyři hlasy knížecí a pátý hlas. opavsko-krnovských 
stavů. Z drobných organisací stavovských udržel _se pouze sněm 
opavsko-krnovský. 

Po rOCl' 1840 začíná se ,šudc v zemích habsburských, 
zvláště pak v českém státě, vzmáhati nespokojeno~t s dosavad
ními poměry . Nespokojenost ta jeví se jednak v sněmovním 
jednání, jednak v programech, jak zjednati nápravu. V obou 
směrech jest toto hnutí u nás obmezeno pouze na Čechy; na 
Mor2vě jeví se jen ji~tá rozmrzelost stavů proti vládě, k nějakým 
státoprávEě rozhodným krokům tam vůbec nedošlo . . 

V Čechách po roce 1842 vlastní příčirou sporů byl odpor 
stavů proti purkrabímu Chotkovi. Spor však záhy přenesl se 
i na jiné otázky, zvláště na stále neschvalovaný statut zemského 
výboru, na , nepořádky ve správě dom\-stikálního fond u, na , 
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náklad na krirpinálnísoudnictví a j. Roku 1843 po dloúhé řadě 
let , začalo; se. vážně jednati o postulátech. Při tom vznikl t.~ké 
;-,por.o právo stavů 'samo~tatn~ ukládati přirážky, kteréjim vláda 
rozh.odnutím ~ 18. března 1842 upřela. Stavové domáhali se ,dále 
účastenství na zákonodárství, chtěli založiti hypoteční bank~1 
a .j. Roku 1845 připuštěn konečně rektor university na sněm 
a to na lavici duchovní, a toho roku usnesení sněmovní vloženo 
zase po čnse do desk. Spory, které si:avové ,s vládou měli, shrnuli 
roku 1845 do zv1áštní petice, kterou předložili v depLtaci pa
novníkovi. Vládní odpověď (18. července 1845) brala v pochyb
l10st všechna základní práva stavovská. Zvláštní komise sta~ 

vovská vyprac,ovala proto obhajobu práv těch, datovanou 
18. února 1847, "Dedukce o právní nepřetržitosti ústavni~h 
prťlva svobod stavů českých". Stavové pak usnesli Se 11. května 
1847 podati o tom adresu ke králi. Poněvadž i 'jinak stavóvé 
v tomto zasedání sta věli se ostře proti vládě, kníže Lamberg 
káral na 'pře uzavír~nízápítjček ~ez souhlasu stavů, vláda sněm 
v červnu rozpustila. Oposíce českých stavů docházela v této 
době plného uznání i v české' národní veřejnosti, třebas stavové 
sympatisujíce ~ českým hnutím, mnoho pozornosti národnostním 
poměrům nevěnovali. ' 

, Vznikly proto vedl(: sebe dvoje l-olitické programy, stavov
ský a národní, vesměs anonymně ponejvíce v Lipsku vytištěné. 
S oposicf stavovskou souvisí úzce "Oe5terreich und seine Staats
m:1nner" 1842 a "Bohmens Provinzialzustande" 18431 ve kterých 
h<\jf se práva českého státu proti vfdeňskémi.l centralismu. 
Vlastní program stavů vybudován byl však teprve o něco ,později 

ve dvou brožurách: BoLmens Zukunft und Oesterreichs Politik 
1844 a Zwei Fragen aus Bohmen 1845. Program ,ten vr.cholí 
v , žádosti za jmenování některého arciknížete místodržícím 
v českém státě, za sp'ojení Čech, Morav; a Slezska pod jednou 
~ancelářf a za provedení rovnoprávnosti češtiny s němčinou. 
Ceský program národní (Slovo v čas o vlastenectví '1845) klade 
proti tomu přirozeně hlavní váhu na požadavky národní, ~vláště 
školské, vedlp toho 'však protestuje proti jakékoliv záviSlosti 
zemí českých na německém Bundu a ·žádq obnovu české :kan .. 
c~láře. 

K odůvodnění právního postupu svého a ~by udáIQsti ' ~ně
movní byly ve známost uvedeny, členové stavovské většiny po-

1·73 

starali se o publikaci jednání o "dedukci" o jejím vzniktt ano
nymně, "Der bohmische ,Landtag im J. 18471

' (1848)~ , K tomu 
třeba patrně připočísti i Simono'vupubIíkaci listin sta vóvstvÍ se 
tYkajidch. ' _ 

III. Správa. 

§ 20. Kraje. 

Srov. II. § 9., 33. a 61. - R i e g e r, Zřízení krajské 1.-11.; 1889-93; 
Kreisverfassung v Mi se hle r - U lb r i c h, Oest.. Staatswortb. 2. vyd. 
III. ~v: 250-271; Zřízeni krajské, Drobné Spisy J. 427; Říš. děj. rak. 291. -
M ,a ye r n, Einleitung zur kreisamtlichen Wissenschaft 1776. - Ryb i č k a, 
Hejtmané a úředníci krajštf v Cechách v I. 1774-6, Pam. arch. VIII. -Ce
l a ko v s k ý, Práv. děj. § 41. :..- Tom a n, Bohm. Staatsr. 55. - L u se hi 11, 

Oe'~t. R. G. 530. - Hub e r, Oest. R. G. 249. - B a'I ze r, Hist. ust. Austr. 
214 a 273. - Spr ing e r, Statistik II. 27. - S c hna bel, Statistik 113. -:
K a dle c, Práv. děj. Mor. II. 12. - D' E I v e r t, H. S. VII. 157; XXIV. d. 1. 
-.:... B vo ř á k, Děj. Mor. 941. - Cr o o n, LandsHindische Verfassung von 
S~heldnitz-Jauer, Cod. Sil. XXVII. 147. 

, ' , . V Č ech ách z1čal hned Ferdinand I. roku 1623 jmenovati 
krajské hejtmany po sta.rém zpťlsobu, a proto v českém Obno
veném zřízení (A 48) jsou také krajští hejtmané uveder.i. Jako 
úřednici ostatní jsou i krajští hejtmané úředníky krále, sta vdvská 
povaha jeví se však stále ještě v tom,že bráni k tomuto Úhldu 
páni a rytíři v kraji usedlí. Úřad byl pťtvodně bezplatný, avšak 
ve třicetileté válce bylo nutno dávati hejtmanům příspěvek na 
vydání, z čehož se pak v XVII I. století vyvinul stálý plat, pIa .. 
c~~ý z pokladny stavovské. V kr:tji b) li dva hejtmané, pán a 
ryHf, jichž jmenování bylo výhradním právem krále. Návrhy 
na jmenováni činil komorní soud, k tomuto návrhu připojovaly 
pak své dodatky místodržitelství a konečně i dvorská česká 
kancelář. Obnova úřadů hejtmanských ' dála se ročně, po roce 
1685 nařízena po pěti letech resignace hejtmanů, při čemž sou
časně ponechána i obnova ročnL Pravidelně však dobří hejtmané 
potvrzován~ i při obnově (renovace) na svém místě. Hejtman 
skládal přísahu králi. Vším Hm úřad stával SE; úřadem zetně;. 

panským, a ráz samosprávný a stavovský mizel čím dále 
Hm více. ' 
, " 'Jako v · době předchozí i V době ' pobělohorské by 10 kraj II 
českýc~ čtrnácte. Zbývající ještě dvě organisace zevnějších 
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krajů v této době zvolna zanikly. L o k e t s k Ý hejtman býval 
navrhován dle starého privilegia (II. § 61) rytířstvem a měšťany 
.Ioketskými; v době pobělohorské zásady té dbáno nebylo. Pro-
tože pak tamější svazek lenní 1651 vůbec zanikl (III. § 8), 
zrušeno právo to výslovně dekretem ko·mory 6. dubna 1652. 
Tím loketský hejtman stal se obyčejným krajským hejtmanem 
českým, a bylo tudíž vlastně patnácte krajů českých, ačkoliv 
i pak často se mluvívá jen o čtrnácti. Che b s k o zachovalo 
sj dále svého purkrabího (I I I. § 8). Teprve reforma krajská 
roku 1714 připojila Chebsko ke krajské organisaci české. 

Tehdy totiž kraj loketský i s Chebskem a panstvím falk
novským připojen byl ke kraji žateckému, kraj slánský ke kraji 
rakovnickému, kraj vltavský pak k podbrdskému a oba spojené 
nazvány krajem berounským. Tím snížen byl počet krajů českých 
na dvanáct. 

Na Mor a v ě stará organisace krajská zanikla v letech 
1621-8 úplně. V třicátých letech zase vystupují krajští hejtmané 
s kompetencí hlavně vojenskou. Vlastní organisace krajů pro
vedena však teprve roku 1637 v souvislostí s tribunálem mo
ravským, jemuž krajští hejtmané byli podřízeni. Krajů bylo 
pět (olomoucký, brněnský, hradištský, znojemský a jihlavský); 
avšak olomoucký dělil se na dva podkraje, olomoucký a pře
rovský, takže vlastně bylo krajů š'est. V každém z těchto pěti 
krajů byl pouze jediný (jen v olomouckém dva, pro každý pod
kraj jeden) hejtman, králem jmenovaný a jemu přísahající. Hejt
many bývaly jmenovány osoby v kraji usedlé, stavu panského 
nebo rytířského; větší počet byl vždy brán z pánů. Obnova dála 
se ročně, a to dle návrhu zemského hejtmana, od roku 1660 
k návrhu tribunálu, který navrhoval na každé místo čtyři kan
didáty, 2 pány a 2 rytíře. Roku 1640 povolen hejtmanům pří
spěvek na vydání, z něhož brzy se vyvinul plat, placený z komory 
zeměpanské, ačkoliv stavové na něj také přispívali. Při úpravě 
krajů 1714 zůstalo celkem při rozdělení dosavadním, jen z obou 
olomouckých podkrajů staly se kraje samostatné, při čemž 
enklavy moravské ve Slezsku vesměs připojeny ke l\raji přerov
skému. Krajští hejtmané moravští pozbývali svého rázu samo
správného rychleji nežli v Čechách a stávali se úředníky země
panskými. 
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Při množící Se agendě krajští hejtmané sami nestačili a 
zřizovati si pomocníky a kancelář. Na Moravě bylo těchto sub
stitutů a adjunktů dříve třeba nežli v Čechách. Úředníci ti měli 
raz smíšený. Přijímal, propouštěl a platil je hejtman sám, pří
sahtl však skládali u místodržiteI.. tví (tribunálu na Moravě). 
Na Moravě již roku 1736 zřídili stavové v každém kraji tři stálé 
průvodčí komisaře za účelem vojenským, k čemuž v Čechách 
došlo teprve roku 1748. 

Prvotní instrukci pro kancelář hcjt~anskou, která měl~. 
i s úřednik~ sídlo na ~tatcích hejtmanových, vydali čeští stavové 
sami 1695. Další jsou již zeměpanského původu, pro Čechy 
1706 a 1731, pro Moravu 1706 a 1734. Dle posledních instrukcí 

. měl se protokol v kanceláři hej tmanské vésti ve třech odděleních: 
in pubIicis, . in privatis, in criminalibus. 

Působnost krajských hejtmanů vztahovala se I. n a spr á
v u k r a j s k o u, zahrnujíc V to policii pokoje, řádu a bezpeč
nosti. Úřady krajské , pátraly po zločincích a prohlížely vězení. 
DohUžely, aby nedálo se nic proti osobě a výsosti králo,vské, 
stíhaly lupiče, pronásledovaly žebrotu, dbaly o zdravotnictvÍ, 
o míry a váhy, mince a silnice, bděly nad katolickým nábožen
stvím; I I. n a och ran u pod d a n Ý c h. Již Obnovené zří
zení ukládalo tu hejtmanům některé povinnosti. Dle listů 1680, 
1717 a 1738 hejtmané stali se hlavními orgány státní ochrany 
poddaných, a měli proti jich utiskování i o své újmě zasáhnouti 
(III. §3); III. na {lčast při bernictvL V první době 
spolupůsobili při osvědčování usedlosti a vyšetřování škod, poz
ději při všech opravách katastru. Náležela jim také péče o berní 
exekuci. Na Moravě byli již od doby Leopolda I. vedle nich pro 
bernictví krajští výběrčí. Za Karla V I. také v Čechách zřízením 
filiálních krajských kas s krajskými výběrčími, úpravou berní 
exekuce a podrobením kontribuční správy vrchnostenské kraJ
ským úřadům význam úřadu hejtmanského pro bernictví vzrostl; 
IV. ve voj e n s tví měli hejtmané v první době ještě péči 
o hotovost zemskou (srov. I I I. § 24). Později dohlížéli hejtmané 
tehdy, stavěli-li stavové mimo berni naturální rekruty. Po zru
šení deputovaných starali se hejtmané o zaopatřování vojska, 
na ' kraj pripadajícího. Hejtmané byli komisary pro prováděni 
vojska krajem, k čemuž jmenovali pravidelně za sebe zástupce' 
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od případu k případu z krajských stavů. Z těch vyvinuli se 
později stálí krajští komisaři ' (Mora va 1736, Čechy 1(48). 

.' S jez d y k r a j s k é hned bitvou bělohorskou nezanikly. 
,Obnóvené zřízení (A 4) zná je jako schůze konané se svolením 
kfálovým. Později konány ještě nejednou, zvláště V letech 
1632~3, kdy povoleny na nich berně. Ano v instrukcích: hejt
manských pro Čechy 1646, pro Moravu 1647 jsou sněmy ty pravi
delnou institucí pro zaopatřování a přezimování vojska. Krajské 
sjezdy mají voliti pět deputovaných, kteří vykonávají rozdělení. 
Roku ' 1648 sjezdy konány naposledy, a krajští deputovaní byli 
toho roku zrušeni. Od té doby upadly sjezdy krajské úplně 'v za
pomenutí. tím způsobem ovšem stavovské zřízení české ,a zvláště 
sn,ěm ztratily důležitou oporu, takže ústava stavovská i ve svém 
zbylém jádru rychle klesala ci chřadla. . 

Ve S I e z s k u k dalšímu rozvoji krajské organisace, ' jak 
dály se k tomu náběhy v XV I. století (I I. § 61.), v této době ne-

, došlo; tam knížetství a panství stavovská zastávala funkce 
krajů. Vikbildní . či městské okresy se v některých knížetstvfch 
zachovaly s významem velmi různým. Někde ponechány jim 
věci berní i vojenské. Tu pak byla zvláštní vikbiIdní kasa, a pro 
věci vojenské komisař. Podle těchto okresů brali se někde pří
sedící nejvyšších soudů, byli voleni dle nich starší zemští, ' ano 
i schůze stavovské v nich byly konány, což však roku 1670 za
kázáno. 

O s víc e n Ý a b s o I u t i s m u s zasáhl mocně i do úřadů 
krajských. 

V Čes k é m S I e z s k u upraveny 1744 tři obvody pod 
ze'mskými starosty (Landesaelteste) s pomocnfky komísary. 
Obvody ty byly Těšínsko, Opavsko-Krnovsko a Nissko. Obnova 
starostů dála se ročně. No, starosty přenesena byla politická 
správa, takže knížecf vlády pozbyly úplně svého politického 
významu. 

V Č ech ách . a n a Mor a v ě berní recessy 1748 roz
šířily působnost krajských hejtmanů a podřídily je novým kr'á
lovským deputacím v oboru kontribuce a vojenství. Při refor
,mách 1749 podřízeni j~ou v oboru politickém representaci ': Plat 
jim byl upraven a polovici ho převzal stát sám. Také na usedlost 
v kraji více se nehledělo. Hlavní reforma provedena však 23. I:. 
17"51. Tehdy zřízeno z 12 dosavadních krajů 16 tím způsobem, 

177 

že čtyři kraje rozděleny na dva, a to B~chyňsko na táborský a 
budějovický kraj, Plzeňsko na plzeňský a klatovský" Žatecko 
na žateck)! a loke-tský, Královéhradecko na králov,éhradeck Ý a 
bydžovský. Při tomto rozdělení již zůst~lo. Zvláštnost byla je.ll
při Chebsku tvořícím součást Loketska. Když tgtiž 1773 úřad 
purkrabího chebského byl zrušen a agenda jeho přenesena na 
hejtmana loketského, ustanoven byl v Chebu samém , zvláštní 
adjunkJ, od něhož se právě tak jako od loketského ~ejtm?na 
žádala znalost manských práv~ 

V krajích byl podle této reformy Marie Terezie pouze jediný 
hejtman, jemu k ruce' adjunkti. Hejtman dostal pevné úřední 
<;;ídlo, a. to pravidelně v krajském městě. Jen sídlo krajů kou
římského, rakovnického a berounského bylo v Praze. Když pak 
Hradec Králové stal se pevností, sídlo kraje bylo přeneseno do 
Hořihěvsl (1779), 

Plat hejtmanovi i ostatním úředníkům krajským 'placen 
byl z komorní pokladny. Status úřednický rostl v následujícich 
letech neobyčejně. Počet komisařů, 1748 v Čechách počtem' tří 
v kraji ustanovených, byl však zmenšen 175) na dva. Adjunkty 
klajské od 1770jmenoval panovník sám. Ročnf renovace hejt
manft zůstala. Sta vovský 1 áz zachován potud, že brány pouze 
osoby v zemi (ne však v kraji) usedlé. Visitace krajské správy 
vykonávána členy representace, po válce sedmileté jen pro ' jed
notlivé věci správní. . 

Roku 1768 šlo .o úplnou asimilaci krajské správy , všech 
zemí habsburských, nedošlo však k tomu, ačkoliv příslušná 

instrukce byla podepsána Marií Terezií. Později zavedena byla 
obnova (1764-9) tříletá, která byla pouhou formáln'ostí, · neboť" 
ťlřad stal se úřadem pevně obsazovaným. ' ' ," 

Josef I I. po své cestě v č'eském státě (1771) navrhoval zříditi 
'krajské dohližitele pro 3-4 kraje, kdežto úřady chtěly rozmno
Žení krajského personálu a zřízení krajských komisařů; K reformě 
další však již za Marie Terezie nedošlo. ' 

V době Marie Terezie začala se již žádati od úředpíků : kraj

'skýchjistá studijní kvalifikace. V tom pak Josef lI.'šeL ješt~ 
dále,: odstraniv 1782 výh.radní právo šlechty na úřady krajs~ý~h 
hejtmanů, a po~aduje od -roku 1784 od úředníků krajs~ch 
právnické vzdělání. ' ' ". 

K a p r a s, Právni dě,iiny zemi koruny České. III. 12 
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• Počet krajů českých Josefem I I. zmenen nebyl, jen sídlo 
kraje bydžovského přeloženo 1784 do Jičína, sídlo rakovnického 
do Slaného a berounského do Berouna (1787). K Moravě při
pojeno bylo také České Slezsko a zřízeno tam 8 krajů (z toho 
dva slezské). Znojemský a hradištský kraj zůstal beze zrněni, 
z brněnského hornatá část při českém pomezí připojena k jihlav
skému, z oľomouckého dána část k přerovskému, který zvětšen 
i o část Slez~ka až k Moravici (tedy města Odry, Bílovec, Vítkov). 
Z kraje přerovského vyňaty moravské enklávy a připojeny 
ke kraji krnovskému, obsahujícímu větší část Opavsko-Krnovska 
a Nissko. Těšínsko s přilehlými panstvími tvořilo kraj další. 
Sídlo přerovského kraje bylo v Hranicích, olomouckého v ,Uni· 
čově, jihlavského ve Vel. Meziříčí. 

, Po roce 1784 nemluví se již o renovaci krajských hejtm~nů 
a rok nato bylo stanoveno, že hejtmané krajští mají se bráti 
z dobrých sekretářů. Kancelář krajská doplněna 1782-4 zřízením 
krajských komisařů, po třech v hraji, kteří sídleli sice v krajském 
městě, měli však v kraji oddělené visitační obvody. Roku 1787 
byli jmenováni krajští komis~ři školní. Přechoďně byli zřízeni 
při nové berní reformě 1789-90 ekonomičtí krajští komisaři. 
Kancelář dostala 1787 instrukci manipulační. Za Josefa I I. zá- ' 
vedeny také pravidelné visitace krajské správy guberniálními 
rady. 

V době absolutismu policejního provedeny byly jen některé 
změny v krajích moravských a slezských. První úprava jez let 
1792-3. Tehdy osoblažská enkláva připojena zase k přerovskému 
kraji, který za to slezskou svou část postoupil ke kraj i krnov
skémtl. Ostatní enklávy připojeny k olomouckému kraji. Sídlo' 
krnovského kraje bylo přeloženo z Krnova do Opavy, olomouc
kého z Uničo'va do Olomouce, jihlavského z Vel. Meziříč'í do 
Jihlavy. ' Roku 1797 však všechny moravské enklávy přip'Ojeny 
zaseÍ<e kraji opavskému. , 

Organisace úřednictva krajského doplněna , roku 1810 'zfí-
zením krajských inženýrů~ , 

I 'za Josefa II. mohly krajské úřady rozhodovati jen v něk te
iý'ch otázkách, hlavně stížností poddaný'ch se týkajících. Teprve 
za 'Fra'h,fiška dána jim i v jiných věcech moc, rozhodující (1.800, 
1829"i.830). Jinak vsak kompetence krajských úřadů reformami a 
nařízeními osvíceného i policejního absolutismú vzrostla neohy ... 
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čejnou měrou. Zvláště vzrostl dohleď na vrchnostenskou a místní 
správu spolu s ochranou poddaných. Josef II. zavádí proto pra
videlné objižďky po kraji, které i za jeho nástupců zůstaly. Také 
města však si neudržela již svého výsadního postavení, nýbrž 
dostala se do područí krajské správy. Za Marie Terezie 1750 
svěřen krajským hejtmanům dohled nad městskou berní a 1751 
dohled nad politickou správou (zvlélště pak policií) měst krá
lovských. Po provedení regulace magistrátů stoupl ještě význam 
krajské správy pro města, zvláště když krajští úředníci spolu
působili i při zkoušká h osob do magistrátů volitelných. 

§ 21. Města. 

Srov. I!. § 34. a 62. - Čel a k o v s k ý, Práv. děj. § 42.; Úřad pod
komořský v Cechách 1881, p. 88; Pražské městské právo a zřízení, Ottův Sl. n. 
XX. 522. - S c h u I z, j. Mti královen českých páni podkomoří a hofrychtéř.i j 
1910. - H i I d t, De jure civitatum 1746. - F a I k, Verhaltnisse der kg!. 
Stadte in Bohmen 1847. - S ch na bel, Statistik p. 98. - Š i mák Dobro
zdání, jak potrestati česká města po bitvě bělohorské, Sborník v. pr. a st. IX. -
Erb e n, Die Primatoren der kgl. Altstadt Prag, 1858. - F I i e der, Po
výšení Hradčan na čtvrté město pražské, Čas. přát. star. XXII. - S I a v í k, 
Obecní a soudní řád města Benešova, Č. Č. M. 1905; Panství kutnohorské 
1882; Panství táborské 1884. - Ma r i a n , Die kaiserlichen Richter in Aussig, 
Mit. V. G. D. B. XXXV. - E hr e n ber g e r, O nesnázích měst šosních 
v hájení svých privilegií po r. 1620, Č. Č. M. XXVIII. - Tom a n, BOhm. 
staatsr. 169. - R i e ge r, Říš. děj. 301. - Hub e r - O o ps ch, Oest. R. G. 
256. - B a I ze r, Hist. ust. Austr. 230, 321. - Voj t í šek, Městské zřízení 
pražské v I. 1750-1850. Katalog výst. Praha 1750-1850, 1916. znovu v "i. mi
nulosti naší Prahy" 1919; O spojení měst pražských 1784, t. 1919. - Kalendář 

sv.-Václavský 1703. - Mat z ne r, O zboží města Písku, Prog. r. Písek 1886, 
- Ad á m e k, Z dějin hospod. kro v. m. Poličky, 1906: - O o I e' ž a I, Poddaní 
a vrchnost na panství kro v. m. N. Bydžova, Prog. g. N. Bydžov. 1906. -
O v o ř á k, Děj. Mor. 945. - K a dle c, Úst. děj. Mor. I I. 19. - O' E I v e r t , 
Beitrage zur Geschichte der konigl. Stadte Maehrens H. S. XIII.; Zur Ge
schichte der Kaiserrichter in Maehren, Notizblatt 1883; Die Kaiser.- oder 
Konigl. Richter in den konigl. Stadten Maehrens t. 1877. - F ran k, Die fn
stitution der FUrsten u. Grafenrichter, Z. G. Maehrens XII. ~ S ch o I z, Die 
Verfassung u. Verl110gensverwaltung der Municipal- tl. Schutzstadte in Maehren 
u. im k. k. Antheil SChlesiens, 1846. - R e i che r t, Spor mezi vrchností a 
poddaným městem Velkým Meziříčím, Č. M. M. XXIX. - S o tl k a I, Obecní 

' zřízeni městečka Doubravníka, t. XXIX. - Ch Y I í k, Obecní hospodářství 
moravského městečka před 1848, Obzor národohospodářský Xx. - A d a nT í k, 
Z obecních počtů města Příbora, Č. M. Ol. IX. - Pec k, Z obecních po čtú 
holešovských, t. VIII. - Š u j a n , Dějepis města Brría 1902. - Š e m b e (a, 

12* 
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Paměti a znamenitosti města Olomouce 1861. - M ti 1I e r W i II i bal d, 
Oesch~ der konigl. Hauptstadt Olmutz, 2. vyd. 1895. - Kr e b s, Rat u. ZUnfte 
der Stadt Breslau in den schlimmsten Zeiten des 30Hihr. Kriegs, DarstelI. 
u. Quellen XV., 1912; Der politische u. wirtschaftliche Verfall der Stadt Breslau 
in der Mitte des 30jahr. Kriegs, Z. O. Schles. 1904. - Die r f e 1 d, Rat u. 
Oemeinde in Breslau vor der preuss. Besitzergreifung, Diss. Breslau 1909. -
Oe b a u e r, Breslaus kommunale Wirtschaft um die Wende des XVIII. Jahrh., 
Diss. Jena 1902. - Ma r kg r a f - Fr e rl z e I, Breslauer Stadtbuch, Cod. 
Sil. XI. 1882. - We n d t, Die Verwaltung der Breslauer KammereigUter, 
Silesiaca 1898; Vom Mittelalter zur Stadteordnung, Umrisse der Verwaltungs
geschichte Breslaus 1906; Die Breslauer Stadt- u. HospitalgUter, Mit. a. dem 
Stadtarchiv Breslau N. 1899; Die Breslauer Eingemeindungen, t. XI. 1912. -
We r nic k e, johannes Btittner, der Konigsrichter von Bunzlau, Z. Oesch. 

Schlesiens XX. 

Třídy měst se v podstatě neměnily. '" Čechách byla některá 
města králov::,ká různě privilegovaná. Po starém způsobu byla 
to města vyňatá z moci podkomořího a králi přímo podřízená. 
Takovou výsadu vedle obou starých privilegovaných měst 
pražských (Starého a Nového) dostaly také Budějovice 1623, 
Plzeň 1627, Menší město pražské 1628. Za Marie Terezie říkalo se 
privilegovaná města těm, která podléhala přímo politickému 
úřadu zemskému. Jsou to všechna města, která druhdy vy
loučena byla z moci podmokořího, a vedle toho Karlovy Vary 
a Loket, které mívaly také od starodávna do jisté míry privi
legované a zvláštní postavení, dále od 1756 Hradčany, 1759 
Chéb, 1780 Lhomútov a po zrušení minct?istrovského úřadu od 
1784 i Kutná Hora. Vedle toho říkalo se však také města privi
legovaná těm, která měla hlas na sněmu a jichž jednotliví mě
šťané měli deskovou způsobilost (města pražská; Plzeň, Budě
jovice, Kutná Hora). Konečně jmenována byla privilegovanými 
městy i ona, která neměla královského rychtáře a neplatila po·· 
sudného (v Čechách Hradčany, Plzeň a Budějovice, na , Moravě 
Kyjov). V královských městech v Čechách nastaly změny tím, 
že do soukromých rukou dostala se po roce 1620 města Slaný, 
Prachatice a Týn nad Vltavou; za to stal se královským městem 
po roce 1637 Německý Brod. Na krátkou dobu jen pozbyly své 
vlastnosti královských měst, byvše zastaveny, Písek a Vodňany. 
I bylo až do Josefa I I. královských měst, nepočítáme-li Hradčany, 
dvacet čtyři (Ústí, Ber-oun, Česk)·· Brod, Německý Brod, Most, 
Domažlice, Mladá Boleslav, Kadaň, Čáshv, Kouřim, Klatovy, 
Kolín, Litoměřice, Louny, Stříbro, Nymburk, Pelhřimov, Písek, 
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Rakovník, Rokycany, Zatec, Sušice, Tábor, Vodňany). Roku 
1782 přibyly k nim obě nové pevnosti Josefova Terezín. Věn
ných měst bylo devět (Hradec Králové, Dvůr Králové, Jaroměř, 
Trutnov, Bydžov Nový, Mělník, Chrudim, Vys. Mýto, Polička). 
Na Moravě z královských měst pozbyl Uničov nakrátko zá
stavou své povahy královské, konečně však zůstalo při starém 
počtu sedmi měst (Olomouc, Brno, Jihlavo, Znojmo, _ Uherské 
Hradiště, Uničov, }\yjov). Ve Slezsku město Vratislav zaujímalo 
postavení zcela výjimečné. Jinak byla v jednotlivých knížet
stvích bezprostředních města královská, mající politický vliv na 
sněmech; některá z nich měla zastoupení i na sněmu centrálním 
(srov. II I. § 11.). V knížetstvích s knížetem v čele blížila se mě
stům královským města knížecí, přímo knížeti podřízená s vlivem 
politickým, nazývaná také někdy královskými. 

Z měst královských horních v Čechách šest bylo královskych 
skutečně, jsouce členy stavu městského (Kutná Hora, Budějo
vke,· Tábor, Německý Brod, Stříbro, Chomútov), z nich Cho
mútov a Kutná Hora byly podřízeny přímo mincmistrovi. Při 
zrušení komory 1745 mělo býti 20 horních měst (i Chomútov, 
nikoliv Kutná Hora) podříieno podkomořímu, pok ud šlo o dosa
zování rad a dohled na hospodářství městské. Ve skutečnosti 
zachoval si však úřad mincmistrovský svou působnost až do 
1763, kdy horní města podřízena v hospodářských věcech správě 
státních statků. 

Třída komorních měst zůstala celkem nedotčena. Města 

vrchnostenská rozlišena na města ochranná a· dědičně poddaná. 
K vrchnostenským městům třeba přičísti i města sta vovskych 
panství slezských. 

P r a h a i v této době skládala se ze samostatných -měst: 
Starého, Nového, Menšího a Horního. K tomu třeba přičísti 

i Vyšehrad a práva postranní. Ve třech městech pražských 
(Starém, Novém, Menším) zavedeni jsou r. 1621 zase královští 
hejtmané jako zástupci zájmů královských, kteří se tu také 
i v budoucnu vedle královských rychtářů uchovali. S-tar é a 
N o v é m ě s t o dostala potvrzení svých privilegií roku 1627, 
ovšem s dodatkem, že platí pouze pro katolíky. Roku 1649 za 
odměnu obrany proti Švédům byla práva obou měst sice roz
množ~na, avšak ·rok na to (1650) instrukcí danou královským 
rychtářům, purkmistru a radám Starého i Nového města samo-
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správa městská zase silně obmezena. V čele města stála 18členná 
rada po starém způsobu dosazovaná, v jejímž čele byl král. 
rychtář, a kde v úřadě purgmistrovském se konšelé střídali. 

Primas zůstal. Z vedlejších úřadů byly v obou městech úřady 
desíti páni't soudcí, úřad šestipanský a pánlt starších nákladníků 
piva vaření, dále na Starém městě úřad mostecký, přísežní zemští 
mlynáři a úřad porybný, na Novém právo konířské a poříčné. 

Men š í m ě s t o dostalo potvrzení privilegií roku 1628 
a město vyjmuto při tom z moci podkomořího. Rada zůstala však 
dvanáctičlenná. V r c hni m ě s t o či Hradčany privilegiem 
z roku 1628 bylo osvobozeno od povinností plynoucích z jich 
starého poměru ke hradu pražskému (t. j. od hlídání vězňů v Da
liborce a sklízení sen ' v oborách královských). Rychtáře králov
ského Hradčany neměly. Roku 1688 podřízeno jest město měst
skému hejtmanu Menšího města ve věcech politických a vo
jenských, v ostatních zůstalo pod podkomořím. Teprve 1756 
povýšeny jsou Hradčany na čtvrté město pražské se všemi jich 
právy, takže od té doby jmenoval král radu sám. Počet členů 
rady byl osm. Město hory V y š e hra d u zůstalo i nadále pod
daným městem kapituly vyšehradské. 

V území všech obcí pražských byla p o str a n n í p r á va, 
k terá zvláště v době války třicetileté silně se rozmohla a velmi 
města poškozovala. I usilovala města o to, aby je dostala do své 
závislosti. Nejprve zdařilo se to Menšímu městu. Roku 1648 
právo svatojanské (ves Obora) jest mu úpln'ě připojeno, ostatní 
pak práva (oujezdské kapituly pražské, purkrabské na Újezdě, 
kláštera sv. ' Jiří na Újezdě, rytířského řádu maltézského Matky 
Boží pod řetězem, purkrabské na dláždění, kláštera sv. To
máše) jsou mu podřízena ve věcech policejních, trestních a poli
tických. Starému a Novému městu, kde již 1629 postranní práva 
měla s městem nésti břemena válečná, podřízena stejným způ
sobem roku 1649. (Na Starém městě: úřadu mostu jako reální 
právo, kláštera sv. Anežky na Františku, kláštera sv. Ducha. 
Na Novém městě: řádu křížovníků na Poříčí, kostela sv. Apo
lináře, kláštera na Karlově, kláštera P. Marie Sněžné, kláštera 
na Zderaze, kláštera sv. Kateřiny v Podskalí, práva střeleckého 
i pozemků fortifikačních.) Hradčanská práva postranní (kláštera 
sv. Jiří na Hradě, kláštera strahovského na Pohořelci a hejt
-manství hradu pražského) v závislost podobnou se nedostala. 
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Za Marie Terezie jednalo se o úplné sjednocení všech práv 
postranních s městy pražskými, avšak úsilí to nevedlo k ' cíli. 
Josef I I. r. 1784 ještě více omezil kompetenci postranních práv 
v otázkách soudních při sjednocení magistrátu. 

V r a t i s I a v ztratila sice 1635 zemské hejtmanství kní-
žetství vratislavského, které měla zapsáno, avšak vymohla si 
1639 úplné osvobození od úřadu hejtmanského, takže podléhala 
přímo králi. Také svůj hlas v kollegiu druhém na knížecím sněmě 
vedle šlechty si zachovala (1637). Rada skládala se jako dříve 
z 8 konšel.ů a 11 šefů, v úřadě purkmistrovském střídali se pouze 
konšelé tak, že za rok všichni se vystřídali. Vedle rady byly č'etné 

komise složené ze členů rady pro věci zvláštní, z nichž uvedeme 
zvláště konsistorium pro vyznavače augsburské a úřad pro správu 
statků. Kolem Vratislavi byla řada práv postranních. Z nich 
ona, která vznikla na starých pastvinách vratislavských, byla 
v jisté souvislosti s městem, nejen proto, že mnoho měšťanů 
v nich bydlilo, nýbrž že i rada městská tam zasahovala. Před
městí ta zvala Se proto "radními". Jiná práva postranní vznikla 
na statcích duchovních; s těmi měl~ Vratislavští stálé spory. 

V krá lov s k Ý chm ě s tec h byla správa městská po 
bitvě bělohorské radám původně odňata a teprve ponenáhI1:1 
jim vrácena. V květnu 1628 potvrdil Ferdinand I I. městům. v Če
'ch ách výsady a práva, omeziv je na katolíky a zakázav přijímání 
nekatolíků do 9Pce a volání jich k úřadům obecním. Tím samo
,správa měst v Čechách a skoro současně i na Moravě měla býti 
()bnovena, ve skutečnosti však došla značného obmezení vzrůstem 
moci zeměpanských úřadů. 

V Čechách 1621 jmenováni jsou do měst hejtmané královští, 
jichž funkce však ve městech mimo Prahu zanikla, neboť jinde 
převzali ji staří královští rychtářové, kteří ustanoveni také 
v Ústí n. L., takže jen Plzeň a Budějovice zůstaly i nadále bez 
rychtářů královských. Na Moravě téhož roku zřízeni královští 
rychtáři ve všech městech královských mimo Kyjov. Ve Slezsku 
v téže době ustanoveni královští rychtáři do všech měst králov
ských v bezprostředních knížetstvích mimo Vratislav. Podle 
vzoru královských rychtářů zřizovala i katolická knížata slezská 
knížecí rychtáře ve městech, jak se to stalo v Opavě aK~nov~ 
(1625). 
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Rychtářové královští dostali zvlá'štní instrukce (v ~echách 
1651, na Moravě 1659). Vedli si jako vlastní' vrchnosti městské, 
jsouce prvními v městské radě. ' Bděli hád plněním záko"nú, nad 
pokojem, řádem a policií, nad hospodářstvím obecním a hájili 
zeměpanské výsosti, práv, zájmů i důchodů. 

Také podkomoří stal se vůči městům pouhým vykonava
telem vůle komory a kanceláře. Zato vzrůstala moc jeho na 
úkor samosprávy městské, a proto snažila se města z moci, jeho 
se vymaniti, jak se to mnohým městům v Čechách skutečně po
dařilo. Dle rozhodnutí 1688 zůstává podkDmořímu vrchní dozor 
ve věcech hospodářských, veřejných i politických. Zvláště mu 
příslušelo obnovování rad a ,úřadů městských, které však mělo 
se díti písemně z Prahy. Ve Slezsku úřad je~o zastávali většinou 
hejtn:Iané ,zemští (Těšín 1655)., _ 

Městské rady pozbyly úplně sprá vy hospodářské, a poněvadž 
také soudní pravomoc jich byla omezena (srov. I I I. § 23.), zůstala 
jim bez omezení jen agenda správní.: Za Karla VI. bylo dbáno 
toho, aby ve většíc~ , městech většina, v menších alespoň část 
radních byla práva znalých. V některých městech byly některé 
zvláštnosti v organisaci. Tak brněnská rada skládala se z 18 členů, 
z nichž 12 tvořilo vnitřní radu vedoucí vlastní správu, a 6 ze
vnější radu. 

Za Marie Terezie došlo k dalšímu obmezení samosprávy, 
při čemž podřízena města také krajským úřadům. již při reor'ga
nisaci 1748-9 bylo usilováno o to, aby města souvisela s deputa
cemi a později s representacemi. V téže době (1749) předepsány 
byly všem uchazečům o úřady městsk é jisté přednášky na 
universitě. Dekretem z 29. května 1751 reorganisována pak 
-správa městská tak, že byl zrušen úřad purkmistra, dvanácti 
radním přikázán pevný plat, a počet starších snížen na 4-6. 
Nedlouho ' nato (1754) zmenšen počet městských radů na 8. 
Syndik měl býti vždy právník. V úřadě purkmistra měli se od 
té doby střídati čtyři radní. 

Skoro současně s těmito reform'ami (1751) podřízena správa 
berní a politická ve městech krajských hejtmanům. Na protest 
podkomořího omezeno to bylo později na policii trhovou a ce
chovní, na dohled nad výk0nem vládních nařízení a na kontri
buci. 'Neobyčejně byl zmenšen význam městské rady reformou 
trestního soudnictví (1765). 
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Základem hospodářství obecního bylo o b e c n í j měn í. 
, Skoro všechna města měla značný nemovitý majetek, svobodný 
i lenní. Pokud neměla způsobilosti deskové (III. § 3.») získávala 
při koupi zvláštní privilegium, na základě něhož se zápis stal. 
Vedle svobodného majetku mívala města i hojně půdy šosovní, 
městské mlýny a krčmy, pivovary, řeky a rybníky, platy, ano 
i statky poddané, zvláště rychty. - K o mor a městská měla 
vedle toho příjem i z jiných zdrojů, tak z různých finančních 
práv ' postoupených městu výsadami' panovníkovými (jako ze 
soli), z trhů a p. Dlouholetými válkami města přišla většinou na 
mizinu, tonula v dluzích a jen povolováním příročí a narovnáním 
s věřiteli si pomáhala. již během války třicetileté dály se po
kusy měst (1630 na Moravě kridová komise pro města královská) 
vybřednouti z této kalamity, avšak marně. Teprve klidnější doby 
pozdější zastavily jakž takž hospodářskou zkázu měst. 

Za Marie Terezie větší část měst přišla o svŮj majetek ne
movitý, pokud skládal se z velkostatků, neboť bylo nařízeno 
v Čechách 1778, aby z orné půdy městských velkostatků byly 
utvořeny statky selské (raabisace I I I. § 6.), což se skutečně stalo. 
jen některá města, jako Písek a Most, dovedla se rozdělení tomu 
vyhnouti. 

Mnoho zla ve městech způsobila ovšem , také špatná a ne
hospodárná správa m ě s t s k é k o mor y. Správa statků a 
důchodů obecních vrácena 'V Č ech 'á c h městům již 1628. 
Avšak toho roku vzato městům právo dlužiti si samostatně, a 
hospodářská správa přenesena z rady na zvláštní úředníky, 
v Praze šestipanské. Ti spravovali důchody obecní pod dozorem 
rychtáře, primasa a jednoho obecního staršího. Ročně skládali 
účty královské komoře neb podkomořímu. Poněvadž hospodář
ství přes to , bylo. velmi špatné, byla hospodářským řádem 

(10. pros. 1706) odňata správa důchodů obecních městským 
úředníkům a přenesena na zeměpanský orgán, hospodářského 
inspektora, na kterého dozírali zástupcové měst. Proto konány 
hospodářské konference. Městská rada volila přehližitele účtů. 

Účty prohlédnuté byly v podkomořských městech předkládány 
podkomořskému úřadu a zvláštní účtárně při něm zřízené, 

v privilegovaných městech vrchnímu ředitelství hospodářskému 
(1739). Za Marie Terezie konference hospodářská nově upravena 
tím, že obmezena na inspektory a dva konsulenty. Podkomoří 
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pak zmocněn, aby k zlepšeI1í obecního hospodářství jmenoval 
případně i cizí osoby. 

Na M o ľ a v ě dekrety 1687 a 1697 nařízeno bylo městským 
radám, že mají roční účty důchodů předkládati podkomořímu. 
Rok,u 1715 zapovězeno bylo městům dlužitj si bez souhlasu pod
komořího a k zcizení nemovitostí žádán byl souhlas králův. 

Konečně 1724 odňata byla městským radám správa hospod.ářská 

a dvě léta na to i hospodářská agenda podkomořího obmezena. 
Od té doby zřízena ve mestech hospodářská ředitelstva (Wirt
schaftsdirektion) spravující obecní jmění nezávisle na městské 
radě za dozoru císařské komise hospodářské (Kais. Oekonomie
Kommission), která zřízena v Brně a jmenována panovníkem. 
Za Marie Terezie stal se pokus, aby města majetek svůj pronajala 
(1752-61), avšak záhy zase nařízena vlastní správa pod královskou 
komisí hospodářskou, která proměněna byla později v král. 
městskou administraci hospodářskou. . . .' 

Ve S I e z s k u Vratislav uchovala si úplně svobodu svého 
hospodářství, které vedla panskými úřady, komisemi to 2·-4člen

nými, jichž členství bylo v XV I I. století spojeno s určitými m~sty 
radními. V kníž~tstvích bezprostředních zasahovaly do mest
ského hospodářství fiskální úřady zeměpanské, jinde orgány 
knížecÍ. 

Marie Terezie vyhradila si v Českém Slezsku také sama vliv 
na městskou správu (1751). Za ní ve větších městech zřízena 

hospodářská ředitelství a komise, v nichž zástupce měl i kníže. 
Později stoupl tam však význam správců krajských. Tak zřízena 
za rředsedniétví správce krajského hospodářská komise (Etat
Kommis::,ion) ve Vidnavě pro města biskupská. 

M ě stá v r c h n o s t e 11 s k á vykazují všudé veliké roz
dny. Dají se v nich utvoři ti dvě hlavní kategorie: města ochranná 
a města dědičně poddan~. Měšťané ochranných měst jsou liaé 
svobod!1í, jen určitými povinnostmi k vrchnosti vázaní, měšťané 
poddaných měst jsou poddaní jako na v~i jen ~~ jistými V}'Sadlmi. 
Obě tyto kategorie najdeme ve všech českých zemích. K vrch
nostenským městům nutno přičísti .i všechna ·města ve stavov
ských panstvích slezskýd1, a většinu měst v knížetstvích me
diátních mimo pravá města knížecí nazývaná také někdy krá-, , 
lovskými. Vrchnostenská města podléhala vesměs správě· krajske. 

Města ochranná (Schutzuntertanige Stadte) měla přímý styk 

187 

s úřady krajskými, ' kdežto m.ěsta dědičně poddaná stýkala se 
s úřady krajskými jen prostředrtictvím své vrchnosti. 

Města dědičně poddaná vůbec, města ochranná v otázkách 
hospodářských podléhala úplně svým vrchnostem. Proto dá valy 
vrchnosti městům těm řády (Veliké Meziříčí 1630, Bělá pod Bez
dězem 1680), dávaly jim privilegia, kterými samosprávu jich 
zlepšovaly, anebo zase na vysady jiCh sahaly. Zvláště při změnách 
vrchnostenských po bitvě bělohorské mnohá města jen těžce 
uhájila svých Pláv (Vamberk). Spory o ně byly i později časté, 
a měšťané dovolávali se proto ochrany královy (Veliké Meziříčí 
v XV II I. stoL). Některé město poddané mělo velik? práva i roz
sáhlou samosprávu, jako Benešov. Než i tam r. 1725 novým zří
zením vrchností diktovaným utuženo poddanství a samospráva 
libovolně obmezena. Někde i počet radních nebo kmetů vrchnost 
zmenšila, jako v Křižanově (1664) ze 12 na 6. 

Po bitvě bělohorské některé vrchnosti, nápodobujíce příklad 
zeměpánův v městech královských, dosazovaly do svých měst 
knížecí nebo hraběcí rychtáře. Nejprve učinil tak 1622 kníže 
Liechtenstein na svých panstvích (Šumperk, Moravská Třebová, 
Litovel a Prostějov). Hraběcí rychtáři byli na př. v Uhel ském 
Brodě, Veliké Byteši a Vel. Meziříčí. Začátkem XV II I. století 
nastalo úřady ty spor, při čemž vyšetřováním krajských úřadů 
zjištěno, že vrchnosti nemají na to zvláštních privilegií~, proto 
názvy hraběcích a knížecích rychtářů zakázány, místo toho do
voleni jen vrchnostenští zá~tupci (SachanwaIt). V Uherském 
Brodě (1700) město dostalo výsadu, že purkmistr má býti rych
tářem hraběcím. Někde zase úřad vrchnostenského rychtáře 
neměl dlouhého trvání, jako v Moravské Třebové (zanikl 1651). 

Začátkem vlády Marie Terezie zachovávala se ještě zásada·, 
že města municipální podléhají v hospOdářství jen svým vrch
nostem. Proto ještě 1750 nařízeno jim, že obecm účty musí před
kládati vrchnostem, k dělání dluhů a k důležitým disposicím že 
musí si vyžádati vrchnostenského schválení. . Teprve 1753 na
řízen byl jistý dohled zemského úřadu, instrukcí z roku 1776 
uskutečněn také dohled úřadů krajských. 

Dob o u J o s e f a I I. nastává úplný převrat v městském 
zřízer:L Již Marie Terezie usilovala o jednotný stav městský SlOV· 

náním měst královských i municipálních a podřízením jich všech 
krajským úřadům. josef 11. zLsady ty skutečně provedl. Sou-



časně však zrusil i obmezenou dosavadní samosprávu městskou 
a zbyrokratisoval správu městskou. Magistráty měly sloužiti 
k zaopatření vy:::.loužilých důstojníků. 

Obsazování radních míst v král. městech prohlášeno proto 
(1782) za společnou věc česko-rakouské kan~eláře a dvorské 
rady vojenské. Rok na to (1783) vrá~ena byla sice volba radních 
magistrátu, a však jen z osob guberniem a apelačním soudem za 
volitelné prohlášených, a idůrazněno (1784), že alespoň jeden. 
člen rady musí býti vysloužilý důstojník. 

Reorganisace sama začala P r a hou. cls. král. hlavní město 
Praha dostalo (12. února 1784) jediný společný magistrát (pro 
všechna čtyři města) o třech senátech, politickém, civilním a 
trestním. Skládal se z purkmbtra, 2 námestků a 32 radů, vo
lených 40člennýmměšťanským výborem. Při tom zrušeny úřady 
královských i městských rychtářů, hodnosti pl imasLt, úřady 

šestipanské, deseti a osmi soudců, úřad mostecký, právo konířské 
a poříčné. Městská hejtmanství pak byla nahrazena 1785 poli
cejním ředitelstvím. Správa hospodáfstvi městského svěřena 

byla třem členům politického senátu, kterým se říkalo hospodářští 
inspektoři. K nim volil si měšťanský výbor od 1787 tři obecní 
representanty, kteří s inspektory tV0řili konferenci hospodářskou 
podřízenou magistrátu a guberniu. Roku 1797 však bylo usta· 
noveno, aby měšťanský výbor nebyl svoláván, nýbrž aby repre
sentanti byli tak dlouho v úřadě, až některý zemře. Na místo 
zemřelého mají voliti cechy nového. Také volba purkmistra a 
členů soudních senátů 1808 odpadla, a členové ti jmenováni gu
berniem spolu s apelačním soudem k návrhu magistrátu. Členové 
senátu politického voleni byli zástupci cechů, po dvou z kaž
dého cechu vybranými. 

V ostatních městech nařízena regulace magistrátů po jistém 
kolísání dvorním dekrdem 24. srpna 1786. Dle velikosti agendy 
a příjmů, bez ohledu na to, jsou-li města královská, privilegovaná, . 
horní nebo poddaná, utvořeny byly tři třídy. Do první třídy za
řaděna byla města se společenstvem placených radil. Počet jich 
měl · býti při měřen agendě. Vedle nich měšťanský výbor volí 
několik zástupců měšťanských na dvě léta. V druhé třídě jsou 
města se syndikem, kancelistou a sluhou. Tam zřizuje se purk
mistr, tři bezplatní radní a pro věci bel ní, politické a hospodářské 
dva bezplatní starší. Obec volí starší na dvě, radní na tři léta. 
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V třdí třídě jsou města, kde není magistrátu. Tu soudní a knihov
ní věci přenášejí se na nejbližší město nebo vrchnostenského ju
sticiáře. PoHtické, berní a hospodářské věci vede purkmistr a dva 
obecní starší. Ve městech ochranných a poddaných vrchnost 
vysílá zástupce do městských schůzÍ. Organisace provedena nej
prve 1787 ve městech privilegovaných, rok nato v č~tných dal
ších městech královských. Zároveň dovoleno 1787 také městům 
první třídy voliti si měšťanským výborem tři obecní represen
tanty. Tito společně s magistrátním radou spravujícím hospo
dářství tvořili hospodářskou konferenci p,odřízenou podkomoř~ 
skému úřadu. Krajským úřadům byl vyhrazen vliv při zkouškách 
kandidátů volitelných do magistrátů a i jinak vzrostl jich vý
znam hlavně vlivem na hospodářství městské. 

Ani Leopold I I. ani absolutismus policejní nevrátili se jíž 
k samosprávě městské. Při dosavadní regulaci magistrátů již 
zůstalo a tato byla uskutečněna i tafQ, kde k ní za Josefa I I. již 
nedošlo. Význam volených orgánů ještě více byl obmezen. Nej
prve bylo stanoveno 1793, že purkmistři mají býti ve svém 
úřadě doživotně. Na to 1797 byly zrušeny měSťanské výbory a 
místa magistrátních radi'I i representantů obsazována byla tak, 
že městské cechy volí si výbor, který radu jmenoval. Kdo ze 
vzdělanců chce se volby zúčastniti, musí se dáti zapsati do ně
kterého cechu. Zvoleného potvrzuje gubernium se soudem ape
lačním. Roku 1803 odstraněna volba těch členů magistrátu~ kteří 
činni b}li v senátech civilnich a kriminálních. Tito jmenováni 
byli od té doby guberniem spolu s apelačním soudem na návrh 
magistrátu. A konečně 1808 zrušena i volba politických a eko
nomických radů. Volba cechovním výborem zůstala jen u· míst 
obecních representantů. . 

Ve Slezsku komise hospodářská (Etatkommission), jaká byla 
původně jen ve Vidnavě, zřízena byla i v Opavě, Krnově, Těšíně 
a Bílsku (1794) pod krajskými hejtmany jako předsedy. Avšak 
1824 vráceno městské hospodářství slezským knížatům pod do
zorem krajských hejtmanů. 

V municipálních městech za vedením regulovaných magi
strátů soudní i politická správa stala se neodvislou na vrchnosti. 
Vrchnosti zbyl jen dozor na správu hospodářskou, a tam, kde do 
té doby měla potvrzování rady, plávo exclusivy před volbou. 
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§ '22. Panství a vsi. 

Srov. II. § 10., 35.,62. - Če la ko vský, Práv. děj. § 43. - B. R ie ge r, 
Grundherrschaft v. Mischler-Ulbrich, Oest. Staatsworterbuch, 2. vyd. J. 34-43; 
Drobné spisy I. 466; Zřízení krajské II. 472; O správě obcí katastrálních za 
císaře Josefa II., Právník 1890, Drobné spisy 1. 279. - B a I z e r, Hist. ust. 
Austr. 233, 324. - Z í b r t, Rychtářské právo, palice, kluka, Věst. sp: n. 1896.
H a vel k o v á, Starodávná rychtářská práva a ferule, Věst. národopisný 
1912. - Č e čet k a, Staré zřízení obecní, Čes. Lid XII. - S c hna bel, 
Statistik 118; Entwurf einer Dienstinstruktion f. d. Wirtschaftsamter in den 
k. k. Staaten, 2. Auf!. 1827. - R e i chl, Das Dorf- u. Bauernrecht im Kg. 
Bohmen 1817. - K o st e t z k y, Praktisches Handbuch der Gesetze in Unter
thanensachen im Kg. Bohmen, 1819. - Se hop f, Die Rechte u. Pflichten 
d. Grundherren u. der Wirkungskreis d. grundob. Wirtschaftsamter im Lande 
Bohmen 1847. - K a I o u s e k, Řády selské a instrukce hospodářské, A. Č. 
XXII L-V., XXIX. - S I a v í k, Panství kutnohorské 1882; Panství táborské 
1884; Moravské Slovensko 1903-9. - B oh á č - Žel e c k ý, Z naší vsi v mi
nulosti, ° volbách rychtáře a právu, Jihočeský kraj 1910. - Pe k a ř, Kniha 
o Kosti II. - Hon e j s e k, Z dějin nepatrné české vesnice 1894. - To -
mí 'č e k, Dědičné rychty na panství Polenském a Přibysfavském 1636, Č; př. 
st. VI.; Artikulové soudní z arcibiskupského panství červenořečického, Věst. 
sp. n. 1897. - Mayer W.,Obrigkeitliche Verordnungen aus dem XVII. 
u. XVIII. jh., M. V. G. D. B. XL. - Š pa tn ý, Formulář starý počtu důcho
denského, Č. Č. M. XXI. - K r o u p a, jak vznikly a vyvíjely se kontribu
čenské fondy obilní, Zemědělská politika IX. - K a dle c, Úst. děj. Mor'. 11. 
20. - L u k s che, Rechte J. 116. - Chl ume c k y, Genesis der Corporations
guter der Bauernschaft, 1859. - Archiv selsky d.' 1. - K n ap p - Ker ll, 
Die landliche Verfassung Niederschlesiens, Schmollersjahrb .. 1895. - Fr a u e 11-

s t a d t, Oas schlesische Dreiding, Conrads jahrbiicher I I I. F. X. B. - Ra c h
fa h I, Zur Geschichte der Grundherrschaft in Schlesien, Savigny R. G. G. 
XV J. - Me i t z e n, Urkunden Schlesischer Dorfer, Cod. Sil. N. - E der, 
Die DUrnholzer Weinbergrechte, H. S. IX. - P r a s e k, Medařská lamfojtství 
na severovýchodní Moravě , Č. M. M. XIX. 

Práva vrchno~tí v této době neznala mezi (srov~ lll. § 3.). 
Mizely 'poslední zbytky samosprávy selské; co se zachovalo, zů-

" stalo z milosti vrchnosti.- Všechna nejnižší organisace venkovská 
~tává se vrchnostenskou. Základem jest panství ' a ves; při 

včtších panstvích vsunuta jest někde mezi obé ještě jednotka 
spoj ujíci několik vsi dohromady. 

- Pan. s t v 'í měla \r čele řadu úřednívů.~ Větší panství řídil 
direktor 'nebo inspektor, menší hejtman 'nebo správcť. " Jim pod
řízeni důchodni, pUl krabí, forstmistři, písaři a j ~ , Říkalo se všem 
dohroma:dy hospodářský ' úřad (Wirtschaftsamt). Větší panství 
mívala také svého justiciáře pro věci soudní a právní. Vrchnosti 
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neváží si svých úředníků a střídají je libovolně a dosti často. Jen 
direktor a justiciář tu činí výjimku, ti bývají stálí. Dle Obno
veného zřízeni ručí vrchnosti za své úředníky pouze potud, 
pokud tito jednali na jich zvláštní rozkaz. K řízení správy pan
ství byla dávána úředníkům instrukce (nejznámější trýalantská 
1628). . 

Na hospodářský úřad přenesena byla nejen hospodářská 
'správa panství, nýbrž i vedení a výkon všech veřejných Ťt!11k cí 
vrchnostem náležejících, tedy nejnižší správa, soudnictví, věci 
berní i vojenské. V bernictvÍ patřilo vrchnostem právo kontribuci 
na poddané rozvrhnouti, ji zmírniti, vybírati i odváděti. Vrch
nostem náležela veliká trestní moc (II I. § 3.), jakož i řada práv 
donucovacích, kterými se poddaní i hospodářsky stávali na 
vrchnosti závislými. Hospodářský úřad vedl přehled povinností 
svých poddaných, robot, dávek, dával jim svolení potřebná 
(k sňatku, řemeslu, dluhltm a j.), vedl seznamy sirotků a dětí 
službou dvorskou povinných a j. Jistá část působnosti ve všech 
věcech přenesena ovšem na obce a jích hromady, kde pak úřad 
hospodářský zastupován byl i:1ěkterÝf!1 úředníkem. Dozor orgánů 
veřejných, zvláště krajských úřadú byl v starší době zcela ne
patrný. 

Za Marie Terezie a Josefa II. dozor krajských úřadů na 
vrchnostenské úředníky byl rozšířen, a jich přehmaty byly 
stíhány (pat. 1738, 1781). Za Josefa II. rUČIly vrchnosti ľentami 
pozemkovými za všechno protizákonné utiskování poddaných 
úřednictvem (1784). 

Marie Terezie snažila se především získati vliv na úředníky 
kontribučenské, a tak byla zavedena 1775 prvně zkouška při 

úřadech krajských, ,kam musily i osobní změny v úřadech těch 
býti oznamovány. Patentem z roku 1773 o úřednictvu hospo
dářském byla vykonána jistá kontrola. -Z patentu toho vidíme, 
že bylo deset tříd hospodářského úřednictva od vrchnostenských 
radů a inspektorlt až k písaři a praktikantu. · Veliká panství 
měla celé legie úředníků, mezi nimiž jest jistá subordinace, vzá
jémná substituce a dělba dle oborů. Dohled' na toto úřednictvo 
svěř.il zmíněný patent hospodářské společnosti, kam se úředníci 
musili dáti imatrikulovati. Spolek ten měl poloúřední ráz. Ne
poctiví úředníci byli prostě z matriky vymazáni a stali se tím. 
vůbec nezpůsobilými k podobným místům. Písaři, kteří chtěli 
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býti přijati za skutečné úředníky, musili u této společnosti složiti 
zkoušku. Nařízení ta byla 1789 zostřena. 

Doba osvíceného absolutismu svými ' r"eformami zmenšila 
současně pravomoc panství. Trestní moc vrchností nad pod
danými obmezena zvláště (1775 á 1781), když trest směl. být 
uložen jen po řádném slyšení na úřadě hospodářském. Reformou 
hrdelních soudů (1765) a nařízeními z iet 1771-5, jakož i jose-

, finskou soudní reformou obmezena práva vrchnostenská v soud
nictví (v. I I I. § 23.). Tehdy. nařízeno přenese'ní výkonu soudní 
pravomoci na úředníky zkoušené a placené, za které vrchnost 
plně ručí, na justiciáře. Zrušením člověčenství (1781) přestaly 
vrchnostenské konsen'sy k uzavírání sňatků, k stěhování i chození 
na řemeslo. Josef I I. vzal konečně vrchnostem i ber"ni agendu. 
Již 1780 odňata berní sprá va menším dominiím, a zůstaly opráv
něny ' jen některé vrchnosti jako t. zv. řídící. Zřízením kata
strálních obci 1789 mělo býti bernictví vůbec z rukou vrchností 
odňato, avšak roku 1790 restaurovány byly vrchnosti z.ase 
v oprávnění berní, a při provisoriu 1819 obnoveny byly jose
finské· řídící vrchnosti jako okresní berní úřady. . 

Pro první polovici devatenáctého století Schnabel sestavil 
administrativně-justiční funkce hospodářských úřadů , takto: 
1. civilní spory (exekuce, dlužní spory, kde dluh uznán); 2. funkce 
šlechtick~ho úřadu soudcovského (adeHges Richteramt; pozů
stalosti, věci sirotčí); 3. vedení knih pozerrikových; 4. spolu
půšobení při'trestním řízení (ohlašování zločinů, vyšetřování, za
tče~í zločinců při činu chycených); 5. soudnictví nad těžkými 
policejními přestupky; 6. uveřejnění zákonů a nařízení; 7. po
licie místní; 8. věci poddanské; 9. kontribuce; 10. věci vojenské 
(konskripce, rekrutování, ubytování); ll. patronáťní a školské 
věci; 12. policie živnostenská. 

V čele v s í býval rychtář a vesničtí konšelé jako orgány 
vrchností. Ze staré samosprávy zůstalo jen málo zbytků. R y c h
t á ř jmenován byl někde také fojt (na vých. Moravě a Těšínsku) 
nebo šoltys (scholze, v.~ Slezsku, n~ Opa vsku). Rychtář byl pra~ 
videlně jmenován vrchností. Někde byl úřad ten považován za 
břemeno, že ani nechtěl ho nikdo přijmouti. Výjimečně býval . 
rychtář dědičný, kde pak úřad ten spojován s určitým statkem. 
Tu a tam vyskytne se i rychtář volený obcí. Každý rychtář ' pří-:
sahal vrchnosti. Pokud nebyl dědičným, býval jmenován ročně. 
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Odznakem jeho moci bylo rychtářské právo (žíla, palice, palcát, 
žezlo, ferule, regiment, na Opavsku a Slezsku kluka), na které 
se při soudě rychtářském také přisahalo. Vedle toho měl ruku 
neb~ palici obecní (na Opavsku a Slezsku také "kluka"), kterými 
svolaval sousedy do obce anebo jim sděloval vyhlášky, připevniv 
je na palici (chodí palice, der Hammer geht herum). Rychtář 
býval osvobozen od roboty a měl i jiné výhody. Stál v čele vsi, 
svolá val a předsedal obci, vodil nevěsty a ženichy pro svolení 
k sňatku, přijímal týdenní rozvrh roboty a sděloval ji sousedům, 
psal smlouvy, testamenty, sbíral kontribuci, spravoval obecní 
truhlu a obecní písemnosti. Berním patentem 1748 svěřeno 

r~ch~ářům, aby na menších panstvích berni rozvrhovali, vy
blrah a do krajské kasy odváděli, na větších panstvích odváděli 
ji vrchnostenskému úřadu kontribučenskému. 

Také k o n šel é (kmeté, na mor. Slovensku "ouřední", 
na Těšínsku starší) ponejvíc~ byli stanoveni vrchností a točně 
obnovováni. Výjimečně bývali voleni obcí a stvrzováni vrchností. 
Při sahali vrchnosti. Počet jich býval nejčastěji 2-3, někde 4-6. 
Ve Slezsku pravidelně jsou konšelé nazýváni šefy a vedle nich 
bývalo několik starších. Na Moravě a na Těšínsku někde i obec 
vesská má svého "purmistra" vedle rychtáře. V Čechách zase 
někde ve vsi mají "vobecníka" ke správě obecních důchodů. 

Rychtář a konšelé vedli správu majetku obecního, vyko
návali nařízení vrchnostenská, působili při soudnictví, policii a 
správě berní. Bylo-li toho třeba, a jednou v roce pravidelně, 
konali obecní hromady nebo soudy, kam každý soused byl po
vinen osobně se dostaviti. Ke konání těchto hromad měli někde 
zapotřebí svolení vrchnosti, někde konány byly svobodně. Za
hájení dálo se jménem vrchnosti. Nejobvyklejším jednáním bylo 
schvalování ročních počtů z obecního jmění. 

Vedle této organisace vsí s obecním rychtářem a obecními 
konšely byly konány vět š í s o u d y nebo hro m a d y, 
takže buď celé panství nebo 3-10 vsí tvořily jednotku. Jen vý-

-jimečně veliké vsi měly i tyto větší soudy samy. Říkalo se jim 
také někde purkrecht, ve Slezsku dreiding. V starší době býval 
jim přítomen sám pán, později úředník jeho. Konány bývaly 
jednou v roce, výjimečně i za delší dobu. Pro tyto soudy bývfll 
vrchní rychtář, některý z význačných rychtářů vesnických, 
konšely pak bývali ostatní rychtáři.. Na purkrechtech vrchnost 
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obnovovala často správu jednotlivých vsí, byly vyřizovány spory 
a stížnosti poddaných, vyhlašovány a předčítány vrchnostenské 
řády; dohlíženo na správu, sirotčí věci (peníze sirotčí skládány) 
a selské věci nesporné vyřizovány i registre! pro ně vedena. 

. Reformou josefinskou v soudnictví a zavedením povinnosti míti 
justiciáře (1786) soudy vesnické pozbyly své soudní agendy 
nadobro, jen vedení knih pozemkových jim bylo ponecháno. 

Ze zvláštních organisací c hod s k á i val a š s k á po
zbyly svého rázu samosprávného a staly se úplně závislými na 
vrchnosti. 

Také v i nič n í o r g a n i s a c e, ačkoliv v jádru zůstala 
v čele s perkmistrem a s konšely (šefy, horníky), upadala proto, 
že mnoho vinic a obvodů viničních zpustlo a již obnoveno ne
bylo, jednak proto, že stala se úplně závislou na vrchnosti, která 
je dosazovala. Pouze perkmistrovský úřad pražský uchoval si 
zvláštní svoje postavení podléhaje královské komoře české a 
dostávaje přímo od krále stvrzení svých privilegií i instrukce 
(1711). Jmenování perkmistra bylo právem královým. Býval 
jím pražský měšťan. Po zrušení komory (1745) podléhal úřad 
ten v otázkách správy zemskému úřadu (representaci, guberniu), 
v otázkách soudních apelačnímu soudu. Při reformě soudní jose
finské 1783 úřad perkmistra hor viničních spojen s komorní pro
kuraturou. 

Na východní Moravě a v Těšínsku na některých panstvích, 
kde se včelařství hojně pěstovalo (Huckvaldy, Val. Meziříčí, 
Frýdek, Místek), tvořili včelaři zvláštní organisace. V čele jich 
byl I a m fo j t a starší medařú pro jednotlivé vsi, na celém 
panství byl přední lamfojt a ostatní místní lamfojti byli staršími. 
Konáváno, bývalo pro celá panství právo nebo soud medařský 
jednou v roce, za přítomnosti všech medařů. Reformou josEfin
skou také tato práva pozbyla své soudní pravomoci. 

Přechodným zjevem jsou k a t a str á 1 n í o b c e podle 
berní reformy Josefa II., zřízené dvor. dekretem 18. září 1784. 
Při josefinském katastru bylo nařízeno postupovati dle obcí, 
bez ohledu na panství, a za základ vzat souhrn domů i pozemků, 
které při vojenské konskripci byly počítány za jednočíselné od
dělení (Nummerierungsabschnitt). Kde bylo to příliš malé, spo- . 
Jeno bylo několik jednotek dohromady. Tím vznikly katastrální 
obce. Obce ty zúčastnily se nejprve soupisu a vyměření pozemků 
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volíce si k tomu šest důvěrníků. Když-pak staly se také jednotkou 
pro vybírání berní, dostaly v čelo rychtáře a konšely (Gemeinde
richter proti Dorfrichter). Rychtáře obecního i konšely volila si 
obec sama. Oběma náležela tepartice, vybírání a odvádění berní. 
Vrchnosti nepodléhali, nýbrž zeměpanským výběrčím okresním. ' 
R. 1788 povoleno však také těmto katastrálním obcím obstará- o 
vati společné obecní věci i vybírati přirážky obecní na dovolené 
potřeby (na faráře, učitele, rychtáře a konšely a j.). Vesnickému 
rychtáři vrchnostenskému (Dorfrichter) zůstaly věci vojenské, 
pol~cejní a politické. Pádem josefinské berní reformy zanikly 
i obce katastrální. 

K vrchnostenské organisaci třeba připočísti i k o n t r i -
b u· č e n s k é fon d y pen ě žní a o b i I ·n í. Obilní fondy 
vznikaly v XV II I. století tím, že vrchnosti nutily sedláky, aby 
v době větší úrody uschovávali společně pod správou vrchnosti 
jistý přebytek obilí na léta neúrody. Marie Terezie (1748 a 1775) 
zavedla povinnost tu všeobecně. Tím vznikaly sýpky kontribu
čenské, do kterých nařídil Josef I I. · odváděti (1788) jistou část 
větší úrody. Trvalo ovšem delší dobu, nežli sýpky ty také byly 
všude zorganisovány. Z nich ročně půjčovalo' se poddaným obilí 
k setí a ti je vraceli po žních s jistým_ nádavkem jako úrokem. 
Obilí přebytečné bylo prodáváno, a ztržená cena připojována ' 

jako obilní fond peněžitý. Peněžní fond kontribučenský vznikl 
z přeplatků berní poddaných v letech úrodných, z nichž vrchnost, 
která ho spravovala, nejprve bez úroku, později za úrok, platila 
část daní za poddané v době neúrody. R. 1748 byl tento systém 
obecně dovolen a stát sám do fondů těch p_oukazoval některé 
pokuty. Úč~l obou fondů později byl rozšířen, takže se staly 
jakýmisi záložnami pro ty poddané, kteří . svého času obilím a 
penězi do nich přispěli: Ostatní byI,i z nich ovšem vyloučeni. 

§ 23. Soudy. 

Srov. II. § 11., 30., 36., 52., 60., 64. - R i eg e r, Říš. děj. 244, 292; 
O záměru Marie Terezie zreformovati stavovské soudy v Čechách, Právník 
XXx. a Drobné Spisy I. 79. - Hub e r - D o P s ch, Oe.st. R. G. 249, 272, 
311. - B a I z e r, Hist. ust. Austr. 277, 365. - Tom a 11, Staatsrecht 133, 
173. - Se h 11 a bel, Statistik 134. - Se h u I z, Příspěvky k dějinám komor
ního soudu král. Českého 1627-1783, ľ909; Soupis register soudu l1ejv. purkrab. 
praž., 1906. - Gra f A u e r s per g, Geschichte des k. bohm. Appellations-
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