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NI KNIHOVNA 

PŘEDMLUVA VYDAVATELovA. 

Náh1.:i smrt profesora Josefa Krále byla nejen těžkou škodou 
pro kulturní život český, jemuž b.\da tak vy i'vána ' jedna z nejvý
raznějších a nejvýznamnějších hla", nýbrž zejména velikou ztrátou 
pro pěstitele a ctitele antiky, kteří s Králem zha i. ili "údce a učit e lE 
nenahradit,elného. jeho ohromných vědomostí a neumdlévající rál
nosti bylo by poH-ebí zvláště i dn ,es, kdy vlna modní časovosti 
st z n,eznalosti antiky prudce proti ní staví. 

Jednota Českých Filologů má ke Královi závazky .ieště bližší, 
než, j.en čistě vědecké. On byl několikrát a pJ dlouhou dobu jejím 
starostou, on ze svépomocného, př .evážně studentského sdružení 
udělal vážný spolek vědecký, nesporného významu v českém světě 
odborném. Královi vděčí jednota za vybudování řádného hmot
ného základu, jenž jí umožľíuje vydávati za přístupné ceny ná
kladná díla vědecká, na která se ani u nás obětavost a ochota sou
kromých nakladatelil n 'ťvztahuje. A co znamenal Král pro Listy 
Filologické, Jednotou vydávané, ndřeba ani zvláště připomínati. 

Proto bylo přirozeno, ž,e jednota musí udíti památku Krá 
lovu trvale, a to tak, jak ne jlépe by se shodovalo s celým rázem 
jeho činnosti. Dovršeno bylo životní dílo jeho 2. vydáním Rhyth 
miky (1915), posledn í př,eklady (Aischylova Pro.methea a Teren
tiova Kleštěnce) se tiskly v Akademii. Pomýšlelo se ' tedy na , dvě 
věci: knižní vydání České prosodie, v dosavadní úpravě -v List. Fil. , 
těžko a nezručně' přístupné, ' anebo na vydán í některé akademické 
přednášky obzvláště výzo.amné. Po d.elšÍrn uvažování o v'šech strán 
kách zamýšleného podniku rozhodl se výbor jednoty, že vydá 
svým nákladem akademická čtení Králova o ústavním zřízení řím
ském, a to jak pro jejich důLežitost, tak i pro stupeň propraco
vání; hodlal totiž Král vydati je svého času knižně jako vědeckou 
příručku. Záměr se t,enkrát - před třiceti lety -:- neuskutečnil, po
něvadž nebylo nakladatele. Jednota sama se tehdá ještě podniku 
takového odvážiti nemohla. Král sám, když n.eby;lo naděje, že sV'Llj 
záměr provede, látku dále pro knihu neupravov'al, nýbrž j'en pro 
akadenlická čt.er'!Í. ' To však činil stále, a doplňoval novými výzkumy 
až do posledka. Ústava římská byla také z posledních přednášek, 
jez na universitě měl. 
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" T?"to stálé dophlování, .. a pak zvyk" Král~~, Že ~i zápiskú pro 
pl ednasky neupravoval stlhstlcky, ponevadz on mkdy n e čet 1 . 
nýbrž v y k I á d a I, zpúsobilo, že pro nynější vydání bylo potřeb i 
vydq.v;lt~lle .. Když volba výboru jednoty určila k tomu podepsa
ného~ uJal Jsem se této práce okamžitě, vida v ni jednak možnost 
trvaleho ob?hacení č'2ské literatury odborné dílem, jež by jinak 
s~adno za~lklo, hlavně však vítanou příležitost projeviti aspoň 
dtlu zesnuleho svého drahého Mistra dík a vděk žákLIV za to ne
ocenitelné, co Král jako učitel universitní a jako člověk svým po-
sluchačům poskytoval. ' -

, ze" dílo \~ ):cháv~ ív tiskel~ teprve t:ď, víc než tři roky po smrti 
Kra 1,0 v,e , , bU~I!" pnc~eno l'e~n.al~ obsírnosti ~ rá,zu jeho, jež při 
vydavanl zvlaste nutIly k pechve opatrnosti pri upravě, dokončené 
na podzim r. 1919, j ednak lK~utěšel1ÝlYl poměrúm tiskovým které 
způsobily, že tisk knihy svěřen býti musil tiskárně pro' sazbu 
knih odborných teprv s'c zařizující. Přes ochotu jej í se však ne

,podařilo tisk žádoucí měrou urychliti, poněvadž byla tiskárna vá
zána ještě i pracemi jinými. Okolnosti tyto zajisté omluví i několik 
tiskových chyb, které pře ce ještě v sazbě zLtst,aly. 

Při práci postupoval jsem dLe těchto zásad: šlo předně o to, 
aby bylo vydáno dílo Kr.1. lov o, za druhé však, aby bylo přizpú
sobeno praktické potřebě a dbalo náležitě i nejnovějších praéí od
borných - zcela v duchu Králově. 

] ako základu užíval jsem rukopisu Kd.lova a vlastních zápisků 
z doby, kdy římské zřízen í naposl ,~ d přednášel. Z těchto dvou 
pramenů, kontrolovaných neustále literaturou antickou i moderní 
jsem pořizoval text jednotlivých paragrafLt, maje při tom na zřeteli 
i poz~ěj~í ně,které poznámky, opravy a dop1ľíky Král,em připojované. 
Poku ci Jsem byl nucen samostatně upraviti neb doplniti některé 

čá~~i~, s~ažil j:em, s,e, při ~~m . ~evy??čiti z ~11eZí danÝ,ch celkovým 
nazIl al1lm ,Kralovym na rllTlske depny a ustavu. MlstO Královo 
v badán í starožitnické;n je na samém konl.Í období zaháj ,eného a 
ovládaného Mommsen,em. Kr.'1l je však méně schematický než 
Mommsen, leckde kritičtěj-ší a veskrze samostatný. jen v 'méně 
P?,ds}.~~ných a" sam.oz~ejl~l/ch věc-ech, přejímá Král 'prostě výklady 
dnveJsl (na pr. o mSlgnllch magistratu), všude jinde látku veškeru 
zpracovává kriticky, takže při chýlí-li se lede k nějakému míněn í 
není to j~n ~dán~ ~ra\~děpodo?nosti? jež ho k tomu přimělo, nýbrŽ 
opravclove presvedcen I o spravnostt . Zdravý úsudek, opírající se 
o znalostí opravdu široké, vedl Král ,~ spolehlivě i v hludišti -a 
chaosu, jenž připravoval . novou epochu historického badání. Bylo 
to tím snazší, protože' těžisko Králova díla je ve výkladu o jedno
tlivých zřízeních, a nikoliv o historických podmínkách jejichl vzníku 
a podstaty. 

Ruk?p~s . Králúv obsahoval výklady o pojmu starožitn'ostí, o pů
vodu a Jmenu obyvatelstva, o občanství a stupních jeho o stavech 
magistratuře , o s ,~ nátu, o kOl"nitiích. Z př e hledu jednotlivých ma~ 
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gistratilr pak výklad o konsulatu, praetuře, quaestuře. Úplností tu 
nebylo, také ne úměrnosti v zpracování ' jednotlivých odstavců. 
Rozhodl jsem se přidati jen odstavec o aedilitě a vstupní výklad 
o pramenech a dějinách starožitflického badání. Byl to ústupek 
praktickému ú čelu knihy. jsem si vědom, že - bude pohřešován na 
př. odstavec o tribun ,3.tu plebejs\ém, censuře, vigín_ti~rexvirátu, prin
cipátu a j., ale nedoplnil jsem jich úmyslně, poněvadž jednak je 
o všech těchto institucích obšírně mluveno při všeobecném vý
kladu o magistratuře ; senátu a komitiích, jednak by se zvláštnl 
přehiedný výklad na př. o tribunátu nemohl vyhnouti právě sou
stavnému ' probrání otázky historického pllvodu tohoto zřízení, a tu 
výklad, jaký bych byl nucen podati dle nynějšího stavu badání' 
clějezpytného, nutně by se vymkl rázu, obsahu i účelu knihy 
Královy. ' 

Vážnější změnu jsem si dovolil je nom jednu, totiž v uspoř:í-' 
dání a postupu výkladů. Zpťtsob, jakým Král přednášel toto Státni 
úízení, byl mnohdy určován j.~ n dúvody čistě vnějšími: délkou 
semestru a počtem hodin, které mohl tomuto čtení -věnovati. Byly 
tedy některé odstavce značně obšírné, jiné zas jen krátké a stručně 
naznačené, jinde opět - navazovalo-li se na látku v jiném se
mestru probíranou - s ·~ tytéž pocirobnosti znova a stejně obšírně' 
opakovaly. To mělo ovšem svúj význam praktický j.en při před-, 
náškách, ale vzhledem k ~omu, že nyní šlo o vydání účelné knihy 
a nikoliv jen pouhých zápisků akad,emických, snažil jsem se co 
možná odstraniti všechny stopy těch vlivú jen vnějších a docíliti 
aspoň poměrné souměrnosti jec;lnotlivých odstavců navzáj,em. 

Stejnými důvody úč,elnosti veden položil jsem výklad ' o ob
čanském právu, jeho získání, ztrátě a stupních před výklad o fa
milia, gens, Iib.eri, servi, patroni, c1ientes atd., kteréžto věci pří
mého neb aspoií plného rázu v.-~řejnoprávného nemají, vysvětlujíce 
pouze a lépe objas!íujíc,~ základn í pojem občanství. 

Ponechal js,em tyto výklady v ' nezmenšeném rozsahu, protože 
i leckde jinde přidány jsou poznámky o věcech kultovních a kul
turně-historických ', jež se zaříze n ími veřejnými jsou v souvislosti. 
Vúbec pak výklady Královy vyznačují s,e tím, že vyhýbá se hle
diskům příliš jednostranným a podává s tar o žit n o s t i v pravém 
toho slova smyslu . 

Co se týče cit o v á n í, tu budiž zdůrazněno, že v prvé řadě 
čerpány jsou doklady z p r a m ,e n ú a n ti c ký ch. Citáty Královy 
byly vesměs, srovnány, upraveny, místy doplněny neb vhodnějšími 
nahrazen y. Uprava týkala se především auktorů, kteří jsou nyní nově 
a ve změněné úpravě vydáni, hlavně je to f es t u s, jenž převeden 
na vydání Lindsayovo (Lipsko, Teubner 1912), a nápis'lt, jež cito
vány dle Corpus lnscriptionum Latinarum (C I L), výj imečně také 
dle dobrého výboru o,essauova. ' ' 

Práce moderní uváděny jsou způsoben1 tím, že v textu hovo
řeno o jednotlivých názorech pouze tam, kde skutečně mají vý-
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znam, totiž při řešení jednotlivých problémů, nebo kde podávaj í 
nějaký výklad nový., k němuž nutno zaujmouti stanovisko . V po
známkách neb na konci odstavců pak připojována je další litera
tura speciální, z,~j ména novější. Pojednán í dnes nepotřebná 11.eb 
zastaralá uv .1děna nejsou, spíše hleděno publikací nejnovějších. 
V této věci měl jsem dobrý základ v Krá lových s ,~znamech a pří
piscích , ostatek js,em se snažil doplniti , aspoň v pozn.1mkách, ze
jména za. svého pob ytu římského. J s em si ovšem vědom, že i tak 
leccos ušlo, ' co b y mělo býti zaznamenáno, ale vina toho spočív,i 
do značné míry na nedávných a nynějších poměrech. Ony také to 
jsou, jež zn,emožnily soustavné zapracování literatury s lo vanské . 

V b i b I i o g r a f i c k é m s o u P i s e na začátku knih y s,ezna
menány jsou nejd :il ležitější publikace kni žní o římských starozit
nostech a dějinách b ,~z ohledu na stanovisko auktorovo, ted y věci 

uej,en přímo starožitnické, ' nýbrž i práv nické a historické. Knize 
pak jsou přidány rejstřík y, jimiž m á se umo žniti co nejpraktič
tější její užívání. První re jstřík je věc n Ý a obsahuje všechny od
hornépojmy, o nichž se v kniz,~ vykládá, ať obšírně či jen mimo
.rhodem. C ruhý rejstřík obsahuj e v I a st n í j m é n a osobní či 
mís tní, třetí pak z á k Oh y , kte ré se v knize připomínají. Ke jmé
núm osobním budiž připomenuto , ž,e jsou zařazena dle nomen 
gentil,e, jména CÍsařů však Augustem počínaje dle běžného ozna
čení jmén ,~m jedním. Za to jsou pak plná jména významnťiších 
císařú až do Diokleciána s,eznamen.1na zvlášť na konci jmen;lého 
rej stř íku. V závoroe za bě žným jménem císařovým je jeho jméno 
p lIvodn í. Číslo za cog nominem značí rok, kd y bylo přijato. Na 
konec jména připoj ,e n je letopočet vlády. Zákony dochované jmé 
nem n avrhovat,elovým zařazeny jsou dle tohoto jména, zákony do
chované anonymně dle hlavního pojmu obsahovelO. 

Knihou Královou pod,1vá J ed nota ze .iména české a slovanské' 
vei"ejnosti nový svazek svých vědeckých publikací , z nichž o řadě 
jiných se ji ž t aké pracuj,e. Přála b y si, aby po této knize sáhl 
ne j,en ten , jemu ž studium antiky je cílem, .!!ýbrž vLlbec ka ždý, kdo 
jakko li\' se zajímá o v ,~řejný státní život. Ustav a římská poskytuj e 
tu velic,e za j ímavý obraz vývoje a projevu j=dnotlivých činitelů 
a složek, jež tvo ř í st.1t. 

Akadem ickému se nátu Karlovy uni\' ers ity přísluší dík za dovo
len í, aby tato přednáška akad=mická směla vyjíti tiskem . Rodině 
professo ra Krále pak budiž vzdán dík za laskavé poskytnutí rukopisu. 

V Praze, v dubnu 1921. 

VLADIM1R GROH. 
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§ t. Úvod. 

Jako v historii vůbec, tak i v bádání starožitnickém shrnujem.e .. 
do pojmu "prameny « nejen dokumenty přímé, nýbrž' i starověká ' 
zpracování více méně souborná. . 

Dokumenty vlastní, to jest zákony a usnesení senátu, smlquvy, 
nařízení a zápisy o výkonech jednotlivých magistrátů a pod., ri14m,e 
pak zachovány bud' m o n ume n tál n ě, napsané na' deskách mra- . 
morových, bronzových (někdy svědčí o nich i mince), anebo jsou 
tyto dokumenty cit o v á n y v dílech starověkých historiků, řečníků, 
právníků, grammatiklt, starožitníků. Tu ovšem jejich přesnost je 
velmi nestejná, protože bud uváděny byly v souvislosti nahodilé, 
anebo - byl-Ii výklad soustavnější, jako třeba u historiků - byly . 
velmi zřídka citovány přímo; pravidelně byly přejímány už ze ' 
zpracování jiných.1) . ' . 

Ale ani tak nelze ' říci, že by bylo zachováno všechno; právě 
naopak nutno doznati, že zejména ústavní zřízení římské je oborem, 
kde kusost pramenů nastavěla mnoho problémů, z nichŽ jen o· málo
kterých lze říci, že by byly aspoň pravděpodobně l·ešeny. Zvláště 
nejstarší období římského státního života velmi trpí naprostým ne
dostatkem přímých a spolehlivých pramenů, a vlastně možno říci, 
že teprv nejposlednější desítiletí republiky a doba císařská posky
tují nám tu pevnější pltdy. Svědčí o tom výmluvně na př .. i uspo
řádání sbírky CIL, v níž všechny nápisy republikánské až do smrti 
Caesarovy jsou shrnuty do jediného svazku prvního, kcležto o císař
ství je zachováno nápisú tolik, že jdou v jednotlivých krajích, dle 
nichž jsou další svazky rozděleny, až do desettisíců. Ale i tak' zů-
stává v našich pramenech mnoho mezeí. _ :. 

Ani c'o se týká starověkých zpracování pramenů, nejsme na tom 
o mn'oho lépe. Bylo totiž i k němu přikročeno poměrně ~elmi pozdě, 
takže historie zajímavých a důležitých období vzrůstu Ríma psána 
byla až značně ex post, nad to pak původní básnická zpracování, 
řecké vlivy na vznik nejstaršf římské literatury umělé a celkový 
názor římský na historii a užívání pramenů p~i jejím spisov~ní" 

1) Názornou toho ukázkou jsou na př. sbírky pramenů římského práva, 
iako Girardovy Textcs du droit Romain, anebo Brunnsovy-GradenwitzovyFontes 
luris Romani antiqui. . 

Josef Král: Státní zřízení římské. 1 



nijak nezaručovaly věcné spolehlivosti annalistických pramenů. Velmi 
mnoho působil moment politický, všeobecný i časově- strannický. 
Do dob a útvarů nejstarších proILítáno bylo ze současnosti mnoho 
zásad a zřízení buď vůbec nesprávně, nebo aspoň příliš zabarveně. 
Ale ani těchto původních annalistických záznamů nemáme, rychlým 
vzrůstem literárních požada vků a nových stanovisk brzy přestaly 
býti knihami čtenými . a užívanými, a z jejich materiálu, všelijak 
kombinovaného, vznikla annalistika nová, mladší, z níž pozoru
hodné zbytky se zachovaly. 

Je to z římských pramenů především Livius, z řeckých Oiony-
sios Halikarnasský a Diodor Sicilský. . . 

Zpracová ní historická jsou, -hlavní.l11 pral11enem i pro staro
žitnosti; historik Polybios pak je nejstarší z očitých svědků, jehož 
zprávy jsou dochovány; arci jeho t stanovisko je politická theorie , 
jejíž sestrojení je spíše filosofické než pr~vpické. Právnictví dokonce 
i odborně bylo u Římanů pěstěno dříve, než nauka o ústavě a staro
žitnostech státních; ta vyskytla se teprv, když v sedmém století 
římského počtu, koncem ll. stol. př. Kr., ústavní boje rozvířily pro
blém oprávněnosti a působnosti senátu, komitif, jednotlivých magi
stratur, a když h1edána 'byla odpověď na otázku, co který čin i te l 
ústavní je oprávněn konati, a proč. 

Od pr~ních monografií doby Grakchovské 2) se literatura staro
žitnická u Rímanů rychle mn0žila a zdokonalovala, takže za ne
mnoho desítiletí dospělo antiquářské bádání římské svého vrcholu 
a rozkvětu v M. Terenti u Va r r o n o v i z Reaty (116-25). Za CÍ
sařství nebylo z politických důvodů právě vhodno odborně bádati 
o ústavě původem republikánské, a také změněné· poměry veřejné 
správy více přály zas čistě právnické vědě) jež majíc stále více 
pěstitelů, znenáhla připravovala onu konečnou podobu římského 
práva, v níž se stalo základem všech dalších soustav právních až 
po naše· dny. A tak starožitnický materiál v této době zas se roz
tříštil k historikům, právníkům a zejména grammatikům a excerptá
torům, jejichž rozptýlené údaje musejí nám dnes nahrazovati neod
chovaná soustavná qíla republikánská. Kromě InstituCÍ právn íka' 
Gaia (II. stol. po Kr.) a sbírek pozdějších, zejména Justinianových , 
čerpáme mnoho z Tacita, Velleia Patercula, Cassia Oiona, tak lV . 

Scriptores historiae Augustae, pak z Plinia staršího, Plutarcha, 
Aula Gellia, Festova slovníku . . 

Z památek, z nichž čerpali římští spisovatelé své vědomosti 
starožitnické, a jež - buď přímo (pokud jsou dochovány) či nepřímo 
- jsou -pramenem našeho poznání i dnes, patří jedny do skupiny 
památek veřejných, druhé soukromých. Do skupiny první kladem~ 
zákony, senatuskonsulta, magistrátní edikty, smlouvy, dedikace, kront
kářské záznamy (annales), seznamy úřednické a kalendáře s věc-

2) Libri ~agistratt;1um- C. Sempronia Tuditana a De potestatibus M. lunja 
Gracchana. . 
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nými dodatky (fasti), zápisy ,kněž~,kýc~ ~ollegi,í (libri.' c?~~entari} , 
acta) atd. Do skupiny druhe patn. ze)me~a ,,~ahrob~l( nap~~y -a .na
oisy na sochách (elogia, indices, tltU\J)" dulezlté zvla:ltě pn vymkJ
:'cích zastavatelích úřadů, pak pohřební chvalořeči (Iaudationes 
~lunebres). Význam obou těchto ~kupin j~ ~ro badá~í o .. st~tním 
zřízení římském stejný, jako pamatek archlvnlch pro htstofll vubec. 

Když ra~ový úpadek přímýcl2,!10~ite~ů ~ntick,é kultu.ry, .p.~;cho~ 
nových, barbarský.ch kmenů a rozslre~1 kresfans!~1 ~a:azll0.J~JI ?alsl 
organický vývoj, upadlo s jiným s~udle,m samozľ.eJme I .badam hlStO,
rické a starožitnické. Jedině pro nas vyznamna Je tu čmnost .slovnl
kářů a excerptatorů, jimž přísluší vděk za .. to,. že u~hovalt 1ecc~ 
z antické odborné literatury, co nedošlo milostI v OČlch souca~ne 
církevní vědy, a nejsouc v klášteřích opiso váno se vůbec ztrattl.o. 

Obrat přivodil až věk humanismu. Oživlý záje~ o klassick.é 
auktory, zprvu ovšem jen latinské, vyvolal m~oh? s~Ir~k r?zn:a~l
tých výpisků, posbíraných z různýc~ pramenu. !lterarOlc~ t na~ls: 
nýcl1. To však byly jen jakési snušky mateflal~ velmI nestejne 
spolehlivosti a úpln~sti. .Kritičn?st!. a ?oustavno~h by bylo mar~~ 
u nich hledati, ale prece JSou dulezlty Jako ~prvOl pok~sy .o sebram 
a později i zpracování starožitností~ Lze tu ~npome.l~o~.t1 ~ t o van n a 
B o cca c c i a (1313 -1375) jehož cetné sblrky 'snasejl l~tku ~ytho
logickou, zeměpisnou i historickou. ~ále .učené~o Fl a v I a Bl o. n d a 
(1388-1463), kterého možno ,,~ova~ovatt pro)eho e.ncyklopedle z~ 
vlastního zakladatele studia o nmskych starožItnostech, archaeologll 
a chorografii. Litovati dlužno, že zkáze propadly obšírné a důkladné 
zápisky Řeka Kyriaka Pizzicolliho (1391 - asi 1450). Jako 
jemu přísluší zásluha, že poznal a zdílrazn.i1 cenu náp~sů, tak zas 
razil cestu v jiném 'pomocném oboru, tOÍ1ž metrologll, ~ranc~ul 
Vilém Budé (1467-1540) svým spisem De asse et partJbus el11S 
(1514). Jeho krajan Josef Justus Scaliger (1540-1609) získal si 
zas v oboru starožitnickém velkých zásluh sV}'mi pracemi chronolo
gickými, jež se ':,yz.načují ge.niál~osti patr~ou n~ všech .teh~, díl~ch: 
Byl i horlivým pestttelem eplgrafle. Vyznacné mlsto zauJlmap svyml 
monoO'rafiemi o římském válečnictví, vojenství, peněžnictví; hrách 
a div~dlech a j. Claude de S a u m a i s e (Salmasius, 1588-1653) 
a Justus Lip s i u s (1547-1606). Připo'11enutí zasluhuje i palaeograf 
a archaeolog Bernard de M Q n tf a u c on (1655-1741), jakož 
i mnohostranný Jan de Me u r s (1579--1639), 

Množství a roztříštěnost zpracování monografických vyvolalo 
časem potřebu nějakého souborného díla, v němž aspoň by látka 
dosud nas'třádaná byla spojena, byť i- ne soustavně zpraco
vána. První toho pokus učinil už v XVI. století Jan R o ssfe ~ d 
(Rosinus) svou knihou Antiquitatum Romanarum corpu~ absoluhs: 
simum (Basilej 1583), později často znova vydávanou. -Avšak vlastm 
období souborného sběratelství nastalo až o století pozděj"i. a pro
jevilo se · oblíbenou forrnou slovníkářskou. Začal Jaň Jiří G r a f e 

3 



(Graevius, 1632-1703), svým Thesaurus antiqu itatum Romanarum 
(12 sv. v Utrechtu 1694 -99), k němuž se řadil Thesaurus antiqui
tatum et historiarum . Italiae, dokončený Petrem Br u man n e m st. 
(1725). K těmto slovníkům přistoupily. brzo jiné) jako Novus tbe
saurus antiquitatum Romanarum (3 sv., La Haye 1716-19) od 
S a II e n g r i a, a Pol e n o va Supplementa utriusque thesauri (5 sv . 
v Benátkách 1730-40). 

Uvedená díla l ) souborná mají v historii starožitnického badání 
místo důležité právě svou snahou podati obraz co možná úplný. 
Už to bylo značným pokrokem proti práci jen monografické, jež 
dotud převládala, avšak zbývalo učiniti ještě krok další, jímž teprv 
mělo veškero badání nabýti ceny a významu, totiž bylo potřebí 
dbáti při práci nálež;t~ k rit i k y, oceniti a . roztříditi nasbírané 
zprávy a zaujmouti stanovisko k pramenům a zpracováním staro
věkým. To je úkol ohromný, ale jeho řešení je zásadní důležitosti. 
Patří k nejvážnějším problémitm starověké historie, a vlastně ani 
dosud úplně rozřešen není. Netýká se ovšem všech období římské 
historie stejnou merou a stejným způsobem, pročež nutno dobře roz-
lišovati,' za jakých poměrů a okolností zprávy o té které dobe 
vznikly a se dochovaly~ Nad to plk ukázala se časem potřeba od
borného řešení otázek hospodářských a sociálních, založeného na 
znalosti theorie těchto nauk. Samozřejmě ovšem měřítka kritická, 
jichž se užívalo, teprv časem rostla a se komplik0vala, omezujíce 
se s počátku jén na . zkoumá ní ' hodnověrnosti zachovaných zpráv , 

První, kdo na prab II nové doby vstoupil · na tuto obtížnou, 
ale nezbytnou cestu, byl Jakub Vo o rb r o e k, známější jménem 
Peri zo nj u s (1652 -1715). jeho Animadversiones historicae (1685 
ponejprv) vyslovily pochybnost o správnosti a \pravdě toho,' co vy
práví Livius, zejména o staré době. Perizonius si uvědomil, že 
požárem Rfma za gallského vpádu zničeny byly i nečetné jinak 
dokumenty veřejné doby předchozí; . a proto tedy že není možno, 
aby zachované údaje spočívaly n} dokladech přímých, nýbrž že je 
pravděpodobno, že do Livia přešly ohlasy starých hrdinských zpěvů. 
Perizonius ovšem nezůstal se svou kritikou starého podání osa
moce n, stejnou cestou skepse jako on ubírali se i jiní, ale zvlášť 
významný byl Louis de B e a u f o rt (t 1795) svou Dissertation sur 
I'incertitude des cinq' premiers siecles de 'Ia Répub1ique romaine (1738). 
Kdežto však Perizoniús zůstal na kritice negativní, ukázav nemož
nost víry v dochované podání, pokročil Beaufort dále a snažil se 
i sestaviti obraz dějin a z řízení římského státu dle materiálu kriticky 
rozebraného a ověřeného . Učinil to obšírným svým spisem Histoire 
de la République Romaine ou Pian général de l' ancien gouverne
ment de Rome (pJnejprv v Haagu 1766) . Toto dílo, nepráve'm 
zapomínané a podceňované tvoří vlastně začátek doby moderního 

1) a vůbec všechný ostatní příručky starožitnické XVJII. stol. Jo . nichž 
v. na př . Willem sej Droít -public XXXVII.). 
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badání synthetického. ' Beaufortovi přísluší velký pqdí1 z~s,luhy a 
'ni jíž si nová doba navykla zahrnovati Niebuhra. Velmi mno~o 

u~~fedků k nimž došel Beaufort, přejal od něho N.iebuhr a N~e ~ 
~~hrový~ jménem se dnes tradují. Bylo by spravedltvo, aby dnesl11 
práce více si všímaly Beauforta. , v' v' _ 

Bartold Jiří Ni e bu h r (1776 - 1831), Dan r~dem, Prusa~ ZIVO
tem a smýšlením, proslul zejména" svými ~omlsch~ Ge~cblc;.hte,~) 

"lými z přednášek na nově zalozené berlmské unIversitě. Uz~a
vz~s I da'rnost nej'starších římských dějin a nedostatečnost tradIce, 
vale egen . . d· ť 'mi ale okusil se o jejich rekonstrukci hypothesaml ~!ce . uv Ipn~ , 
~ i koliv všude stejn~ pravděpodobný~i., Jef:o Dě]ll)y (1 ostatm akade: 

. k' čtení vydaná) měla neobyčejny vlIv na badatele so~časne 
~~o:olení příštích. Zat l ačila zcela dilo Bea 'Jfo~~ovo, ~ čemuz bez
pochyby značně přispěla i ta (kolnost, že po tn čtvrtlv~y XIX. sto.1. 
byly římské starožitnosti a dějiny pěstěny velkou větstnou NěmCI: 

v, tl 
Neutěšený obraz o skrovnosti toho, ~č lze. se ~sk utk ~ opn t 

v dějiná:h římských, zejména doby stare,. zpus~bll .. nov~ .?bra 
v methodě pracovní. Víra byla .upř~na !radl~ntm uda]um .~lste ?ě
jinným naproti tomu ale se SOUdIlo, ze vIce duvěry zasluhuJI zprav~ 
o ústa~ě, veřejných zřízeních, kultu a soukromém ~ivo.tě.,. pon.ěva~z 
nepřetržité organické jejich trvání umožnilo, aby zpr~vy j.ejlc,h hlsto~l.e 
se týkající neporušeně dochovaly se až do dob ~Istúnckyc~ . Sln
telem a zastáncem toho pojetí byl předně J. R II b 1.11 o svyml Unter
sllchungen liber romische Verfassung undGesc hlchte (1839), "pa~ 
W. A. B e c ker, jenž s joachimem Ma r q u ar d tem vyd~l ob~irne 
a soustavné ~pracování římského zřízení státního, ~ta:ožltnostt sa
králních, soukromých i topografie Handbuch der r?~lls~he~ t:lter-
thlimer (1843 -1867). Cenným pokrokem by.ly tro]dllne Roml~~he 
A1terthlimn (1855-1871), jež sestavil Ludwig Lan g e. Y. ~{f~tIce 
.pramenů byl sice i on Rubinovcel~, a tak"é nelze. sChV~!Jtl .J~?o 
základní these, že stát 'IZnikl z rodmy, ponevadž duslednym ]e]lm 
prováděnim se dojde k nepřijatelným výk!.adům o ~o~s.ta.tě ně
kterých základních íunkcí ústavních, ale ]ma~ lze ]e~tě I dnes 
s prospěchem užívati Lango'va díla, hlavně ovsem v častech po
pisných a týkajících se pozdějších dob. 

Niebuhrovým epigonem byl A. S c h we g I e r (~omische ge: 
schichte, 1853-1858), a do jisté ' míry i K. yv. ~ 1 t} s ~ h, )enz 
pokusil se o nové kri-tick~ hodn0c~,,[~í prar:nenu a ]ehoz prace ]S?~ 
přímým přechodem k nejmohutrlějSlmu ' Zj~VU němec.~e~o badant 
starožitnickébo k Theodoru Mo mm sen o v I. Jeho Romtsche Ge
schichte (1854 -1856), nehledíme-li k příliš subjekti~nímu. :~a
barvení, ukázaly už stanovisko Mommsenovo k pran:~num a jejIch 
poměru k zobrazení dějinnému. Přímé do~lad'y, k;ltlck~ ~hodno,,~ 
cenná podání, závěry .získané postupem zpetnych ,usudku, JSou tn 

J) O třech svazcích 1811, 1812, 1832, přetiskovány i později. 
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složk'y, jež,,,,Mom~sen rozlišuje, čt dle toho, 'jak která z nich pře
vláda, utvarf se u!oh~ badatelova. Ale ještě více, než historikem, 
byl ~oI?msen pravnlkem, a tento jeho ~klon se zřetelně obrátí 
v pOjetl. a so~stavném zpracování římských ústavních zřízení. 
Pr??rav }ed.nothvé státně a právně zajímavé zjevy a problémy ve 
s~yc~ Ro TIlsche Fo.rschunge~ (l 1864, II 1879), aby všestranným 
p::my~ ",~ozbo!em zlskal z llIch samých zásadní pojmy právních 
zr~ze?t nmskych, vybudoval na tomto základě svou sy5tematiku 
RO~Isches St~atsrecl1t (1871-1887).1) S ohromnou pílí a podpo
rovan SVOll sťastnou divinační a kombinační vlohou stvořil tu 
Momms;n dílo, je~ dlouho ještě Svou obšírností a důkladností bude 
nepostrad~telnou ~říručkou při každé práci o římské ústavě. Není 
o~sem am toto dllo bez nedostatků. Nehledí me-Ii k jeho stano
VIS~U ~ at1l1a!istic~é tr~dici, jež přes svoji kritičnost a poměrný 
radIkalIsmus)e prece. Ještě velmi konservativní, jak další badání 
ne~porně ukaz~}~~ trpl M0mmsenova konstrukce římské ústa vy ve 
s~em celku pn!lsnou theoretičností; ve snaze, aby obraz ílstavy 
ztl~tal SO m9žn~ bez mezer, uchyluje se velmi často k analogii, 
~et~?de zpetnych so~dů a hlavně k pravidelnému a až do nej
m~ns~ch podrobností jdoucímu rozvádění všeobecných a zásadních 
pOjmu a ~by~ejů, o j:ji~hž existenci nabyl jistoty z dokladů přímých 
neb zaruceneho podan\. Mommsenovy Starožitnosti j )ou v pravém 
slo~a smyslu .~ o n str u k c í. Často není sice pochyby, že .V\:ommsen 
spravně ;rYCltll a doplnil ledaco, o čem prameny nepodávají 
dost~tečn~ho poučení, ale na druhé straně nezřídka II něho pře
~láda vy~la~ uměle právnicky sestrojený, bez zřetele na to, 
ze theo!etIcka možllost něčeho neznamená ještě, že tomu také 
skutečn.e ,tak bylo .. Krom toho nesmí se pouštěti se zřetele, že často 
r~zma~lte ok?Ino~h ~olitické mocně působí na praktické provádění 
~~konu. To le ?uležtto míti na mysli zejména při řím~ký('h staro
zl!noste~h st~tmc~, kde velmi mnohočerpárne nikoliv ze soustav- ' 
nyc.h ~y~lad~ o :a.kone~.h a ústavě, nýbrž ze zmínek příležitostných , 
v mc~z pomerne ,Jen z~ldka se k připomínkám o faktech připojuje 
poznamka o spravnostt neb přípustnosti jejich. 

Přes t~, ž; M?mmSe!lOV? dílo mělo nesporně význam epochální 
a s~~lo se", jakymsl věcnym 1 formálním vzorem mnohých badatelů 
dalslc~, prece některými stránkami svého pojetí a způsobu práce 
vz~~!dtlo nes,ouh!~s. Tak Arn. Her z o g stavěl se mnohem skepti
čtěJI a. ?dmlt!lvejl;", než ,Mommsen, k starověkým zprávám, a byl 
v}om jestě predshzen Danem J. N. Ma d v i g e tn, jenž jednak velmi 
presn~ vyt.kI rozsah našich positivních vědomostí o římské ústavě 
a sp~avě, ]ed~ak se pokusil o několik samostatných vý'kladů (f zá
sadnlch) protI Mommsen )vi. Nedbal však dosti výsledků badání 

. . 1) S~aatsľech~ t.voří tři díly v Handbuch der Staatsaltertumer, vzniklém 
u~lnYI:~ prepraco~anlm Handbuchu Beckerova-Marquardtova. Nového zpraco
vanl ucasfnJ! se I Marquardt (a jiní) dílem IV.-VI! . 
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epigrafických i jiných, a proto jed:lOtlivé části jeho díla jsou' velmi 
rllzné ceny. ' 

Zvláštr.ího připomenutí zasluhují v tomto období dvě příručky 
francouzské, cenné hlavně i dobrým probráním ústavy po Diokle
ciánovi, t. zv. dominátu či monarchie. Jedna z nich je Le droit public 
romain oj belgického právníka P. W i II e m s e/) auktora rozsáhlé 
a důležité monografie o římském ~enátu, druhá pochází od francouz
ského politika J. B. M i s P. o ~ 1.; t a, Les inst~tutións politiq~es ~e~ 
Romains.2) Obě knihy pnnáseJI leckde nove a samostatne pOjetl 
a řešení problémll. . ' . . 

Nové nálezy archaeologické, rostoucí skepse vúči postačitel-
nosti dosavadní kritiky pramenů, nová hlediska politická, hospodář
ská a sociální přivodily koncem minulého století radikální převrat. 

Obraz vnějších i vnitřních dějin římských, jak hu do té doby 
badání i nejkritičtější mohlo podati, neuspokojoval.. Marně hledána 
v něm odpověď na mnoho otázek, jež klade hlubší pojetí historické, 
a neúprosně důsledná kritika římského podá1í ukázala ohromnou 
nespolehlivost téměř všeho, co o době až po IV. stol. se tradovalo. 
Podniknuta byla tedy nová, velká revise vešk~rého starého po~ání. 

Je to zatím poslední období dějinně-stárožitnického studia a 
přirozeně nelze d-osi1d podati přesného jeho přehledu. Nejbystřej~í 
a nejdúslednější hlavou tohoto nového směru je E. P a i s, jehož 
dílo je novým mezníkem, stejně významným jako byly práce 
Mommsenovy. Knihy G. de S a n cti s jsou sice neoby~ejně pilné a 
bohaté materiálem, nemají však ani samostatného am důsl edného 
historického poietí. J. Belo c h je velký talent historický, avšak 
poněkud dobrodružný v hypothesách, a nad to rád pracuje s ne
úplným materiálem. Ed. Me y e r, B. Ni es e a W. S o I t a: u jsou 
zástupci mírnějšího směru, jenž by rád prostředkoval mezi tradicí 
a důslednou kritikou, stejně Francouz G. B I och. - K. J. N e u
m a n n a A. Pi g a n i o l ' jsou ve vědě romantiky. Dobré jsou 
práce od A. R o sen ber g a, jenž si všímá i všech italických 
kmenů. 

Ke konci nutno přip-omenouti, že římské ústavni zřízení bylo 
také předmětem úvah politicko·filosofických, při nichž nebylo dbáno 
řešení jednotlivých podrobností, nýbrž uvažováno o povšechném 
jeho rázu 'a vývoji s hlediska více méně theoret,ického a všeobec
ného, a ovšem účel těchto úvah nezřídka pÚGobil na spisovatelovo 
stanovisko. I ze starověkt:t máme pojednání tohoto rázu, tak Cicero
nův spis de re pubHca, jenž dle řeckých vzorů se snaží podati 
theorii státu; psychologické stránky státního života se na mnohých 
místech dotýká Tacitův Dialoglls de oratoribus i velké jeho spisy 
historické. Hlavní práce tohoto směru však ' přinesla až doba nová. 

1) Nyní 7. vydání, jež upravil jeho syn joseph Willems, . v Louvainu 1910. 
2) Od Mispouleta pocházejí také Etudes d'institutioos romaines! Paříž 
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V popředí stoj~ .tu ~.Iavná troj.ice ~achiavelli-Montesquieu'
q ~ b bon. P?lIhk, fll~~~f a hlst?nk, každý svým způsobem poku
SlIt se dostaft od vne]š!ch projevů k jádru a vystihnouti vnitřn 
hybné síly duc~a náro~a a s~átu řím~kého.l) Byť i v jednotlivostech 
leckde, z~staral~, podrzel~ SI tat~ dlla podnes význam svými vše
obecnY~1 hledIsky a myslenkovym pojetím. Totéž pla'tí i o pro
slu}é .knI~.~ F ~ st e I? d e ~? u,,1 a n g e s, La cité antique. 2) Řím
~kyml .d~JJna.m.l. se ~Iceo speclalne nezabýval, ale mnoho pozornosti 
]ednothvym JejIch zJevum věnoval geniální Giovanni Battista Vi o 
(1668-1744), zejména ve svých Princip! di una scienza nuova Nea-

. pol; 1725, přepracování 1730). ' 

§ 2. Pojem starožitností. 

, Starožitnosti (óntiquitates) jsou souborný výklad o zřízeních 
pravních, o mravech a obyčejích národa některého v dobách m i II u
! ý C h,. O~tud ."a n ti 9 u ,i t ~,t e S'l. Mají úkol vytýčený minulostí 
Jako hlstone. Vidno, že stykaJI se těsně s historií která také o dávno
věk,ost.i zprávu dává. Ale dějepis vykládá postupně o činech, jimiž 
proJevJ.I se ~uch toho neb onoho národa jak na poli válečném, tak 
na poll spravy občanské a vzdělanosti národní, Starožitnosti však 
hled! k !:valýu: v~sledkÍ1m. té~o činnosti, k mravnim i právním po
f!1ěrum,,~mn?stl naro~a vzm~Iym, hledi vyložiti systematicky i gene
tIcky zrlZ~~1 a po~~ry v žlv~tě, soukromém i zvyky a poměry a 
mravy v zlvo!ě v.ere!~.ém" vzmkle ... za podmínek přírodních (půdy 
ap.), k?lturmc? ! dejmnyci1. Kde~to, tedy historie' je věda výprav
na, v ,mž vypr~~l se,. kter~k! za j~k~ch podmínek, proč, kdy a co 
se udalo, starozltnostl hledl zjednatt prehled zřízení státního i mra vů 
soukromých, tedy jsou více věda popisná. Ovšem obé je těsně spo
jeno, starožitnosti spočívají na základě historie. 

!, So~kromý výk,lad o. mravech, zvycích a poměrech každo
denmho žIvota rodmného I společenského jsou starožitnosti 

- s.o u k r,~ m ~ a děj in y k u I tur n í. Pojednávají též o poměrech 
h05podarskych, o vlastnostech a charakteru národním - mos. 
Zvyk ~roměnil se v právo snahou individua po zajištění samo
statnostI, ač ne ~eobmezené = m o S m ~ i o rum, zvykové právo. 

2. Zvy~ ustalený a pro každého závazný (zákonem), stává se 
p r á v e m (I u s). To dělí se na dvě skupiny: 

. . 1) Niccoló M~~h~avelli, Disc.?rsi sopra la prima de ca di Tito Livio, po
neJprv r. 1531 v R1ml! a Florencll, Charles Montesquieu, Considérations sur 
les causes de)a grandeur .des Ro~ains et de leur décadence, ponejprv 1734 
v Amsterodamu. Edward GIbbon, Hlstory of the decline and falI of the Roman 
Empire, ponejprv 1776-88 v Londýně. 

2) Ponejprv 1804 v Paříži, 2. 1910 vyšlo 21. vydání. 
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aj ius p ubl i cu m, t. j, soubor práv státu k občanům a práv-
ních poměrů občanů k státu, a , 

b) ius privatum, jež obsahuje práva a právnt poměry osob 
ve státě žijících k sobě vespolek. Právn'í~h p~měrů ob~ana ~ o~čanu 
týká se ius c i v i I e, kdežto ius gen t I U m ,~ymezuJe pravnt po
měry peregrinů V. státě žijících k sobě navzajem neb k. občanu~. 
Pro peregriny neplatilo ius civile, proto praeto.r ~eregn .n~s must~ 
soudit dle právních zásad v každém člověku vzmklych, dle J~kéhosl 
přirozeného právntho citu, "šem lidem společného, a dle sv~ho do
brého zdání. Jest tedyius gentium jakési právo ' p!irozené,. l~S na,
turae, s kterým se i mísí. Není to tedy naše pravlJ me~J~aro,dm . 

3. Rímané, tak jako jiní národové, přinesli si z prayla~tJ nab~· 
. ženské představy a báje. Výklad o tom, p~~ří, do myt?olog~e. S n~
boženstvím však spojeny byly zvyky tyka]lCI se ctěm bohu, zakla
dající se na předvěkých tradidch, jež staly se pak. nedotknutel~~~ 
normou, jak počínati si vzhledem k božstvu, co j~st ~olno v,člllt!t 
a co ne (fas - nefas 1

). Soubor těchto zvykem ustalenych znzenl, 
týkajících se dovolenéi1o a pří~ust?ého ... projev~vání nábo~ens~éh? 
smýšlení, §oubor forem, jak Uctlv~tl. mozno ~ treba byt,osÍl bozske, 
nazývali Rímané neprávem proh !Us pubhcum a pnvatum také 
ius divinum. 2) 

Celé starožitnosti zakládají se na mas, jas, žus, (tři pojníy po-
tencované) a dělí se tedy na: 

1. soukromé; 
2. s a krá 1 ní (náboženské): o formách, v jakých Ul tíyati b9~

stvo o době mrstě a osobách k tomu ' nutných (slavnosti, knězl); 
'3. stá { ní: o a) úst a v ě, (obyvatelstvu státu, jeho rozd,e

lenf, o magistratuře, o senátu a komitiich), ' b) spr á v ě, (státní, 
soudní, finanční, vojenské). 

§ 3; Methoda 
výkladu o římském státním zřízení může býti dvojí, buď h i. st 0-

r i c k á, jak se totiž ústava znen~hla vy~~jela: ane?? ,~y st e mat ~ ,c k á~ 
pojednávající o každém jednothvém znzenl zvlastt. Obě ma]l . své 
výhody 'i nevýhody, prvá podávajíc přehled vývoje ú,stavniho tvoř~ 
vlastně jen část dějin a ztěžuje soustavné sledov~,n.lv a pO,~}10pem 
organismu jednotlivých zřízení, dru~á naop·ak zas, pnlls roz~lJl o~r~z . 
celku. Spojení obou method (na pro u Langa) vyklad dostl ztězuJ~~ 
poněvadž nutí k opakování mnohých věcí. Také se nedoporučuJe 

1) Fas = zřízení spočívající bezprostředně na přikázáni božím, nefas = 
jeho opak. . ž RV kO . . • s 

~) Bylo v těsnějším spojení se státní spravou ne u e u; srv. augule , . 
auspicia a pod. 
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děliti od samostatných skupin jednotlivá období, zvláště ne repu
bliku a prin,cipát, p03ěvadž ústava římská je plynulým vývojem 
od doby kralovské az do konce III. stol. po Kr., kdy teprv Diokle
cián postavil úplně nové základy zřízení říšského. 

V této' knize bude dbáno především přehledu systematického, 
a uvnitř výkladu o jednotlivých · zřízeních bude podán přehled 
historický. 

§ 4. ~ímané a Italie. 
O původu Římanů zjednává jasno především jejich řeč a ně

které znaky národopisné, poněvedž tradice je velmi silně zkalena 
vlivy cizími, zejména feckými. Rím historický byl město latinské, . 
a tomuto kmeni patřilo jeho obyvatelstvo, ačkoli je nutno uznati , 
že byly v něm přimíšeny i živly jiné. To souvisI s poloflOU území 
římského, jež se st~lo už od dob praehistorických styčným místem 
rozmanitých kmenů, jichž části a zbytky byly různou měrou absor
bováQY obyvatelstvem kcnečně převládlým. Za dob historických 
byli Ríman~ pod přírhým kulturním vlivem hlavně dvou národů: 
Etrusků a Reků. Etru~kové na ně působili v náboženství, stavitel
ství, od nich přejali Rímané i · divadlo, avšak vliv heilénský pře
vládl pak úplně) takže kromě právnictví a vojenství takřka nebylo 
oboru, kde by nebylo bývalo vice méně patrných stop hellenského 
p~sobení Od Foiničanů, K~Itů a jiných národů , s nimiž je vývoj 
hIsto rický přivedl do styku, Rímané nepřevzali téměř nic, poněvadž · 
se s nimi setkali jen příliš na krátko, a v době , kdy vlastní římská 
kult~ra ještě nebyla s to, aby značné cizí vlivy přijata, a pak okol~ 
nostl styku toho nebyly kulturní recepci příznivy. Rimané ovšem 
nezůstali na vždy nedotčeni světovými proudy kulturními. Jednak 
připojení Egypta, jednak čilé styky s východem vykonaly tu časem 
svůj úkol tím, že odtud do Říma přešlo mnoho myšlenkových 
proudů orientálských, zprvu smíšených se vzdělaností hellenistickou, 
později přímo. Tyto vlivy však týkaly se především kultů a nábo
ženství) poskytujíce překu.Itivovaným, mravně i tělesně znenáhla 
degenerujícím RímanLlm různé · způsoby praktické životní filosofie. 

Latinové spolu s kmeny umbrosabeHskými tvořili italicko u 
větev indoevrops~kou . Po stránce jazykové patří do skupiny kentu
mové, tak jako Rekové. PřišH do ltalie ze severu asi kol r. 2000 
př. Kr. , a z původních sídel v nížině pádské se znenáhla rozšířili 
na jih. Nenašli všaK půdy neosazené) již před nimi obývali ltaIii 

'různí kmenové, jichž zbytky udržely se až do doby historické. 
. Byli to Ligurové a Venetové v severní části po~oostrova, ]apygové 

·3 Messapiové v jihovýchodní. O třech kmenech posléze uvedených 
]0 

se zdá vzhledem ke skrovným památkám po nich zbylým -
že patřily k illyrské větvi, jejíž příslušníci vůbec silně pronikali 
na severní ' pobřeží italské . Vlastni obyvatelstvo měly i ostrovy 
Sardinie Korsika i Sicilie (Elymové). O jejich příslušnosti, tak jako 
II UgurŮ, není jasno; některé z nich (Korsové) bývají pokládány 
za iberské. 

Jak uvedeno, až do historické doby byli důležitým a pro Latiny 
kuiturn~ i politicky významným činitelem Etruskové (Tusci) TvQQYj 1IOV· 
Jejich původ byl pravd~r:o~obně ?eindoevr?pský, jejich.., t,azY,k p~k 
dosud vzpírá se rozlusteOl. Stejně problemem nerozresenym Je, 

. odkud a kdy přišli. . .. 
Začátkem VIII. století začíná v ltalii kolonisace řecká, jež se 

rozšířila po Sicílii a dolní Halii tak hustě, že . obyvatelstvo původní 
téměř úplně tam zaniklo. Dalšímu pronikání řecké kolonisace za
bránili jednak Etruskové (ve vlastní Italii), jednak Foiničané (na 
Sardin)i a Sicilii), kteří začali tam pronikati přibližně touž dobou 
jako Rekové . . v v. , • . ." 

ltalikové, ji mž se konečne podartlo stah se pollttckym panem 
ltahe a dáti tomuto poloostrovu své jméno,!) nebyli ovšem kmenem 
jednotným, nýbrž dělili se na tři jazykově dosti odlišné skupin~ 
La t i n ů , Um br ů a S a b e II ů (čili O s k ů), z nichž Umbrov.e 
a Oskové byli k sobě .vzájemně v bližším příbuzenství, než k Latl
riům. Každá z těchto skupin však dělila se ještě na jednotlivé menší 
kmeny-dialekticky odlišné.2) Přízni ~ou po.lohou ~ídeI~ šťastn?u shod,ou 
okolností a vrozenými vlastnostmi stal1 se htstorIcky.., vyznamnym 
či nitelem Latinové, a vlastně jen jedna část jejich - Rímané. 

Řím historický zahrnoval v sobě zbytky sídel praehistorických, 
jak o tom svědčí archaeologické nálezy, zasah~ající až do doby 
kamenné. Původní osada, z níž se pozdější Rím vyvinul, byla 
na Palatinu, ta časem pak splynula,- buď pokojně neb výbojem, 
s ostatními blízkými osadami na Quirinálu a Esqumnu. Celek měl 
jméno Roma, asi dle nejmocnější osady palatinské. Časem nastalo 
další rozšíření města. :~) 

Původně neměl Řím nijakého význačného postavení me~i lat.in
skými městy; to se zračí i v tradi-ci, jež za hlavu spolku lahnskeho 
uvádí Albu Longu. Neni důvodu nevěřiti tomuto podání, vědomí 
o původní podřízenosti Ríma bylo příliš siln ... ~v,a nedove.dla v~? za
hladiti ani velká vlastenecká tendence pOZdejSl; protov Je prtJlmala 
a zpracovávala. Dle této domácí tradice italské byl . Rím dokonce 
založen z Alby Langy, a tento motiv vpleten byl i dJ nové, po-

l ) To je asi pravděnejpodobnější výklad i",!ér.a ltalie, sry. Walde s. v. 
2) O jazykových poměrech staré Ira!ie pOJednalO. HUjer v L. F. XL, 

1913 str. 192 nn. , 
;3) Viz R-E s. v. Rom, ll. řada I polosv. sl. 1008 n., r. 191~ (P. Gsaf

funder\ a Lad. Brtnického článek "Různá mínění o založení a vzrustu mesta 
Ríma ~ L. F. XLV. ImS, ·str. 323 n. 
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zději . officiálni pověsti O Aeneovi, jehož synu J uloví přičteno ...zalo
žení Alby Longy a potomkům Romulovi a Removi založení Ríma. 

Založení Říma kladeno bylo na různá léta. Nehledíme-li k Ti
maiovi z Tauromenia, jenž je položil na 814, aby je tím přiblížil 
,Karthagině, kolísaly do ~) ady řím'ských chronologů kolem poloviny 
osmého století: Varro 753, kapitolské fa sti 752, Polybios a Cato 751 , 
Fabius Pictor 748; Cincius Alimentus jediný šel o čtvrt století níže, 
na 729. 

Ze všech .těchto dohadů ustálily se v užívání dva: éra Varro
nova a kapitolská) konečně pak."opanovala vůbec jen éra Varronova. 

Etymologicky není jméno Ríma dosud uspokojivě vysvětleno .. 
Oblíbený výKlad Corssenův/)že totiž souvisí s kořenem sreu-, 
znamenajícím "téci, plynouti" (srv.:2T(!I\U '1) :ETf/'IJ,UúJI') Úél~('J ') aRoma" 
by ~ylo tolik, co "město u ře~(y'\ není hláskoslovně móŽný; poně
vadz náslovné sr-:dalo v latmě vždy fr- (frigus, fraaum) a mu
silo by tedy jméno Ríma zníti Froma. Též délka o v RO~11a j~ ' odtud 
nevysvětIiteln3. Schulze 2

) se domníval , že tu jde o jméno etruské. 
Už Od nejstarších dob připomínají se v Římě tři tribue: Ramnes, 

Tities, Luceres. Stará tradice a část moderního badánÍ vidí v nich 
různé kmeny (aspoň dva) a y jejich existenci potvrzení o si-lné účasti 
cizích živlů při budování Ríma, zejména živlu sabinského (tribus 
Tities, sodales Titii, dvojitost koI1egia Salil1, flaminát MartLI v vedle 
Quirinoya a j.3) Dnes nelze ještě dáti určité odpovědi na otázku 
pokud Rímané před~tavv~jí ~plyn~tí kmenově různýcb živILI; je jisto: 
~e tam byly, ale stejne je JIsto, ze, pokud historie dokládá, působ í 
Rím dojmem jednotně latinského města. Zřejmě tedy prvky nesou~ 
rodé, pokud se tam vyskytly, velmi záhy splynuly. Chtíti však 
z jmen těchto tří starých tribuí něco vysouditi, byla by práce zcela 
marná; jsou etymologickou záhadou právě tak, jako jména starých 
fyl iO,nských neb dorských. . . 

Ul~ední název římského národa byl Populus Romanus Quiritium. 
srovo Quirites bylo v starověku odvozováno dvojím zpLlsobem : 
jednak od sabinského města Cures, jednak od sabinského slova 
curis,4) znamenající totéž co hasta. 

Hláskoslovně však nejsou tyto výklady přípustny, poněvadž 
Quirites má náslovnoll souhlásku labiovelární, Cur~s a curis však 
palatální neb čistě velární. Pokud u římských spisóvatelů se lU a tam 
vyskytuje v některých tvarech eur - místo Q u i rG), - jsou to 
vesměs tvary umělé, pozdní a většinou básnické. Ze stejných dů-

l) V Zsch. f. vergL Spracllf. X. 1860, str. 18 
~) Eigennamen 579 n. 

. :I) Nejnověji A. Pjganiol v Essai sůr Jes origines de Rome dokazuje 
mnohostranně, ale ne zrovna nejlépe, že v Rímě lze na všech zřízeních i tra
dici pozorovati stopy setkání a splynutí dvou kmenů: umbroalbského a illyrsko-
sabinského. .. 

4) Vano L. I. 5, 51; Ov. F. 2. 477; Dion . H. 2.48; Strabo 5, 3, 1 p. L28 aj . 
~') Vatro L. 1. 6. 68; Prop. 5. 4. 9. . 
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vodů je vyloučena souvislos! s curia .(== c~-viria) a ~~r~lis · . (po
chází od · curr~s). Dosud vubec nebyl podan . USPOkO]IVy vy'kl~~ . 
slova Quiris, ani hláskoslovný, ani významový. Jen dle užtvam 
tohoto slova lze souditi, že znamenalo- tolik, co civis; proto rčení 
ex iure Quiritium a pod. 

§ 5 . Občanství .a jeho stupně. 
A. Nabytí občanského práva. 
Práva občanského lze nabýti - jak už Quintilian (lnst. or: 5. 

10. 65.) zaznamenal- dvojím způsobem: a) rodem, b) přijetím 

aj Rodem se stal občanem ten, kdo se narodil z rodičů občanů 
a spojených zákonpým manželstvím, jejichž svazek byl tedy matri
monium iustum , nuptiae iustae. Takovýto sňatek byl možný jen, 
byly-li obě strany římskými občany, aneb jedna strana římsko
občanská a druhá mající tak zv. ius conubii; dále bylo k němu 
potřebí příslušného věku a tělesné způsobilosti ) vzájemného sou
hlasu II plnoprávných, svolení rodičů u neplnoprávných (Ulp. fr. 5. 
1 n; Gai , 1. 56). Děti manželství smíšených, kdy~ totiž matka byl.a 
občanka, ale otec Latin bez conubia neb peregnn, byly zprvu po 
matce občany ; teprv až stoupla civita ve významu, bylo jim zá
konem jakéhosi Minicia občanství odňato . (Gai. 1. 78 ; Ulp. 5. 8.). 

b) Přijetí mezi občany dálo se bud' zvláštním udělením občan
ského práva cizinci, buď propuštěním otroka na svobodu . a) Občanské 
právo udělovalo se jak jednotlivcLlm, tak celým obcím, a to buď 
zákonem centurijním, aneb plebiscitem . (Liv.8. 17. 12; Cic. p. Balbo 
23, 54). I tám, kde zprávy připomínají senatus consultum, nutno 
předpokládati zákonné ustanovení, Jemuž se se dostává vyplnění. 
Obyčejný postup v pozdější době byl plebisCit. Jedn otlivcům bývalo 
občanstVÍ jen zřídka udělováno; tak na oř. dáváno řeckým ženám 
z obcí jihoitalských, které opatřovaly v Římě Cereřin kult. (Cic. p. 
Balbo 24. 55). Zvyk, že celým obcím dáváno občanství jen roz
hodnutím hromady lidu, udržel se bezvýhradně až do doby Caesa
rovy (Cass. D. 41. 24). Byl však možný ještě i jiný způsob udělení 
civity; hromada lidu totiž zplnomocnila některého magistráta, aby 
za jistých podmínek občanství jednotlivcům neb obcím dal; zvláště 
dáváno toto právo úředníkům vyslaným zříditi kolonii; dálo se to 
už od r. 184 př. Kr. (Cic. BruL 20, 79; jiný příklad Cic. p. Balbo 
21, 48). 

V posledním století repu.bliky bývali i vojevůdcové zplnomoc
ňováni vojenské činy odměňovati občanstvím; poprvé je to připo
menuto u C. lv1aria . v kimberské válce (Cic. pp. Balbo 20, 46; 21, 
48. Plut. Mar. 28.) často to · či'nil Sulla, Ponipei'us i Caesar. 

13 



Za republiky bylo k tomu vždy potřebí zákona; jímž takové 
dovolení se výslovně vojevůdci udělilo. (Cic. p. Balho 8. ) 9). Vždy 
se ovšem uděluje jen určitý stupeň občanského práva, zlepšení 
stupně vyžaduje nové:lO ' aktu (Liv. 38. 36. 7). Samozřejmě udílí se 
obecně vždy jen plebita. 
. Cizinec s občanstvím přijal vždy i jméno římské, a to obyčejně 
nomen (často i praenomen) toho m~gistrátu, jehož přičiněním občan
ství dosáhl. Odtud ta četná latinsko-řecká jména, jako na příklad : 
Cn. Pompeius BasiIiscus (Cic. Verr. 4. 25), Cn. · Pompeius Philo 
(ib. 48), Q. Lutatius Diodorus (ib. 37), a mno j. . . 

Z oprávnění vojevůdcLl udělovati občanství odvozeno bylo i toto 
právo u císařů, u nichž právě trvalé imperi-qm proconsulare tvořilo 
jednu z hlavních složek moci. Císařové tedy bez dalšího svolen í 
hromad lidu udíleli občanstvÍ, zprvu jen za činy vojenské, (Cass. D. 
57.17; Suet. Ner.12; Galba 14; Tac.Hist. 1.8; CIL. V. 5050 aj.) 
ale brzy vLlbec dle uznání, jednotlivcllm i obcím; pravděnejpodob
něji ediktem (Tac. ann. 1. 58; .3. 40; 6.37 a řada ďokladů nápisných). 

Za nejstarších dob republiky bývala civita udílena jednotlivcům 
zejména při kolonisaci. Orzy také vešlo v obyčej dávati, či spíše 
vnucovati obcím tak !zv. civi!a" sine suffragio, jež byla jen jinou 

. formou úplného poddanství Rímu (na př. r. 381 př. Kr. ji dostalo 
rusculum, Liv. 6.26.8.); ovšem bývala civitas sine suffra.gio zlep
šována časem na plnoprávné občanství. Celkem se starší doba 
republi kánská vyznačovala větší štědrostí při rozdílení občanského 
práva, byť i nižších stupňů, avšak už v druhé polovině IV. stol. 
př. Kr. nastala v této věci značná omezení. Tak po době válek 
latinských r. 340 př. Kr. obce a kmeny pokořené a k . státu říltl
skému připojené nebyly pojaty v svazek občanský, nýbrž uvedeny' 
v poměr jiný, buď t. zv. spojenců (socii), aneb provinciálů. A tak 
dálo se i později, takže okruh území občanského byl celkem ne
patrný, poněvadž i v provinciích se stal občanem málokdo. 

Toto sobecké stanovisko Římanů působilo velmi nepřízn ivě 
u spojenců, zejména u kmenů obývajících Halii} a došlo proto 
r. 91 př. Kr. k válce zvané spojenecké (belIum sociale, Marsicum). 
R. 90 lege Julia (konsula L. Julia Caesara, Cic. p. Balbo 8, 21) dc
stalo se Qbčanství všem obcím italským a v Gallii předpádské, které 
zůstaly Rímanům věrny a právo občanské chtěly. Mezi občany 
tenkráte vstoupili Latinové (GeIJ. 4. 4. 3) a Etruskové (App. 2, 49) ; 
řecké obce Herakleia a NeapoIis občanství nepřijaly, ale z9s1a1y 
v postavení dřívějším (Cic. p. Balbo 8) 21). Poněvadž však Ríma
nitm přec jen působilo ještě potíže zdolati odbojné spojence, přijat 
byl r. 89 zákon tri~unů M. Plautia SiIvana a C. Papiria Carbona 
(lex Plautia Papiria), jímž dáno římské občanstvÍ všem v !talii 
usedlým příslušníkům spojeneckých obcí, když se v 60 dnech o ně 
přihlásí u římského praetora (Cic. p. Arch. 4, 7, schol. Bob. p. 353). 
Censoři r. 89 P. Crassus a L. Julius Caesar vřadili tyto nové občany 
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jen do osmi tribuí (Vell. 2 . . 20), ~roto" rok~ ná~ledujícíh.o ~av~hl 
tribun P. Sulpicius Rufus, aby byh zara:em do ~šech trtbut. <LIV. 
ep. 77; App. 2. 55 a 56). Sulla však vsechny zakony SUlplClovy 
zrušil (App. 1. 59), a teprv Cinna je r. 87 obnovil a provedl. 

GaI1ie zapádská dostala občanské právo r. 49 od Ca~sara (Cass; 
D. 41. 36), téhož roku přijati do svazku občanského 1 obyvatele 
hispanských Gad (Cass. D. 41. 24), jiní Hispanové p,ak po bitvě 
u Mundy (ib. 43. 39). Augustus dal občan~tvl Srra~u.s~.m, (\as~. O: 
54. 7), Utice (ib. 49. 16) a j. Podobně Sl počmalt I jim clsarové. 
tak Galba dal civitu velké části Gallie (Tac. H. 1. 8). Caracalla 
r. 212 dal občanské právo všem obyvatelům římské říše (tak ~v . 
constitutio Antopiniana, Cass. D. '17. 9, Mitteis Chr. 377, 378 ·a J.) . . 

(3) Občanem mohl se státi' otrok propuštěný na svobodu. , Je ,to' 
zjev dosti podivný, zejména v Rít12ě, kde se celkem s udtlen\T1~ 
občanství velmi šetřilo , ale otrok v Rímě usedlý nem?hl se vlast~e 
po propuštění státi ničím jiným. než občanem. Nem pochyby, ze 
zařazování propuštěných otroků do řad občanů je zbytkem dob, 
kdy nebylo lze ještě přehlédnouti následků toho. Propuštěnec byl 
mezi občany ovšem zapsán až při následujícím censu a ~ím byla 
jeho civita úředně uznána, ale poněvadž stát celkem dosÍl dlo~ho 
nezasahoval nijak pronikavě do prá:,a man~misse, rozt;Jnož.ovano 
bylo občanstvo často živly ne práve vhodnych vlast~ostt . . (OlOn. H. 
4. 24). O manumissích promluveno bude v pnslušne kapItole. 

Aby kdo byl současně občanem římským a občanem nějaké 
obce jiné, bylo nepřípustno. (Cic. p. Balbo 11. 28); k?o ~~ sta~ 
občanem jiné obce (třeba i s Římem spojené, neb ležÍCt v nmske 
provincii), přestal ' eo ipso býti občanem římským (Cic. p. 8albo 
12. 29; 11. 27; Corn. Nep . . Att. 3). ~do si neprávem ?soboval 
J~ ~bč ... an_ství, _ gyl trestán (zejména za pozděj~republtk.y ~ ~a 
císařství). _Setř~ní ~udnÍ provedl pr!letor a. s_oudila poro~a. (CIC.y. 
Arch. 2. 3). _K tomu vztahoval se ~~kon tnbun_a M. PapIa z r. 05 
(Cic. I. agr. 1. 4. 13; Ca~s. O. 37. 9), na základě jehož ž~lován ?y! 
i básník Archias. (Sch. Bob. p. 354). Za cfsaře Claudla trestam 
bývali r-smrtí,- kdož se neprávem vydávali za římské občany (Suet. 
Claud.· 25).]) 

B. Ob č a n s k á p r á va. 

1. J mé no. O něm stala se už svrchu zmínka. Třeba )en při
pomenouti, že některé patricijské ,rody už, kon~em , republIky. ~e
užívaly praenomin. Tento zvyk staval se čIm dale tlm obecněJšIm, 
takže po III. stol. po Kr. se praenomen vyskytá jen zcela ojediněle, 

1) E Binoch, AC9uisiti~n, du droit de. cité Romaine Th~se, ~~říž t~93 . 
A. DelecailJe, Du drolt de cIte a Rome, dlvers moyen de I acquertr. ~hese~ 
Paříž 1893. 
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Nejdéle se' udrželo v úředním slohu; z cís'ařů ho úředně užívá 
eště Constantinus I. 

. C;og.nomina ?yla, také původně, jen u patricijských rodů; ple
bejske .. SI ho .. nel?n~]adaly, a ~nohe tak i později zůstaly (Duilii, 
f\ntonll, Manl), JlI1e ovšem nasledovaly vzoru patricijského. 
" S~át zas.ahoval i do jmen svých občanů; tak v procesu proti 

Cn. Plsonovl r. 20 po Kr. rozkázal jeho synovi, majícímu stejné 
praen?men s otcem, odložiti je (Tac. Ann. 3. 17). Cognomen vítězné 
dostávalo se, akklamací vojska neb občanstva, tak uctěn Cn. Pom
peius příjmim Magnus (Li\'. ep. 103; Plut. Pomp. 13), jindy udělil 
cognomen i senát, jako Sullovi· EJTacp~ór3lToS (App. 1. 97). Co se 
týká dědičnosti cognomin vítězných,. stanovil r. 240 př. Kr. senát, 

' že mají přecházeti jen na nejstaršího sYJla (Cass. O, fr. 44). U La
ti nů byla soustava dvou jmen, jako u Rímanů v době historické; 
svědčí o tom zachovaná jména Peregrinům však však nebylo do
voleno míti jména po způsobu římském (Suet. Cl. 25), V úředním 
užívání přidáváno do jména římského občana za jméno otcovo 
a před cognomen i jméno tribue, do níž patřil, jak bylo o tom už 
výše .vyloženo. Někdy uváděno i jméno dědovo, ba i dalších předků; 
to zejména u členLl ťodiny císařské . Zvyk uváděti tribui udržel se 
až do IV. stol.} avšak v době Konstantinově je už řídké . 

2. Od ě v. I o oděvu občanů byla určitá ustanovení. Oděv 
vojenský, zbroj a zbraň směl občan vzíti jen na rozkaz magistrátův . 
Ve vojenském šatě vystupovali i na př. jezdci při transvekci, vojáci 
vůbec pak při censu , cvičeních atd. O zákaze nositi zbraň domi 
není sice přímých dokladů, ale lze tak vysouditi z toho, že jí nemá 
magistrát, a že při hromadách lidu za bouřlivých dob grakchovských 
bylo za zbraň užíváno písařské~o rydla (stilus Plut. C. Grac. 13.) 
Vojenské odění lišilo se zprvu dle jednotlivých" tříd, a občan byl 
povinnen vypraviti se dle předpisů své třídy. Casem, jak :už bylo 
uvedeno) bylo vojenské vystrojení občanťt vyrovnáno a částečně 
i pozměněno. Oděv nevojenský byl zásadně pro všechny občany 
stejný; u ž;vání zvláštních distinkcí pro senátory a jezdce vešlo 
v obyčej až časem, a sice u senátorů obdobou oděvu magistrátního, 
tl .jezdců v souvislosti s postavením voj~nským. Nositi klobouk 
{plleus) a krátce ostříhané vlasy směli v Rímě jen občané, proto 
hbertus na znamení svobody si bral klobouk a stříhal vlasy (Liv. 
24. 16. 18; 34. 52. 12; 45. 44, 18). Lasem pak zůstal klobouk 
vůbe,c už jen znakem propuštěncťt. Oděv nachový nosil v králov
ských dob~ch jen král) oděv nachemvroubený patřil jen magi
strátťtm kurulským od dob republiky. Obyčejný občan nosil tOO"U 
z přirozené vlny, tedy barvy nažloutlé .. Nakřídovala-li se , byla to 
t. zv., toga candida, oděv to pťtvodně slavnostní (na př. při 
svatbach ," Plaut. Rud., v. 270), později užívaný kandidáty při uchá
zení o úřad, Nedospělí nosili též togu, ale s nachovou ovrubou, 
tak jako magistráti (toga praetexta); toga žen mohla býti barvy 
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jakékoliv (Cato u Serv. Aen. 3. 64); . Nachové pruhy na tunice pťt
vodně nosili i prae.::ones, hlasatelé (Plin. N H 33. 1. 23), aby byli 
znatelní, to však přestalo, když se tyto pruhy (clavi) staly od..; 
znakem vyšších stavů. 

Togy se užívalo při sepresentačním vystupování vereJnem, 
doma se chodilo v tunice. Remeslníci a dělníci jí ovšem při práci 
také nenosili. Nositi oděv cizí (třebas i řecký) bylo pokládáno za 
nedůstojné, byl za to kárán i starší Scipio1

) a j. Ovšem vkus jed
notlivých císařů přivodil změnu i tu, tak Gaius nosil řecký oděv 
i v Římě (Suct. Gai. 52.) Vťtbec pak už na začátku principátu 
toga značně mizela z obyčejného užívání a nošena místo ní roucha 
jiná, i barevná (lacerna, paenula a j.; srv. Tac. Dia1. 39). Au
gustus marně se snažil to zamezit (Suet. Aug. 40), toga stala se 
slavnostním oděvem senátoru a magistrátů, a udržela se v tomto 
určení až do VI. století po Kristu. Též byla až asi do III. století 
obvyklým úborem při hrách a slavnostech,!!) u císařského dvora. 3) 

Jinak u občanů, 4) kteří ani nezasedali v senátě, ani nebyli magi
stráty, koncem I. stol. po Kr. užívalo se togy už jen při přijímání 
klientů (luv. 1. 96; 9. 110. aj.); za to držela se houževnatě v ma
lých městech (Mart. 4. 66). Výhradně jí bylo užíváno při ceremonii, 
když hoch vstupoval mezi muže, a při pohřbech. 5 

Toga však nebyla krojem výhradně jen římským, nýbrž la- , 
tinským vůbec. T. , zv. fabula togata velmi často se odehrává 
v Latiu. 6

) 

3. J u s com m e rc i i bylo právo volně nabývati a prodávati 
jakýkoliv majetek, i u s co nu b i i právo uzavírati právoplatné sňatky, 
i u spr o v o c a t i o n i s právo odvolati se k lidu z výroku magi
strátova, znějícího na trest smrti neb těžký trest tělesný, i u s s u f
f r a g i i aktivní právo volební, i u s hon o rum passivní právo 
volební na všechny úřady civilní, vojenské i kněžské, a právo 
zasedati v senátě. 

Avšak všechna tato práva měli jen občané plnoprávní, jiným 
byla udělena jen některá 'z nich dle stupně občanského práva, iaký 
měl (o tom dále). Avšak i občané plnoprávní, kteřf sídleli mimq Rím, 
vlastně v praxi byli zkráceni; jim sice všechna práva příslušela, 
avšak často nemohli jich vykonávati. 

1) Liv. 29. 19. 12, SuBa: Val. Max. 3. 6. 3 a j . 
2) Suet. Aug. 40. 
3) Mart. 2. 29; 13. 98 a j. 
4) SHA. Sev. 1; Stiet. Oai 16. 

, 5) Apul. Apol. ~8; Juv. 3. 171. 
6) O oděvu triumfálním bude promluveno v odstavci o triumfech, o rou

ších senátorských a jezdeckých stane se zmínka při výkladu o těchto stavech. 
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C. Povinnosti občanů. 

9.b~anské P?vinnos~~ zahr.~ují . se názv~m munera publica, ale 
n~P?c!!a ~e k mm dvoJI: tohz", služba vOjenská (militia) a zastá
vant uradu (honores), poněvadz to obojí bylo dle starých konser
vativních názorů považováno za p r á v o. 
v' O povoinnosti v~jen~ké u občanů vůbec i porotecké u určitých 

tnd obcanu bude reč JInde; nutno jen připomenouti že byl od 
nich osvobozen jen úředník po dobu, po kterou úřaďoval avšak 
n~~oliv k?ěz, t.en n: usil .býti porotcem. (Ulp. Dig. 50. 5. 13). fen duo
~Ifl. sacns fac~undls (Dlon. H. 4. 62) a curiones (ib. 2. 21) byli vy
natJ. Za starycv~ dob bylI. o?čané nuceni i k tělesné práci státní 
(ope.rae); ~a pfl~lad C~pltohum bylo vystavěno publice coactis 
fabns opensque Jmperatls gratiis (Cic. Veh. 5. 19. 48' srv. Liv 1 
56. 1); Též i o.becné polstvo bylo původně občanst~em zda~m~ 
obd~la;an,..~ .. (CIC. de .rep. 5. ~. 3;. Dion. H. 3. 1). Povinnosti tyto, 
k ntmz prlblran byl lId prosty (LIV. 1. 56. 1), brzy zanikly a pro
vádění prací bylú pronajímáno. 

v Jino~ povinn~st,í obč~nů bylo platiti tributum, jež dle četných' 
svedectv1 bylo vyblrano uz v dobách královských. Tributum (~lacpoQá 
avv'{;t~ft,a) nebyl~ ~ar1 ,st~lá, pravidelná, nýbrž byla předpisován~ 
a vyblrana, kdy z J.1 statm pOkla?na (aerarium) potřebovala. ,(Cic. 

, de off. 2. 21. ~4; LIV. 5.27. 15 a J.). Když však byl v aerariu pře
byte,k, bylo tn.butum vrac~no. (App. 4. 34., Liv. 39. 7. 5). V prvnkh 
dobach !epubltk~ byl? tnb~tu.m vypis?ván?, č~sto, později méně, 
poněvadz nově zlskane provIncIe pusoblly pnznlvě na finanční stav 
státu, od r. 167 pak až do Diokleciána nebylo už vůbec ukládáno 1) 
ač se s mo~ností Jeho v případě nutnosti vždy počítalo (Cic. p. Fl~c . 
32. 80; Phl!. 2. 37. 93). Teprv až Dioklecián zavedl daň ' pozem
kovou pro celou říši dle výtěžku půdy, dle poctu dělníků a dobytka. 
(Cod. Theod. ll. 20. 6; Cod. Just. 1]. 52). - . 

v Tri~ut~m bylo .~kládáno dle.~ýše jmění. Z každých 1000 assů 
urcena JIsta kvvota, JIZ b~l? zva~IahÍI .. Tributem byl povinnen každý, 
kdo měl ?spon 1500 assu Jmem. 2) Zakladem pro předpis byly listiny 
censorske; zárukou splacení tributa bylo jmění nemovité. 

Kdo byl zavázán k těmto lIm II n i a", byl municeps3) a obce 
přidržované k plnění těchto občanských závazků, byla "municipia": 

vCo to byli .~ůvodně municipes a municipia, a jaký byl jejich 
pomer ke kolonnm, o tom nebylo jasného vědomí už ani v antice 
(Gell. 16. 13), proto bylo a je mnoho výkladů. 4) , 

.' 1) Cic. de. off. 2. 22. 76; iPlin. N. H. 33. 3. 50 a j. s jedinou jen vý
jImkou r. 43 př. Kr., App. 4. 5; 5. 67 a 130. 

2) JI~p r. 43 výJimečn'ě !by~tO st alnoV1eno" že dani podléhaj.íí j,en ti, 
kdo !m'a]l census !as;poň Jezdecký (Alpp. 4. 34). 

3) Srv. Mommsen III. 231; Walde s. v. 
4) V. v. Paul. D. 155; Mo m m sen I. I. a z. rom. Bodenrechte, Ges. 
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Pravděnejpodobnější jsou výkledy Heisterbergrovy, že I?u~!
dpes znamenalo jednak cizince do Ríma přišlé, kteří tam b~h pn
bráni k určitým úkonům, neměli však práva dojíti úřadů, .,Jednak 
členy říms~ýc~ kolonií a la!ins~ých měs~ spoje?:~kýc~, kten Sp!O
sti vše se úradu doma, uchazeh se o obcanstvI nmske, a konecně 
že to znamenalo cives sine suffragio. 

Municipia pak byla města osídle~á municipy, a později ka~?é 
venkovské město římského práva. (LIV. 23. 31. 10.; GelI. 16. 13. 1.). 

Pokud cizinci v Římě bydlící podléhali zdanění, není známo; 
r. 43 však byli přidrženi k placení tributa (App. 4.34). 

Osvobození od munií zvalo se immunitas nebo muneris publici 
vacatio a dáno některým kategoriím občanstva. Tak neplatili daně 
orbi (osiřelí hoši) a orbae (vdovy a osiřelé dívky), poněvadž platili 
na aes equestre a aes hordearium (v. později). Jen výjimečně r. 43 
i oni platili tributum (App. 4. 5; 32. 33). V starších dobách jen 
dobrovolně skládali někdy příspěvky: na výkup Gallům1) a za'druhé 
punské války. 

Druzí, kdo neplatili daní, byli ti, kdož měli rriéně jmění: než 1500 
assů, tedy proletarii, capite censi (Cic. de rep. 2. 22.40; Gel!. 16, 10). 

Jiných osvobození od daní nebylo; i kněží je musili platit (Liv. 
33. 42. 4). 

D. Stupně občanského práva. 
Jak už častěji bylo podotčeno, nebyli si vždy majitelé římského 

práva občanského rovni. 
1. Původně měli všechna práva jen patriciové, kdežto plebe

jové měli prvotně jen asi ius commercii a suffragii. Ius conubii 
jen mezi sebou. Dítě patricia a plebejky následovalo stavu matčina 
(Vlp. fr. 5. 8), teprv~ až lege Canuleia r. 444 (Liv. 4. 1. 1) se plebe
jům dostalo conubia úplného. Ius provocationis jim jistě patřilo od 
vydání zákonů provokačních. lus honorum nabývali postupně, nej
spíše od počátku republiky jim uvolněn přístup do senátu a časem 
jim otevřeny všechny úřady ' občanské, kromě interrega, i hodnosti 
kněžské, krom vyšších flamonií, rex sacrorum, coll. fratrum Arvalium, 
Saliorum, Lupercorum, jež zůstaly patriciftm, neměly však valného 
významu. Naproti tomu byly jen plebejům zřízeny důležité úřady 
a instituce vlastní (tribunát pl. a aedilita plebejská, tributní plebejská 
hromada), takže celkem se patriciům svým občanským právem 
nejen vyrovnali, nýbrž hledíme-li ke skutečnému významu plebej
ského tribunátu, měli snad i nad nimi převahu. 

Schr. V. str. 133; ' A. de Ma rc h i, ll. municipio Romano. Conferenze di storia 
Milanese 1896; H e i st erb erg e r, M4.niceps, Phi1ol. 55. 18'J6, str. 393 ; 
E. R u g g i e ť o, Le colonie dei Romani, Rím 1897. 

1) Liv. 5, 50, 6; 6, 4, 2. - Liv. 24. 18., 13 n. Val. Max. 5, 6,' 8. 
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2. Občanské právo daleko omezenější, než kdysi plebejové 
před vyrovnáním s patricii, měli libertini. K vlastním libertinům však 
nepatřili ti, kdo byli na svobodu .propuštěni formami zákonem ne
uznávanými, pak Latini luniani a Hbertini dedititiorum numero. 

. Do pojmu libertini zahrnovány byly i děti, propuštěnců, byť 
i po propuštění narozené (Suet. Claud. 24). Vnukům propuštěnců 
se původ nikdy nevytýkal; ti byli vždy ingenui (Li\', 9, 46. 1. a 10. 
a j.; Dio.d. 20. 36). 

Avšak i u synů propuštěneckých brzy přestalo se užívati ozna
čení libertinus, označováni už jen jako libertini filius, ESé).,ev{}ÉQov, 
dné).,Ev.{}ÉQOV na/s. Politické i sociální postavení libertinů bylo značně 

-podřízené. l) Není pochyby, že jako peregrinus, stejně ani libertin 
I nesměl si přisvojovati ingenuity, sic byl stižen buď koercicí magi

strátní, neb trestem (doklady až z císat'ské doby: PHn. N H 33. 
2.33. ; Cod, lust 9, 21). 

Menší právo občanské jeví se u libertinů a) j m é n e m. Známe 
sice nomenklaturu libertinů až z konce republikv, ale přec zřejmě 
vidíme, jak se snahy Iibertinů nesly k tomu, ' aby se vyrovnali 
jménem jiným občanům, hlavně vyšším. To se jeví zvláště v UŽÍ
vání cognomin, jež začali si Iibertini přikládati v I. stol. př. Kr. 
Poněvadž plebejské rodiny často cognomin neměly, byla jména 
libertinů podobna jménům nobility; proto jim bylo zakázáno užívati 
cognomin rodin urozených a jezde~kých, a povolována jen cogno
mina řecká neb vůbec cizí. 

Co pak se týče praenomina, bylo Augustem znova zdůrazněno, 
že libertinus musí míti praenomen a nomen svého patrona, byl-li 
propuštěn ženou, tedy 'praenornen jejího otce. V starších dobách 
při úředních titulaturách přidáváno i u propuštěnců označení servus 
(ač šlo o otroka bývalého), teprv od II. stol. př. Kr. vyskytuje se 
označení L(ibertus). Jméno tribue, do níž byl libertin vřazen, ovšem 
k jménu svému připojuje,2) 

b) Co se týče od ě v u, nebylo s, počátku rozdílu. Později -
jak už vytčeno stal se pileus znakem propuštěnectví. Děti pro
puštěnců nesměly po jistou dobu užívati togy praetexty (Macrob. 
Sat. 1. 6. 12). 

c) I u s co n u b i i zůstalo libertin ům odepřeno po celou dobu 
republikánskou, teprv r. 18 př. Kr. lege Iulia uznána právoplatnost 
sňatků mezi libertiny a ostatními občany vyjma senátory, (Cass. 
D. 54. 16; 56. 7; Dig 23. 2. 23).0 něco později, r. 9. po Kr., 
týkala se téhož předmětu i lex Papia Poppaea (Dig. 1. 1.) Sňatkům 
mezi dětmi libertinů a senátory však bráněno nebylo. 

1) Libertin nesměl býti pozvátIk císařskému stolu. Suet. Aug, 74. 
~) Momms,en JIL, 427 fl , 

20 

d) I u s com m e rci i měli libertinové téměř nezkráceno. Jen 
k censorským nájmům nebyli připuštěni zvykem. Majetkové po
měry jejich byly rŮlné, většina sic ' nebyla z assiduů, ale někt~ří 
měli tolik majetku, že patřili censem do druhé třídy občanstva (LIV. 
45. 15. 2) . 

Stávalo se, že často bývaly vynucovány od otrokLI před pro
puštěním rozmanité záva7,ky, jež potom co libertini musili plniti; 
byli donucováni i k přísežnému slibování (Dig. 40. 12. 44). Teprv 
r. 105 pře Kr. P. Ruti1ius Rufus obmezil tyto závazky na o s o b n í 
úsluhy, na př. povinnost vykonati určité dni v roce nějaké ' domád 
práce, neb odváděti patronovi část výtěžku, atd. Neužíval-li patron 
toho práva, připadla mu původně polovice 1ibertinova jmění;' po
zději i to omezeno do té míry, že patron byl oprávněn požadovat! 
polovici jmění libertinova jen tehdy, když po něm zbyly méně nez 
tři děti a více než 100.000 HS · majetku .1) · 

e) Vedle soudů státních a koercice magistrátovy jako jiní 
občané podléhal l ibertin ještě i tr~stní moCi svého patrona a ne
mohl se nikam odvolati z trestu patronem mu přiřčenéflO. Práva 
tohoto užívali patroni až do konce republiky a ještě Caesar jím 
ztrestal na hrdle jegnoho ze svých propuštěnců (Suet. Caes. 48; 
srv. Val. Max. 6. 1. 4). 

tj Za starších dob nebylo v placení daně nijakého rozdílu 
mezi občany a libertiny. R. 43 však byli propuštěnci značně po- . 
stiženi; už ti z 'nich kteří měli 5000 denárů, musili zaplatiti lis 
celého majetku, kde'žto z jiných občanů platili 1/~ ročních dů
chodů jen ti, kteří měli jezdecký census (Plut Ant. 58; Cass. D. 
50. 10; 51. 3). 

g) V třídách a centuriích propuštěnci přirozeně byli. Co pak 
se týká zařazení do . tribui, je v tom jistá potíž, pon}vadž se po 
této stránce postavení libertinů několikráte změnilo. Ze byli v za
řazování ' do tribuí nějak omezeni, vysvítá ze zákona tribuna . Teren:
tia Culleona z r. 189, jenž stanovil, že synové libertinLI mohli býti 
ve všech íribuích (Plut. Flatn. 18). 

R. 169 chtěl censor Ti. Sempronius Grakchus vůbec vyloučiti 
z tribuí Hbertiny, kteří neměli syna aspoň pětiletého; pro odpor 
kollegy C. Claudia svého návrhu neprovedl, ale společnou úmluvou 
bylo usneseno dáti propuštěnce do městský·ch tribuí (Cic. de or. 
l. 9. 38. Liv. 45. 15. 1). 

h) Voj e n s k o u s 1 u ž b u propuštěnci konali; za starších dob, 
kdy v legii sloužili vesměs usedlíci, byli libertinivesměs asi v set
ninách accensorum, a k služb~ řadové bráni jen výjimkou (Liv. 10. 
21. 4;) Od té doby, co měli .Rímanéválečné loďstvo, sloužili na 

1) Dig. 38. 2. 1. 1.; Gal. 3. 42. Uberti s tímto majetkem sluli 
HiJJ/erti centenarii. 
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něm vedle rodilých občanů nejnižšího censu Iibertini (Liv. 22. 11. 
8; 36. 2. 15; 40. 18. 7 a. j.) Za Augusta tvořili posádku lodní 
otroci, jimž veleli Iibertini. 

í) Z i u s hon o rum byli pravidelně libertini i jejich synové 
vyloučeni. Za republiky připomíná se jen jediná odchylka: ku
rulská aedilita Cn. Flavia, propuštěncova syna, tajemníka App. 
Claudia (Liv. 9. 46. 1; Diod. 20. 36.) O jezdectví synů propuště
neckých bylo promluveno už svrchu, začali býti k němu pouštěni 
jednotlivě a výjimečně Augustem (Plin. N H. 33, 8, 33; Cass. D. 
54. 23), ale později velmi často (Tac. Ann, 13. 27.), ač ještě r. 23. 
po Kr. tomu Tiberius bránil (PIin. 33. 2. 32). . . 

k) Caesar dovolil libertinům zastávati municipální úřady v městech 
mimo Ha!ii (CIL X 6104 - 8, 977), ale Augustus je z nich opět 
vyloučil. Jen seviri Augustales k pořádání her byli bráni z li
bertinů. 1) 

Cives sine suffragio. 
! 

Stát římský začal se rozšiřovati připojováním okolních drob-
ných států a obcí, jež učinil sice na sobě závislými, ale přec jim 
ponechával určitou míru samosprávy. Postavení těchto "podda
ných" bylo rozličné za různých dob; jeden druh jeho - velmi častý 
- zval se civitas sine suffragio (Liv. 8. 14. 10), nebo civitas s.ine 
suffragii latione (Liv. 9. 43. 24), neb municipes sine suffragii iure 
(Gel!. 16: 13. 7). Znamenalo to, že obce či státečky původně auto
nomní přijaty byly do svazku římského občanství) musely vzíti na 
sebe všechny povinnosti s tím spojené, ale z práv se jim nedostalo 
ani aktivního práva volebního, ius suffragii, 

Tento stupeň omezeného práva občanského vyvinul se teprv 
časem, . a poměrně dost brzy zanikl. První obec, která je dostala, 
byla etruské Cae ľ e (Gell. 16. 13. 7). Nelze přesně určiti, kdy se 
tak stalo. Dle jedné tradice (Gel!. 1. I.) má se za to, že Caere 
přijalo za gallského vpádu římské vkněze a sacra, avšak Livius 
(5. 50, 3) mluví o tehdejším svazku Ríma a Caere jako o hospitium 
publicum a k r. 353 se zmiňuje o boji mezi oběma městy (7. 19. 
20), což obojí svědčí o vzájemném poměru dvou cizích měst. Ale 
zdá se býti jisto, že přec dostalo Caere občanské právo nejpozději 
kolem polovice IV. stol. př. Kr. V témže stol. rozšířilo se na ně
která města latinská, Tusculum (Liv. 6. 26, 8), po válce latinské 
r. 338 dostalo je Lanuvium, Aricia, Nomentum, Pedum a j. staro
latinská města (Liv. 8. 14. 2.) kromě Praeneste a Tiburu, s nimiž 
bylo obnoveno spojenectví. · Současně v území Volskll vzata do 
občanstVÍ sine suffragio města Fundi a Formiae (Liv. 8. 14. 10; 

1) lM'Om'ms'en III. 1. 455. 
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Dion H. 15. 7. a j.) a brzy i ostatní (Liv. ! O. 1. 3 n.) Následovaly 
obce kampanské Capua, Cumae, Suessula, Teanum (Liv. 8.14. ll; 
Vell. 1. 14.), r. 304 hernické město Anagnia (Liv. 9. 43. 24.), sou
časně asi obce Aequů (CIL IX. p. 388). Konečně r. 290 byl tento stupeň 
občanství udělen - pokud víme, naposled - sabinským městům 
Cures , Reate, Amiternum (Vell. 1. 14; CIL IX p. 336). Dáváno 
tedy bylo občanství sine suffragio hla vně ve druhé polovici IV. stol. 
a rozšířilo se po území Latinů, Aequů, Sabinů, Herniků, Volsků, 
Kampanů, to jest po střed ní "Halii Obcím latinským bylo brzy mě
něno ve vyšší stupeň (na př. Tusculu, Cic. p. Planc. 8. 19; .B~Jb. 
13. 31), občanům cizích kmenů až později, tak r. 268 Sabmum, 
(Vell. 1. 14); poslední doložený přípqd změny civity sine suffragio 
na plnoobčanství je z r. 188 př. Kr., kdy se toho dostalo Fundským, 
Formijským a Arpinátům (Uv. 38. 36), ostatní obce naby!y. plné.tlo 
občanského práva asi už dříve. Po válce s Pyrrhem už clvltas sme 
suffragio nebyla udělována. 

Každá z obcí, kterým bylo dáno toto zuzené právo občanské, 
měla asi své postavení upraveno zvláště, společným znakem však 
bylo to, že neměly ani ius suffragii, ani ius honorum. Dostaly se 
tyto obce do římského svazku občanského asi deditione a hromada 
lidu mohla jejich postavení buď zlepšiti udělením plného občan
ského práva, anebo též i jejich poloobčanstvÍ zrušiti (Liv. 26. ~3. 
10). Miuví-Ii Livius (23. 5. 9 a j.) na př. o Capui, že měla s Rí
many foedus, je to nepřesné' a míní se tím postavení obce sine 
suffragio. 

Postavení občanů sine suffragio v jednotlivostech: 
1. lus pruvocationis sotva měli, poněvadž n~majíce hla

sovacího práva i~emohli se asi ke komitiím odvolávati. Ciněny však 
byly i pokusy, aby jim bylo přiznáno; připomínány jsou u Kam
panských (Val. Max. 2. 7. 15). 

2. I II S C o n II b i i bylo udíleno jen některým z nich. Na př. 
Kampanští je měli (Liv. 23. 4. 7), Anagnijští nikoliv (Liv. 9. 43). 

3. I u s com m e rci i sotva měli všichni, poněvadž jeho uží
vání se zakládá na znalosti latinského jazyka. Nebyli V tribuích, 
nýbrž zapsáni byIí ve zvláštních seznamech aerariů, a teprv když 
dostali plné občanstvi, byli zařazováni do tribuí (Liv. 38. 36). I tu, 
pokud se týče práva commercii, byly v jednotlivých obcích různé 
poměry. 

4. I us s u ff r a g i i a h o no rum, jak už jméno jejich naznačuje, 
neměli. 

5. V ohl e d u sak r á I ním ponechána jim byla sice vlastní. 
správa, ale podřízeni byli dozoru římskému; kněží jejich mus~li 
býti napříště bráni z občan ů římských a podléhali dozor~ kolle gla 
pontifiků. (na př. v Tusculu CIL V. 5036, XIV 2603 a J.; v La
nuviu Fe. 146), Svátky těch obcí staly se tak i svátky římskými, 
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a magistrát, při slavnostech intervenující, je magistrát římský (Cic. 
p. Mur. 41. 90) . Jen v obcích nelatinských intervenovali magistráti 
domácí, kteří byli ze starého zřízení podrženi "ad sacra" (tak v Anagnii , 
Liv. 9. -43,24). 

6. I u r i s d i k c i nad poloobčany prováděli magistráti římští 
(Paul D. 155). Výjimku činila Capua, i jinak privilegovaná, kde 
soudnictví bylo rozděleno mezi magistráty římské a úředníka do
mácího, zvaného meddix tuticus (Liv. 23, 35, 4, 24, 19, 3). 

Zástupcem praetora, oprávněného konati iurisdikci nad veške
rými občany, byli v Ita li i t. zv. praefecti iuri dicundo (Fe 262); jen 
ve věcech velmi důležitých se chodilo k praetorovi přímo. Takové 
praefekty měly i obce plnoprávné/ 

7. Dosavadní obecní práva byla při udělení římského občanství 
upravena zákonem (Liv. 9. 20. 10; 23. 5. 9); něco z nich bývalo 
potvrzeno. Mommsen (III. 235 p. I , a 583) domnívá I se, že možno 
rozeznávati po této stránce dvě kategorie obcí, dle toho, mnoho-li 
samosprávy jim bylo ponecháno : aj obyčejné civitates sine suffragio, 
a bj civitates sine suffragio dle vzoru Caere, Arricia, Anagnie . 
Třída prvá měla p8stavení lepší. Múmmsenova domněnka je 
vykombinována z Paula D. (117), ačkoliv vlastně ani tato zpráva, 
ani jiná takového rozdílu nepřipomíná ; mluvi se je'n o "tabulae 
Caeritum", to jest o seznamu měst s občanstvím sine suffragio, 
nazvaném tak proto, že Caere bylo první, jež tento stupeň civity 
dostalo . 

Poněvadž však Livius přece se zmiňuje (8. 19. 10; 23. 2,2). 
o senátu Campanů a Frundijských, a naopak zase, že Anagnijským 
byla consilia adempta a magistratibus interdictum (Liv . 9. 43. 24), 
tedy se přece zdá pravděpodobno, že byl jakýsi rozdil v samo
správě těchto měst, ač-li tyto rozdíly není nutno přičísti pouze 
individuální rozlišnosti postavení obcí sine suffragio: obce, jimž 
byly vlastní úřady ponechány, spravovaly si samy své jmění, stavby 
atd., ač ovšem jim do jejich působnosti zasahovali magistráti římští. 
V obcích s omezenou samosprávou zůstali domácí magistráti jen 
"ad sacra" (na př. v Anagnii, Liv. 9. 43. 21.). 

8. P6100bčané podléhali přirozeně censu. V obcích poloobčan ů 
lepšího práva . byli asi censováni vlastními úředníky za dozoru 
praefekta a z rozkazu římského censQra; poloobčané špatnějšího 
práva pak byli zajisté censováni v Rímě. Nejsouce v tribuích , 
ale podléhajíce povinnosti daňové, sluli aerarii a byli seznamenáni 
ve zvláštních listinách, jež sluly - jak už uvedeno - tabulae Cae
ritum (Hor. Epist. 1. 6. 62; Strabon 5. 2. 3; Gel!. 16. 13. 7.). 

. V nich seznamenáni byli poloobčané všichni. 2) 

1) Festus (1. 1.) podává seznam měst, kde praefekti úřadovali. 
2) Jen poloobčany horšího práva chtěl v tab. Caer. viděti Mommsen , 

III. 586. - Mezi aerarie mohl býti z !restu vřazen i plnoobčan . 
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Když poloobčanstvi zaniklo, vzaly přirozeně i tyto seznamy' 
za své. 

9. Poloobčané vykonávali svou povinnost vojenskou v legii: 
(Paul. D. 117), byla ji~ do~o~ce př!~tup?a ta důst?jni~ká mista~ 
jež nebyla o.b~azována o n~skyml komtt:emt; ~on~vadz ~sak neb~lt, 
v tribuích , . Jez byly duležtty pro doplnovam VOJska, Jest pravd~
podobno, že tvořili legie samost~tné. To potvr.zují" zmínky .o leglO' 
Campana (Liv. ep. 12 a 15), napadno vsak Je, ze. nelll )ménem 
uvedena žádml jiná legie poloobčanská. Vůbec pak o JednotlIvostech, 
a podrobnostech jejich vojenské služby a poměru k legiím plno
občanským není dosti jasno. 

10. Úředním jazykem obcovacím nebyla vždy latina, jak pat~no· 
z dovoleni) daného Kumským r. 180 (Liv. 40. 42. 13.) ut publtce 
latine loquerentur et praeconibus latine vendendi ius esset. 

ll . Ačkoli poloobčanům vlast~ě nepříslušelo právo raziti peníze,. 
přec i tu byly výjimky; vlastní peníze razilo Teanum, Atella, Ca
latia atd . 

Jak patrno, bylo poloobčanslví skutečně jen jinou, mírnější 
formou poddanství; mnohdy spojeno bylo i s odnětím obecního,· 
polstva (jako v Tiburu a Praeneste. Liv . 8. 14. 9.), proto také se
někdy obce i zdráhaly přijmouti je. 

E. Ztráta občanského práva. 
• 

Občanského páiva pozbylo se v těchto případech: 
A ) Stal-li se občan římský osobou nesvobodnou, patřící ji-

nému státu. 
Doma nemohl se ani Říman, ani Latin státi skutečným otrokem: 

svého spoluobčana; stal se opravdu otrokem jen tehdy, dostal·li se 
do majetků cizincova. Práv . občanských nemohl pak už nabýti, ani 
po návratu domů. Aby však práva občanská byla definitivně ztra
cena, musil stav nesvobodnosti skutečně nastati (Cic. de or. 1. 40 .. 
181). Tu bylo několik případ ll: 

1. Dle starého římského trestního práva mohl magistrát pn 
. vojenskýcH zločinech občana trestati buď smrtí neb prodejem do 
otroctví (trans Tiberim vendere). Začátkem republiky byl trest 
smrti omezen provokací pro území "domi", ale prodej trans Ti
berim zůstal při dese rci (Liv. ep. 55) , za nedostavení k di lektu 
(Cic. p. Caec. 34. 99) . a k cen s u.!) 

1) Ck .. ih.; DirOln . H . 4. 15; 5. 75 ; v tomto p'ř vp'ad.ě prrová:děd: 
prod ej ko nsul, niko1jv censor. 
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2. Občan, jenž nějak porušil právo rl}ezinárodní, mohl býti 
vydán v majetek obci poškozené, aby tím Rím sprostil se odpo
vědnosti za jeho čin. Odevzdání cizí obci provedl náčelník Fe tiálŮ 
pat e r pat r a' tu s. Tak r. 286 vydáni byli Appollonii Q. Fabius 
.a C. Apronius, poněvadž ztloukli posly Apollonie a tím porušili ius 
legatorum (Liv. ep. 15; Val. Max. 6. 6. 5 aj), r. 187 z téže přÍ

,činy Karthagu L. Minucius MyrtiJus a L. Manlius (Liv. 38. 42, 7; 
Val. Max. 6. 6. 3). Jindy zas proto, že poslové římští účastnili se 
boje proti národu, k němuž byli posláni (Liv. 5. 36. 6 ; Diod 14. 
113; Plut. Kam. 11 .), nebo vydán byl magistrát římský, který 
uzavřel s nepřítelem mír, jehož obec schváliti nemohla neb ne
chtěla. Tak pro potupný mír kaudijský byli Samnitům vydáni Sp. 
Potumius a T . Veturius Calvinus (Liv. 9. 10, 7.), jindy zas C. 
HostiIius Mancinus Numantii (Liv. ep. 56. Vell. 2, 90; Florus 1, 
34). Aby však toto vydání cizímu státu nabylo plné právní plat
nosti, musil občan odevzdávaný .býti tím cizím státem přijat, což 
však se vždy nestávalo, ba vznikaly z toho zápletky,l) poněvadž 
Rímanům přirozeně bylo potom nepohodlno, když vlastně neměli 
na koho svaliti odpovědnost za nestvrzenou smlouvu. Proto od
pírali občanum vydaným, ale nepřijatým možnost opětného získáni 
občanského práva t. zv. iure postliminii; odpíráno však bylo ne
právem (Cic. de or. 1. 40. 181.; Top. L 1; Dig. 49.15. 4) a zcela zby
iečně vznikaly spory. Z nich pak se hledala východiska velmi 
umělkovaná, jako právě v případě Mancinově, jemuž konečně 

·občanská práva byla obnovena zákonem (uv. místa).2) 

3. Úplně mohl pozbýti občanského práva i svobody, kdo, 
podléhaje moci patris familiae, byl jím prodán cizinci (Cic. de or. 
140. 181). 

4. Žalovaný, jenž v civilním processu byl přirčen žalobci (ad
·dictio) , přišel u něho in causam mancipi, stal se servi loco, a byl-li 
jím prodán do ciziny, pozbyl tím přirozeně i svobody i občanských 
práv (dle zákona XII desk, Gel!. 20. 1, 48.) Domněnka některých 
právníkLl , že iakový občan odsouzený pro krádež, při niž byl do
paden, pozbyl svobody i občanství bez prodeje, není správná (Gai. 
3. 189).3) . 

Teprve za císařství mohl býti občan uveden ve stav otrocký 
a tím pozbýti občanskýl:h práv bez. vyloučení ze státu. To tenkrát, 
když byl odsouzen k práci v lomech neb dolech (servi poenae). 

1) Cic. Top,. 8. 37 IQ C. Host. Mancinovi , }ehož Numa.ntia ne'jJ'ř ijaJa. 

2) Srv. i Herzoga, I. 999. 
3) Liberi homines in mancipio, mancipati, t. j . občané , kteř( :se dostali 

do postavení otroků, in causam mancipi, nebyli · tím zbaveni občanského 
práva, nýbrž byla jim jen zadržena na ten čas práva sonkromá, nastala u nich 
,capitis deminutio minima (Gai. 1. 138; Paul. O . 61 ), Práva i povinnosti 
veřejné i v tomto čase takový občan vykonávati musil. 
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- B) Zajetím válečným. 
Zajetí válečné nebylo ani prodejem ani vy?á?ím. občana,' 'pr?t~ 

o bčanská práva byla ztracena Jen pro dobu zaJeh a ture postltm1l11l 
jich bylo získáno zpět po návratu .1 ) 

C) V z d a I-I i s e římského občanstv í dobrovolně či nedobro
vo lně . 

1. Dobrovolně se mohl vzdáti římského občanství (reicere ci
vitatem) ten kdo se přestěhoval a přijal jiné státní občanství (mu
tatio civitatls)2, neboť dvojího občanstVÍ nemohl nikdo míti. To 
platilo i pro přestup do kolonie latinského práva, jež stalo se buď 
dobrovolným hlášením, buď vylosováním potřebného počtu občanů 
(Cic. de domo 30. 78; Liv. 10. 21. 10.) 

2. Exilium, odchod do vyhnanství a _s ním spojená ztráta ob
čanského práva, bylo buď dobrovolné, aneb přjsouzené za trest. -
Odejíti do vyhnanství (solurn vertere) a tím se vyhnouti odsouzení 
i jeho právním následkům, mohl občan dokud nebyl p!onesen 
rozsudek (Polyb. 6. 14); řízení soudní však bylo vždy a za všech 
okolností ukončeno . Později bylo dovolovállD odejíti do vyhnanství 
i po pronesení rozsudku, aby se odsouzenec vyhnul svým od~hodem 
jeho následkům (Cic. de domo 30 . 78; SalI. Cat. 51. 40 a ].). Kdo 
užil práva odejíti do -vyhnanství, a soud pak uznal, že toto exmum 
je iustum, to jest oprávněné, tomu pak neSmělo býti na území řím
skY-ch občanů poskytnuto ani přístřeší, ani pohostinství (aqua et 
jgni interdicere) a byl exekrován (Uv. 25. 4. 9). 

Exul nesměl se vrátiti na občanské území římské. A však 
v obci, která neměla římského práva občanského, by ť i patřila říši 
římské , se mohl i usídliti, i její[l1 občanem státi. V starších dob.ách 
tedy stačilo odejíti nedaleko z Ríma, aby vyhnanec se octl mlmo 
území občanské; po válce spojenecké však, kdy se dostalo občanství 
celé Italii, vyžadovalo přirozeně exilium odchodu do končin hodně 
vzdálených. 

Pokud se týče otázky, bylo-li exilium svou právní povahou 
trestem, čili nic, byla mínění starověkých právníkú rOldí1ná. Cicero 
(in Caec 34. 100.) tvrdil, že trestem nebylo) kdežto naopak Gaius 

1) Ca:es. lIJi. c. 2. 32 ; Gai. 1. 129 ; OLg . 49.6. 5 ; P aul.. O. 61. 
Slovo postliminium odvozoval . už v známý práyn!k .. Scaevola . z p o s ,! ~ 

1 i m e n (Cic. Top. S. 36.) a to spravne. lus postltmtnll znamt:na skutec~e 
právo vrátiti se "za prah" i v právním sn;yslu toho slovat, t. J.v s . naby~:m 
všech práv, jichž se odchodem neb vypuzemm pozbylo (na pro zrusemm eXll1a, 
návratem z vyhnanství) . 

. A. Gauthier Ou postliminium, Paříž 1883 . • 
A Le Clech: Du postl. et de ses effets, Paříž 1883 . . 
P . Foucault Ou postl. en droit Romain, Versailles 1883. 
Bec de Be;c Ou postliminium et de la loi COl'nelie, Paříž 1888. 
Gree nidge, The permanence of infamia, Class. Rev. 7, 1893, str. 30 . 

2) Cic. IP. Ba1'blo 12 . 29 . 
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Ll. 128) výslovně je jako - trest uvádí (srv. Dion. H. 7.64). Spor 
tento .lze vyrovnati, poněvadž spočívá na rozdílu zákonného usta
novení a vlastní praxe. Jádrem je otázka, bylo-li připustno odnětí 
občanského práva za trest. Dle Cicerona to přípustno nebylo 
(p. Balbo 27), a nutno přiznati, že není z1!ám zákon, jenž by byl ta
kového něco určoval. Avšak de fEcto bylo občanství odňato tomu;.
nad kým byla vyřčena aquae et ignis interdictio. Tato skutečnost . 
měla ovšem vliv i na' soudní praxi, a tak vidíme, že asi od dob 
zavede1)Í t. zv. quaestiones perpetuae bývalo exilium udíleno 
jako trest. 1 ) . 

Bylo-li exiIium někomu zrušeno, (třeba zákonem),' nabylo se 
občanských práv znova iure postliminii. . 

Úím dále tím mírnější stávala se praxe v provádění důsledků' 
vyhnanství, tak na př. časem vešlo v obyčej nechávati vyhnancům 
práva soukromá bez dotčení, jako se to stalo Ciceronovi. 

Od vyhnanství lišila se relegatio, jež nijak nezmenšila občan
ských práv, a spočívala v internaci na určitém místě. Počátkem 
císař~tví začalo se užívati t. zv. deportatio in insulam, jež byla 
velmI často ve spojení s aquae et ignis interdictio. 

3.) Obšan jinéhó státu, jenž se dostal do otroctví a nabyl ma
numissí v Rímě svobody a občanství, navrátil-li se do své vlasti 
a ujal-li se tam svých občanských práv, pozbyl přirozeně civity 
římské. (Cic. p. Balbo 12. 29; de or. 1. 40. 182). 

F. Zmenšení občanského práva 

bylo rozdílné od jeho ztráty. Došlo-li k tomu, že 1. občan se stal 
homo liber · in mancipio (v. výše), 2. byl přesazen při censu mezi 
aerarie, neb dostal censorskou notu, 3. nebyl připuštěn, aby se uchá
zel o úřad, 4. byl odsouzen v trestní při, to vše působilo t. zv .. 
minutio dignitatis, zmenšení občanské důstojnosti (Cic. Rosc. com.6)2). 

Skutečné omezení občanského práva zv?lo se ca pit i s d e
min u t i o ~) a bylo trojího stupně (Gai 1. 159): 

1. C. d. minima, při níž se ztrácel status familiae arrogací,. 
confarreací, emancipací, datione mancipio, conversione in manum 
a jinými právními úkony, při nichž se vystupovalo z dosavadní 
rodiny. Skutečná ztráta však byla vlastně jen při arrogaci, kdy se 
občan sui iuris dostával zpět do moci jiného; v ostatních případech 
se zas vlastně na druhé straně nabylo, čeho se na jedné pozbylo. 
Odložiti dosavadní status familiae bez dem!nuce bylo možno jen 

1) Hadm1ann, De exi1lÍ!~ apu-d. Roman os etc., diss .. Berlín 1887. 
2) Zd~/l1lii:vým 0n11ez'enlm pr ,4 v a o.b'č3.iJ1ského DlYla také 'P'atria po

t'estas, Jež nmlOihdDT se křiž:iJh, 's mlOcí státní. Právně však nemohll'a :nijak 
blr,á'lliti vý'klOnu 'práv a IplQ\llnnolstí .občanských. 

:i) Co vlastně znamená "caput",' o tom viz na str. 30. 
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tehdy, když filius familias se stal flaminem Diovým neb filia fa
milias Vestálkou. _. Význam tohoto stupně deminuce jest jen sou
kromoprávný. 

2. C. d. media, tou ztracen byl status civitatis a sice při in
terdikci aqua et igni, exiliu a t. zv. reiectio .civitatis. Při relegaci 
nenastala. 

3. C. d. maxima přivodila ztrátu status libertatis v případě, 
kdy občan byl do ciziny prodán aneb vydán. Prostřední a nejvyšší 
.stupeň deminuce byly veřejnoprávní. l) 

§ 6. Familia aGens 
neměly významu veřejnoprávného, nýbrž jen soukromoprávný, avšak 
jejich existence a zřízení stýkala se s některými zřízeními státními; 
proto nutno i o nich vyložiti. 2) 

Familia, rodina, tvořila v patriarchálních dobách, kdy nebylo 
tuhých státních svazků, jedíný a nerozlišný celek, úplně podrobený 
vůli své hlavy = otce rodiny (pater fami/ias). Jeho moc byla 
původně naprosto neomezená, teprve stát vznikem různých veřej
ných zřízení jí PQložil hranice ve věcech práva veřejného tím, že 
na př. dospělí členové rodiny měli přísné povinnosti k státu, při 
jejichž plnění nepodléhali moci hlavy rodiny. Byla tu tedy omezena 
nejen samostatnost p. f., nýbrž i jeho moc nad ostatními členy 
rodiny. V právu soukromém však neomezená moc p. f. zůstala 
netknuta. 

Rodina skládá se z těchto členů: pater fámilias, mater familias, 
filii a filiae familias (dcery patří do rodiny otcovy jen pokud ne
jsou provdány; sňatkem vstupují do rodiny manželovy), dále ze 
statků (res familiaris), k nimž patří otroci, nesvobodná čeleď fa
milia v užším slova smyslu. Právo p. f. nad rodinou a čeJedí je 
svrchované, jak je to vysloveno v Dig. 50. 16. 195. 2: p. autem 
f. appellatur, qui in domo dominium habet. Veškera moc nad ro
dinou spočívá v jeho r u c e, jež je symbolem moci; proto pravomoc 
p. f. nazývá se "manus". Chopí-li se p. f. čeho rukou (manu ca
pere), znamená to obrazně, že ta osoba či věc (přechází do jeho 
moci a stává se tím Jeho "rrzancipium" Mancipium znamená dále . 
nejen vstup do moci otecké, nýbrž vůbec všechno to, co otec ve 
své moci- má. Propuštění z moci p. f. slove emancipatio. Pravomoc 
p. f. vedle obecného názvu "manus" zve se také rozlišně vzhledem 
k jednotlivým členltm familie: vůči manželce manus v užším slova 
smyslu, vůči dětem patria potestas, vzhledem k majetku dominium. 
Děti p. f. zovou se - jak0žto občansky svobodné na rozdíl od 

1) SoupÍlS l.it,eratur,y je u Leo.nha,rda v RE. s. v . ca'piitis deminutiJo . 
2) Réldin, Gens. familia, stirps. Cl. Phil. ~, r. 1914, str. 235 n. vykládá 

o užívání těchto slov. 
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nesvQbodných příslušníků rodiny - Iiberi. Pater f. je hlava rodin y ~ 
čili její caput; a poněvadž jen on je plnoprávnou osobou, tedy to 
slovo caput označuje také souhrn práv osobních soukromých i ve
řejných = občanské právo jednotlivcovo. 1) 

Jakékoli zmenšení práv, ať soukromých, ať veřejných, nazývá 
se capitis deminutio.2) 

Rodina se udržuje jen muži, poněvadž ženy provdáním pře
cházejí do jiné rodiny a pozbývají práv rodiny původní. Umře-li p. f., 
tu jeho vdova i neprovdané dcery činí sice tak( rodinu, ale ta se 
dále nešíří a zaniká smrtí vdovinou a provdáním dcer. Jsou-li 
synové, tedy po smrti otcově stanou se sami patres familias. Jejich 
rodiny jsou si blízké) poněvadž jejich hlavy ' patřily kdysi pod 
jedinou patria potestas) a mají určité věci společné, tak zvláště 
"sacra", t. j. oběti"a obřady. Rodiny mající společná "sacra" tvoří. 
proto rod, gens. Clen takovéhoto rodu nazývá se genti1is, a genti 
litas znamená jednak členství rodu (Varro u Nonnia p. 222 aj.), 
j~dnak poměr a právo rodové (Varro 1. 1., Cic. de ·or. I. 38. 173 a j.). 
Stěpením rodin se rod dále šíří, tím také ubývá mezi jednotlivými 
rodinami příbuznostit' jež v určitém stupni vlastně vůbec přestává ; 
trvají však stále tatáž sacra gentiJicia, totéž jméno a vědomí spo
lečného původu . 

Zevním zcela patrným znakem rodové "sounáležitosti je spo
lečné jméno. Tak tomu už dobře rozuměli Rímané .3) 

Členové jednoho rodu jsou tedy původně a g na t i všichni 
vespolek, t. j. jsou příbuzní po meči; rody pak jsou agnationes. 4

) 

Ovšem čím více se rod rozšiřoval, tím se vÍCe kruh agnatů a gen
tilů od sebe vzdaloval: agnatio v určitém stupni mizela a gentiles 
později při četnosti některých rodů nebyli vůbec ani příbuzn í. 

1) P'Ozději lU!Hval0 s,e za toto staré s,llOvlO výr,a,zu ai'vitas V1e výzl1amu 
"oocalIlské rpr,ávo", vyjm'a 'Ov'šem úsloví už dávlno ustáJrená,. j akro carpdt ri,& 
demd:nutio atd . ' 

2) Výklad, že caput = souhrn občanských práv, není přijímán obecně. 
Tak W. Kalb v recensi v Bph.W. 1898, sl. 937, chápe caput jako "hlavu, osobu" 
ve vlastním slova smyslu a soudí, že nutno uznávati výraz c. diminutio = 

. rozdrání, zničeni osoby, a byla prý původně jen takóvá diminutio, jež se 
nazývala pozdějí "maxima". 

Výk~,ad KaJlbův Inení příliš pravděpodobný, ipiOlfllěvadž z něho nerlzle 
nijak rpoChOrpliti vznik c. d. medi'a a minima,. V s'VrCh'u rodlstavlec 'O zmeu -
Šlení obč: a:nského prráva. . 

3) Varro 1. LVIII. .4: ut .iJn hormitnibus qualedatm sUrnt aglnatioues ac 
g renti1itatres , ,sic i:n vrerlbis: iUt enim' ah ÁamdJliJO. homine orti ÁemlÍ[alJI lac 
ge ntilie s , sic ah Á'effililU[ :nomilne dtec1:i:nabe v'oces in gentiJ1itate nomalnaJIl;~ 
f'ť'st. 83: Gent,illlDs dicittUlr let lex 'eodem g'ener,e ortus, let DS, qui simHi il10-
mine ,apip,~m.atur, ut ait Cindus: g 'entldreS mihi sunt, qui mero Inomi:ne 
appellantur . . 

4) Ulp. 11. 4: agnati sunt a patre cognati per virilem sexum descendentes ; 
Oai , 1. 156 per viri1is sexus persona s cognatione iuncti, quasi a patTe cognatL 
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Slovo cognatus znamenalo pokrevného příbuzného vůbec a je· 
tedy významem širším. Affinis pak dokonce už nemusil býti ani 
téhož rodu, poněvadž se tímto slovem pravidelně označuje stupeň~ 
příbuzenství vzniklý sešvakřením . 

Zevnějšl značkou gentiJity bylo tedy jmén~, 1. j. společné nomen 
gentile , jež Rímané měli na rozdíl na př. od Reků, kteří se spoko
jovali jménem jedním, nanejvýše s přjdáním jména otcova a ro
diště.I ) V době historické měli vždy Rímané jmen několik, snad, 
vlivem etruským, ale nejméně dvě: praenomen (těch bylo dohro
mady jen asi třicet) a pak nomen genlile čili genti)icium. 

Jednotlivé gentes mívaly zálibu jen v určitých praenominech r 

tak na pro gens Cornelia užívala pouze: A, C, Cn, L, M, P, S; 
u Claudiů zas bylo často: App, C, M, P , Q, Tib; u Porciů bylo: 
C, L, M, P; u Juliů: CJ L, S. Po odsouzení M'anlia C.:lpitolina ne
užíval prý rod Manliův nikdy praenomina M (Cic. Phil. 1. 13. 32.); 
stejně rod Claudijský vyhýbal se jménu L, poněvadž dva členové' 
tohbto rodu s tímto ,iménem byli odsouzeni pro loupež a vraždu~ 
(Suet. Tib. 1 ). 

Mimo · praenomen a nomen gentilicium se často (ale ne vždy) 
vyskytovalo i cognomen, dávané z tělesné neb duševní vlastnosti" 
často také J1áhodou nebo z důvodů místopisných. 

Z těchto cognomin vyvinula se pak jména rodinná, asi v plat-o 
nosti našich příjmení, poněvadž byla jednotlivými rodinami udržo
vána. Některé rody byly velmi rozvětvené, na př . gens Cornelia 
měla tyto rodiny: Maluginenses, CosSi, Scipiones, Rufini, Lentulli , 
Dolabellae, Cethegi, Cinnae a j. Čtvrté jméno, rovněž cognomen 
zvané, bylo pak čistě jen osobní: L. Calpurnius Piso Fr Ll g i. Cicero
(Verr. 4. 25) srovnávaje ho s Verrem praví : nimirum et hic (Verres) 
nomen suum comprobavit, sic ille (Piso) cognomen. Vynechávati 
praenomen vešlo v obyčej až za císařství. . 

Gentes měly sacra privata čilí dle Festa 285 gentilicia (Dion. 
H. 2. 21 aVyyE'JllUat íeQoavvat) ne( rozdíl od obětí čili obřadů státních 
~acra publica; ·uowa íeQá u Dion. H. 1. 1. a íeQa nOA,t1;tuá tamt. 65. 
Učastniti se obětí a obř.adů rodových je právem každého gentila, 
a jeho povinností, jakož i nakládati na ne. Byly pro ně stanoveny 
zvláštní dny v roce: sacrificia gentilicia, solemnia, stata, anniver-
saria (Liv. 5. 46. 52; Val. Max. 1. 1. 11 aj.). Gentes (aspoň některé) 
mely též zvláštní sacella, v nichž své obeti a obřady konaly, tak 
Fabiové na Quirinále, Potitiové u Ara maxima na blízku fora (Cic. 
har. resp. 15). Také mívaly nějaké božstvo co ochránce rodu 
(Potitiové Herkula, Aureliové Sola; Paul. D. 22.). Vrchní dohled' 
nad těmito obětmi mělo kollegium pontifiků (Macrob. Sat. 1. 16,). 
Též bývala i společná pohřebiště rodů (Cic. leg. II. 22), Valeriové 

1) Známe sice i v Italii nomina simplicia, avšak ta patří vesměs době: 
legendární. 
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.a Fabriciové pry je pů vodně měli blízko fora. Vzrůstem rodů však 
stal se nutným vznik pohřebišť rodinných (na př. monumentum 
,Scipionum). Gens shromažďovala se k pohřbům gentilů. (Dion. H. 
ll. 14.). 

GentHita přinášela právo děditi po gentilovi, ~ neměl-li agnátů 
,a umřel-li }jez testamentu. (Gai 3. 17 : ,si nullus agnatus sit, eadem 
lex XlI. tabularum gentiles ad hereditatem vocat; Ulp. frg. 26. 1; 
Cic. de inv. 2.50: si pater fami1ias intestato moritur, familia pe~t1ni
aque eius agnatum genti1iumque esto, aj.). 

Práva děditi - není-1i agnátů - gentilové pozbyli, poněvadž 
bylo uznáno za nespravedli vo odstrčiti od dědictví cognaty, tedy 
přec jen krevní příbuzné, na prospěch gentilů, třebas už vůbec 

-nepříbuzných. Cognati začali ' býti uznáváni za dědice již za re
publiky edikty praetorskými, za císařství pak stará zásada rušena 
byla některými SC, až justinián dědické právo gentilů a agnatů 
zrušil a na první lOísto položil cognaty. Vytknouti dlužno, že 
j v starých dobách dědili jednotliví gentiles, nikdy ne celá gens. ' 

Jmění šílených (furiosi) spravovali agnati a nebylo-li agnatů, 
gentilové. Z nich ustanoven byl curator, jenž měl nad svými svě
řenci curam legitimam. Stejně ' byli opatřeni i marnotratníci, prodigi, 
(Cic. de inv. ll. 50; Ulp. zl. 12.2).; 

Rovněž i poručnictví (tutela) náleží agnatům a gentilům . Pra
videlně jest po smrti otcově tutorem ' nejbližŠí agnát; jeho "tutela" 
je náhradou moci otcovské, sluje také manus (Liv. 34. 2) a vztahuje 
se jednak na nedospělé syny (tutela impuberum), jednak na vdovu 
.a neprovdané dcery (t. mulierum), vůbec na všechny členy rodiny, 
kteří nel~ou s u i i u r i s. 

Ženy provdané sňatkem řádným a právoplatným, stejně i dcery 
-po smrti p. f., jakmile překročí 12. rok věku" stanou se "sui iuris 'i, 
mohou sice spravovati své jmění, ale nemohou samy řídit i právních 
záležitostí a to "propter sexus infirmitatem et propter forensium 
rerum ignorantiam" (Ulp. ll. 1), čili "propter infirmitatem consilii " 
(Cic. p. Mur. 12). 

Za ženou musil v tom případě státi tutor, _ aby její právní 
jednání bylo platno; smí tedy žena jednati jedině "auctore tutore " 
aneb "per auctorem tutorem". Nejbližším agnátem ženiným je syn, 
není-li ho, tedy mužův bratr _(levir), pro dcery pak v prvé řatjě 
jejich bratr. Tito agnati jsou tedy jejich "tutores legitimi". Vedle 
těch se však vyskytovali poručníci ustanovení závětí (tutores testa
mentarii, Gai. 1. 15. 5; Ulp. ll. 14). -Byli-li poručenci nedospělí, 
opatřovali jejich poručníci i t. zv. administratio bonorum, správu 
majetkovou. Za císařství bylo právo agnátů na poručnictví zákonné 
(tutela legitima) omezováno až i zničeno na prospěch cognatů; 
ještě dřive ovšem (už za republiky) zmizelo toto právo u gentilů. 
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Jednotlivé gentes měly i některé společné zvyky. Tak gens 
Fabia po porážce u Cremery prý ustanovila, že každý její dospělý 
syn se musí oženiti a že všechny narozené děti musí býti vycho
vány (Dion. H. 9. 22.). Gens Cornelia zase dle starého zvyku svých 
mrtvých nikdy nepálila, nýbrž je pochovávala (Cic. de leg. II. 22.57.) 
jediný Sulla z celého rodu byl spálen, aby prý po smrti protivníci 
nerozházeli jeho kostí, jak on to učinil sám Mariovi. 

Péčí rodů tedy bylo již od dob původních starati se o vzá
jemné poručnictví gentilů, o společný kult a společný pohřeb. 
Z okruhu jejich působnosti za dob nám blíže známých skutečně 
nemělo významu veřejnoprávného, a to jistě platilo i pro dobu 
nejstarší. Avšak někteří hadatelé přiznávají rodům i původní vý
znam veřejnoprávní, soudí, že stát vznikl seskupením rodů. Po
važovali za tnajitele půdy, na níž sídlel, rod sám, a domnívali se, 
že tedy i v Rímě byla jakási zádruha. Poněvadž jmění soukromé, 
i famHia (čeleď), i pecunia (dobytek) zboží), tedy vše, co mohlo se 
státi mancipiem, je jmění movité, mínili, že půda nebyla majetkem 
osobním ve svém celku, nýbrž že jen dům s nejbližším okolím 
a věcmi movitými patřil soukromníkům, kdežto půda náležela buď 
státu (ager publicus) či rodu (ager privatus). Z toho dále usuzovali, 
že nemohli děditi jednotlivci, nýbrž jen rod. Serviovy tribue měly 
částečně jména rodová, snad proto, že pozemky rodu byly na témž 
místě pohromadě. Nejasno zůstává, jak bylo upraveno užívání . spo
lečné , půdy jednotlivými rodinami, zda byly jim dávány úděly v dě
dičné užívání, či jak tomu bylo. Pro moznost dědičného užívání by 
svědčilo soukromé držení čeledi a dobytka. Takový výklad o rodech 
schvalují na př. Mommsen P str. 9 m., Serafini 1., 17 a j. Celkem 
nutno říci, že tyto theorie jsou jen vykombinovány, stejně jako mí
nění, že dědil jen rod; jistého není o tom známo nic. Víme jen, že 
k dědictví byli oprávněni agnáti a gentilové. Stejně ani nelze 
schvalovati ostrého rozlišování movitého a nemovitého majetku, po
něvadž není ze starověku jistých zpráv, že by bylo býv'alo tak 
prováděno. ' 

V době historické není vůbec nic známo ani o veřejnoprávním 
významu rodu, ani o nějaké jeho organisaci; . proti té ostatně svědčí 
neomezenost patriae potestatis i za dob pozdějších.!) , 

V rodě byly ovšem hodnosti kněžské a to dědičné (Dion. H. 
6. 69), jinak však rody neměly zastoupení ani v podobě magistra
tury, ani shromážděnÍ. Pokud vůbec se dovídáme o nějakých 
společných usneseních rodů ve věcech mimokultovních (na pL ne
užívati určitých praenomin atd.), je to jistě jen vzájemné dohodnutí 
ryze soukromé, bez právní platnosti. Suetonius (Tib. 1) nazývá ta
kové usnesení consensus. 

1) Dle DitOn. H. 2. 7. byl v 'oeLe rodu decurio, alle to Je termi:nus vn:. 
jrenskýa ro.zhodně· to iuebyl In,á!č:elnrk fiOd:u v:ůihec; také ani. · Dio'nys,io,s 
sá.m' neví nic o j,eho fUlnkcich. 

j osef Král: Státnf zřízenf římské. 33 3 
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Ani mínění tak zřejmé, jako přirozený vznik rodů, . nastalý 
rozšířením téže rodiny, nedošlo u starších badatelů úplného schvá
lení. Tak Niť;buhr (Rom. Oesch. 14 321) domníval se, že lze · z uve
deného místa Dion. H. 2. 7 souditi, že gentes nebyly útvary pr-i
rozenými, nýbrž umělými výtvory za příčinou organisace státní 
a vojenské. Každá kurie prý měla 10 rodů, každý rod 10 rodin, 
takže stát skládal se z 3000 rodin, JOO rodů a 30 kurií. Dionysios 
však praví jen: ol17Q'YjV'rO oE: ua;' ElS osuáoas at C{JQcáQal (curiae), 
nQos av'rov ua;' 1jYSftWV ÉuáG'r1]v EUÓGftSl osuáoa, osuovQiwv ua'ra 'r1]V 
EnlxwQloV yAw'r'rav nQoGayoQsvóftSVoS. Celé toto místo však se týká 
nejstaršího zřízení vojenského a nelze nikterak souhlasiti v jeho 
výkladu s Niebuhrem, proti němuž ostatně záhy se ozvala celá řada 
badatelů (Oottling, Bekker, Lange, Mommsen, Serafini atd.). 

Při výkladu o rodech nesmí se zapomínati na jednu věc, 
svrchovaně důležitou: vědomí rodové nebylo udržováno ve všech 
vrstvách, nýbrž jen rodiny vlivné a zámožné o ně dbaly, vykoná
valy všechna práva gentilů, udržovaly rodová sacra a vůbec o celou 
gentilitu se staraly. · V nejstarších dobách jistě měli tuto péči jen 
patriciové, jak lze vyčísti ze slov plebeje D. Mura patriciům 
(Liv. 10.8. 9): semp~r ista audita sunt eadem: pen es vos auspicia 
esse, vos solos gentem habere. Později ovšem zbohatlí plebejové 
začali také dbáti o své rody, napodobujíce tak zvyky patricijské. 
Celkem však nesmí býti význam rodů při vzniku státu přeháněn, 
jak správně ukázal zejména G. W. Botsford,I) ienž zdůraznil, že rodu 
bylo poměrně málo, že neměly organisace a původně byly jen 
u patricift uplatňovány. 

§ 7. Liberi a servi. 
Vedle" liberi" patřili k rodinám římským též servi jakožto část 

rodinného majetku. Rímští právníci vykládají slovo liber takto: 
liber est, qui servitutem non servít Byli pak tito liberi opět dvojí: 
ingenui a libertini. Dle Gaia (1, ll) ingenui sunt, quiliberi nati 
sunt, kdo se narodili na svobodě. Pojem ingenuíty se asi ustálil 
až později, neboť v starších dobách syn propuštěncův nebýval po
kládán za ingenua; možno tak souditi i z obdoby poměrů řeckých. 
Dle římských právníku za císařství byl pak za ingenuapovažován, 
kdo byl "matre libera natus" (OaL Inst. 1. 86. Tato zásada stanovena 
byla za Vespasiana. lusí. lnst. 1. 4). Proti těmto občanům svobod
ným rodem stojí liberti, libertini, í. j. na svobodu propuštění otroci. 
Slov libertus a libertinus užívalo se často střídavě. Bud' 1ibertus 
slul propuštěnec, kdežto libertinus byl syn propuštěncuv, anebo: 
libertus nazýval se propuštěnec vzhledem k svému patronu, jako 
občan slul však libertinus (Suet. Claud. 24). 

1) . V článku Some problems connected with the Roman gen s, Political 
science quarterly, vol. 22. Boston 1907, srv. recensi B. Kilblera ve W kl Ph. 25" 
1908, 541 n.). 
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Otroci patřili k res mancipi, ale poměr pánů k nim přece 
nebyl týž, jako poměr k majetku ryze věcnému. Proto se pánova 
moc k nim označuje slovem pot es t a s, tedy týmž slovem, jako 
moc p. f. nad členy rodiny; jenže ovšem vůči otrokům to nebyla 
patria potestas, nýbrž dominica potestas. Otroci (servi) byli homines, 
ale ne personae, neměli práv (caput) a také ne občanského jména. 
Nazývali se všelijak, bud' dle pána: Quintipor, Marcipor, Lucipor, 
neb dle národa, z něhož pocházeli: Lydus, Syrus, nebo konečně 
zce!a libovolně, jak komu napadlo. 

Otroctví vzniklo zajetím ve válce mezi dvěma různými kmeny. 
Proto právníci římští je pokládali za constitutio iuris gentium, qua 
quis alieno dominio contra naturam subicitur (Dig. l. 5.4; Insí. 1. 3) . . 
Že tomu tak je, dokazuje mimo jiné i to, že ve válkách občan
ských, 'vedených občany téhož státu proti sobě, otroků ze zajetí 
vzešlých neni. Zajatci váleční patřili státu, byli servi pubIici, ale 
většinu jich stát prodal, (sub C0rona venire, Oel\. 7, 4; Fe 401). 

Otrok, jsa res mancipi, slul také mancipium, jako člen rodiny 
pak famul; v užším slova smyslu i familia sama znamenala čeleď, 
otroky. Otrok doma z otrokyně narozený nazýval se verna. -
V pozdějších dobách arci převážná většina otroku dostávala se 
do Ríma nikoliv už válečným zajetím, nýbrž široce rozvětveným 
obchodem, jehož prameny byly velmi různého druhu. 

1 svobodní mohli se státi mancipiem: byli-li totiž v moci 
otcovské, mohli býti - stejně jako kterákoliv jiná věc - prodáni 
(na př. při adopci, koempci, emancipaci atd.); tím se z nich stali 
ho min es 1 i b e ri i n ma n c i pi o. Poněvadž však oni byli ingenui 
iure civili, nemohli se doma státi skutečnými otroky a byli pouze 
"servorum loco". V starších dobách zvláště často dostávali se do 
takovéhoto postavení ti, kdož byli odsouzeni pro neplacení dluhů 
(i u d i c a t i), aneb dlužníci, kteří svých dluhů zaplatiti nemohli 
(n e x i) a proto se uvolili strpěti man u s i ni e cti o, totiž, aby je 
věřitel odvedl k vykonávání prací 01rockých. "Servi loco" octl se 
dlužník takto: věřittl dlužníka uchopil se slovy: quod tu mihi 
damnatus es, ob eam rem ego tíbi manum inicio (Oai 4. 21. 24.). 

ludicati a nexi byli takto úplně v moci věřitelově; on je mohl 
trestati jako otroky. Musili pro něho pracovati a tím si spláceti dluh. 
Puvodní kruté věřitelské právo bylo však velmi záhy zmírněno. 
Nexi a iudicati, pokud byli servorum loco, byli puvodně - ne sice 
formálně, ale virtuálně - ibaveni konání občanských práv. 

Nekonali nijakých úkonu občanům patřících, ale také ani služby 
vojenské. Stát však sám, maje zájem, aby nebyl takto připravován 
o občany, začal magistrátními edikty právo věřitelské omezovati 
a mírniti, až je přímo- zakázal. Již prý r . .495 př. Kr. bylo konsul
ským ediktem nakázáno: ne quis civem Romanum vinctum aut 
clausum teneret, quominus ei nominis edendi apud consules potesta.s 
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fieret; ne quis . m iliti s, donec in castris esset, bona possideret aut 
venderet, liberos nepotesve eius moraretur. (Liv. 2. 24. 6.) Defini
tivně to bylo zmírněno r.326 př. Kr. lege Poetelia Papiria, vydanou, 
když kterýsi věřitel se zmocnil dlužníka způsobem, jenž urážel cit 
lidu (Liv.8. 28). . 

. Od svých otroků mohli páni žádati služeb jakýchkoli, a rovněž 
je mohli jakkoli trestati, poněvadž měli nad nimi iu;:, vitae necisque 
(Oai 1. 52). Mohli je prodávati nebo vydati jinému jako náhradu 
(za škodu otroky způsobenou ručil pán). Co otrok vydělal prací 
rukou svých, náleželo pánovi. . . 

, Postavení otroků bylo tedy s počátku dosti kruté a bylo zmír-
ňováno jen jejich individuálním v ltahem k rodině, namnoze dosti · 
těsným. Otroci náleželi k "familia ({, proto byli účastni rodi nných 
obětí, jež dokonce i někdy za pána konali. Také dostávali - stejně 
jako filii a filiae fam ilias -- někdy peněžitou částku (peculium) 
k vlastní správě a k vlastnímu užívání. Po smrti hlavy rodiny ne
stávali se otroci už eo ipso svobodnými, nýbrž přecházeli jako jiný 
majetek do rukou následujícího p. f. Přibývající kulturou a ci vili sací 

, stával se poměr pán~ a otroka přátelštější, ač ne vždy a v celku . 
Stát sám, zejména za císařstvi, káráv.al přísnost a krutost pánů 
(Suet. Claud. 25; SHA, Hadr. 18), ačkoliv na druhé straně uplatňováno 
staré právo, že byl-Ii zavražděn pán otrokem, byli všíchni otroci, 
za vraždy v domě dlící, státem popraveni. Za Nerona dokonce 
tYl manumissi testamento" (v. d.), byli trestáni stejně (Tac. Ann. 13.32). 
Ze takové případy nebývaly právě ojedinělé, svědčí Tacitus (Ann. 14. 
42) při vyprá vění o vraždě praef. urbis Pedania Secunda, kdy "ex ve
t~ more" bylo odpraveno 400 otroků . 

Celkem však se stát i soukromých otroků ujímal jak za re
publiky, tak za císařství. Známa je na př. lex Petronia z r. 61 po Kr., 
jíž bylo pánům zapovězeno bez soudního rozsudku určovati otroky 
JI ad bestias depugnandas" (Dig. 48. 8. ll). Byli i otroci státní, servi 
publici) jichž užíváno hojně k nižším kancelářským úkonům a po- -
pr~ vám (carnifices). o Jejich postavení bylo celkem vždy volnější, 
nez postavenI otroku soukromých. 
, Otroci, nemajíce conubia, nemohli vcházeti v právoplatné sňatky; 
společenství, ve kterém někdy otrok S otrokyní žil, nebylo "matri
mOllium ", manželství, nýbrž jen ncontubernium" bez právních ná
sledků manželství. 

Poněvadž otrok byl nres mancipi" a mohl býti prodán a tím 
odevzdán do '"manus" někoho jiného, mohl býti i vůbec pánem 
propuštěn na svobodu. To je nm a n u m i s s i o", jíž jedině mohli 
obyčejní otroci nabýti svobody.l) Poněvadž však se za republiky 

, 1) Upadl-li občan římský do vá lečného zajetí a vrátil-li se později domů 
stal se přirozeně. už pouhým návratem zas plnoprávným občanem. To je t. zv: 
ius postliminii. 
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manumisse nesmírně množily a tím rostly živly státu ne zrovna 
pohodlné, byla už r. 357 určena 5% daň z manumissí (vicesima 
manumissionum), jež vynášela velmi mnoho (Liv. 7. 16; 27. 10). 

Propuštění dálo se trojím způsobem: 
1. v in d i c t a. To byl způsob. velmi starý, (tradice kladla jeho . 

zavedení až do prvního roku republiky, kdy prý byl tak propuštěn 
Vindicius, jenž udal spiknutí Tarquiniovské), jehož forma byla tato : 
pán s otrokem objevil se i n i u r e, t. j. před magístrátem cum im
perio, provázen ještě jedním občanem (to býval později pravidelně 
liktor, schol. Pers. 5. 88). Ten vzal do ruky hůl (virga, festuca, 
v i n d i c t a), položil ji · na hlavu neb na rameno otrokovo a řekl: 
hunc hominem liberum esse aio, pán k tomu dodal: hunc hominem 
liberum esse volo, a otroka, jehož ještě držel v ruce, · otočil a pustil. 
(Fe 149; Pers. Sat. 5. 77). Magistrát pak slovy: cum tu liber es 
gaudeo, jednání ukončil. Později to bývalo zkracováno, zejména 
nebylo už ' nutno jíti do úřadovny magistrátovy, nýbrž celá manu
misse se vykonala "in transcursu", při setkání. Liktof (neb vůbec 
ten občan, jenž otroku vlastně svým působením svobodu zjednával), 
zval se vindex neb assertor. Celé jednání slulo vindicatio in liber
tatem. Oaius praví, že vindicta je znamením kopí, jež zase je sym
bolem práva quiritského (4. 16. festuca autem utebantur quasi hastae 
loco, signo quodam iusti domini}; _ 

2. cen s u: dal-li p~n při censu zapsati otroka za občana, byl 
tím otrok propuštěn na svobodu. Způsob tento je jistě až z pokro
čilejších dob republiky; 

3. t es tam e n to: to bud' pán v závěti prohlásil určité otroky 
za svobodné, aneb uložil svému dědici "per fidei commissum", 
aby je propustil " vindicta" neb "censu". Poněvadž otroci propu
štění testamentárně nabývali svebody) až když jejich pán byl už 
v Orcu, sluli "liberti Orcini" (XaQúJljJhat). 

Uvedenými třemi způsoby dostalo se propuštěným otrokům 
nejen svobody, nýbrž i občanství; ovšem některá práva byla z této 
civity vyloučena, jak zřejmě plyne z výkladu ' o následcích manu
misse a o stupních občanského práva. , 

Vedle manumissí slavných, právoplatných a naprosto jistých, 
. byly ještě i jiné způsoby méně obřadné a slavnostní: . na př. in t e r 
a m i c o s, prohlásil-li pán před svými přáteli, že otrok je svoboden. 
Nebo "pe r e p i s t u I a m", bylo-Ii propuštění prohlášeno písemně. 
"Per mensam", pozval~li pán otroka k svému stolu; konečně 
"u s u", zacházel-li pán s otrokem jako se svobodným. Takové 
způsoby manumisse mohly ovšem býti brány v pochybnost, proto 
jejich právní .platnost byla chráněna praetorskými edikty. Také 
vlastně tyto manumisse nepodmiňovaly právní svobody, poněvadž 
se nestaly s vědomím úřadu. 

Propo uštění na svobodu však nebývalo bezpodmínečné, nýbrž 
vázáno někdy (zvlášt při manumissi testamentární) na splněEí urči-
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tých podmínek. Často propouš'těno za ~ýkupné, jindy zas pán mohl 
otroku pře? proPU,št~~ím uložit~ roz~anité 'povinnosti, jako konání 
nepo~odlnych obětl, Jindy zas prevzett pánových dluhů atd. Dokud 
podmmky nebyly splněny, byl propuštěnec sice statu liber vskutku 
vša.k otroky ~ ~r~ve;n na s~obodu, až budou splněny. Ser'vi publici, 
hylI propustem Jmenem statu magistrátem (Liv. 26 27) a při 
jímali ~o propuštění buď jméno toho magistráta (Var~ l. 1. 8. 83), 
~evb ----:- jak se zdá - se zvali Publici (Cic. p. 8atb. ll. 28). Propu
sten~l s9ukľom~~ků vpřij.ímali. ~raenomen a nomen bývalého pána', 
k ne~uz , . pozdejl pnpojova1t Jako cognomen své bývalé jméno. 
Na'pr. Ep.lcadus, propuštěnec L. Cornelia Sully, zval se pak L. Cor
neltus. Eplcad~s. Podobně má jméno utvořeno propuštěnec Augustův ' 
C. luhus Hygmus a známý ,Ciceronův M. Tullius Tíro. 

' Cí.,.saři ~.ropouštěli n~ svobodu otroky pouhým svým slovem, 
beze ,vsech )1nych formalIt., Za Konstantina, když křesťanství nabylu 
rovneho pra.va s pohanstvlm, byly též manumissiones in ecclesia. 

Následky manumisse byly: 
1. Změna jména, jak bylo o ní vyloženo výše . 

.,. 2. Nabytí. omezeného. obc31,nsk.ého práva. Proto také propu
stě~ec obI,ekl Sl t?gu, dal Sl ostnhatJ v lasy a na znamení libertinství 
nOSIl bu.d vIněny klobOUK (pile us) neb aspoň vlněnou pásku kol 
hlavy (LIV. 45, 44; Plaut. Amph. 461). Viz více v odstávd o stupních 
občanského práva. . 

, 3 .. L.ibe!tus i po 'propuště~í zůstal v zá viElosti na svém bývalém 
pan?V1J J,enz se stal jeho ochrancem, J:l a t r on e m. Libertus je patro
novlvpo~men och.ot?u, ~osluš.,.~ostí (obsequium praestare), podporou 
v nestěst}: In~raÍl lIber!l, ~ten těchto sl.užebv nekonali, bývali před
mětem uredmho zakrocem a dokonce i z Ríma vypovídáni. (Tac. 
Ann. J. 3. 26~. Také se přip,or:níná, .,.ž~ byli biti (Oig. 1 J 16. 9. 3) . Za 
Claudla bylI dokonce trestam odneflm svobody (revocatio in servi
tutem (Suet. CI. 25). 

o • Ale n~v!áj~m za,s" i ~atron byl povinen k podobným úsluhám 
VUČI propustencl. Zemrel-l1 ' propustěnec bez závěti a neměl-li vlast
ních dě9iců, tu už ?le zákona 12 desk dědil pán. Mezi patronem 
a propustěncem vyvmul se podobný poměr, jaký byl mezi klientem ' 
a patronetn. Patron měl tutelam legitimam nad nedospělými liberty 
a' libertami (Oai 1. 65). -

!r~vo 'propou .ště~i bylo už za republiky omezováno, i později 
za cI.sarst.vl několtkrate z rozličných příčin; stávalo se totiž že 
otrocI v byh propuštěni z příčin nekalých, a většinou celý ten ~tav 
propustě~cu nebyl ~tátu příliš milý a pohodlný. R. 4 po Kr. dána 
lex A, e l}.a S e ~, tl a, kterou se nařizovalo, že propouštějící pán 
nesml. bytt mladsl 20 let, leda že by propuštění dálo se vindicta 
a t? Jen tehdy, oznámil,-li propouštějící svůj úmysl aspoň · před 
pětI S ědky ze senátorského stavu a před pěti svědky z jezdeckého; 
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v provinciích pak před sborem 20 obČanů římských. Též stanov~ny 
určité doby a jiná omezenU) - Brzy po tom, r. 8. po Kr. vJdan~ 
lex Fu f i a Ca n i n i a, jež do~once stanovila pocet propustěncu 
dle celkového 'počtu otroků v ' Rímě. 2) 

Otroctví bylo podporováno latifundiemi a prúmyslem; ladnou 
prací otrockou utrpěl zejména stav malorolnický a řemeslnický. 3) 

Od otroctví, jež formálně nikdy, ani křesťanstvím, zrušeno n:
bylo, nutno na konci římské říše rozeznávati nexol~ictví~ k o ~ o'" n.~ t. 
Coloni byli lidé sice svobodní, kteří. sed.ěli na určIté p~dě., Jez JIm, 
nenáležela, byli však od ní neodděhtelm (glebae adscnptl) a s m 
snad přecházeli i do majetku jiného pána. 

Pom~ry kolonů byly zákonitě upraveny za Konstantina a ko
lonát svou podstatou byl jistě jednou z příčin, proč otroctví vlastně 
fakticky vymizelo. 4

) 

§ 8. Patroni-cl-entes. 
Už v nejstarších dobách římských připomínají se t. zv. clientes, 

clientae (Fe. 53), ' řecky neAá1;at. O jejich postavení ve státě a .ve 
společnosti soudilo se v'nové době ze jména samého a z někohka 
starověkých zpráv, jež jsou ovšem velmi málomluvné. 5) ~ak C~rssen 
(v. Walde, s. v.) se domníval, ,že u Plauta se na několIka mlstech 
vyskýtá tvar cluens a viděl v něm part. praes. od clu( e)o (UAV-, sly-). 
Tvar cliens pak vysvětloval obdobně ja~o .l,unter-linter, clu~;~s~ 
clipeus atd. Avšak tento tvar cluens nem n1]a~, zaručen \majl Jej 
jen horší nikopisy), tím padá i celý výklad dalsl. Z ostatmch. ety
mologií je pravděnejpodobnější Waldova, jenž uvádí souvIslost 
s cli- ve výrazech jako -clínare atd.; cliens by tedy ~na~~nalo: 
k někomu se přichylující, a tedy do jeho <Dchrany se daVa]lCl. 

O klientech se soudilo, že bývali závislí na rodech, a když se 
rodové zřízení uvolnilo, že se dostali do závislosti na rodinách. 
Domněnka tato je neudržitelna, poněvadž bylo už ukázáno, že 
gentes neměly takového významu, jaký se tu předpokládá, a také 

1) Ulp. 1. 13; Gai. 1. 20a j. 
2) Gai 1. 42 n; Vlp, 1. 24, n. a j. 
3) P i a cen z a, La s chi a vlit II i'n R'oma anti.C'a . Parte I. 1896. L. 

Hal k i n, Les ,esdavles IpUlb[ks chez -i'es RlOméUJn:s. Brusse~ 189~. O. 
p 'o' r z io, Oss,ervazioni su:Ala pote:n.za dei ,li/bledi i,n Rom'a repubbhcalna, 
Pisa 1898. Ed. M 'e y ,e r, Sklavler-ei im AMertum, Dráž~any, 1898. E. 
Cic CIO t t i, 11 tra'miOnto de~~la' sc'ha,r.itú Ind mlOlnldio antldo, 1899. M. 
Ba n g~ Dile Herkunft 1~ler rormischenSkJav,en, R. Mitth. 25, 1910, str. 
223, a 27, 1912, str. 189. , 

"4) ~. R IQ st 10 " c 'e v, Studi,en .z.ur qlesch~cht,e der., r?rn~.schen Kó~o
nates, LllpsklQ 1910. Raeder, NordilJsk Tldskuft for fl .o .ogr VL, 1899, 
1 n., 57 ln. \ ' I; 

5) Dion. H, 2, 8-10, Gell. 5, 13, Plut. Rom. 13 a mn, j. 
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se klienti vyskytuji jen a jen ve spojení s rod i n a m i (a pouze 
jejich prostřednictvím s rody). 

Hlava rodiny, k níž klienti patří, má nad nimi podobnou moc, 
jako nad členy rodiny, je jejich ochráncem (patronus, nQ ° (Jrrárr1] S). 
Starověký výklad má o tom Festus (300, místo je 'sice plno mezer, 
ale jsou dosti dobře a pravděpodobně vyplněny): Patr[onus a patre 
cur ab antiquis dictus sít,] manifestum; quia [ut liberi sic etiam 
clientes] numerari intra do[mesticos quodam modo possunt.] 

Klienti byli tedy členy rodiny tak jako děti a byli pod ochranou 
patris familias. Tak o tom i u Gellia (5, 13. 2): Secundum -eos 
(= pupillos) proximum locum parentes habere, qui sese ibidem in 
fidem patrociniumque dediderunt. Parentes je zde odvozeno od 
parere a znamená klienty. 

Rodina klientova stála k patronovi v témž poměru, jako klient 
sám, a tento vzájemný poměr byl dědičný (Dion. H. 2. 8. 10). Klienti 
byli buď usedlí neb neusedlí. Usedlí měli od patrona kus po
zemku, z něhož mu odváděli část výtěžku, a jenž jim byl svěřen 
až do odvolání. Zpravidla však zůstával klientům a jejich potom
kům dědičně. Festu~ 288 atque [ii patres dic-ti sunt quia] agrorum 
partes ad[tribuerant fenuioribus perinde ac liberjs. 

Svých údělů nesměli klienti bez dovolení patronů prodati (Plut. 
Pop1. 21). O udělení části polstva klientům uváděn je u římských 
historiků doklad velmi d~vný: Atta Clausus, předek rodu Claudij
ského, přistěhovav se do Ríma ze Sabinska se svými gentily a čeledí, 
dostal za Anienem z obecniho poselstva díl, z něhož každému klien
tovi přidělil po dvou jHrech (Liv. 2. 16; Dion. H. 5.40). 

Usedlí . klienti byli tedy rolníky, neusedlí asi vesměs řemeslníky, 
kteří asi také část výdělku odváděli pánovi. Kromě toho byli 
klienti zavázáni svým pánům i jinými službami : tak zvláště musili 
mu pomáhati v neštěstí, přispívati případně na jeho Nýkup ze za
jetí, na věno jeho dcer a pod. (Liv. 5. 32. 8; 38.60.9; Dion. H.2, 10). 
Naproti tomu zajisté i patron měl povinnost klientům přispívati 
radou i pomocí. Bližších zpráv však není. Proti klientům nesměl 
patron svědčiti (Gell. 5. 13; 20. l. 40; Dion H. 2. 10; Plut. Rom. 13). 
Poškodil-li patron nějak klienta, porušil tím vzájemný poměr piety, 
jímž byli vázáni, a dopustil se tak náboženského zločinu. Bylo to 
vyřčeno již v zákonech XII. desk (u Serv. Aen. 6. 609): patronus 
si clienti fraudem fecerit, sacer esto. 

Klienti měli účast na sacra gentilicia a platili na ně. (Dion. H. 
2. 10). Jak mohl v opačném případě zas patronus dokročiti na 
klienta, jenž mu uškodiI,- nevíme; jistě však prostředky k tomu rpěl. 
Je pravděpodobno, že k veřejnému úřednímu jednání potřeboval 
klient patronova prostřednictvÍ, asi jako athenský fkÉ'íOlUOS svého 
prostaty. Klienti táhli také do pole, nevíme však, jaké místo za
ujímali v organisaci vojenské. Připomíná se, že už při známé vý-
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pr~vě Fabiů ze 40?0 úč~stníků byla většina "ne2árral ua;' áalQol" 
(DlOn. H. 9. 15). DlOnyslOs Hal. uvádí starší zprávy, že při tumultu 
bývala velmi značná část vojska z klientů, stejně i když na př. plebs 
ocpírala účast na výpravě (6. 47; 7. 19; 10. 43). Je tedy zřejmo, 
že klientů nebylo málo. 

. Jako libertini, měli i klienti nomen gentiIicium svého patrona 
(Llv. 3. 44.). . 

V" Původní c1ientes zmizeli časem úplně mezi plebeji. Sice po-, 
zdejl, a pak hlavně Za císařství připomínají se c1ientes, ale ti jsou · 
podstatně odlišni od klientů starých. Ti pozdější klienti byli totiž 
chudší občané, kteří dělali bohatým placené průvodce (salutatores, 
anteam~ulo.nes) ~. prokazovali jim ~ozmanité službičky (officia); za 
to dostavall vsehjaké podpory a darky (sportulae). Místo patronus 
říkali též dominus, neb dokonce i rex. 

Zmínky zasluhuje, že klientela není zřízení jen římské, nýbrž 
'Že se vyskytuje i jinde v!taIii, na př. zcela jistě u Sabinů (Dion. H. 
2.46; 5.40; 10.14; Liv. 2.16; Plut. Popl. 21). 

, Sporná je otázka, kdo to byli klienti. a jak vznikli. 
t Staří spisovatelé vesměs směšují klienty s plebeji tvrdíce že 
~ jso.u to takoví pl~bejové, jež ~omulus přidělil jednotlivým rodi~ám 

(CIC. rep. 2. 9; DlOn. H. 2. 9 aJ.). 
Že tento názor není správný, dokazuje věc právě i staro

' věkými dějepisci často připomínaná, že totiž ve sporech patricijsko
plebejských klienti nestáli na straně plebejské, nýbrž patricijské. 
. V nové době pak proneseno bylo o podstatě klientely velmi 

mnoho mínění, většinou rozlišných. Předně se soudilo, že klienti 
jsou potomci praobyvatel Latia, kteří po jeho podrobení uvedeni 
byli smlouvou v poddanství. Výklad tento po Niebuhrovi, Bekke
rovi, Madvigovi a j. rozvinul zejména Karlowa (37 n), jenž před
stavoval si věc takto: vítězní Latinové, kteří dobyli Latia, dělili se 
v jednotlivé rody, . a proto přemožené původní obyvatelstvo - pokud 
ne~ylo vybito neb vytlačeno -:- rozděleno bylo na skupiny a přikázáno 
těm jednotlivým rodům; nestali se však z něho otroci, nýbrž bylo 
uvedeno v postavení mírnější. Vzájemný poměr dobyvatelů a pů
vodního obyvatelstva byl prý upraven smlouvou n á b o žen s k o u. 
Přemožení slíbili poslušnost rodu, jemuž byli přiděleni, a patronově 
zas se zavázali chrániti je (GeIL 5. 13.2). Náboženský ráz smlouvy 
té - zřejmý už ze zákona XII. desk .- byl prý základem oněch dů
věľných celkem styků mezi patrony a k1ienty~ Po uvolnění svazů 
rodových prý se klienti přiklonili k jednotlivým rodinám. 

. Že by klientela vznikla z otroctví, Karlowa nepřipouští po
ukazuje na to, že prý nejstarší římské právo neznalo manumisse. 
Poměr Iibertina k patronovi byl prý napodobením poměru klientova. 

Takovýto poměr pokořeného· praobyvatelstva k dobyvatelům 
může býti doložen jinými obdobami ze starověku. Všichni uvedení 
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b~d~telé uká~ali. na pen es ty, vEt r u ri i, kteří byli také dědič
nyml poddanyml, a na p'odobny poměr pen e st ů t h e s s a I s ký c h, 
na k I a rot y a a fa mlO t y k r é t s k é a h e i lot Y I a k o ns k é. 

3 Za z.by~ky pra.obyvat~l~tv,a p~kládá klienty také L. Lan g e 
I. . 24 n:, jenze. dle jeho mmem bylt zprvu o t r o k y rod i n, byvše 
uve,denl V.S::Vltus, a tepr~ později se", prý z nich-stali servi gentilicii 
a tlm se JejIch postavem uvolnilo._ Ze stali se majetkem rodu to 
vys~ětluje Lang tím, že prý původně dědil rod, kdežto člen'ové 
rodlO že dostávali jen určitý podíl. 

G o t t I ing (Gesch. d. rom. Staatsverfassung bis zu Caesars Tod 
Halle 1840) mínil zas, že klienti jsou uprchlíci kteří došli v Římě 
oc~rany y nějakém, asylu. Avšak o takové občany předně žádný 
stat v nestal, za druhe pak je známo, že klientů bylo velké množství, 
kdezto ochrany asylu se pře~ dovolávali jen jednotlivci, jichž počet 
nemohl nikdy tak vzrůsti. 

_ Opět jiný ná~or považoval klienty za vystěhovalce kteří si 
?,obro~olně zvolili Rím za své sídlo a dali se "applicatione" ~ ochranu 
nmskeh.o. občan~ .. T~ prones~ nejdříve R o II I e z (Considérations sur 
la condltlOn polttJque des chents dans ]'ancienne Rome, Bruxelles 
1840), pak I her in€; (Geist d. rom. rechts 375), rovněž i Mommsen 
(RF 1. 319n)a Voigt (U.d.Clientel u. Libertinitat, Sachs. Ak.1 888, 146n). 

_ O "ius applicationis" máme skutečně staré zprávy. Mommsen 

r 

o něm vykládá takto: "Klient má obdobu v hostu, a tak jako host 
po dobu ~vé.ho ",pobytu je v ochr~ně v hostitelově, je, klient v ochraně 
patronove, Jenze ne dočasně, nybrz trvale. Do te ochrany dostali 

I s~ dvojí cestou: bud' propuštěním z otroctví (jež bylo u Římanů 
u,z v v dobác~, př~d vytv ořením prá vnkh forem manumisse), aneb 

~I hm, .ze ~e Cl~l pnstěhovalci daJi v moc a ochranu římských občanů , 
I applIcatt~. ~lce:o (de or. 1. 39: 177) se zmiňuje o "ius applicationis", 

ale pravl , ze ]e "obscurum sane et ignotu m" ; sám tedy 0 něm 
mnoho nevěděl." - -

. ~elze však ,up~íti, že me;-i hoste~ a klientem je značný rozdíl , 
ze]m.ena. v. t r van I ocpranneho pomeru a v jeho intimnosti. lus 
appllcatlOnlS, o němž mluví Cicero, je asi obratným tahem řím
ských právníků, jímž měl býti zajištěn dědický nárok exulú v Římě 
dlícich. -

Mommsen své původní mínění později právem změnil a soudil 
(R. Str. III. 1, 55) ji~ tě správněji, že klienti vznikli několikerým zpú
so~em, .ur~uj~ však jich většinu zas -jen pouhým dohadem: klienti 
p~y. vzntklt pre~ně z nemanželských dětí matek patricijských; ·takové 
det} ~ebyly I::y", zprvu }Wi vychovávány; později, -když byly pone
chavany na Zlve, dosta.valy se do řad klientů. Ze starověku však 
nem~me o tom žádných zpráv. Za druhé prý se řady klientů roz
mnoz~valy v. starší době propuštěnými otroky. Pro tento zpúsob 
by svedčlla Jen pouhá analogie mezi postavením klienta a libertina, 
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zpráv o tom rovněž není. Za třetí prý vznikli z applikantů a pak 
z poddaného praobyvatelstva. - Tento třetí způsob, blízký výkladu 
Niebuhrovu a Langovu, odůvodňuje Mommsen znova tím, že i po
zději, za dob historických vojevúdce, který si nějaký stát podrobil 
a jeho vzdání (deditio) přijal, stával se patronem všech těchto 
poddaných (dedititii) a mohl $ nimi dle libosti naložiti, buď je_ pro
dati "sub corona" aneb prý v starších dobách uvésti do posta-
vení klientů 

Výklad Mommsenův v této nové obměně došel souhlasu na př. 
Herzogova (192), Schillerova (lv. MUllers Hdb. 135) a Bin
der o v a (Plebs 216). Ten zvláště zdůrazňuje, že klienti a plebejové 
jsou úplně vzájemně odlišní, a za druhé, že klienti ne byl i občany. 

Badání novější obracelo svůj zřetel ještě i k jiné stránce této 
otázky, jaké totiž zaujímali klienti postavení sociálni. Zejména dů
kladně o tom psal Ed. Meyer. 1) On vypráVÍ, že původně svobodné 
obyvatelstvo římské sídlilo v městě a v Ostii, venku pak na-území 
(spočátk u nevelkém) bydleli jednak n á je m c i polí, na svých pánech . 
v městě závislí, a děl nic i, kteří byli v poměru klientském k ma
jetn1kům půdy, již vzdělávali. Tito nájemníd a dělníci měli ke své 
výživě malá políčka o dvou jitrech, jež však prý byla jejich skuteč
ným majetkem a ne jen svěřena v užívání. 

Ani stanovisko Meyerovo nemá opory v starých pramenech. 
Předně jistě není pravda, že by mimo město bydleli jen klienti, 
bylo tam také dosti plebejů, kteří o nundinách -přicházeli do Ríma. 

K. J. N e u man n _ (O. Grundherrschaft der rom. Republik, die 
Bauernbefreiung und d. Entstehu ng der Se rvianischen Verfassungi 
Strassburg 1909, a Rom. Gesch. u. G.-N. )112. 394n) snaží se najíti 
rozřešeni v agrár.ní historii. Nutno prý v Rímě rozeznávati majitele 
půdy od jejich užívatelů a vzdělavalelú, totiž klientů. Klienti prý 
měli část pánovy půdy v dědičném držení a odváděli část výtěžku . 
Byli tedy v postavení podobném jako helotl spartští. Z klientů vy
bavených z moci pánů prý pak vznikli plebejové. 

w. S olt a u (Grundherrschaft u. Klientel in Rom, NJb. XV. 1912, 
str~ 482) ukazuje proti Neumannovi, že nějakých státních nevolníků 
v Rímě vůbec nebylo, a že asi od doby decemviťú se klienti docela 
ztrácejí mezi plebeji. Soudí, že klienti byli rolníci, kteří měli v nájmu 
pole pánů a byli povinni _ k jistým službám, jsouce v jakémsi zá
konném a zvykovém poměru věrnosti. SoHau obrací se proti všem 
badatelům, dle nichž klienti nemohli býti majiteli aspoň části půdy . 
Dle něho vznikli klienti · z přemožených praobyvatel Latia, jimž něco 
púdy bylo ponecháno v soukromém vlastnictví. Též prý i mimo to 
mohl jim tu i tam býti nějaký kousek půdy dán. Vznešení bohatí 

1) Der Ur~p:rung cl. Trilbunats, H erm'. 30, r. 1905, str. 1 ,n.; Gesch. 
d. Alt'ertums V., Pl'eihs, Ha:ndworterbuch der St aatswilsls'e'n's ch aft, 2. SuppL 
r. 1897. str. 659 n. -
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Římané užívali prý k obdělávání svých rozsáhlých pozemků svobod
ných občanů, jichž ochranu přejali a kteří tedy k nim byli v po
měru klientském. 

Soltauovo stanovisko je zajímavo tím, že klienty pokládá za 
ob č a n y, kdežto ostatní badatelé je měli za živel neobčanský. 

Skutečně se celá otázka zde otáčí jeny o tyto dvě možnosti: 
klienti byli buď občany, aneb jimi nebyli. Ze by byli občany, jak 
mínil Soltau, není možno připustiti z důvodů rqzmanitých, zejména 
i 1Jroto ne, že při občanském jejich původu by nebylo lze vysvětliti 
jejich závislého postavení, nesrovnatelně horšího, než měli plebe
jové. Byli tedy klienti neobčany, a tu, vymýtíme-li ty některé ne
správné theorie o app!ikaci a o uprchlících, hledajících právo asylu 
(proti nimž svědčí velký počet klientů), zbývá zatím jako . jedině 
pravděpodobné mínění, že klienti byli podrobení praobyvatelé 
La t i a; při tom ovšem se mezi ně dQ.staly tu i tam i nějaké jiné 
živly. Je jisto, že z praobyvatel Latia, Rímany podrobených,' mnozí 
nemohli neb nechtěli ze svých starých sídel odejíti, a byli tedy . 
Římany nějakým způsobem zaujati. Nutno ovšem předpokládati, 
že byli zlatinisováni. Byli pak přikázáni jednotlivým rodinám. No
vými majiteli bylo jith užito k obdělávání získané půdy, podobně 
jako na př. hei10tů spartských. Při této theorii vysvětluje se dobře 
předně značný počet klientů, pak to, že byli klienti i jinde po Ha1ii, 
a za třeti - což je důležito - onen poměr ochranný mezi patronem 
a klientem, jenž zřejmě ukazuje na vztahy mezinárodní, řízené rovněž 
právem náboženským. Zůstává jen nejasno a sporno, měli-li klienti 
polstvo pouze v dědičném užívánf, či byli-Ii skutečnými jeho majet
níky. Také neni známo, jak ti klienti z římského státu zmizeli. 
Starověcí historikové je mísí ovšem hned s prvopočátku s plebeji, 
je proto bádání o nich velmi stíženo. Mozno se domýšleti, že roz
šířením otroctvÍ, jež učinilo práci klientů zbytečnou, klientela zne-
1]áhla přirozeně vyhynula splynutím s plebejskou vrstvou občanstva. 
Ze nezanikla nijakým aktem právním, je jisto (srv. Binder, 202).1) 

§ 9. Patriciové a plebejové. 
Otázka, kdo vlastně byli patriciové a plebejové, zavdala příčinu 

k mnohým' sporům, které se hlavně týkaly původu plebejů, o nichž 
už badatelům starověkým nebylo dosti jasno. Festus 277 (dle knihy 
právníka Cincia de comitiis) tvrdí, že patricii jsou ti "qui nunc 
ingenui vocantur", ale to jistě je nesprávné, poněvadž předpokládá 
dobu, kdy nebylo jiných občanů, než jen patriciové sami. Dion. H. 

1) G. Mel i n, Essai sur la clientele Romaine. Nancy 1889. R e ne I, 
Le mot "cliens" et les origines de la clientele Romaine. Revue linguistique 3f', 
r. 1~03, str. 213 n. 
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2. 8 a j. zas vykládá, že Romulus při pořádání státu odloučil rodem 
Co majetkem vynikající občany od ostatní~h, neurozených a nema
jetných. Vedle šlechty (patriciů) byli dle něho tenkrát i nešlechtíci 
(plebejové) pěstující orbu, dobytek, řemesla (2, 9) a ti prý $i volili 
z patriciů prostaty. Z této poslední poznámky je patrno, že i Diony
sios si zmátl plebeje a klienty, ač s počátku vykládal správně. 

Vedle jména pat ri c i i mají šlechtici název pat r es. I v zá
kone XII. desk při zápovědi conubia mezi patricii a plebeji užito 
bylo slova "patres".1) A však význal}1 těchto dvou označení" patri
cii" a "patres" zavdal příčinu k celé řadě novověkých domněnek 
a výkladů: 

Ni e b uhr (1. 364) tvrdil, že čestný titul "patres" se hodil jen 
občanům, kteří zasedali v královské radě (senatus) aneb se účast
nili hromad kurijních. Poněvadž prý toto právo měli jen plnoobčané
patricii, rovnal se název "patres" původně zcela názvu "patricii" 
Co teprv později užívalo se označení "patres" jen o senátorech. 
Podobného mínění byl i Becker 2, 1. 316, a mno j. 

La n ge (P. 222) naproti tomu soudil, že "patres" sluli původně 
ti členové rodu, kteří jedině měli nezkrácené právo občanské, totiž" 
jen pat r e s fa m U i a s, rozumí se ovšen jen gentium patriciarum; 
tak slují .tyto gentes proto, že vznikly vlastně rozrozením z těch 
"patres", a gentilové j'ejich sluli "patricii", 1. j. potomci patrum. 
Patres i patricii, ač tedy původně významu rozlišného, později 
splynulo a bylo obou názvů užívá.no střídavě. A ještě později přešlo 
označení "patres" na senát a to netoliko na senát patricijský, nýbrž 
i na . patricijsko-plebejský. I dle Langa byli pouze patriciové .plnó

·občany. 

Rub i n o (Von dem Senate und dem Patriziate. CasseJ, 1839, 
str. 144 n, 183 n) tvrdí, že "patres" znamenalo původně senátory, 
a "patricii" potomky a příbuzné členů původního, nejstaršího senátu, 
dle pověsti Rotnulem sestaveného. Tento výklad je znám už ze 
starověku (Cic. rep. 2. 12. 23; Liv. · 1. 8. 7; Zonar. 7. 8). Senátoři 
zvali se "patres" buď pro svůj věk aneb pro péči o stát. 2) 

Ze název patres náležel senátu, je zcela jistě správné (možno 
srovnati názvy jako yÉQovuS atd.), v tom je mí-nění Rubinovo plně 
oprávněno, avšak současně pak nutno uznati, že vedle jeho patres 
a patricii byli ještě i jiní občané, kteří k nim nepatřili a od nichž 
právě patres a patricii se lišili, a to mohli býti jedině plebejové. 

1) Cic. r,ep. 2~ 37.: oonulbila ut il1le -ple!bli et P' a t r i b u s ~essent Úl'hu
illi3rlli1Ssima ·Legle saiUxerunt., Liv. 4. 4.: ne oo,nu'hium Ip,atrib'Us. 'dum pldJle 
e sset. D.áLe ip:ak u Li\". 2. 33: nevle cui patrum 'C3rplere eum Imafg'istr'atlu:mr . 
lkerlet (t,o'ti!ž trihunárt); lfIo,g:'aoe Ca;nu'l'e;mr;a: Liv. 4. 1: ut 'P'OpiUl:ro piot1est.as 
'essd seu de pnelhle 's,eu de p'atr,ilhus veRid oOill'sil1il'es fack'ndL HoJné Ipří-
kl1ady s'elhr,a,J Becker . X. 143. . . . 

, 2) san [lat. 6. 6: ;e:1 Viel aeta,'te ve[ curale simlUitudine Ip1atres apP'e,Iaia- ' 
Ďautur; Cic. r'e'p. 2. 8. 14; Uv. 1. 8. 7; F'est . 288. ' 
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Mo m m sen (R. F. 1. 227n) souhlasil celkem s Rubinem, ale 
později (R. St.r. III. 13) přiklonil se zas k Niebuhrovi a vykládá věc 
takto: gentilita způsobuje moc otců rodin, proto gentilové, kteří 
bud' jsou aneb mohou býti patres familias, nazývají se "patres".1) 
Vedle "patres" slovou tito občané též patricii, t. j. od patres vzešlí; 
kdo prý nepatří k rodu, nemá otce, nemá předků, a s tím že sou
hlasí věcně i výklad Liviův (10. 8. 10), třebas i etymologie byla 
chybná: patriciové jsou ti, qui patrem ciere possunt. Lze srovnati 
Pluť. q. R. 58: 'rovS {lEV E; aQX17S ua'raVE{lr;{}Év'ras fJno 'rov IPWfl'VAOV 
na'rÉQas EuáAovv ua;' na'rQluiovS olov Evna'rQioas oVTaS na'rÉQas 
avu;)v šxov'ras anooEl';al. A prý teprv později označován slovem 
"patres" senát patricijsko-plebejský. U plebejů ovšem Mommsen 
rodů neuznává. 

Mínění Mommsenovo správné není. Bylo by velmi podivno, 
že by název patres se vztahoval na ty, kteří se mohou někdy pří
padně p. f. státi, nehledíme-li ani k předpokladu, že kromě patriciů 
nebylo původně jiných občanů . 

Ch r i st e n sen (Die urspr. Bedeutung d. Patres, Hermes 1875, 
196nn) přidržel se Rubina a sta'ršího míněni Mommsenova, vyvrátiv 
všechny jiné strojené výklady. "Patres" znamená původně členy 
senátu, teprve později bylo přeneseno na patricie. "Patricii" jsou 
příbuzní těch "patres" a je to slovo utvoř~no od pater ták, jako 
gentilicius od gentilis, aedilicius od aedilis, tribunicius od tribunus. 
Tento výklad má pak oporu i v některých zprávách starověkých, 
tak na př. Cic. rep. 2, 12. 23: ex optimatibus quibus ipse rex tantum 
tr~buisset, ut eos patres vellet nominari, patricios que eorum liberos. 

Mínění Christensenovo je v novější době právem téměř vše
obecně uznáván0 2) a zároveň se jím potvrzuje, že proti části občan-

. stva vynikající a vybrané, požívajicí všech občanských práv, byla 
část jiná, početně mnohem větší, avšak práv menších . To pak mohli 
býti jen plebejové a nutno tedy co nejrozhodněji odmítnouti mínění 
u starších badatelů (a i Mommsena) obvyklé, že totiž patricii byli 
jediní občané v římském státě . . 

Kdyby tomu tak bylo, pak by úřední označen i "populus Roma
!lus", zn~menalo ~ouze patricie, kdežto ono značí právě tak, jako 
recke Or;{lOS - vsechno občanstvo; dokonce někdy v obecné řeči 
to populus znamená lid vůbec proti vznešeným. I když později 
po vzrůstu moci plebejské vyskýtá se též označení populus plebsque 
Romana (Liv. 25. 12. 10; 29. 27.2; Cic. p. Mur. Ll; Tac. Ann. 1. 8), 
neznamená ani tu "populus" jen šlechtu, nýbrž občanstvo vůbec, 

1) Vlip. ~ Di[g: 50. 16. 195. '2: pat.e1r f. rlecte qui hOle nomine 'a'P'p lejl~ 
latur, quam:v'lls hatum nOIll habte:at; non lenilm sol]am persolriaffi1 eřuSi, sed 
.et ius dlemoiilstramus; dlenique let iplllipi!il.'UIffi' p. f. ,appe:IUlamus. . 

2) H'ť'rzol] I. 19; Karlowa 42; WdUe m-s , L,e sénat 7, 26 'n., 37n. ,a j. 
Ed. MeJler v cl. P['erbs v Handlh. d. Staatswiss·en,schaft 2. do:p['il,ěk, Jlena 
1897. st:r . 521; Nies,e 60 aj. . 
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a "pleb~" )en jednu jeho část. · Rozdíl úplně t~Tž, jako mezi pojmy
lex-pleblscltum, kde lex je ustanovení občanstva veškerého kdežto 
plebiscitum jen usnesení jedné jeho částP) , 

Každý dospělý patricius, ať p. f. či filius f. byl plnoobčanem;. 
to znamená~ že měl všechna práva, jež občanství římské s sebou 
přinášelo. 

Bylo to: 1. ius co n u b i i, právo uzavříti platný sňatek se všemi 
právními následky; . . 

2. ius com m e rci i, právo svobodného nabývání a přenášení, 
statků, a spojené s tím právní ochrany (Ulp. v Dig. 19. 4); 

, 3. ius s uff r a g i i a hon o rum, aktivní i passivni volební 
pravo; 

. 4. ius.provocat1onis, byli-li odsouzeni v při hrdelní, mohli
se odvolatI k celé obci shromážděné v komitiích; 

5. ius sacrorum, auspiciorum, sacerdotiorum právo 
obcovati přímo s bohy a konati vše, co s tím souvisí. ' 

. C? všech . tě~ht? jednotlivých právech zvídáme z dějin sporů 
patncIjsko-plebe]skych, kdy plebs neústupně se domáhala všech 
práv občanských, do té dqby tak žárlivě patricii střežených. Zvlášť 
P?učno j~ jednání o Canuleiův zákon o konubiu a o zákony Lici-
nlOvy (L1V.4. 3n; 6.40n), ' 

. Patricijství nabývalo se bud' rodem aneb přijetím mezi patricie, 
jež dálo se svolením hromad kurijních (cooptatio, v. t.). Dle tradice 
prý už Tullus Hostilius po zboření Alby Langy přijal některé rody 
albské mezi patricie (Liv. 1. 30; Dion. H. 3.· 29). 

o Pot0f!1.prý, Tarquiniu,s Priscus rody plebejskými rozšiřil pocet 
rodu patnc~]skych. Od te do?y pak rozeznávaly se mezi patricii 
"gentes malOres" a "gentes mtnores" (Cic. rep. 2.20.35; Liv. 1. 35. 
5. 6 aj.), t. j. rody původní a rody později mezi patricii ·vzaté . 
Za doby republikánské bylo kooptací velmi poskrovnu, za to však 
užívalo se a d op c e. Místo kooptace říkalo se též adlekcc 2) ač pů
vodně bylo tohoto významu užíváno jinak, totiž o přijetí mezi plebeje._ 

, Celkem .~eby~o patriciů n2kd~ mnoho~ nad to jejich rodiny vy
mlraly četnějI nez byly doplnovany, takze až vznikaly obavy, že 
nebude ~ým obs~diti kněžské úřady vyhrazené patriciům. Proto byl 
na konCI republIky znova značný počet vynikajících plebejských 
rodi.n povýšen do patriciátu Caesarem (Tac. Ann. ll. 25; Suet. Caes. 
4,1),."později pak .A~gustem (~ac. l. L), Clau':iiem (tamt.) a i jinými 
Clsan v doba ch lestě pozdějslch. Commodus prý dával patriciát 
i libertinům. 

1) O t.om tplo}ednal diolb,řle W. S 10 Jl t 'a Ú ,,,Ober Bntsteh'u:ng u. Zusanľ
. mens.etzu'ng der al'réiim'. V,onlk'sv'ersamm[ung,en, BerHn 1870; srv. Mlom'm'
Step, R. St: T. III~ 6; p. 4; proti němu BotsflQlrd, The Romajn Asslem: .. 
hh~es (passlm) . . 

2) Suet. Nero 1, o Domitiech Ahenobarbech, kteří byli "adlecti inter
patricios". 
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Dle výpočtů Mommsenových (R. F. 1. 122) bylo koncem re
publiky patricijských všeho všudy jen 14 rodů o 30 rodinách, ale 
i z těchto rodin, jak víme z určitých zpráv, byly ' některé naprosto 
schudlé, takže o úřady ani nestály.l) (O M. Aemiliu Scaurovi při
pomíná to Val. Max. 4. 4. 11; o jednom Serviu Sulpiciovi Cic. Mur. 
71. 16). Všech patricijských rodů bylo v republice asi 60 (Mommsen, 
R. str. III. 12 p. 1). 

Pl e b e j ov é. 

Soupis a posouzení moderní literatury má G. Bloch, La plebs 
Romaine (R.Hist. 36. r.1911, str. 241 n). 

Vedle patr'iciů, vybrané třídy občanstva, byli tedy v Římě občané ' 
vůbec neprivilegovaní, kteří se zahrnují 'názvem pie b s, p J e b e s. 
Jednotliví členové této plebs nazývají se pIe b e i. Etymologicky 
je toto slovo záhadné. Bylo by je možno rozložiti v ple-b-(e)s, 
při čemž ple- je jen jiný tvar dvojslabičného základu *peJ'e, a -b
kořenový derminativ. Tvar prajazykový by byl *ple-dh-, srv. n2ij-3--os, 
n2r;-3--~s . Významem tiy pak plebs z'O'amenalo množství, široké vrstvy 
lidu. Rímané sami, jak už vyloženo, pokládali plebeje za občany 
neurozené a směšovali je s klienty. Právníci zas definují slovo plebs 
nega~ivně; dle nich plebej jsou ta část národa římského, v níž 
"gentes civium patriciae non insunt" (GaL J, 3; Gel!. 10. 20. 5). 

V době nové objevily se ovšem zas o původu plebejů domněnky 
nejrozman itější. , 

Starého názorú o totožnosti klientů a' plebejů hájil ' I hne 
(Rom. Gesch. I. 147) a hlavně mu dopomohl k uznání Th. Mo mm sen 
nejen 'svými Rom. Forsch. I. 331 nn, nýbrž i výklady v Rom. Staats
recht III. 63 nn. On důrazně ukéú,uje na starověké zprávy, dle nichž 
klienti a plebejové jsou totéž, a na stará svědectví, dle nichž všichni 
svobodní nepatriciové jsou plebejové (Cic. rep. 29. 16; Dion. H. 2.9; 
Plut. Rom. 13; Fe. 258 a j.). je-li tornu tak, tedy prý musí s plebeji 
býti totožni i ti klienti na počátku republi ky připomínaní. - Jest 
-ovšem velmi pochybno, že ti staří spisovatelé (z doby poměrně 

1) O počtu patriciů jedná též M. B ti d ing e r, Patriziat und das Fehde
recht in den letzten ]ahrzehnten der romischen Republik, Denkschr. vídeňské 
akademie 1886, str. 8 nn; Die romische Spiele und der Patriziat, Vídeň 1891. 

M a s a g ran di, Le minore s gentes ed i patres minorum gentium. 
Senato. Patriziato. Plebiscito. Palermo 1891. 

M ag 1 dar i:, p,e1 Iplatri,z~ato RiQma'no dd sleoo~o II. ad s'eoo,Lo VIII., 
Studi ,e dócumienti di storlla. a dir.i.tto XVIII. 3/4. 

C. Ii le i t le :r, De p:atrici'is g,enttlus qUa!e i'mlpe;r.ii RO'ma-ni saeC'uli,S! 1., 
11., III. fueri:nt, disls. Ber.lIin 1909. 

Přlehl,ed míinělní podá.v,á K. L IÍ 'eJ)o lld v - č[ániku: Dte Anslcht'en liber 
d. E~ntst'e'hun,g u:níď Id. Wlese,n der gle1nt'es p:atrkiae seH der Z'eH der! 
H um'a-ni:st'e!n ibi,s :auf u:nsler·e T.agle. P r. Marblulr'g 189(0; a d. 
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přece pozdní) při své definici plebejů vůbec myslili na ony dávno 
zaniklé klienty. Klienti jejich doby pak byli skutečnými občany , 
kdežto klienti staří měli postavení zcela odlišné: měli sice svobodu, 
avšak zcela omezenou, naproti tomu plebejové vystupují vždy 
a všude jako občané úplně svobodní. Kdyby staří klienti měli býti 
totéž co plebejové, pak by se byla musila státi v jejich původním 
postavení zrněna, a nevolnictvi obrátiti se v plnou svobodu. Kdy 
že se ta změna stala, neví ovšem ani Mommsen, jen soudí, že na
stala pomalu a po ' obdobích, vývojem, ale nikoliv právním aktem. 

Uvolnění z nevolnického svazku ze staré klientely, -vykládá 
Mommsen takto: hlavním důvodem jeho byla dědičnost klientského 
svazku, pak to, že často klienti pozbyli úplně patronů (zapuzením 
neb vymřením) a konečně přibíráním k službě vojenské. Vznikly 
prý tedy časem dvě skupiny klientů: 1. vskutku ještě poddaných, 
2. uvolněných, tedy plebejů. Tím prý se i vysvětlí, proč (dle 
zpláv Liviových a Dionysiových) klienti stojí po boku patriciů 
proti plebejům: to že jsou ti klienti ještě v poddanství. Stejného 
mínění je i Wmems, Le sénat 12 15. Proti těmto názorům lze uvésti, 
že sice dědičné poddanství vede skutečně k zmírnění vzájemného 
poměru, ale nikoliv k úplnému uvolnění. Lze ukázati přímo na 
1clkonské heiloty. Stejně je pravda, že klienti rodů vymřelých nebo 
zapuzených zůstávali bez patrona, ale to , se nestávalo tak často, 
aby se tím vysvětlilo uvolnění takového množství klientů. Zvlášť 
podivno je však, že patriciové by nebyli nic podnikli proti tomu 
neustálému uvolňování klientů, a se nesnažili uplatniti vůči nim 
své nároky. Dále je nápadno, že by se byli osvobodili klienti všichni. 
Proto je daleko pravděpodobnější pro různost postavení klientů 
a plebejů hledati původ každé této třídy jinde. Pokusy o to dály 
se už od dob Niebuhrových, a jednotliví badatelé pronesli různé 
názory o tom. Tak na př. Lange (I. 414n) snažil se původní 
poměr plebejů k patriciům osvětliti poukazem na rozdíl mezi nimi 
v ohledu sakrálním. Hleděl k tomu, že plebejům bylo upřeno zprvu 
úplně ius sacrorum i ius conubii a z toho vysoudil - ' nesprávně 
srovnávaje postavení plebejů s postavením cizinců v státě římském 
- že se tam dostali odjinud válečným poddans-tvím (deditione), 
při němž však prý bylo s nimi naloženo obzvlášť mírně. Stejným 
způsobem chápe původ plebejů i Ser a f i II i (I 26); ale zdá se 
·mu pravděpodobnější, že tito dedititii pocházejí z podrobených 
latinských měst a nikoli z praobyvatelstva: Za živel autochthonní, 
přístěhovalými Latiny podrobený, považuje naopak plebeje G. Ob e f
z in e rl), jsa jen jedním z mnohých, kteří v patriciích a plebejích 
viděli různé kmeny. Které však, o tom se mínění velmi rozcházela. 
Latinský původ plebejů uznával Z o 11 e r,2), jemuž patriciové byli 

1) Or4g'ili1le dleJffia p[·e:he Rom'ana, ] alnov 1901, str . 232 ; Patri -d::to 
e pl,efb'e nelilO svolg'imento deiJ..le o<rLg:ini Romane, Milán 1912. 

2) Latilum und Rom, Lipsko 1878, str.. 20, 25 . 
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Sabiny. Toto staré mínění převzal úplně v qobě nejnovější J. Bi n d e rl) 
Rovněž sa binský původ patriciů uznával Co n w a y2), avšak plebeje 
'Stotožňoval s Volsky. Jiná skupina badatelu zas shledávala v ple
bejích Ligury, v patriciích pak živel buďto umberský jako Ser g P), 
neb umbrosabellský jako R i dg e w a y4), či římsko-sabinsko-etruský 
jako H u s ba n d5). Zcela odchylný názor projevil A. Pi g a n i 01 6

) , 

jenž stotožnil tribus Titiů se Sabiny a s plebeji, kde'žto patriciové 
byli prý puvodu albského (Ram nes) a umbroetruského (Luceres). 
Všechna tato mínění jsou neudržitelná, poněvadž se zakládají pouze 
na dohadech a nedbají duležitých přirozených zákontí vývoje, na 
něž poukázel dobře E d. Me y e r7). On zcela správně pokládá za 
jisto, že u Rímanů - tak jako jinde - už v pradávných časech 
se vyvinuly rozdíly v postavení hospodářském a společenském, 
a vrstva zámožných statkář u že ponenáhlu osvojila si moc a ze 
zvyku učinila výhradní právo na senát, úřady světské a kněžské . 
Tedy podobně, jako Evnarťíoat v Attice. Plebs je tedy třída 
občanstva, jež se pro nezámožnost toho vlivu nedomohla, třída ne
šlechtická; a připustiti její existenci je nezbytným důsledkem toho, 
je-li dosvědčena existence třídy šlechtické. Plebs se skládala hlavně 
z menších rolníků, ř~meslniku, nádeníků atd. Záhy ovšem - při
znává Meyer - byly i mezi patricie přibírány i ty rodiny plebejské, 
které se zmohly. . 

Plebejům náleželo konati všechny občanské povinnosti, hlavně 
arci službu vojenskou, jež však byla vlastně právem občanským ; 
význačná práva jiná jim však byla upírána, a teprv až sesílili ho
spodářsky, začali usilovati o zrovnoprávněni. Pro latinský puvod 
plebej u (stejný s patricii) svědčí dle Meyera i -shoda rodových 
jmen; že plebejské rodiny, dokud se nezmohly a nezačaly přizpů
sobovati svými zvyky patriciům, nedbaly příliš rodové souvislosti, 
Je zjev zcela přirozený. S tím, že patriciové byli jen vládnoucí 
a šlechtickou ' třídou, souhlasí i jejich počet, poměrně skromný. 
K tomu G. W. Bot s fo r dB) dobře vytýká, že nějaký stát složený 
pouze z patriciů, je nemožností ; aby šlechta byla šlE;.chtou, musí 
býti vedle ní i nešlechtici. Podobně tomu bylo i u Reku a Ger-
mánů i Slovanů . . 

1)Di:e P.}'eb-s . V tlOmtlO spi6,e sebraa Binder všechna m~OIěn í a,ž do 
p odrolblfilO.stí ; al,e práoe ta j,e neúmlěnna výs['cdkůll' vyvlOzeným, jež jslOu 
p'Hldš romantické . 

2) I due str,ati di pop ol,azrlnue Jlndo'Eur'opea. del La,zlilo le dela' lta1ia 
a nti ca. Riv. sto r. élint. 1903" 422 n. · 

3) ArU e ltallid. 1898, str. 149. 
4) Who 'vv,er'e the Romians ? PrlO,c. 1Of. Brit. Ak. lIL, 1907. 
5) Ra.ce mixtury 'i,n 'ear~y, Ro me. Tr. Atm. Phi:l. Ass. XL, 1909, str . 63. 
6) Essai su:r l,es origines de Ro me, Paříž 1917, str . 251 n. 
7) KL Schr. 353 ; č.[::ti1 ,ek Plebs v 2. dopil.. Hdb . d . Staat swiss,enscha.ft, 

1897. str. 659 'l1. a ' j . . - . 
8) The sodal composiUon of the ' p·rimit i \''ť -Roman pO'pu[us, PoHt. 

sci,enoe Quart,erly XX!., Bo'sto n 1906. 
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, S. pO,čát~~ republiky nep;volovali patriciové plebejům nijakých 
~~hod," ?YQrz J.en ochr~nu. před případnýn:i přehmaty patricijských 
ured.ntku~ Ze tIto ochrancl - tnbunové hdu - stáli pod ochranou 
b~hu; me}o svou duvodnou příčinu v tom, že ·v době té kdy 
vse~hny uř~dy bJ.l~.v ruko,u patricij~kých, nebyli by plebE.'jo~é ani 
s !r~buny. ntc p~ndlh pouhym dovolaním světského práva. Proto 
stah S~~I ~lebejové.o t?, .aby se dostali do ochrany práva božského. 
Rodoya !m:ena pl:bejskaj~ou ~ástečn~ tá~, jako jména patricijská, 
plebejove JSou ~uvodvu laŤl~skeho stejně Jako patriciové, jenže jich 
bylo. mnohem ~vlce. Ze LatInU, kteří obsadili Latium, musilo býti 
velmi mno,ho, o tom svědčí už to, že dovedli si úplně podrobiti 
starousedle obyvatelstvo.1) I ' . 

~. VýkJ~~ Ed. ~eyera o vzniku plebejů je ještě nejlepší a nej
pf1r~.ze?ejsl . Nent .vylouč:no, . že .se ř~?y plebejské rozmnožovaly 
1 z. jInych p:~men.u,v na pr .. klIentI, kten pozbyli patrona, jIstě sply
~ult ? pl~beJ1, st;Jne dostah §e ' mezi plebeje a nikoli mezi patricie 
I. L.~tlI:ove ze · sv~~h obcí do Ríma přistěhova1í a vubec později pak 
!I,' JIm: ~děleno nmsk~ o~~a~st~í. Pro do?u historicky lépe známou 
JSou zreJmy tyto zdrOje, JImIž rady v pleblty vzrůstaly: 1. uděleni 
občanství, 2. přestěhov~~i Latinů do Ríma, 3. manumisse, 4. adopce 
n~b arroga~e, 5. t;ansltlO ad plebem. O způsobu 1 -4 je podán 
vyklad na JIném mlstě, zde nutno blíže se zmíniti o transici,2) . 

C! ní mluví n~ ~ř. Cicero (Br. 16. 62.) ve zmínce, že některé 
mo.cn: rody, plebejs.ke od.v?zo~aly zcel,a neprávem svůj původ od 
stelnOjm.e?n):'ch rodu. patnc1jskych ,tvrdlc:, že jejich předko vé přešli 
od patncIU k plebeJum. To take _ tvrdIla o sobě gens Octav~a 
(Suet Aug. 2). . 

Tr.an~ice připor:nínají .se už od počátku republiky a to zejména 
ve spojem s tnbunatem hdu; mnozí patriciové zatoužili totiž občas 
po tomto významném úřadě a poněvadž podmínkou k jeho dosažení 
byla. ple~ita, vzdáy.ali se transicí patriciátu. Někdy také přecházeli 
patnclOve, k p}.ebej~m proto, aby měli větší vyhlídky při ucházení 
? konsulat. P~lpadu celke~ ~noho ~ná~o .není, poměrně nejlépe 
jsme .zprav:t11

v 
o P. CI,?dIOVI (~lodlUS je jen lidový tvar jména 

ClaudlUs), jenz r. 60 pr. Kr. USiloval - a to zprvu zcela zákonnou 
c~s~ou - přeJíti k plebejům (C.i~. ~tt. I: 18. 6; 19. 5), aby mohl 
byh zV9,len tnbunem a vyStOUpItI lepe proti Ciceronovi. Poněvadž 
vsak pnpad Clodiův je komplikován jistými nepravidelnostmj, je ' 

. 1) Pro Ú:p'~:n'D .st budU }eštlě UV{',d :e:lliO ipoj'ed:námÍ A. Ros'enberga" Stu-
d len vZ'l}lr Entst,~h'Uc .g d:e~ P:leb:~1 H,~~mes 4~, r. 1913, str . 359 n., .jenž 
po vaz'uj'e plle1bJej'e z a Ol,zi!,l1Ce puvlQdne Ineohca,nské . 

, 2) L. L ·a :n .~ 'e Uher dře ha'ns1,o ad ip~'ehem s dodatkem Eipikritische 
.~bhandl'Ungren. Llipsk? 1864; Th. MlO m ll' s 'e n, Rom. forsch . 1.2 126 n., 
097 n. ; Ash ,er, Hel,de1.b. Jahr1h. LIl. 1864, str. 753-780; J. H. Dern
.b u r g. Uher d:i'e t . . ad. !pL, Rh. M. XX . 1865, str. 90-108; L. ' Ho 1z
a rp f le L De Tlrall1slirtk )lue ad pC,ehemJ Up'sko 1877 ; VI. O r 'o 'h',' T 'ransitio 
.ad pIleihem. L. f. XLIII. 1916, str . 161-189. 
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nutno obšír:1ěji se o něm zminiti, aby bylo lze seznati, jakou formou 
se transice prováděla. Věci Clodiovy ujal se tFibun C. Herennius 
~ přes četné překážky způsobil, že konsul Metellus podal zákonitou 
rogaci. Strana optimátů bránila ' se intercessemi (Cic. Att. 1. 19. 5), 
alp. Clodius přec se přihlásil při tribunských volbách jako kandidát;. 
byl však odmítnut, poněvadž jeho vystoupení z patriCiátu nebylo 
považováno za správné (Cass. D. 37.51.) Roku následujícího - 59 -
Caesar, jsa současně konsulem i pontifikem maximem způsobil, že 
byl Clodíus arrogován lege curiata dvacetiletý.m plebej~m P.- Fonteje~' 
a tak se stal plebejem. Arrogace nebyla sIce formalně bezvadna, 
a také Clodius nepřestal ani potom užívati svého jména, ale přec
stačila k nabytí tribunátu pro rok 58. (Cic. d. dom. 13, 34 n; 15,. 
41; ad Att. ll. passim, Suet. Caes. 20; Cass.D. 38.10.) Není ovšem ani, 
potřebí připomínati, že Clodius ihned po arrogaci byl emancipován,. 
aby byl znova sui iurisa měl právo na veřejné úřady. 

Je tedy spor o to, co z kroků Clodiem podniknutých k transid 
patřilo, a jak se vysvětlí rozma~ité nesr?vnalosti, j~ž se tu v,Y
skytují, zejména proč nebyla uznana spravnost ClodlOvy translce' 
r. 60, a proč r. 59 po arrogaci ponechal si staré jméno, ač vlastně 
přešel do' rodiny Fonteiovy. Většina badatelů, nepřihlížejtc dosti 
přesně k starověkým zprávám, považovala úkony obou let za části 
téhož aktu, neb prostě všímala si jen postupu r. 59 a soudila, že 
transice nebyla nic než obyčejná arrogace s emancipací ihned ná
sledující (Becker Hdb. II. 1. 156), podržení starého jména pak 
vysvětloval Lange fiktivností arrogace, Dernburg zpětnou mancipacf 
Clodia Fonteiem nějakému klientovi neb gentilovi Claudiít. Mommsen
rozrůznlv počiny obo~ let a seznav, že transici nelze stotožňovatii' 
s arrogací, podal několikeré vysvětlení, prý transice prováděla se· 
"detes.tatione sa'crorum" v kalátních komitiich; poněvadž pak r. 60, 
pontifex ll}aximus, jenž kalátní komiti~ řídil a jímž byl tehdy Caesar r
nedlel v Rímě, nemohl Clodius dodrž~ti obvyklého postupu (RF J2 
125n, 402n.) Později však (R. St.-r. lll. 136n) prohlašoval, že· 
transice dály se sice asi plebiscitem, avšak neměly vlastně práv
ního podkladu. Avšak bližším přihlédnutím k průběhu ,událostí r. 60, 
lze přece poznati, jakou formou se transice prováděti měla. 

Předně totiž jest jisto, že arrogace Clodiova r. 59 k transici 
v užším slova smyslu nepatří. Arrogace tato nebyla úplně bez-o 
vadná ale přece jen celkem a v hlavních rysech zachovala obvyldý
postup. Co chybělo na správno<)ti, nahradila Caesarova auktorita .. 
Dřívější jmén0 ponechal si Clodius jen per abusum, jak v jeho· 
době začínalo býti zvykem v případech, kdy- arrogace prováděna 
jen formál~ě z.a ~ršitým nějaký~ účel~m a ~rrog?vané.m~ zálež.:.lv~> 
na dřívějšlrn ]mene. Z dokladu dostl četnych je neJpnznačnejsl 
'P. Pomponlus Atticus, jenž sice byl adoptován svým strýcem 
Q. Caeciliem (Nepos Att. 5; Val. Max. 7. 8. 5), ale nikdy neza
nechal svého původního jména. 
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Transice vlastní mohly se týkati jen Clodiovy pokusy r . . 60, 
a tu jistě s počátku nastoupil zákonem předepsanou cestu. To byla 
dle jasného znění Cic. Att. 1, 18, 4,1) lex centuiiata, a její rogaci 
také konsul Metellus promulgoval (Cic. Att. 1, 18. 5), patrně jen 
vlivem příbuzenských svazků s Clodiem;' postaral se však, aby 
intercessí několikanásobnou stala se neškodná (Cic. Att. 1. 19 5.). 
A právě tyto intercesse byly příčinou, proč se Clodiův pokus r. 60 
nezdařil, a proč Clodius při kandidatuře na tribunát byl odmítnut. 

Je tedy zřejmo, že k zákonnému provedení tran~ice bylo 
potřebí jen zákona centurijního. . 

. O ro d ech plebejských bylo promluveno už svrchu v odstavci 
o rodině a rodu. 

. V postavení plebejů. ve státě římském pozorujeme stálý vývoj 
a zlepšování.' Zprvu měli jen ius commercii, později, ale přec ještě 
v době. hodně časné, dostali ius suffragii, dlouho však jim chybělo 
ius conubii a ius honorum. Povi,nnosti ovšem nesli všechny. V prvním 
-období tedy plebej znamená občana neplnoprávného. Avšak 
časem část plebejů zmohutnělá hospodářsky dokončila politické 
vyrovnáni s patricii, kteří už jim nemohli upírati rovnoprávného 
postavení v státě. Po vyrovnání sporu patricijsko-plebejského na
bylo slovo pie b s nového významu: netvořilo už protiklad ozna
čení patricius, nýbrž značilo nižší nemajetné vrstvy lidu. V tomto 
smyslu užívají toho slova spisovatelé doby Ciceronovy i Augustovy 
i pro období s tar é. Tím ovšem dochází k nepřesnostem v před-
stavách o plebejích starší doby.2) . 

Z dřívějších výsad podařilo se patriciům uchrániti jen některé 
zbytky, ale ty právě byly příčinou, že se patriciát udržoval stále 
a že nezanikl. Z patriciů byli stále bráni flaminové, rex sacrorum, 
Saliové, snad i fratres Arvales, v úřednictvu interrex, v senátě pak 
princeps senatus. Přirozeným vývojem byla šlechta rodová - pa
triciát, nahražena šlechtou úřednickou - nobilitou . 

§ 10. Nobiles a ignobiles. 
Dokud patriciové byli jedině oprávněni zastávati vyšší úřady, 

byli jedinou šlechtickou třídou, od plebejů ostře odlišenou. Sice 
i mezi patricii byly určité rody, v nichž se některé úřady trvale 
udržovaly, zejména o konsulátu . je to z historie dostatečně zřejmo, 
ale přece tyto rody nevytvořily zvláštní kasty, poněvadž patriciové 
vesměs jako celek stáli družně k sobě. Jako část občanů, jíž všecky 
úřady byly přístupny, nazývali se nobi1itas (Liv. 2. 56; 4. 4; 6.42; 
7 1; 10; 15. aj.). 

1) Jak dlOlk,ázal. V1. Grroh' v !u,v,edeném člárnku . 

~) G. BJloch, La 'pH~be R,omlaiure:. Rev'. Ihrist.CVI., r . 1911, str. 
241 nn., CVII ., r . 1911, str . 1 ;n'n .. , př,ehl,ed a o·oe1nlění všech názorů . 
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Je vyloučeno, že by tento název byli spisovatelé přenesli na 
patricie s pozdější nobility, poněvadž je naopak přirozeno, že 
pozdější nobilita osvojila si označení už běžné. 

Proti patriciftm-nobilúm stáli i g no b i I e s, to byli púvodně 
plebejové, jimž přístup k úřadúm prostě nebyl dán. Změna však 
nastala, když patriciové pozbyli své výlučné oprávněnosti k za
stávání úřadů, a přístup k nim otevřel se plebejům. 

Začala vznikati nová šlechta, nikoli už rodová, nýbrž úřed
nická. Vážnost a vyznamenánI, jehož. se dostalo tomu, kdo zastával 
některý z nejvyššIch úřadů, nemizely složením úřadu, nýbrž trvaly 
i nadále nejen pro jeho osobu, nýbrž přecházely i na potomky. 

Tak vznikla nová, úřednická nobilita, jejíž částí ovšem ta 
staršínobilita patricijská byla. Patricius byl nobilis i. později vždy, 
i když nezastával úřadů, poněvadž ho nobilem . učinil rod. Brzy 
nobilita plebejského púvodu s nobi1itou patricijskou splynula a vy
tV9ři1a uzavřený, výlučný sbor, společnými zájmy vzájemně k sobě 
poutaný a ostře ohraničený proti ostatnímu občanstvu (ignobiles), 
jemuž jen velmi těžko se dařilo tuto hranici překročiti. Takový 
vývoj poměrú jest přirozený. jest však otázka, které to byly 
úřady, jichž zastáváním byla získána nobilita. Obyčejně se soudí, 
že do nobility se dostal plebej, jenž zastával nějaký úřad kurulský ;1) 
Madvig mluví na pře o nobilitas praetoria, dovolávaje se Tac. Ann. 3. 
30, avšak z tohoto místa nic takového neplyne, dále Cic. Plane. 6. , 
(jež ' však není jasno), a úplně bezdúvodně soudí dále, že nobilitu 
působila i aedilita kurulská. 

Vymezení, kdo je nobilis a kdo ne, ze starověku nemáme. 
M. Oe I z:e r2) soudí, že noví badatelé okruh nobility příliš rozši ř ují. 
Sám sestavil seznam všech osob, jejichž nobilitu Cicero připomíná 
(23n) a dokazuje li všech, že oni neb jejich předkové se domohli 
nobility konsulátem (příp. ovšem také diktaturou neb kons. tribu
nátem). Ač doklady Oelzerovy nejsou vždy naprosto nepochybné 
(jak i on sám přiznává , str. 24.), přec asi jeho názor jest správný ; 
jinak by totiž řady · nobi1ity nesmírně vzrostly. NobiIita měla právo 
.výslovně státem uznané, jež se vyvinulo ze starého zvyku: ius 
imaginum, to jest právo umístíti v tablinu podoby předků, kteří 
zastávali nejvyšší úřady. je nepochybno, že nová, čistě úřednická 
nobilita jej převzala od staré nobility patricijské. Imagines byly 
voskové masky napodobující obličej zesnulého, a užívání jich je 
prastaré a obvyklé téměř u všech starověkých národů, vzešlo 
z pohřebních obřadů, kde mrtvola - jsouc veřejně vystavena -
měla tvář přikrytu voskovou neb kovovou maskou. 3) Později aspoň 
figura s maskou zesnulého bývala vystavována (Tac. Ann. 3. 5.)4) 

1) Tohoto mlnění se zastává na pře Madvig (I ] 86). 
2) D. Nobilitat d. ram. Republík, Lipsko 1912, str. 14n. 
3) V. O. Bendorf. Antike Gesichtshelme u. Sepulkralmasken, Vídeň 1878. 
4) Zmínky spd·siQlvat'eI.ů ID tmagilnes se!bnw Beck,er 2. 220, p '. 448. 
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Imagines II Římanú se nazývaly cerae (Ov. Fasti I. 59f; Salt. 
lug. 4.), stály v tabIinu u zdi (Mart. 2. 90. 6; Val. Max. 8. 15. 1.) 
ve skříních (armaria), jež měly podobu chrámku. Pod nimi byly 
tituli, indices těch úřadú, jež nebožtík zastával. jednotlivé imagines 
byly spojeny dle příbuzenských vztahů stuhami (stemmata). Skříňky 
s maskami byly obyčejně zavřeny, jen o slavnostních dnech se 
otvíraly a ověnčovaly vavřínem (imagines apertae, i. laureatae). 
Stávalo se tak při slavnostech veřejných i rodinných, při blaho-

. přáních po volbě člena rodiny na nějaký úřad. Umřel-li nějaký 
nobilis, tu masky vyňaty byly ze skříní, a zjednaní lidé, majíce 
jimi pokryty tváře a jsouce oděni oděvem a úředními odznaky 

. nebožtíků, jichž masku měli (Polyb. 6. 53; Suet. Vesp. 19.)" kráčeli 
v pohřebním průvoďu, usedli na foru na kurulských křeslech a před 
nimi, představiteli slavných předků, pronášel nejbližší agnát chvalořeč 
na právě pohřbívaného (t. zv. laudatio funebris) . 

Je přirozeno, že ješitnosti některých rodin se řady slavných 
předkú množily. Původně vystavovány byly jen imagines agnatů , 
později přibíráni byli cognati, potom dokonce i affines (Cic. in 
Vat. ll. 28; Tac. Ann. 3, 5; 76) . Imagines množily se i adopcemi, 
takže na pře při pohřbu . lunie, vdovi C. Cassia, sestry M. Bruta, 
účastnily se imagines 20 rodin (Tac. Ann. 3, 76.). 

přechodem ze stavu ignobility k nobilitě je u plebejú t. zv. 
novitas ; kdo totiž . první ~vé rodiny vstupuje do řad n9bil ity, je 
homo novus. Přibývání hominum novorum způsobilo, že se no
bilita odlišila od rodové šlechty, ačk(\)1iv celkem těch nobílisovaných 
rodin plebejských nebylo mnoho1 ) . 

Horno novus byl pro svou rodinu princeps nobilitatis čili auctor 
generis (Cic. de I. agr. 2. 36; in Verr. 5.70), sám přirozeně ještě 
nijakých imagines neměl; jeho vlastní maska byla první, která se 
v tablinu vystavila (SaIl. lug. 85). První homo novus tedy byl 
v Rímě L. Sextius, plebejský konsul r. 366. Dúvody, proč řady · 
nobility se tak poměrně nepatrně rozmnožovaly, ležely částečně 
i minio nobilitu. Lidé totiž při volbách sami dáva li přednost ucha
Lečům, jichž předkové se . uz v úřadech osvědčili , a mimo to za
stávati úřady, bylo velmi nákladné; proto volby nejvyšších úřed
níků se soustřeďovaly na členy určitých rodin , v nichž to bylo, 
tradiční, a jimž to dovolovaly majetkové poměry . Kdo neměl vlast':' 
ních hmotných prostředkú anebo si jich nedo vedl opatřiti, tom u 
bylo skoro nemožno k úřadům se dostati. Jak se tímto způsobem 
hromadily v některých rodinách důstojnosti , ukazuje dobře na p ře 
gens Claudia, jež měla (dle Suet. Tib. I) 32 konsulátú, 5 diktatur, 
7 censur, 6 triumfů, 2 ovace. Nebo gens Livia, plebejského pů
vodu (ib. 3) čítala 8 konsulátů, 2 ce~sury, . 3 triumfy, I diktaturu, 

1) Mezi význačnými homines novi se připomínají zvláště M. Poreius Cato 
st., C. Flaminius , M. Terentíus Varro, M. Tullins Cicero, C. Marius aj .) 
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1 mag. equitum. Znám je posměšný verš na početnost konsulátů 
v rodině Metellů: fato Metelli Romae fiunt consules (Naev. fr. 47 Diehl). 

lus imaginum se mohlo ztratiti činem, který měl vzápětí 
infamii, avšak tato ztráta byla jen osobní, potomků se netýkala. 

Nobilita byla vůči státu velmi obětavá, ale čím více se její 
kruh uzavíral proti novým osobám, tím se stávala konservativnější 
a opírala se všem novotám a změnám, zejména takovým, které 
byly k prospěchu širším vrstvám národa. Sami sobě si říkali opti
mates, že totiž k nim patří "optimus quisque" (Cic. Sest. 45). ' 

Optimates viděli svůj úkol v zachování dosavadního r:státního 
pořádku a ve snaze opírati se všem změnám, poněvadž v nich 
viděli nebezpečí pro blaho státu (Cic. 1. 1.). K tomu cíli spojovala 
se veškera nobilita se stavem jezdeckým i senátorským. 

Proti optimátům stáli populares, kteří dbali potřeb lidu a sta
rali se, aby jim bylo vyhověno. Když se národohospodářské poměry 
římské, zejména v druhém století po Kr.? utvářily svrchovaně ne
příznivě pro lid, docházelo k prudkým sporům obou stran (na př, 
bouře Grakchovské), při nichž ani jedna ani druhá se nevyhýbala 
násilným a nezákonhým prostředkům. Optimates ovšem veškeru 
vinu svalovali na populáry, a proto slova "popularis" užíváno jako 
synonyma místo "seditiosus, turbulentus" (Cic. p. Cluent. 34; de 
prov. cons. t 7). 

V důbě císařské nobilita vymírala, hodně k tomu ovšem při
spívaly proskripce. V druhé polovici třetfho stol. po Kr. žilo liŽ 
jen velice málo příslušníků starých rodin, a ti už neměli vůbec 
významu. 

Místo starých rodů zaujaly přečetné rodiny z municipií, kolonií, 
provincií (Tac. Ann. 3. 55), které ovšem také vstupovaly zastá
váním úřadů do řad nobility, jejíž politický význam však už byl 

. velmi omezen.!) Pro pýchu a ješitnost těchto nových povýšenců je 
příznačna hojnost jmen rozmanitě smíšených; k jménu vlastní ro
diny připojována byla i jména příbuzných po přeslici, jména osob, 
po nichž dělili a jiná ještě, takže jména vlastní mnohdy se v té zá
plavě utápěla. Tento zvyk rozšířil se i do kru:lů měšťanských. 
Osoba se 7-8 jmény nebyla ničím zvláštním. Nejdelší nám známé 
jméno má 38 jmen (Herm. III 70). Sestavení rodokmenů je tím ovšem 
značně stíženo. Počátky takového rozhojňování jmen lze sledovati 
už v začátcích římského císařství. 

Po době Konstantinově vnikalo mezi šlechtu také mnoho cizinců, 
kteří se teprve stali občany; byli to Gallové, Slované, Germáni a j. 

1) Srov. vývody a seznamy u Paise, Ricerchc ll. 
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§ 11. Ordines. 
Kromě rozdílu mezi patricii a plebeji, nobily a ignobily vy

,vinuly se sice v . občanstvu řimském jakési skupiny, jež však ne
kryly se s naším pojmem "stavů 1/ , Tak na př. řemeslníci už od 
;pradávna tvořili osm sborů, zvaných collegia, podobných asi středo
věkým cechflm (Plut. Num. 17). I za republiky se připomínají (na 
př. coIl. tibicinum, Liv. 9. 30. 5), a zejména v době císařské. Col
legia měla svou organisaci, prostředkovala yyučení řemeslu, ctila 
·své ochranné bohy, jako na př. tibicines Minervu (Varro L. 1. 6. 
17; Fe 109). Pozemek kollegia byl pod ochranou zákona, jmění 
.a správa byly vedeny vlastními úředníky~ dle vlastních stanov.!) . 

Tyto sbory nebyly nikterak zřízením závazným a nutným; 
provozování řemesla nezáviselo na příslušnosti k nim, a mnohé 
živnosti dokonce ani takových sborů neměly. Také neexistovali 
řemeslníci jako zvláštní nějaký stav právně od ostatního občanstva 

. odt:lělený. 
Skutečný pojem' stavu vyvinul se však z politických důvodů 

·u jiných vrstev občanstva: u senátorů a' II jezdců. vývoj dospěl 
'tak daleko, že oba stavy (ordo senatorius a ordo equester), měly 
jak vzájemně, tak i vůči ostatnímu občanstvu určité hranice a po
skytovaly svým příslušníkům rozmanitá výhradní práva. 

Ordo equester. 
Stav jezdecký vyvinut se ze zřízení vojenského, v němž 

z občánů, konající skutečnou službu jezdeckou, se časem vyvinula 
:zvláštní kategorie občanstva vůbec. Původně se jezdci nijak nelišili 
od ost~tních občanů první tUdy, ani censem. 2

) Každý občan první 
,třídy mohl býti jezdem, jen byl-li při censu zařazen do jízdních 
,centurií a měl-li ovšem tělesnou způsobilost. Avšak i tu byl už 
jakýsi zárodek zvláštního stavu, poněvadž zpravidla přec asi bývali 
:k iízdě bráni z občanů stejně oprávněných nejzámožnější. a nej
urozenější, jak konečně i jinde lze pozorovati. Proto je asi správné, 
'co pravil Cicero (de rep. 2. 22. 39), hledě k praktickým poměrům : 
že totiž Serviovy centurie jezdců obsahovaly v 'sobě občany "censu 
maximo"; s tím souhlasí poznámka Dion. H. 4. 18., že jezdci byli 
vybr'lni" lu rewv Exóvrewv reo ~d;ytareov refp,17f;ta uai uarea yÉvoS ťnupavwv. 

Ze se právě nejurozenější a nejzámožnější snaži1idostati do 
,centurií jízdy, toho příčinou byla jistě i ta okolnost, že kromě 
zevního lesku, který služba na koni způsobovala, bylo s tím spo
jeno i lepší hlasovací právo a přednost při hlasování (ta ovšem 
jen před změnou centurijního zřízení). 

1) O těchto sborech první vyložil soustavně M o m m sen, De collegiis 
,et sodaliciis Romanis, Kiel, 1843, pak O u r e i g ne r, Droit Romain, des cor
porations a Rome, Lyon 1886, a Li e b e n a m, Zur Geschichte des- romische 
Ve rcinswesens, Lipsko 181:36. . . 

2) O tom viz dále v § 14. 
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Jezdcům dával stát koně, či spíše peníze na jeho opatření (aes 
equ.estre, pararium) a příspěvek na jeho vydržování (aes hordearium). 
Byh. to. tedy "equites equo publico". Počet 60 turm jezdectva úplně 
sta~ll sIce pro starší dobu, ale brzy rychlým vzrůstem moci římské 
uk~:al se nedostatečným. Jednak bráni byli - byť i ne hned od 
po~atk~ -. z. jezdců důstojníci turm a pěších legií, jednak pone
c~avám .bylt jednotlivci v jízdě i když už byli seniores a měli tedy 
prestoupltt zpět do pěšího vojska; tím se ovšem řady s k u teč n é ho 
]e~dectva tenčily. Proto vojevůdce musil při dilektu řady jízdy 
~ějak v~plňovati, a stávalo se to asi tím, že brány byly ke sk utečné 
]ezdecke s~~žbě osoby, které jsouce k ní- jinak způsobilé, si koně' 
samy o~atnlr Tito "equites equo privato" přirozeně byli zas jen 
z . občanu nejbohatších, kteří si mohli dovoliti takový náklad. Dle 
Llv 5 . .1. p~dá vznik té reformy do r. 403 př. Kr. Římané tenkrát 
obléhah Veje a když s~ už domnívali míti vítězství zajištěno, utrpěli 
~el~ou ~or.ážku, při níž zahynulo zejména mnoho jezdců. V té 
tJ.Snl n~bl?h se k jízdní službě "suis equis" občané, kteří neměli 
slc.e. statmho koně, ale měli "census equester"; to ovšem nesmí se 
brah v tom. smyslu, že by už tenkrát b~val stanoven nějaký zvláštní 
ce~,sus pro. Jízdu, nybrž zas jen je to označení běžného zvyku, že 
u ]1zdy byh jen bohatí; nabídka jejich byla přijata. Nelze určiti , 
pokud vypravování Líviovo opírá se o skutečnost, Mommsen (lIl. 
47~.) mu. nevěří , a reformu odvozuje z nedostatku jízdy vůbec; 
ovse~ a~1 on nepopírá, že může tato změna míti vztah k reformám 
Kamlllovym. Rozhodně však rozšíření jezdectva nastalo před válkou 
Hannibalskou (Lív. 27. 11)1) .. 

. Je t~~~no, že k službě "equo privato" žádal se hned od po
čatku yySSl census než bylo minimum první třídy, poněvadž tito 
ob.~ane nedostávali ani aes equestre ani aes hordearium, av~ak 
s, ]l~tot~U tak nelze tvrditi. Víme, že koncem republiky a začátkem 
clsarstvl byl jezdecký census určen 400:000 HS (Iex Roscia z r. 66; 
Hor. Ep. 1. 1. 57) a možno z určitých narážek souditi, že už hodně 
dříve pře1 tou dobou byl obvyklý.2) . 

, T~k . na př. Polyb. 6. 42. 9., 6. 30. praví výslovně, ' že censoři 
vyblralt Jezdce n).ovr tVOr;v, a Lív. 24. 11., mluvě o výdajích na 
loďstvo r. 214, při pominá stupně zámožného občanstva: p rv ní tří d a 
s: 100.000 assy, tribuni aerarii s 300.000, a equites, u nichž 
vsak obnosu neuvádí. Není tedy pravděnepodobno mínění Herzogovo 
(I , 1046), že snad určitý census jezdecký se ustálil už za ll. punské 
valky. 

. 1) .S'~v.. Ki.i-bl'er s. v. Equitres Rom ani v R,-E. VI. 272, a ~;oJtau, 
Rť;.ltr~r .. R,!tt1er IUr. RiUerstand iin ROIJn', ZoO. 62, r. 1911 , str. 385 iplo 
klad~ L!l ~lIO'V)U motivaci za .nehistorickou, aale nepochybuJe o souvislosti 
KamlJn'Ovyeh zmLeln vojrenských sle vznik'em fezdCŮt equo p1rivato . 

"" v' 2). Starší Ibada-trelé olbecně - . v. II Beckr a 1., 250 - a někteří- 100-
ve1s1. Jva.ko MadVlig I. 159 aj., uzmíÍJvají jrezdecký oensus zvláštní už !pIro 
ne] st ars \ dOlblu . 
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A . stejn~ asi i od těch, kdož sloužili equo public0, poněvadž 
nechtěh J!~tl za jezdci sloužícími vlastním nákladem, žádán byli 
~aké o vySS! ... , census; od které doby, není ovšem jisto. Žádati od 
]CZ9CU ~ySSI, census mohlo vejíti zcela snadno v obyčej, protože 
sl~~ba J1z9m byla ~kutečně velmi nákladná, každý jezdec musil, 
m!Í1 asp,on d~a k? ... ne (Gran. Líc. 26. 5), jednoho pro sebe, druhého·' 
na~radlllho, Čl sp]~e ~nad pro podvkoního (equiso). Zbaviti se jízdní 
sl~;by, ?yl~ J~?vazov~no za penězní výhodu. Co se stalo, když byl ' 
k~n zabIt Čl. ynak učměn neschopným služby, musil-li ho jezdec 
sam nahra?lh,. a stejně musil-li vrátiti ho státu (aneb aspoň jeho ' 
cenu), nem znamo. 

. Vš~chny vytčené okolnosti působily k tomu, že znenáhla se 
~ačalo Jezdectvo odlišovati od ostatního občanstva. S rozšířením 
Jezdec~é ~lužby souvisí i zavedení mzdy (Liv. 4. 59. stalo se to r. 
406 ~r. K~.). Z pozdějších zpráv je známo, že jezdec dostával · 
dvakrat :ohk,. c~ ... centurio (Polyb. 6. 39. 12), a tedy třikrát to)i~, 
co pr~sty, leglOnar. Byla tedy jízdní služba něčím "lautius" než 
ce~tunonat. Aes hordearium bylo' asi v této mzdě už obsaženo ' 
(LIV; !. ,41. 8.). ~ybírání občanů do jízdy' dálo se při censu před 
yyblram.m do legIí pěších. V 1.8 setninách jízdních hlasovali stále ' 
Jen e9ultes equo publico, kdežto ti, kdo sloužili-equo privato, hla
sovalI v první třídě . 

v Vlastní, náz~.v equites tedy patřil jen těm, kdo byli vřazeni do 
tech vlastnlch ]lzdních sborů (tak výslovně to dosvědčuje Plin . 
NH v~3; 1. 30), a~šak poněvadž nebylo zvláštního jména pro jezdce,. 
SI?UZICI eq~o pn vato, rozšířil se název "equites" na jezdce všechny' 

. vubec ; bylI také označováni jako equites legionis (v. Soltau str. 
582). Když ",?e ří~e .římská rozšířila a zaujala územi osídlená jinými 
k~eny, kten bylt Slce ",nazýváni socii , avšak ve skutečnosti nebyli 
nez vl~stně poddanými Ríma, vykonávali skutečnou službu jezdeckou' 
~~ . v~]sku "po většině tito spojenci, kdežto občanští římští jezdcové, 
]eJl,~hz ~luzba stala se jen průpravou k zastávání míst důstojnických 
a uredmckých, sluli na rozlišenou "equites Rornani" (na př. Cic. 
ad. fam. 13. II aj; též nápisně). U Řeků označován byl eques· 
~om~nus ínnIUÓr;, stav jeho jako ín n ár;, jezdec neobčanský pak 
tnncv r; .l) 

Ná~ev eques (Romanus), jenž už jednou se rozší.řil na equites · 
eq~,o p:lvat~, rozŠíř!l . se později znova, a to na veškery občany 
k )Izdm sluzbě kvahfilwvané, byť ani té služby t).ekona1i; byli však 
pn ,censu ~eznamenáni na zvláštní listinu. Kdy a jak se to stalo, 
nevlme, avsak byl to velký krok k vzniku jezdectva jako zvláštního ' 
sta~u, zvaného. ordo equester, k němuž tedy patřili nejen .skuteční 
egUItes Romam, nýbrž i všichni ti, kteří jimi býti mohli. Název 
sam (ordo equester) je doložen teprv z Ciceronské doby (Cic. in' 
Verr.I. 47.124; Phil. 6. 5. 13, a j.), ale přirozeně je starší; za l 

1) Hojné toho doklady m'á MOm'mse:n I1L , . 48'1 Ip; 2~4. 
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anachronismus však nutno pokládati, zmiňují-li se o něm někteří 
historikové už pro nejstarší dobu (Liv. 4. 13. 1 aj., Cass. D. zl. 
11. 4; Cassius Dion překládá slovo "ordo" slovem ,,'iÉ2os", pře
kladatel Mon. Anc. do řečtiny "ínnlnov 'iáyfta"). 

"Ordo" znamená původně řadu, pak řád, uzavřenou společnost 
sbor, tak · na pře senát římský pokládal se za zvláštní ordo, a jeho 
členové byli "ordinis senatorii" (Sall. Cat. 17; Cic. p. Cluent., 37. 
104 aj.) Ordines jsou i sbory soudců .(ordo iudicum Cic. in Pis. 
39.), s jistou volností mluví se později i o ordo libertinus . (Liv. 
42.27.3 a mno ji; Gell. 5.19. 12) ordo publikán ,ů (Liv. 2.5. 3. 12), 
a II Plin. N H 33. 1. 29 o t re s ordines, t. j. senát, jezdci a ple
bejové. Avšak přes toto širší užívání říkalo se ordo na'i' t~ox1jv 
pravidelně jen o senátorech neb jezdcích. 

Jsou sice příklady, kdy spisovatelé užívají toho názvu ®rdo 
equester jen o jezdcích eqtio publico (Liv. 21. 58.9; Cic. Phil. 6. 
5. 13), ale obecně byli tím jménem zahrnováni všichni, kdo jezdci · 
býti mohli. . 

Jak patrno, nevznikl jezdecký stav nějakým zákonným neb 
.censorským ustanovením, nýbrž nenáhlým vývojem a ustalováním 
zvyků. Proto je přirdzeno, že nebyly z počátku jeho hranice dosti 
pevny a vytčeny ani proti stavu senátorskému, ani - a to zvláště 
- proti vrstvám bohatých plebejů. Vůči senátu nastalo přesné 
vytčeni tak, že byly podmínky pro vstti p do senátu zcela určitě 
stanoveny i pro jezdce tím, že bylo nutno zastávati před vstupem 
do senátu aspoň quaesturu . Avšak přístup do řad úřednických 
nebyl tak snadný pro odpor nobility, proto je poněkud přehnaný 
výraz Liviův (42.61. 5), že jezdectvo je "seminarium senatus". 
Vzhledem k plebejům bylo ohraničeni snazší, poněvadž tu byl pří
slušnou mezí cen s us. 

K tomu všemu přistoupil časem ještě jiný moment: veřejné 
práce a dodávky, nájmy a daně byly censory pronajímány, t. zv. 
publikánům. Poněvadž senátorům byla účast na těchto podnicích 
íakázána zákonem, libertinům pak zvykem, zbyly jen majetné vrstvy 
ostatních občanů, z nichž publicani vzcházeli. Jak ukazuje historie, 
byli publicani téměř vesměs ze stavu jezdeckého. Již v dobách 
"druhé punské války připomínají se publicani jako ordo (Liv. 25.3, 
12). Ordo equester a ordo publicanus nemohou ovšem býti úplně 
stotožňovány, pon~vadž ani všichni jezdci se takovýmito obchody 
nezabývali, . ani zase z nich nebyli theoreticky vyloučeni nejezdci. 
V praxi ovšem byly poměry takové, že mohl Cicero dobře říci 
-(po Planc. 9.3): flos enim equitum Romanorum, ornamentum ... civitatis, 
firmamentum rei publicae publicanorum ordine continetur. Cím více 
mizela skutečná jízdní služba občanů a tratil se vojenský ráz 
jezdeckého stavu, tím více se ordo equester vyvíjel proti patriciátu, 
nobilitě i stavu senátorskému v jakousi nižší šlechtu peněžní, mající 
:tím značný význam. V tomto způsobu objevil se ordo equester již _ 
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asi dávno před dobou Grakchů, za jejichž časů byl početně velmi: 
silný. ° jeho číselné síle svědči i počet proskribovaných za Sully·. 
(2800, App. 1. 103) a za triumvirů (200, ib. 4. 5). .., 

Takové byly tedy poměry, když C. Gracchus, provaděJe sve 
reformy proti optimátům, prosadil z~ko~, jím.ž s.e st~novil.o, že ~o
roty mají býti obsazovány výhradně jen JezdcI, mkoltv - jako dhve 
- senátory (Vell. 2. 32. 3; App. 1. 22). 

Grac.chův čin, jímž stav jezdecký byl takřka uzákoněn, měl 
pohnutky výhradně politické; poněvadž se v provinciích. záj~y 
místodržících a senátu křižovaly se zájmy publikánů, našel v jeZdclch" 
Gracchus velkou oporu proti senátorům. Od doby Gracchovské 
bylo v Římě rozl,:~ění f!1ez} senát~ry a je;dci, ač někt~ři jednotliví~ 
na pře Cicero, ktertbyh puvodu ]ezd~ckeno a do, senatu se dostalt 
svou úřední činností, se snažili o docílení shody. 
.. Mispoulet (Des equites equo privato, R Ph VIII. 177 n) pro
nesl mínění dosti zvláštní, že totiž jezdců equo privato vůbec ne
bylo. Pro jejic~ , exist,enci prý .?vedčí jen .. ~vě v m,ísta: .. ~~v. 4.59-
a 5. 7, obsahujícl zprav u o dVOjlm zcela vy]lmeCnem UZItI dobro
volníků jezdeckých při obléhání Vej, a Liv. 27. 11, kde vyskytá 
se plný výraz: equis privatis; to prý je jen censorský trest proo, 
jezdce equo publi~o. Stálý census 'p'rý .byl ur~en až za qracchu, 
od jejichz doby pry lze teprve mlUVItI o ]ezdeck~m ,stav~. Mlos~o~le,t 
musil ovšem sám připustiti, že byli kromě statmch ]ezdcu I · JIm, 
ale to prý byli jen obyčejní obča~é ~louŽící. ~a stát?i~h k?ní~h. 
Dovolává se při tom Liv. 29. 1, Jenz vypravl o SClplOnovl, Ja~ 
hodlaje se přepraviti do Afriky" sbíral na Sic}lii dobrovo}n,í.ky; mez-I 
nimi že pylo 300 jezdců, ktere poslal ,domu, ale nv~. JejIch ~oně 

. posadil Rimany. - Je zřejmo, že lze ml~to to~to VylOZltl zcela v?ak 
a přirozeněji: opatření Scipionovo bylo dlktovano nutnou okamzItou 
potřebou, neměl sám dosti koní, ale Sicilanům příliš nedůvěřoval. l} 

V stoupení a vystoupení z jezdectva. 

Equites equo publico dostávali koně u cen s u, který konal' 
zprvu král, od zřízení republiky ko~sul?vé, od r. 444 ~ak ~ensorové. 
S každým censem byla spojena prehhdka dosavadntho Jezdectva, 
recognoscere equitatum, equitum centu~ias, (Liv. 39. 44~ Suet. Aug. 38)3-
také recensere equites; censum eqUltum agere, (LIV. 29. 37); téz;· 
equitum probatio; řecky t~É'iaatr;, při níž censoři seděl! ~a f~ru, 
jezdci pak kráčeli od Velie po "sacra via" v~douce kazdy sveha-' 

1) MisrpOlu,ld De oonstitutilOlll de ľ'orcl-r'e équestr,e sons l'em1pire J~,o
maJnJ AIBl 2. IV: 1.8'8Á, ,a v Etudes 1d" !i:nsHtutli'olns Rom'aines. - W. ,Htelb1g" 
ContT,ibuHolll a l'histodr,e de a',equltai:us nom'ai'~, AIBl 19~4" 190 n .. Zur 
Geschicht'e des rOlllLschen Equdtat.us. Die Equltes al,s henHene HOIP['lt!e,oy< 
Abh. bayer. A'k. W:iss. I. KL 23 . . 2 Ir . 1906, str. 265 n. 
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.koně za uzdu (Plut. Pamp. 22). Před c~nsora byl asi každý po:. 
volán .hlasatelem; censor vyptával se jezdce na jeho chování, zkoumal 
Jej i koně prohlížel. Neměl-Ii nic vytknouti, propustil jezdce slovy: 

traduc equum ll (Cic. p. Cluent. 48). Shledal-li nějakou závadu, vy
~val jezdce: "vende equum(( (Liv. 29. 37; Val. Max. 2.9.6); to zna
.menalo , vyloučení z jezdectva (a slulo "equum adimere" na mno m.). 
Stihlo jezdce buď za nemorálnost, špatné chování ve válce, nebo 
pro "impolitia equi" (GeII. 4. 12). Uprázdněná místa byla .arci vy

I plněna jinými, způsobilými občany. 
Od té doby, co vznikli equites equo privato, sam?~řejm.ě i u ~ich 

,.zjišťovali censoři způsobilost. Pravděpodobně sestavlh ltsttnu ~sec~ 
osob, které měly kvalifikaci pro službu jezdeckou, ale skuteční JezdcI 
k přímé službě byli vybíráni až při dilekt~.. v • 

Tato rekognice jezdectva nebyla na plant Martove, jako censu~, 
nýbrž rIa 'foru, a nesmí se také s vlastním censem zam.ěňovah, 

, ačkoliv někdy se i timto názvem shrnuje (Liv. 39. 44. 1); Jest p~
kládána za předběžnou část censu (Liv. 44. 16.8) a dála se po tn
,buích (Liv. 29 , 37. 8). Rekognice zjišťující mezery v 18 setninách 
-skutečné jízdy musila býti přirozeně hotova před vlastním censem. 
v.stoupení mezi je:zdce bylo ovšem uskutečněno až censem. 

Sulla učinil svými opravami censuru zbytečnou, avšak při reakci 
proti jeho změnám r. 70 byla znova uvedena v život. Co Sulla za
řídil na místo assignace'státních koní, naprosto nevíme (Mommsen III. 
486 myslí, že dle Sullových zřízení stal se jezdcem, kdo došel , 
,quaestury). Ale i po r. 70 byly často doby, kdy censura se nekonala 
a tedy počet jezdců nemohl býti vyplňován , obvyklou cestou; snad 
kůň tu ponecháván doživotně, nebo aspoň. k nejbližšírr:~ ceI~su. 
Za císařství, dokud censúra trvala, udělovah koně censon. Avsak 
,vedle toho ve většině případů už od počátku císařství, a vůbec pak 
'po odstranění censury r. 74 po Kr. udílel koně císař sám.1) 

Udílení to není vázáno zvláštním terminem, nýbrž děje se od 
případu k případu na žádost občanovu (Dositheus o); u~ílení koně, 
jež často se tu ' připomíná na nápisech, s!ulo: equo pubhco orna;e, 
honorare donare. Pro žádosti o přijetí mezi jezdce neb do senatu 
měl císař zvlášlní úřad zvaný a censibus) pon~vadž podobnou žá
dost bylo nutno doloži~i ~ýk~zem o tI?ění. ,Uřa.d a c~nsi~us. byl 

- vlastně jen oddělením clsarsk.e kancelare a lIbellIs, Na,~elntk, ]eh~ 
;nazýval se praepositus a censlbus (CIL V 8659), kancelar cela ~~~e 

a libellis et censibus" (CIL III 259). Ten praepositus byl vysslm 
' Úředníkem a býval vybírán ze stavu jezdeckého (Herodian 5. 7.7). 

Způsob, jakým bylo udiIe~o jezdectví za. doby císařJké, "od
stranil ovšem de facto omezeny pocet 1800 ]ezdcu, ponevadz se 
·jezdcem mohl státi každý, ' kdo měl k tom~. maje~kovo.u kv~lifikac! 
a byl příjemný císaři (Cass. D. 53. 17.). Pnrozene zmIzel hm take 

1) Sud. Aug. 21.,: Ti,D. 41; Ta c. Hi'st . 1 \ 13 i 2, 57 ; Cass. D. 47. 7; 
-48 . 45 a mln. j . 
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díl mezi equites equo publico a equo privato a celkový počet 
:ozdCú značně stoupl. Jak svědčí Dionysios (6. 13), účastnilo se za 
]~~ usta t. zv. "transvectio U dne 15. července 5000 jezdců (a to jistě 
netfyli všichni)." Titul, jezdecký st~v~l se č~m "d~l tí~ hoj~ější" jak 
vědčí nejen prečetne doklady naplsné, nybrz I vyslovna zmmka 
~liniova (N H 33. 2. , 32~, že jezdectví bylo udělováno "greg~timU 
a samozřejmě bylo už .Jen pouhou fo~mou. Aes equestre am aes 
hordearium nebylo už na dale udělo vano. 

Míněni starších badatelů, že equites equo publico tvořili zvlášní 
jezdeckou třídu i za císařství, vyvrátili dobře už Madvig (I. 172) 
a Mommsen (lIl. 491 n). Avšak Soltau1 ) přece snaží se dokázati, že 
ten rozdíl trval neustále. Odvolává se na rozdílnou důstojnickou 
službu u jezdců sen~tors~ého ~ jezdeckého , stavv~' a ;d~le v na. to, 
že na nápisech se u )ezdc~ senatorského st~vu t:np?mma, ze .. ]So,~ 
"equo publico", kdezto u Jezdeckého stavu Jen, ze JSou "eqUltes . 

Tvrzení Soltauovo není asi správné, poněvadž za císařství se 
nabývalo příslušenstvÍ k stavu jezdeckému formálním udělením 
státního koně (ať už to učinil císař bez censu neb při censu) a ne- . 
mohl se tedy nikdo do jezdeckého stavu dostat bez tohoto udělení. 
V starších dobách vystupoval z řad jezdectva, kdo přestal býti 
iunior" nebo stal se 'k jízdní službě nezpůsobilý, pakli mu ovšem 

~ebyl kůň na dále ponechán "per abusum". Roku 13 př. Kr. dovolil 
Augustus každému jezdci staršímu 35 let "vrátiti koně"; z toho, 
a ze zmínky tomuto místu u Suetonia (Aug. 38) předcházející (o sta
rých a 'tělesnou vadou stížených jezdcích), je patrno) že časem stalo 
se přípustným mezi jezdci :ůsta.ti třeba až do sm~ti, ,bez zřetel~ 
na hranici věku a tělesnou ZPUSObllost. (O tomto opatrem Augustove 
vykládá i Cass. D. 54. 26). 

, Proto i na náhrobcích bývá titulatura: equestris memoriae vir 
(CIL VIII 4781). - JezdectvÍ bylo už i před dobou Augustovou ja
kýmsi doživotním šlechtictvím, jehož se pozbývalo (vyjma dobro
volné zřeknutí) buď jen přestupem do jiného stavu neb trestným 
zbavením. 

Císař mohl vyloučiti nezpůsobilého neb sobě , nemilého jezdce 
ze stavu (Cass. D. 53. 17); císařská kancelář a censibus měla dohled 
na chováni příslušníků jezdeckého stavu (Cass. D. 52. 21; Herod. 5. 
7. 'i) . Též schudnutí pod vytčenou míru censu bylo důvodem vy
loučení Augustus zřídil i jakousi přehlídku jezdectva. Dle starého 
zvyku 't9tiž, jenž prý pochází až ze IV. stoJ. př. Kr., equites equo 
publico táhli každoročně o Idách červencových v plné zbroji od 
chrámu Martova u brány kapenské (dle jiných zpráv od templum 
Honoris, de vir. ilI. 32) městem na forum, kde obětovali ochranným 
bohům Kastorovi a Pollukovi a pak odebrali se na KapitoJ.2) 

1) V uveden'ém článku Reiter, Ritter und Ritterstand, st!', 400 n .. 
2) Půvo.dce této slavnosti j/e 'oens'Or .r •. 304 Q. Fablus Maxlmus; 

Liv. 9. 46; Val. Max. 2. 2 . 9 ; zpir.á,ya Dian. Hal. 6. 13 'O zřízení tHo 
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Tento slavnostní prúvod, upadlý v zapomenutí, oživil znova 
Augustus (Suet. Aug. 38). Zval se transvectio equitum. 2

) 

Jezdci táhli před , císařem v turmách (Plin. N H 15. 4. 19; Tac 
Hist. 2. 83), sedíce \ na koních (Suet. Aug. 38), majíce na sobě 1rabeu 
a ověnčeni olivou (Dion. H. 6. 13). Vlastní probace nelišila se od 
censorské, bylo možno i vyloučení (Suet. Aug. 38; Gaius 16). Probatio 
a transvestio nebylo totéž, nýbrž dva akty rozdíln,é. Momsen (III. 493) 
je oba smísil, ač sám musil uznati, že probatio aspoň předcházela 
slavnostnímu průvodu, při němž výsledek přehlídky byl předčítán . 

Tvrzení Mommsenovo opírá se o zprávu lulia Parida a zprá vu 
Filokalovu, jež připomínají k 15. červenci pro batio; avšak zprávy 
tyto jsou až z doby po Konstantinovi a tedy nepřesnost jejich je 
vysvět1itelna. Výraz t;b;aats u Cassia Diona je všeobecný a hodí se 
pro 0ba akty. Equitum pro!::>atio prováděl císař samostatně, a. jak 
lze souditi z výrazu "frequenter" u Suetonia (Aug. 38: "eqUltum 
turmas frequenter recognovit"), nekonal jí pravidelně ročně; snad 
jen tehdy, když byl census. Za to transvectio byla každoročně 

. slavena (Cass. D. 63. 13). Konány byly stejného dne. 
Císař byl při těchto úkonech podporován tříčlennou nebo 

desetičlennou korrHsí senátorskou (Suet. Aug. 37.), ač ovšem probace 
i transvekce byla jen formalitou. 

K těmto slavnostem se ovšem nedostavovali jezdci všichnir 
ze všech končin římské říše, nýbrž účastnili se ji asi jen ti, kdož 
právě byli v Římě neb blízko přítomni., Transvekce trvala aspoň 
až do IV. stol. po Kr. (ještě r. 326 ji připomíná Zosimos 2. 29)r 
probatio se po Augustovi už nepřipomíná, a zdá se, že skutečně' 
po něm zanikla. 

jak patrno, dostalo se stavu jezdeckému za Augusta důkladné 
reorganisace a bezprostředni vliv císařův na zařazování do tohoto 
stavu působil tedy nepřímo i na výběr důstojníků i úředníků. 

Podmínky k nabytí jezdeckého stavu. 

1. Z á k o n n Ý věk. Dokud občané sk~tečně vojenskou službu 
konali, mohli se státi jezdci počínaje 17. rokem. Tato věková hranice 
však byla zachovávána i později. Tak na př. Augu::,tovi vnukové 
Gaius a Lucius jmenováni byli "principes inventutis" (s tím spojeno 
udělení koně) po odložení togy praetexty. Teprv až v II. stol. po Kr. 
se stávalo, že ze zvláštní císařské přízně povýšováni do jezdeckého 
stavu i hoši (S H A Marc. Aur. 4; CIL VI 1590, X 3924 aj.). 

sla\TinolSti 'r. 496 na památk'u vítlezství II }e~era r,e,g:hHského, plři ,němž 
se Říma.nŮm z~ ,evi!~ D1os'kurov,é" jre mythická. ' 

2) lul. Pads v 1J1řidavdch k VaL Max. 2. 2. 9; ~a!kndář ~Hrok.a,l,ův 
CIL. 1. :p. ', 397; tU : DilO.n. H. 55. -31 ' a 63. 13 m11llvL s'e o nem Jako 
o t;hceatr; = equorum probatio. 
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Horní hranicí - jak už uvedeno - byl původně 45. rok, přes 
nějž však mohl censor ponechati koně i nadále per abusum. Též 
už vytčeno, že Augustus dovolil vzdáti se koně občanům starším 
35 let. Poněvadž slavnostniho průvodu při transvekci účastnili se 
zejména jezdci mladšl, mluví se za císařství někdy o celém jezdectvu 
jako o mladých. Ovšem nechybí zas ani zpráv o letitých přísluš
nících jezdeckého stavu (Suet. Aug. 38; Dom. 8 a Tac. Ann. 2. 83 
zmiňují se o "cuneus iuniorum" jezdců v divadle). 

2. Těl ~ s n á z p ů s o bilo s t byla sice žádána v starších do
bách, kdy všichni jezdci effektivně sloužili. jakmile se však služba 
jezdecká začala měniti v stav, přestalo se hleděti k tělesné způso
bilosti. Augustus staré a churavé jezdce v stavu ponechával, ale 
sprošťoval funkcí (Suet. Aug. 38). Nejdéle se hledělo na tělesnou 
způsobilost u těch jezdců, kteří stávali se důstojníky v legii a pod. 

3. J měn í. O tom bylo promluveno důkladně svrchu . Ukázalo 
se, že zvláštní vyšší census jezdecký byl zaveden po vzniku iflsti
tuce jezdců ' equo privato. Doby a výše jeho přesně určiti nelze . 
Zákon Rosciův r. 66 (o výsadě zvláštních sedadel pro jezdce v di
vadle) mluvf o censu 400.000 HS (luv. 14.323; 3. 153n se schol.). 
Komu jmění kleslo pod určenou výŠt, musil ' ze stavu vystoupiti. 
Schudlým bez vlastní viny bylo však přec ponecháno přední místo 
v di,vadle (Cic. Phil. 2. 18. 14). Augustus rozšířil tuto výsadu i na 
syny takto nezaviněně schudlých. (Suet. Aug. 40.) 

4. Rod. jezdectví nebylo šlechtou rodovou, nýbrž osobní, jíž 
se nabývalo koncem republiky hlavně průkazem dostatečného censu , 
za císařství výhradně jen udělením státního koně. Vždy však bylo 
k tomu potřebí býti občanského původu. (Suet. Cl. 25;SHA, Sev. 
AJ. 19). Libertin, jenž vystupoval jako jezdec, mohl býti volán k zod
povídání k soudu. (Ca ss. D. 78. 13). Synové libertinů byli z jezdectva 
vyloučeni ještě r. 22 po Kr. za Tiberia (Plin. N H 33. 2. 32), dále 
zákon nešel, a už od Augusta vyskytly se výjimky. 

Mluví-li se na konci republiky o rodinách jezdeckých, míní se 
tím příslušníci těch rodin, jejichž pater f. k jezdcům patřil (na př. 
Cicero, Ovidius, Octavius a j.). Jezdcem mohl se sice státi občan 
společensky sebe nižší (luv. 3. 153; VaL Max. 4. 7. 5)" avšak zpra
vidla stávali se jimi synové z domů urozených (Cass. D. 52. 23 ; , 
59. 9 a j.). Na manželky a děti jezdců se vztahují určitá práva i po-' 
vinnosti tohoto stavU, avšak nepřechází na ně stav sám (Tac. Ann . 
2. 85), proto na př. vyskytuje se označení: Filius equitis Romani 
(CIL IX 1655, X 7239). 

Už asi od III. stol. př. Kr. stalo se zvykem bráti mezi jezdce 
zejména syny senátorů (Liv. 21. 59. 10), asi od Sully každý syn 
senátorský už svým rodem byl jezdcem. 

, V dobách před Grakchem patřil asi každý senátor stavu jezde-
ckému a měl i státního koně (Liv. 29. 37. 8; 39. 44. 1; Val. Max. 

Josef Král: Státní zřízení římské, 65 5 



2. 9. 6), aspoň i později objevovali se senátoři při pohřbu v slav
nostním rouše jezdeckém. (Cass. D. 38. 14 a j.). Když pak C. Gracchus 
postavil jezdectvo ostře proti senátu, zdá se, že odňal senátorům 
i sťátniho koně (Cic. de rep. 4. 2). 

5. S i d I oje z d c o v o. S počátku nebyJo třeba míti zřetel 
k sídlu jezdcovu, poněvadž vesměs bydleli v Rímě aneb nejbližším 
okolí. Když pak občanství Hmské se rozšířilo na celou ltalii a také 
i provincie, byli občané vzdálenějších bydlišť zanedbá váni; ale i přes 
to, aspoň v dobách pozdějších, se do jezdectva dostávali i neita li
kové (Cass. D.59.9; Tac. Hist.1.13; 2.5"i; CIL li 4211,4251; 
III 607). 

6. Bez ú hon n é ch o v á n í žádáno prvotně stejné od všech 
občanů; vyloučení ze senátu mohlo nastati z' téhož důvodu, jako 
z jezdectva neb tribue. Také ' víme, ,že odnětí koně při censu 
(Liv. 42. 10. 4) znamenalo současně i vyloučení z tribue, avšak 
časem nastal obyčej, že byl jezdci sice odňat kůň, ale k vyloučení 
z tribue nedošlo (Liv. 44. 16. 8). Asi v ll. stol. př. Kr. začali jezdci 
býti přísněji posuzováni, než ostatní občané, žádala se od nich vyšší 
míra bezúhonnosti. Tak nesměl vystoupiti co h i str i o neb g I a
d i a t o r. je známa ! příhoda ' D. Laberia, skladatele mimů, jezdce, 
jehož Caesar přinutil veřejně vystoupiti ve

v 
vlastni hře; P?tom ,ha 

však restituoval (Suet. Caes. 39). jsou vsak doklady svevolneho 
přestupování tohoto pravidla o stavovských povinnostech, tak za 
Caliguly usmrceno bylo 38 jezdců, poněvadž vystoupili jako gladiá
toři (Cass. D. 59. 10). Též za Nerona r. 55. vystoupilo v zápase 
s býky 30 jezdců (Cass. D. 61. 9). ' 

Samo sebou se rozumí, že za každé nedůstojné a nevyhovující 
chováni mohl býti jezdec ze stavu vyloučen. 

Práva a výsady jezdců. 

1. Původní o děv jezdců byl asi stejný, jako u jiných těžko
oděncil; jen se připomínají ~tříbrné plátky, jimiž bylo pobito koňské 
řemení (phalerae equorum, Liv. 22. 52. 5). 

Při slavnostech, zejména při transvekci, nosili jezdci ~rátké 
svrchní roucho lemované úzkým nachovým pruhem (trabs), lež se 
proto zvalo trabea (Val. Max. 2. 2. 9; Suet~ Dom. 14; ~tat. S~lv. 
4. 2. 32). Vystupoval-li jezdec v oděvu obcanském, nosIl tum.ku 
s úzkým nachovým pruhem (c1avus) od krku k pasu, byla to "tumca 
angusticla via". Stejný pruh na tunice nosili senátoři až do doby 
Grakchovské, kdy se oba stavy od sebe zevně rozlišily tím, že sen~
toři od té doby měli na ' tunice široký pruh (latus c1avus); n~se 
zprávy však tohoto rozdílu před dobou Augustovou nepřipomínají, 
(PHn. NH. 33. 1. 27; Vell. 3.88. 2; Diod. 36. 7. 4). jezdecký oděv 
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podržel snad i ten, kdo koriě odevzdal; také jest možno, že trabea 
a tunica angusticlavia patřila prvotně . jen jezdcům equo publico, 
od nichž pak se rozšířila na jezdce vúbec. 

2. Římané nosili železné pečetní prsteny (Plin. NH. 33. 1. 9n; 
Plin. ep. 8. 6. 4 a j.») jen poslové senátu neb vojevůdců dostávali 
- jako průkaz - zlatý prsten (Tac. Hi~t. 1. 13; 2.57; 4.3; Plut. 
Galb.7 a j.). Vzrůst moci a blahobytu u Rímanů způsobil, že v po
zdějších dobách republiky začali užívati zlatého prstenu vznešení 
občané a jich manželky vů'bec, jejich děti pak nosily na krku 
zvláštní medai1lon (bulla). Livius (26. 36. 5) poznamenává, že Římané 
sami nevěděli, kdy ten zvyk vzešel. V starších dobách brávali si 
zlatý prsten senátoři, kteří zastávali nějaký úřad kurulský (Liv. 9. 
7. 8; 46. 12; Plín. NH. 33. 1. 18), v první polovici druhého století 
př. Kr. jej pak nosili Už jezdci (PHn. 1. 1.). 

Mommsen (III. 516) sice proti této zprávě Pliniově soudí, že 
až za Grakchovské doby se ujalo u jezdců užívání zlatého prstenu, 
avšak není příčiny k pochybnostem o ' hodnověrnosti tvrzení Pliniova. 

V poslední době republiky a za císařství byl anulus aureus 
(u dětí buHa) odznakem příslušnosti k stavu senátorskému a jezde
ckému; byla to výsada) jíž ostatní občané neměli, avšak ani všichni 
příslušníci těch dvou stavů jí neužívali (Plin. N. H. 33. 1.30). Už za ' 
republiky a pak za císařství se vyskytovaly případy, že byl zlatý 
prsten darován i osobám" , které nebyly ani senátory, ani jezdci; 
ovšem neoprávněné jeho nošení, zejména propuštěnci, bylo stiháno. 
Dar zlatého prstenu přicházel od 080b vysoce postavených úředně) 
a byl vyznamenáním (na př. Cic. Ver. 1. 61. 157). Toto "ius anuli 
aurei" původně samo svého majitele nevřadilo do vyššího stavu, 
ale už za republiky začalo asi býti udělení zlatého prstenu (voje
vůdcem) pokládáno per abusum za povýšení do stavu jezdeckého; 
za císařství vskutku zlatý prsten uděluje stav jezdecký a propuštěn
cům ingenuitu k němu nutnou (PHn. ep. 8. 6. 4; Cass. D. 48. 45). 
Za různých císařů tomu bylo různě; tak za Flaviovců dálo se to 
velmi často (Plín. N. H. 33. 2.33). Ve třetím stol. po Kr. vyvinul se 
takový obyčej, že občanu svobodného původu zlatý prsten přinesl 
jezdectví beze všeho, libertinovi však nikoliv (Dig. 40. 10. 5: is, qui 
ius anulorum impetravit, ut ingenuus habetur); aby se stal úplně 
rovnoprávným, potřeboval ještě tak zv. na t a I i u m r es ti tu t i o, 
udílené císařem (Dig. 40, ll. 2). ' 

3. Zvláštní místo v divadle a při hrách. 

Kdy se dostalo jezdcům zvláštních míst v divadle, amfitheatru 
a cirku, není známo; pravděnejpodobněji se to stalo za Grakchů. 
Sulla tuto jejich výsadu zrušil, tribun L. Rosciús Otho ji r. 66 pře Kr. 
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obnovilJ) Od té doby se udržela, a ač proti ní býval značný odpor 
(Cic. Att. 2. 19. 3; Plut. Cic. 13), byla dokonce i rozšířena. S počátku 
jen při hrách scénických bylo jezdcům vyhrazeno prvních 14 řad 
(Petron. 1. 26; Seneca de benef. 7. 12), ostatní řady mohla obsaditi 
plebs (Suet. Gai 26). Lex Julia theatralis (patrně Augustova) tuto 
výsadu stvrdila (Plin. N. H. 33. 2. 33); r.5 po Kr. ji pak Augustus 
rozšířil i na hry v cirku a v amfitheatru (Cass. D. 55. 22; 60. 7). 
Zvláštní stálá místa zřízena pro jezdce za Nerona (Ta~. Ann. 15. 32 ; 
Suet. Ner. 11). 

Jezdcům, kteří zastávali uějaký úřad, zvláště vojenský tribunát, 
byly vyhrazeny přední dvě lavice (Porf k Hor. Ep. 4). Připomíná se 
i jakýsi cuneus iuniorum, později zvaný cuneus Germanici (Tac. 
Ann. 2. 83). Kdo neoprávněně usedl na tato vyhrazená místa, byl 
stižen peněžní pokutou (poena theatralis, Suet. Aug. 40). 

4. Členství porot. 

Býti členem P9foty bylo v Římě vyhrazeno senáto.rům, o až 
C. Grakehus učinil pronikavou změnu, odevzdav porotu ]ezdcum. 
Že ji svěřil jen příslušníkům jezdeckého stavu, tvrdí mnoho staro
věkých zpráv. 2) Naproti tomu však Livius (ep. 60) a ( Plutarchus 
(Co Gr. 6) připomínají jeho zákon z prvního tribunátu, jímž byl senát , 
rozmnožen 300 (Plutarchos) neb 600 (LivhlS) jezdci, aby odklidily se 
tak zlořády při soudech. Dle těchto dvou zpráv by tedy byl Grak
chus vlastně ponechal poroty v rukou senátorů, avšak posadU do 
senátu množstvÍ j ezdců . Nesrovnalost starověkých svědectví působí 
přirozeně i rozmanitost názorů u badatelů novějších. Mommsen 
(III. 530 p. 1) soudí, ~e ná~rh yGr~kch~v. zůstal r:~provede~. Niese 
(2 107) zase míní, že ]eZdCl urceOt byh len pro cast soudu za p~
rotce, podobně i W. Judeich"3) tvrdí, že Grakchus dal porotu sena-
torům i jezdcům. 

A však 1ex repetundarum z r. 123, jež první prakticky využila 
Grakchova zákona, výslovně stanoví, že má býti 450 porotců a z nich 
žádný senátor, ani syn senitorský ~CIL J2 2, 583) . , , . v. 

Tak asi tomu bylo vskutku; ze pak toto nove pra vo patnlo 
jezdcům všem, nejen jezdcům equo publico, ukázal dobře ' proti 
Mommsertovi Spir. Vasis. 4

) 

Konsul Q. Servilius Caepio r. 106 provedl zákon, jímž vrácena 
porota zas senátorům (Tac. Ann. 12.60); pozdní zprávy (Obsequens 

1) Lrex RtOrsaia, Li,v. ep.99 ; Vdll. 2. ' 32,3 ; Cic. M.urr. 19. 40. a j. 
2) Aprp. 'D. c. 2. 22; Varno IU. N OIH. p. 728; Vdl. 2. 63 ; Plm. NH. 

33. 2. 34 ; Tac. Ann . 12. 60 a j. ' 
3) D. O esretze des C. GracchiUls, Hi·st. Z:sch . 111 r. 191 4 Č. 3 v pří

davkU!: Richter,gles1etzre des C. Oracchus. 

4) 'Ait1Jva XI, 1894: str. 215 n. 
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, 41, Cassiod. k r. 648) však zas mluví o tom, že Caepionovým zá
k?nem byla porota. ro.zd~~ena mezi senátory a jezdce; ať už zněl 
zakon tento )akkv0ltv, Je psto, ž~ ho užíváno nebylo (Cic. Verr. 1. 
l~ . 38)" pone~~d: r. 91 pf. Kr. tn~~n M: Liviusy Drusus znova pro
vaděl zakon, ]lmZ se poroty vracejI senatu, avsak ani zákon tento 
nenabyl platnosti. (App. 1. 35; de vir. ill. 66; Vell. 2. 13). ' 

Přes.tyto pokusy se tedy jezdecká porota udržela až do doby 
Sullovy dIktatury nepřetržitě (Cic. Verr. 1. 13.38; Vell . 2.32). Teprv 
r. 81 odev?dal Sulla poroty senátu rozmnoženému o 300 členů 
vzatých z řad jezdectva (Cic. Verr. 1. 13.37; Vell. 2.32; Tae. Ann: 
11. 22; App. L 100). ' 

, ~však už zas r. 70 pře Kr dostali se jezdcové znova aspoň 
častecně do porot: toho roku totiž praetor L. Aure1ius Cotta provedl 
z~k?n~)ímž ou~t~noven?, aby listina porotců se skládaia z přísluš
Otku ~:1. sta,yu: Jez naz~any dekuriemi. Byli to senátoři, jezdci a tribuni 
aerarl1, kazv~y stav da~a~ třetinu (seh. Bob. k Cic. p. Fl. 2. 4; Asc. 
p. 16). D~lsl ~,efor:nY ltstmy porotců jezdcům nijak neublížily, snad 
dokon~e 1 nanze~l C~esarovo z r. 46, jímž určeno bylo bráti po
:.otce Jen ze senatu a Jezdectva, ale ponechávány tři kurie i nadále, 
]lm bylo k prospěchu Hm, že jezdci obsazovány dvě kurie a sená
tory jen jedna (Suet. Caes. 41; Cass. D. 43.25; Cic. Phil. 18.20 aj.). 
, .Augustus ~si se~át?ry - přetížené jinými pracemi - povin-
nostI, ~oľ~tecke zbaVIl, lak lze souditi z toho, že jednak se nepři
pomma nvl,kde na nápisech porotce senátorský, a jednak, že porotci 
slovou pnmo decuriae equitum (Tac. Ann. 3. 30; 14. 20; Suet. Tib. 
4,1 )', Kde se přece připomínají senátoři jako soudci (Plin. ep. 1.20 aj.), 
tyka ~e to takových processů, kde pro zvláštní zákonná ustanovení 
nebylI soudcové bráni z "album iudicum". ' . 

J~z~ečtí porotci, kteří takto zabrali tři dekurie, slují "ex tribus 
decunls (CIL V 5036) neb "quadringenarii ~ dle výše censu (CIL 
IX 2600; X 5197, 7507) na rozdíl od členů dekurie čtvrté, zřízené 
Augustem z občanů polovičního censu jezdeckého (Suet. Aug. 32) 
a dekurie páté, zřízené Gaiem (Suet. Gai. 16; Plin . N H 33.2. 33). 

Aby ~do byl pojat do listiny porotecké, musil vyhověti i jiným 
požada,v~u.m: 30 .l.et v~ku (Suet. Aug. 32), za Augusta ještě kromě 
~oho sldht~ v. ,ltalll (Plm. N H 33. 1. 30); za Vespasiana rozšířeno to 
1 na provl~tlaly, .avšak jen z latinské poloviny říše (Plin. 1. 1.). 
Počet čl~~vu ~ekufJe určen i\ugustem na 1000 (Plin. L 1. a 33.). 

Rozslremm t. zv, quaesttones extra ordinem zanikaly poroty. 
Poslední císař, u něhož víme o lectio porotců je M. Aure1ius (CIL II 
1180; 111 4495 aj.). ' 

5 .. Jízdní a důstojnická služba. 

, když jezdectvo římské pozbylo svého výhradně vojenského 
razu, přec uspořádání vojenské nevymizelo. 18 setnin se ovšem 
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objevovalo jen při censorské lustraci a při komitiích : avšak při 
slavnostních příležitostech (při transvekci, pohřbech atd.) vystupo
valo jezdectvo rozčleněno v turmy (J:2at). Za republiky veleli každé 
turmě tři dekurionové, za císařství dostávalo se primátu - zprvu 
akklamací, později císařským jmenováním - císařským princům 
(principes inventutis). Vlastnimi veliteli jezdectva však byli za cí
sařství od Augusta (Zon. 10.35) až do III. stol. (CIL VI 1477; X 5178) 
t. zv. seviri equitum Romanorum; u nichž se často připomíná Ť!1rma , 
ke které patřili (CIL V. 4347, Vl. 3, 32 a j. často); též se vyskytá 
název "seviri turmis ducendis" nebo "seviri turmarum equestrium" 
(CIL V 531; X. 5178 a j.), řecky J:2aQxot (Cass. D. 55. 10; Zon. 10. 
35). Jmenováni byli císařem na určitou pravidelnou dobu (Cass. D. 
l.l. dno 1;(Jjv dd i2aQxovv1;WV), snad na rok; často jimi bývají císařští 
princově. Seviri pořádali nějaké roční hry (SHA. M. Aur. 6) a vedl i 
slavnou pompu 1. srpna na památku zasvěcení chrámu Martis Ultoris 
(Cass. D. 1. 1.). . 

Na nápisech z doby císařské se připomíná š e st turm, zdá se 
tedy pravděpodobno, že každé turmě velel jeden ze sevirů, jak také na 
nápisech se uvádí (CIL VI 1578, X 5178 a j.) Bylo-tf za císařské doby 
jen těchto šest turm, (Či zda jen prvních šest turm z celkového počtu 
mělo své zvláštní seviry, nelze pro nedostatek zpráv rozhodnouti. 

Vojenskou organisaci a ráz občanského sboru uchovalo si tedy 
jezdectvo i za doby císařů římských . Dává na př. stavěti sochy 
(Seianovi, Cass. 0.58.2), ·uděluje rozličná vyznamenání (císařským 
princům, Cass. D. 55. 12), zavazuje se slibyl) a. pod. 

Původně zajisté jezdec, stav' se seniorem, byl zas pěšákem, 
avšak brzy vyvinulo se zvykové pravidlo, že služba v jízdě zba
vuje povinnosti služby v pěchotě. Tomu nasvědčuje i to, že jezdec 
byl považován za vyššího, než centurio u pěchoty (dostávali vyšší 
žold); taky equites equopublico bývali z trestu přesazováni mezi 
equites equo privato (Liv. 27. 11). Po reformách Mariových zá
možní nesloužili už jako pěší, a služba jízdní se vlastně stala 
službou dústojnickou; obyčejný občan totiž službu jezdeckou, mili
tiam equestrem, konati nemohl, a naopak občan k ní oprávněný 
přirozeně po Mariových reformách zase jako pěšák jistě sloužit,i 
nešel. Také v době císařské jezdec, jenž chtěl sloužiti v pěchotě , 
musil vrátiti koně; za to se stal hned centurionem. 2

) Proto také 
bývalý centurio mohl se státi senátorem jen tehdy, když nesloužil 
v pěší legii. 

Mezi důstojnické hodnosti, jezdci zastávané, patřily militae 
equestres, jako praefectura equitum (či alae) = velení spojeneckým 
sborům jízdním, tribunatus legionis neb cohortis, pak praefectura 
cohortis, numeri, praefectura castrorum, praefectura fabrum a j. 

1) Votum. jako za zdraví AugustoViQ, Tac. Ann. 3. 71. 
3 ) Ordiiuem .accepit ex lequite Romano in Q'egůo:Hle. CIL. III . 1480, 

VI. 3584 a j. 
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Decurlones a centuriones jsou pouze 'šarže, důstojnictva subalter
ního Rímané neměli, a vlastně jim vůbec chybělo souborné ozna
čení ~r~ důst~jníka: Zdali římští důstojníci vůbec kdy sloužili pěšky, 
zda ]ejlch sttpendta byla pedestria, je vůbec pochybno' později 
slouž~i vž~y. na koni, (Caes. B. G. 7. 65). Dokud služb~ v jízdě 
a v ~echot~ Sl byla pravně rovna, mohl ovšem vojevůdce povýšiti 
kterehokohv schopného vojáka z legií na dustojnické místo (pokud 
ovš~m t,?to místo..-neb~lo obsazováno volbou v komitiích, jako 
~ tn~unu l~g.), a..-vsak Je pravděpodobno, že dával i tu přednost 
]ezd~~m ~ vvz~~ vsak od té doby, co byli jezdci nad pěší vojsko 
vyvysem vets! mzdou. 

Sotva kdy na př. vzat byl z pěchoty tribunus legie jenž velel 
i jízdě, legii přidělené. . ' 

.. Reformami Mariovými pak equites přestall definitivně trvati 
jako skutečné jezdectvo; také pro jeho effektivnÍ jízdní službu není 
po Polybiovi vůbec dokladů. Členové jezdeckého stavu sloužili 
~vše~ i. ~ .nám,ez~ním v~tsk'y i nadále; nikoliv ovšem už jako 
]lzdm vOJacl, nybrz v druztne vojevůdcově jakožto contubernales 
hodnosti důstojnické. 

.Od Au.gus~a, pak ur~zený Rímag ani nemohl sloužiti jinak 
než Jako dusto]nlk. MladJ, vznešení Rímané konali své tirocinium 
hne? jako, tri3un} mi!itum. Proto také název "stipendium equestre" 
znaSll za. clsa.r~tvl ,sluz?u s~~teč3é,ho, prostého jezdce (CIL XII 2602), 
kdezto ?Usto]Ulcka sluzba pnslusnlka Jezdeckého stavu sluje "militia 
~questns" (Ve.l~ .. 2. 111; Plin. ep. 7. 25. 2; často na nápisech), neb 
jen prostě "mllttta" (CIL III 1881, 1486 a mno j.). Vypočteny byly už 
svrchu . 

. Vrchní ,vel~t~!ství ,(v.ojska i loďstva), stejně jako velení magi
strátovo nent mllttta. Zantkem volebních komitií za císařství přestaly 
i volby vojenských tribunů, kteří od té doby bráni také výhradně 
z jezdectva. _ 

Kdo tedy za císařství byl důstojníkem, musil býti jezdcem. 

Sen á tO! i v této době nemohli býti ani důstojníky, ani jezdci, 
poněvadž bylI něčím více; ovšem sloužÍvali jako důstojnici dokud 
nebyli senátory. ' 

" I?ůstojníky jme~,.,..oval z o~ob ~ ... ~valifikovaných císař; z prostých 
VO]tnU legIe, pro nez byl ne]vyssl hodností centurionát se mohl 
státi důstojníkem jen ten, koho císař' povýšil do jezdeckého stavu 
. (Mart. 6. 5.8). ClE~n jezdeckého stavu, jenž se zdráhal převzíti důstoj
nické místo, jež mu císař určil, býval trestán (Suet. Aug. 24). Též 
byl důstojník povinen sloužiti určitou dobu; od počátku II. stol. 
po Kr. musil prosloužiti tři, později čtyři důstojnická místa (Cass. D. 
77. 8; Suet. Cl. -25 a mno nápisů). Teprv až všechna povinná místa 
odsloužil, byl omnibus equestribus militiis functus (CIL VIII 2396 
2397, 2399 a j.). Obyčejně dústojnfci v témže postavení setrvali 
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několik let (CIL III 399). Toto zřízení Augustovo potrvalo až do 
III. stol. po Kr., ovšem v jednotlivostech byly za jednotlivých dob 
rozmanité úchylky, o nichž se obšírně zmiňuje Soltau (v uv. čl. 588). 
N ov.á pronikavější úprava nastala až za Oiokletiána. 

6. Služba úřednická. 

Vedle míst důstojnických byla členům stavu jezdeckého vyhra
zena i některá místa úřednická a kněžská. Zřízení úřadů výhradně 
pro jezdce pochází z doby Augustovy, jenž jim určil místodrži
telstvi menších provincií císařských (Rhaetie, Norika, ~ěkterých 
alpských), pak praefekturu Aegypta, i jiné pra.efektury, j~k,o: prae
torio, vigilum, classis Misenensis et Ravennahs, rozmamte proku
ratury, jiné úřady správní a zejména dvorské. 

K císařskému dvoru byli připuštěni senátoři a jezdci; z nich 
také byli bráni císařští comites na cestách a sestavováno císařské 
consilium. Aby kdo mohl dojíti úřadů občanských, musil se pro
kázati službou důstojnickou; býti jezdcem nestačilo (Sen. ep. 101. 6; 
Plin. ep. 7. 31). Nucení k jezdeckým úřadům nebylo, ani neurčena 
doba jejich; poněvadž však byly -výnosné a vlivné, byly velmi 
vyhledávány (Tac. Ann. 16. 17; His1. 2. 86 aj.). 

Od dob Hadrianových nežádala se předchozí služba důstoj- · 
nická, nýbrž příprava právnická (CIL III 431). 

Za Oiokletiana se pak služba vojenská a civilní· od sebe 
odloučily. 

Už za republiky vyskýtalo se označení" equites i1lustres" (Liv. 30. 
18. 15; Cic. Verr. 3. 24. 60); snad tím byli míněni equites equo pu
blico. Užil-li Tacitus výrazů jako primores equites (Hist. 1.4), illustres 
(Ann. 2. 59), insignes (Ann. 11. 5) a pod., měl tím na mysli tak zv. 
equestris nobi1itas, totiž ty jezdce, kteří zastávali jisté úřady je
zdecké (Tac. Agric. 4), a kteří za císařstvÍ utvořili jakousi nižší 
úřednickou nobmtu. jezdecké úřady dělily se na několik stupňů, 
označovaných různými přívlastky; ustálily se tyto stupně a titula
tury za vlády M. Aurelia a L. Vera. l

) 

K p r v n í třídě jezdeckých úřadů patřili praefecti praetorio, 
titul jejich byl vir eminentissimtls, dvi]Q E;oxún;arcor; . 

Do dr u h é třídy patřili ostatní praefecti, kromě praef. Aegypti, 
vyšší úředníci finančni (procuratores), CÍsařští tajemníci; patřil jim 
titul vir perfectissimus, dvi]Q Otaa1J~{,órcarcor;. 

Do tře t í třídy patřili ostatní úředníci jezdečtí, s titulem vir 
egregius, dV1]Q uQáuarcor;. 

1) CIL. VI. 1201:0; IX . 2438; oOld:.' lUiSt. 9. 41. 11. 
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Praefectus Aegypti měl zvláštní · postavení, a sice byl jehů titul 
měněn dle hodnosti a množství podřízených mu úředníků opatřených 
služebním titulem. Zprvu slul dvi](! u(!áuarcoc;, od poloviny II. stol. 
pak dV1(! ~afl/n;(!órcarcor;, vir darissimus, kterýž titul jinak příslušel 
Jen senatorum., 

jezdci, kteří nezastávali vůbec úřadů, stáli pod těmito stupni 
jezdeckých úředníkú; dáván jim byl titul vir splendidus (CIL V. 3382; 
IX. 1006 aj.). 

7. Jezdecké úřady kněžské. 

. ':rjma několik hodností kněžských, výjimečně vyhrazených 
patnclUm, byl vlastně každý občan oprávněn zastávati kněžské 
úřady, ale ve skutečnosti i těch zmocnila se nobilita. Reformy pro
vedl Augu,stus, jenž kněžské úřady rozdělil mezi senátory a jezdce; 
spol:~ně byl~ obsazena collegia curionum a Lupercorum, jen jezdci 
me~s.t f!amonta (CIL V13~20 a j.) a menší pontifikáty (CIL Vl 1598 aj.) 
tubtcmat (CIL IX 3609 a ].), a rozmanitá kněžství původem latinská: 
vAlbě, Aricii, Lanuviu, Laviniu, Tusculu a j. (CIL XI 3103 aj.). 

jezdecká šlechta byla základem římského úřednictva za repu
bliky i v prvních dobách císařských. Kdo nepatřil aspoň k jezdectvu, 
t?mu byla dráha magistratury uzavřena; výjimky byly neobyčejně 
řldké a vyskytaly se jen ,za vnitřně pohnutých dob (Sulla, Caesar). 
Pokud se původ nízký připomíná u některých, později proslavených 
mužů,!) jsou to vesměs anekdoty. 

Ordo senatorius. 
. Vedle stavu jezdeckého vyyinul se u Řím'anů, jak připomenuto, 
1 stav senátorský, ordo senatorius. Oba stavy bývají připomínány 
p~spolu: uterque ordo (Vell. 2. 32,3; 100,5; Suet. Aug. 15, Ner. 11 
aJ.). Ordo senatorius, jemuž se dává příjmí ' amplissimus (Liv. 34. 
54. 4), byl původně vlastní sbor senátorů (Cic. Cluent. 37, 104), 
a tep~v ča.sem a zvykem vyvinul_ se z něho politický stav sená
torsky; zejména k tomu přispěly zákony vytýkající přesně výsady 
a omezení členů senátu a i jejich rodin. Tak zákon Claudiův (Liv. 
2 ~. ?3. 3) zakazoval senátorům obchodováni; později bylo jim i za
ka!an~ účastniti se censorských nájmů (Asc. p. 94). Senát byl do
plnovan hlavně z magistrátů, vliv na jeho obsazování tedy měly 
nepřímo volby l~dem, přímo pak censorská lectio. Proto také za re-

l) Oi,cerlo, Pln..1Jt. Cic. 1; Augustus, Suet. Aug. 2. 
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publiky nobi1itas a náležitost k stavu senátorskému se nekryjí úplně. 
Zvláštní census senátorský za republikyurče~ nebyl, avšak magi
stratura sama ve skutečnosti nebyla nemajetnými ani nastupována. 

Stavu senátorskému se dostávalo rozmanitých výsad. R. 194 
dána jim byla zvláštní místa v divadle (Liv. 34. 54. 4); též v cirku 
a amfitheatru je měli, neznámo však, od které doby (Liv. l. 35 to při
pomíná už pro dobu královskou, jistě omylem). Rovněž byla sená
torům vykázána zvláštní místa při slavnostních hodech na počest 
bohů (Cass. D. 39. 30). 

Také · oděvem se senátoři lišili, ti z nich, kdo byli kurulskými 
úředníky, nosili stále togam praetextam, všichni senátoři pak na
chový pruh na tunice; asi od doby grachovské široký (latus c1avus), 
dříve také jen úzký, jako měli jezdci (viz výše).l) I tento široký 
pruh původně patřil jen senátorům, kteří byli kurulskými úředníky. 
Tribunové militum senátorští nosili tuniku s širokým pruhem, proto 
byli také označováni za "tribuni militum latic1avii" ná rozdíl od 
"tribuni militum augusticlavii", kteří byli původu jezdeckého. Koncem 
republiky stalo se u senátorů zvykem, nositi červené střevíce, jichž 
dříve užívali jen senátoři patricijští. 2

) Podobně i zlatý prsten (Plin. 
N H 33., 11. či 17.) ! 

Za republiky bylo senátorství jen osobní důstojností a záviselo 
na tom, byl-li kdo censorem při sestavování senátorské listiny vy
brán. To ovšem nedopustilo, aby tím snad vznikla nová nějaká 
rodová šlechta. Synové senátorští měli jen takové 'postavení, jaké 
jim zaručoval otcův census. Poněvadž však praktickou podmínkou 
senátorství byla magistratura a magistráH téměř ve~měs byli svým 
censem jezdci, stalo se obyčejem - asi od dob Sullových - že sy
nové senátorLl už rodem byli považováni za příslušníky stavu jezde
ckého, k němuž před tim patřili i svým jměním. Pronikavěji zasáhl 
do uspořádání stavu senátorského Augustus. Aby totiž pozdvihl stav 
senátorský a učinil . jej výkvětem urozenosti a zámožnosti, ustanovil 
pro něj census 1,000.000 HS.3) Takový census m~li sice i mnozí 
jezdci (Cass. O. 54. 30), ale senátorem se stal pouze ten z kvalifi
kovaných, koho císař do senátu sám zařadil. Kleslo-li jmění ně
kterého senátora pod ustanovený census, musil ze senátu vystoupiti 
(Cass. O. 5il. 26), avšak ně~dy císaři sami (zejména Augustus) 
schudlým senátorům jmění doplňovali (Tac. ann. 2. 37; Cass. O. ·54. 

1) liivrilulS lovš'em' př,i iplOmíná latUls c[avus už z,a pro,r,á1žlk'y kauddjoské 
(9. 7. 8) a Iu,v,ádí také, 'že '1". 203. posMlny IbtyU.y numddskému králi Ma
sinissovi ,,'lato clI.avlQ tUlnka:e" (30. 17. 13). Jak llž sv,rchu uv,edeno, 1P1řii
pomÍl1iá s,e rlo,zJdílf tunik s'en átlO'rlský ch' . ,élJ j1ezdeckých' a,Ž za Au.gusta, a 
není, t ,edy Ip'ravdelpodo1bl11'O, 'žle Iby. 'už Ibýval od k'Once III. 'století ob
vyklý. Da[,ekio 'StpJ~šle Jlz'e 1U\/I e1řliti:, že Ipoeh'á,zíi z d'Obi)!, 'Ostrého rozJi'šenlÍ: 
oblOU staViů za Orakdů. 

:l) F'e 128; Cle. Ph~I. 13. 13. 28; HonL s'at. 1. 6. 27. 
3 'Holr. Sat. 1. 3. 15; Tac.· Ann. 1. 75; 'Cass: D. 54. 17; Sud. 

Ang. 41 mrruvÍ nesprá\r.n!ě 100 óe<nsu 1,200.000 HS . . 
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26). Poněvadž pak členství v senátě neslo sebou hodně závazků 
a povinností) mnohdy značně obtížných, bránili se mu někteří 

" jednotlivci, tak na př . C. Cilnius Maecenas, (Vell. 2. 88, 2). Volby 
úředníků komitiemi pak zanikly za Tiberia, a úřady obsazovány 
byly nadále jen členy nobility a senátu, volenými senátem, kteréžto 
dvě kategorie privilegovaného občanstva se takto stotožnily . . Augu
stus zrušil volné ucházení o úřady a stanovil, že úřadu státního 
může dojíti jen ten, kdo je senátor buď rodem, nebo přijetím (ad
ledio). Adlekci prováděli Gensorové a po zániku censury r. 74 po Kr. 
císaři (CIL V 3117 a mno j.). Právo jmenovati ' do senátu někoho, kdo 
ještě nezastával magistratury, osvojil si už Caesar za své diktatury 
(Cic. 'de div. 2.9.23) a zařazoval tyto nové senátory zcela libovolně 
(Suet. Caes. 76; Cass. D. 43. 4). Podobně si počínali i triumvirové 
a císaři jen. napodobili jejich příklad. Za císařství byla pravidelně 
nouze o kandidáty státních úřadů, proto nuceni byli senátoři a jejich ' 
potomci ucházeti se o ně (Cass. O. 54. 26), jen někdy přibíráni ~yli 
také jezdci s censem senátorským (Suet. Aug. 40). Syno.vé senátorů 
začínali svou kariéru sice jako jezdci, to jest jezdečtí důstojnici, 
ale další jejich dráha šla jiným směrem, než u jezdců nesenátor
sk2ho původu.!) Avšak na zvláštní žádost povyšoval někdy císař 
mladíky jezdeckého stavu (přirozeně s patřičným censem) do stavu 
senátorského, a ti pak musili projíti kariérou senátorskou. 

Senátorští synové, pokud nevstoupili sami do senátu, patřili 
tedy mezi jezdce, ale tvořili mezi ' nimi zvláštní třídu "equites sena
toria dignitate", 2r také nosili latum c1avum. 

Homines novi, v starém smyslu toho slova, za císařství vy
mizeli, poněvadž k úřadům pouštěna jen nobmta. Tacitus (Ann.4. 15) 
užil starého označení pro nový pojem, nazval homo novus toho, 
kdo byl do senátu adlegován. Rodiny republikánské nobility zne
náhla za císařství vymíraly; po dynastii Claudij8ké pak byla stará 
nobiIita nahrazena téměř úplně novou šlechtou senátorskou. -
Když .tak za císařství stalo se senátorství novým, privilegovaným 
stavem, jakousi novou šlechtou, přestalo býti důstojností jen osobní 
a rozšířilo . se na ženy osob stavu senátorského i jejich potomky až 
do třetího kolena, do pravnuků. V to zahrnuty byly i děti zrozené 
před nabytím senátorství, i adoptované (Oig. 1. 9. 6). Poněvadž pak 
stav ženy vždy se řídil dle stavu manželova (Dig. 1. 9. 8), tu při
rozeně dcera senátorová provdaná za nesenátora pozbývala přísluš
nosti k senátorskému stavu, jako naopak zas jí nabývala žena 
neurozená, provdaná za senátora. Ztráta senátorství týkala se jen 
dětí po ztrátě zrozených, avšak nikoliv před tím (Oig. 1. 9. 7). 

1 Isi:d. Onig. 9. 4. 12; SllJet. Claud. 6; Gai. 15; Cass. D. 59. 6. 
2) T ,a,c. Ann. 16. 17; v. Ca-ss. D. 59. 9 a Isrv. SoHau, R,eH,er, 

Ritter atd. 491 a 582. 
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Práva a závazky senátorů. 
1. Nositi tunicam laticlaviam a červené střevíce. Tuniku s širokým 

pruhem dostávali synové senátorští, jakmile vstoupili mezi muže, 
calcei jim patřily už od dětství (Stat. Silvo 5. 2. 27; Suet. Aug. 38). 

2. Od dob M. Aurelia a L. Vera,. kdy se ustálily v Římě úřed
nické titulatury, měl senátor titul vir c1arissimus, aV17 (? la,tn(?ó'ía'íOr;, 
a označení toto patřilo i všem členům jeho rodiny. Připomíná se 
přečasto n'a nápisech, pro ženy ve formě femina cL, pro děti iuvenis 
cL, puer cL, puella cl. Po různu se vyskytuje už i před ' dobou 
M. Aurelia (CIL X 7852; VI. 1492 ; VIII. 2532 a j.). Zkratka : V·C. 

3. Mužští členové senátorské rodiny, jakmile oblekli togam 
viri1em, měli právo účastniti se sedění senátu, byť i ještě nebyli 
jeho členy (Plin. ep. 8 . 14. 5; Suet. Aug. 38; Zonaras 10. 35). 

, 4. Děti ze smíšených manželstev senátorsko-libertlnských platily 
za· nemanželské, ač libertini byli občany (Dig. 23. 1. 16 aj.). 

5. Účást na censorských nájmech nebyla senátorovi dovolena, 
pravděpodobně ani jeho dětem. Za republiky byli i senátoři účastni 
darů vládou lidu pos~ytovaných (Cic. Tusc. 3. 20. 48), za CÍsařství 
však už nikoliv. ' 

6. Senátor nesměl býti přidržován, aby zastávat munera a ho
nores té obce, k níž patřili (Dig. 50. 1. 22. 5). 

Kdo z občanů nepatřil ani k senátorům, ani k jezdcům, byl 
plebej. 

§ 12. Kurie a tribus 
(řecky cp(?a'í(?cu a cpvlal). 

Každý stát musí mlti občanstvo rozděleno v určité třídy, jež 
jsou podkladem rozdělení občanských práva povinností. Nejstarším 
dělením římským byly curiae a tribus. Slovo curia pochází pravdě
nejpodobněji z coviria, t. j. shromáždění mužů. , Je zajimavo, že curiae 
nebyly jen čistě římským zřízenim, nýbrž vyskytovaly se i jinde 
v území latinském (doklady sebrány u Mommsena R. Staatsť. III. 
90., p. 1). Jak výslovně svědčí Dionysios H. (4, 20), bylo v kuriích 
občanstvo vše c h n o, zámožné i nezámožné, a toto veškero občan
stvo římské - jak hojnými zprávami je dosvědčeno - dělilo se 
natři t r i b u e, zvané Ramnes, Tities, Luceres, a každá tribus dále 
na 1 ° kurií. Celkem tedy by 10 3 O k u r i í. Vypráví-li římská tradice, 
že tři tribue a třicet kurií bylo zařízeno 8 0mulem, je tím řečeno 
tolik, že je toto rozdělení velmi staré. Rímané dokonce hledali 
i původ názvů tribuí ve svýcH nejstarších dějinách.' Na př. Cic. 
(rep. 2. 8. 14) vykládá, že po uzavření míru s Titem Tatiem, králem 
sabinským, Romlllus rozdě/il občanstvo římské do tří tribuí., z nichž 
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prý jednu nazval dle sebe (Ramnes), druhou dle T. Tatia, vzatého 
za spoluvládce (Tities) a třetí (Luceres) dle jakéhosi Lukumona, 
jenž mu pomáhal ve válce f e Sabiny a padl. Podobnou zprávu 
mají i Liv. I. 31. a Dion . H. 21.,7. 

Počet tří tribuí a třiceti kurií zůstal vždy stejný .1) 

Jmen původních kurií známe 7: Foriensis" Rapta, Veliensis 
(neb Vellensis), Velitia, Titia, Faucia. Kromě toho uvádějí se i jména 
Acculeia, Pinaria, Tifata, avšak o těch není ani jisto, jsou-Ii to jména 
kurií. 2) 

Některá z těch jmen kurií zdají se topografická (Forien6is, 
V ť liensis, Faucia), jiná zas upomínají na jména rodová (Titia, Pi
naria). - Každá z těchto 30 kurií měla své shromaždiště zvané 
cu r i-a (Dion. H. 2. 23), a v něm zvláštní svatyní, s a cell u m. Dle 
zprávy Tacitovy (Ann. 12., 24) ,byly všechny cu r i a e původně 
v jediném domě na svahu vrchu palatinského. Později kdysi vy
stavěn dům na tak zv. Compitum Fabricium, poněvadž staré míst
nosti nestačily, ale při stěhování sacell nedovolila auspicia přestě
hovati kurie Foriensem, Raptam, Veliensem a Velitiam; ty tedy 
zů staly v starém domě a zvány odtud curiae veteres, ostatních pak 
26 se jmenovalo curiae novae (Fest. 180,_ Varro L. I. 5. 155). 

Jednotliví členové kurií zvali se cu r i a Ie s (Paul. D. 43) a ko
nali v těch svých kurijních svatyních společné oběti (Di on. H. 2. 23 
a j.) na ták zv. m e n s a e eur i a I e s (Paul. D. 56). Obětovalo se 
J unoně zvané Curitis (Dion. H. 2. 50; Paul. D. 56; 43; Ser\(. Ae. 1. 17). 
Tyto oběti sluly s a c r a cu r i o n i a (Paul. D. 54) a byla to sacra 
publica (Fe 248; Dion. H. 2. 23). Vedle Junony byla ctěna i Ve s t a 
(Varro L. 1. 6. 15). Sacra jednotlivých kurií se asi v lecčem li šJla . 
Na starosti je měl starosta kurijní, neznámo, jak zřizovaný. V době 
královské !:lyl snad králem vybrán z kur i álů, později asi kooptací 
přibrán od ostatních starostů. Nazýval se tento náčelník curio neb 
curionus (Paul. D. 42), na nápisech "sacerdos curio sacris faciendis " 
(CIL VII I. 1174) a dostával na úhradu nákladů spojených s konáním 
obětí tak zv. aes cúrionium (Dion. H. 2. 23; Paul. D. 42). Tito kurio
nové měli na starosti nejen oběti, nýbrž i věci světské, správní, 
a z tohoto důvodu asi jim dán na pomoc k obětem f I a m e n 
eu r i a I i s. 3) 

1) }est 'Sdce OIdchyilin á zp'ráva ll> P aull a DiaklOln a (42) , ž'e později Iby~ 
poóet k UtrE zvýš'e.n o lpět, alle t o j,e tvrzeni ,nespr.ávné a mylné, vzn.ikl ~, 
asi tím. 'ž,e si auktlOlr splldl !po,z,cLě1 ší (Servl'ovy) tdbne se st arýml 
k UJri,emi; 10 tom S vle:dč i i jdné místo PaUll,ovo (47), k d'e z řtejm ě, praví : 
" . . . tribus, qua1ť' tet dud ale sunt dlkt ae ... " ' 

2) Srov. Mommsen, R. Staatsr. III, 94, p. ~; srv. Fe ]82, 264, Paul. D. 503 
Varro, L. 1. 2. 23. 

3) Dilen . H. 2. 21; P allil. D. 56. Madvig I. 99 se však domníval, 
že cur.io i flamen by,li tot'Ožn[; to s'e Inezd á být i pravdělp'O dobno. , 
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Oba, curio i flamen, byli bráni z občanů aspoň padesáti~etých, 
zastávali svůj úřad doživotně a byli prosti jakékoli služby VOjenské 
(Dion. H. 2. 21). Za císařství, kdy ovšem už kurie vůbec nem~ly 
významu, bývali kurionové bráni z mužů zcela mladých, pravě 
vystouplých z let chlapeckých. _ 

Nad všemi kuriemi stál tak ·zv. Cll ri o m a x i m u s (Liv. 3. y; 
27. 8; Paul. D. 113), volený snad ze všech kurionů; původně asi 
to byl sám král. Každá k~r.i,e měla sv:~h.? liktora (Gell. 15, 27. 1), 
jenž svolával kurii do komllll, a pozdějI ]1 dokonce zastupoval. 

Význam kurií. 

1. Po kuriích . konala se nejstarší občanská hromada = comitia 
curiata, jež však byla časem vytlačena hromadami jin.ými a z~.stala 
co čistě formální zřízení. O právech jejích bude pOjednáno ]1nde. 

2. Z kurií také vybíráno bylo pů'/odně. vojsko. Vojínem ' byl 
každý dospělý m!lž) pokud mu nebránila ' nezpůsobilost, stáří a jiné 
platné příčiny, na př. nějaký úřad kněžský. Už za nejstarších .dob 
bylo vojsko dílem pěší!, _ dílem jízdní, a stavě!a , do 'pole ka~dá tnbus 
tisíc pěšáků (milites). Varro (L. 1. 5. 89) vyklada o jmé~ě mlles ta.kto: 
milites, quod trium milium primo legio fiebat ac smgul~e tnbus 
Tities Ramnes Luceres milia singula mi1itum mittebant, a jeho ety
mologie jest v nové době schvalována (v. Walde s. v.) .. Tvar miles, 
-itis upomíná na jiné podobné: comes, pedes, eques a J. a zname~a~ 
by tedy tóho, j:nž j?e ~ tisíc~. Ji~ý modern.i v~~l~d (~alde) uovadl 
zas souvislost s reckym O-lul-ta, o-rul-os, stl. mllatl, melas (schuze). 
Znamenalo by tedy miles člena nějakého sboru. 

Sebr~né vojsko se nazývalo legio, "quod leguntus milites in 
dilectu" (Varro L. 1. 5. 87) a mělo tedy pr~videlně tři tiske m~žů; 
tak tomu bylo ještě i za Polybia (6. 20). Udaje o jiném počtu JSou 
zřejmě chybné (Plut. Rom. 13; Dion. H. 2. 16). Ale ovšem mohlo se 
vybrati i vojska do legie. více, ~a př. ~v~krát to~k, a. odtud !?o
cházejí omyly starých splsovatelu, mluvlclch o ne k o II k a .legllch 
v době královské· (Liv. 1. 30. 3). Později stáli v čele legie tři 
t r i bu nim i I i t u m, řecky xtlía(!xot (u Polybia), aneb q'/úla(!xot 
(Dion. H. 2. 7); patrně každý z nich vedl tisíc pěších své trib~e 
a odtud také jejich název tribuni. I tu máme výklad Varronuv 
(L. 1. 5. 81): tribuni militum quod t~rni tribus tribub~s RaI?niu~ 
Lucerum Titium olim ad exercitum mlttebantur. Ve velttelstvl legIe 
se pak tribuni střídali. . 

Poněvadž každá tribus měla deset kurií, stavěly jednotlivé 
kurie po stu mužích, po setnině. Setnina se nazývala centuria, neb 
později manipulus: Název centuria. O~voz?vati ,od centu~viri~. není 
správné, poněvadz v slově. cent~~la je -11- kratk.~, kdezto pr~ sta
žení z centumviriél. by mUSIlo byh dlouhé. NovějI Schulze (Elgen-
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namen .545) a po něm Walde (s. \T.) rozkládají centuria a decuria 
na centum-, decem- + ria a vykládají to jako skupinu sta, případně 
deseti. - Slovo "manipulus" vykládají už staří gramatikové od toho, 
že prý znakem jednotlivých centurií byl svazeček sena na tyči. 
Slovo manipulus je zcela určitě odvozeno od manus a *pul. *Puľ je 
Rak oslabený stupeň base *plě, a manipulus tedy znamená hrstku. 
Ze každá kurie stavěla sto pěších, není sice nikde řečeno zřejmě, 
ale plyne to aspoň nepřímo z Dion. H. 2. 7, jenž slovo' curia pře
kládá dílem gJ(!á'r(!a, dílem lóxoS. V čele centurie stál centurio, 
dříve prý zvaný ' centurionus (Paul. D. 43). Dion. H. 2. 7 a Lydus 
(de mag. 1 : 9) směšujíce vůbec centurii a kurii, směšují i centuriony 
a kuriony; jistě není to právem. Centurie pak rozkládala se dále 
na 10 dekurií (Dion. H. 2.7. oEuáS). . 

J í z d a nazývala se equites neb celeres. Čítala tři sta mužů'!) 
Název celeres sám byl v starověku různě vykládán (Dion. H. 2. 13; 
Serv. Aen. ll. 603; Paul. D. 48), zvláště jako památka na domnělého 
prvního vůdce jízdy Celera, Ale Servius, sám podává i jiný výklad, 
jistě správný: celeres quod quae usus exigeret, velocius facerent. 2) 

Jinde se tvrdí, že Romulus vedle jezdců zřídil i tělesnou stráž ce
leres, ale to je jistě chybné. Jiný název pro jízdu je dosvědčen 
uPlinia (N.H. 33.35): flexuntes a trossuli. Varro(u Serv. Aen. 
9. 603) uvádí toto flexuntes v souvislost R úslovím flectere equos. 
Stejný název - přirozeně bylo to jen označení neúřední - uvádí 
i Granius Licinianus (26, 5). Jízda také se- dělila na menší oddíly, 
zvané ' dekurie. Tyto dekurie stavěny byly jednotlivými kuriemi 
(Paul. D. 48), a v čele jejich stáli decuriones, decures či decurioni 
(Paul. D. 43, 63, 66). Z tří dekurií skládala se turma (Varro, L. 1. 5. 
91). Deset dekurií činilo jednu centurii, čili kontingent jedné tribue. 
Celkem tedy byly tři centurie jízdy, ' a proto se mluví o centuriích 
Ramnů, Titiů a Lucerů (Liv. 1. 13. 8). Pro uvedený počet jízdy 
římské je dokladů hojnost (Dion. H. 2. 2, 13. a 16; Plut. Rom. 13 aj.). 
Při opravě ústavy, tradicí přičítané Servi u Tulliovi, existovaly tři 
dvojité centurie jízdy, t. j. 600 . mužů, a tyto sex centuriae nebo sex 
suffragia ' přešly do nového centurijního zřízení. 

O tom zdvojení starých centurií máme sice zprávy starověké, 
ale jsou nejasné a sporné. 3) Souhlasná tradice vypráví, že ještě za 
doby královské, k jezdcům starším (priores, primi), přistoupili poste
riores čili secundi (Cic. rep. 2. 20. 36; Fe 468; Liv. 1. 36. 7). 

V čele jízdy stáli t r i b u nic e I e rum, nejspíš tři. Servius 
(Aen. ll. 603) mluví sic jen o jednom náčelníku jízdy, uvedeném 
už eponymovi Celeroví, stejně jako Dion. H. (2. 13) vykládá, že 

1) Je však nesprávné mínění Herzogovo I 100, že bylo jen tři sta rodů , 
z nichž každý stavěl jednoho jezdce. 

2) Liv. 1. 13. 8; Plut. Rom. 26, Num. 7. • 
3) Soupis jich viz u Mommsena III. 107, p. 3. 
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jízdě velel jeden 17yéluhv a tři ÉuarovráQxat, ale obě tyto zprávy 
o jednom společném _ veliteli jízdy je nutno pokládati za mylné, -
protože nikde jinde vůbec se o něm zmínka neděje a musíme jistě 
i u jízdy uznávati tři velitele, hodností stejné, kteří se ve vrchním 
velení střídali, podobně jako byli tři tribuni militum u pěŠích. 1) 
Úřad tribunll celerum přežil všechny reformy vojenské a udržel se 
až do doby velmi pozdní, ovšem - podobně jako král - potom 
jen ve významu s a krá 1 ním. Mnoho o nich po této stránce ne
víme, jen v praenestském kalendáři k 19. březnu je poznamenáno 
o jakési slavnosti na komitiu, že se děje "adstantibus pontificibus 
et tribunis celerum" (srov. Dion. H. 2.64). 

Jízdní centurie dělily se dále na deset dekurií, a tři dekurie, 
jak už uvedeno, tvořily turmuc Bylo tedy celkem deset turm a třicet -
dekurií. O slově turma vykládá Varro (L. 1. 5. 91): "turma terima 
(e in u a,biit), quod ter deni equites ex tribus tribubus. Titiensium, 
Ramnium, Lucerum fiebant" (totéž Fe 484). Avšak "turma" ne
souvisí se slovem "tres" (srv. Walde s. v.). Nejsprávnější zdá se býti 
výklad, že turma (a také turba) -znamená shluk, nějaké oddělení, 
jsouc odvozeno od tuer Walde srovnává anglosaské thrym = množstvÍ. 
V jiných jazycích slovh příbuzného není. 

Že byly zřízeny v římském jezdectvu i turmy, jež neshodovaly 
se s jednotlivými centuriemi, stalo se asi pro malý rozsah a po-
četnost dekurií. 

V nejstarších dobách, kdy ještě byli původní klienti, sloužili 
i oni ve vojsku, avšak není známo, zda snad jako družina svých 
pánll, či zda mezi jiným občanstvem. Mommsen pronesl mínění, 
že snad z klientů tvořeny byly zálohy o 1200 ml!žích, jež se pro 
legii připomínají (R. Staatsr. III. 103). 

Tribus. 

Výklad tohoto slova byl podán už záhy, na př. PoH, Corssen 
(srv. Walde s. v _) rozložili je na tri- *bhu-, hledali v druhé složce 
kmen příbuzný řeckému ([Jv a slovanskému by, a vyložili to jako 
"trojnost, trojkmen (dreiwesen, dreistamm), avšak to slovo znamená 
tře t inu. Je i v jiných italských jazycích, na pře v umberštině 
na deskách iguvinských (1 b 16): tuta Tařinate trifu TaHnate, a jinde 
(3. 25): tutape ljuvina, trefiper ljuvina. 

V obou uvedených příkladech je trifu ( = tribus) souběžně po
loženo s tu ta (= civitas), avšak z toho se nesmí vysuzovati, že by 
snad to znamenalo totéž, a že by tedy už v samém rozdělení ob(an
stva římského na tři tribue bylo možno shledávati důkaz, že Rím 

1) ·Viz však W. Helbig: Zur Geschichte der rom. Equitatus, Abh, Bayr 
Ak, 'Wiss. I. Kl., 23. 2. r. 1905, str. 265n. 
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vznikl z tří ~am~statnfch .0bcÍ. Rečtí spisovatelé překládali tribus 
s~ove~ ([JVA17 a Ílm a~1 n,ejlépe vystihli podstatu toho -slova tribus. 
Jl ~tě. uz v y d~bě pradavne bylo občanstvo římské rozděleno na tři 
častl, na tretmy, na o k r esy, nikoliv kmeny,1) 

Tri?ue o~sahovaly celý ager Romanus. (Varro L. I. 5. 55). 
Od,kud JSyou ~azvy ,těch. starých tribuí, je těžko říci; že to nebylo 
znal~<? u: -am syt~ry~ll, Je , p.atr~o . z ~e~ných starověkých dokladů 
a ,vyklad~. O neJake orgamsacl tnblll jako celků není vůbec žád
nych zp~~ v; ~ny., nemají žádného náčelníka, nemají ani zvláštních 
sacer. -\rtp?mtnajl , se sIce zvláštrlÍ sodaies Titii, ale jejich sacra jsou 
společna vs.e~u narodu, nad to nutno připomenouti že souvislost 
bratrstva Tltlů s tribuemi je nejasná. ' 

v Sto~y tri9,Uí ~tal'ých se y však dochovaly i pro pozdější dobu 
v ynektelych znze!~lch, na pl'. kollegia pontifiků, augurů, vestálek 
mela puvodně tn členy (Cic. rep. 2. 9. 16' Dion Hal 2 22' 
Liv. 10. 6. 7. 2) _ , . " - , 

Tak~ ?yla velmi p'rojednávána otázka o plebejích v tribuích. 
Za.s v,elka rada badatel u ~yrdí, že tribue byly jen patricijské, a ple
be]ove že se teprv později domohli do nich přístupu. 3) 

. Pr?ti ,tomu tvrdí nemenší řada badatelů že v kuriích byli 
1 plebeJove. 4) , 

Je ,iisto, že t~m ~~li..Je -dos~ědčenvo, že se plebejové účastnili 
slavnostI, F~rnaca}la, P:l mz byl lid rozrazen dle kurií (Ov. F. 2. 
5~~). Da~e.Je znam~, ze o~ r. 209 i úř~d nejvyššího kuriona mohl 
bytt zastavan. plebejem, (Ltv. 27. 8). Ze plebejové byli v kuriích 
hn~d ?d poč~tku, tom~ llyasvědčuje i povinnost vojenská, jíž ple
bejo.v~ nebylI zba V~~}. Ze

v 
by plebejové - početně silnější -

patncl~. sn~d v komltllch pl'ehlasovali, té možnosti téměř ani ne
bylo pn, r~zu a, omezen~ půs?b~osti hromady kurijní, a pronikavém 
zasahovam senatu. Stara kun]nt hromada římská vypadala asi 1ak, 

1) O tom dolb'ř!e L. Holzaipfd, Di,e dr'e'i altesten romischen Trib11s 
Kili<o 1., 190'2, 'str. 328 '11. Srv. Pa.i:;, St. cr. I. 654 'no '- J 

_ ,2) v O ex.i,~t'.en ci tri:bruI bvlo d oko:nce d IPIOCh'~blO v-á!nlO. Na Dlř' Nt" , 
tvrdl ze u LI\Tla 1 13 6 l' . J ' " ese O ' ' ' " 'Se m UVl fen <O centu riích Borm'ain'n' O -' lt 
rhr,e?,erll'~.g I~,01I!s (~r;alnv~'S"Vindob. 1893 fS.tr. 34'5) zasl~ sloudi, 'žle' vš~,-::1~;1~ 
~ ~~I, C'e ;~ tn~u~ch SPIQlCI~,a, na V ar rOfl1l0 Vl a plflOto je .ners'p:otlehlivá. Ett. 
V, alS _.\S3 L r .llbu~ u~n' ~ly,a.v L. ;H IOIJ !za !prf e íl (IUV. ' čL) pak dioká'za,l 
z~ ~Iral~we 'O tn~<Ulch ) ,e JJstle starší Varro.na, uvedl 'řadu důvodů I r '~ 
tlI 11 tnlOule. uka,zal, zle tr.i,bue -byU.y dělení umiě;lé. - p 

3~ N.'i!eh:uhr I. 370; Beck'el: . II. 1373;- SchwegJ'er I. 621; Lan e 
I. ~79, H~rz'~g I. 98 m; Serafďll1l I. 20; Hoffman.n: Patri :u ' L-it 
~ut;rs~enl0 Vltd~l1 .. -k1~79? 40, miíinil1, ŽJe tlřicet starých kuri,í v1Ihe~' fždy' 
- a , pa if.lCI]S yml. 

t 4) Rubino" u'nt1ens,: 37q) MlOmms,en., R. F. 1., 140; Madvi,g': 1. 99' S. J. 
au t Vf~t'~Vleri4 ~8; Bornhoff, Staat u. Recht -do ram. Kantg's~eit Stu~t-

~~~:11. ' 8, Ed. M'ey,er, O. d. A. ,JIL 513 ; _ H,oll:zaip'f,e~ ~v. ,SP\~ 
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jako řecké hromady za dob královských. Lid, jen .pos!ouchal a vhla-
soval na projev souhlasu neb nesouhlasu s hm Čl OOlm velmozem. 
"auctoritas patrum tl, nutná pro každé usnesení, jistě dobře se 
o jeho ráz a obsah postarala. 

§ 13. Tribus urbanae et rusticae. 
Staré tribue brzo zanikly, ale koncem královské doby vyskytují 

se v Římě tribue nové, o jejichž zřízení jsou různé výklady. Oby
čejně se soudí, že Servius Tu1lius zřídil čtyři _tri.bue městsk~ (Liv. 
1. 43; Dion. H. 4. 14.; Varrů L. 5. 45 a 56 aJ.), a ostatm ager 
Romanus, -že také byl jím rozdělen na regiones čili pagi. Po~et 
těchto venkovských tribuí byl prý v nejstarších dobách 26 (FablUs 
Piktor u Dion. H. 4. 15, Varro u Nonia · s. v. viritim), dle jiných 
zpráv (Vennonius u Dio~. H. 4. 15.) dokonce 31,. av~ak tento údaj 
je rozhodně chybný, ponevadž k tomuto počtu tnbut se došlo az 
daleko později. Avšak nelze ani přijmouti pro nejstarší dobu čísla 
30 tribuí (4 městských a 26 venkovských), poněvadž se začátkem 
pátého století připomíná teprv 21 tribuí. Lange (I. 504.) proto 
soudil, že Servius zřídil jen 4 tribue městské a že k nim připojil 
jen kraje venkovské (regiones), jež uvedenými spisovateli pouze 
omylem byly nazvány tribuemi. . 

V nové době pak učiněny byly pokusy rozřešiti tuto otázku 
na zcela jiném základě. 

. K. J. Neumann1 ) posuzuje rozdělení římského občanstva v tribue 
jako zjev národohosp?dářsk~; O?, t?tiž mí~í, že ve~.kera půd~ 
patřila původně nečetnym rodum sldltclm v mestě, a že ]1 obdělávah 
klienti a nevolníci. Te prv kdysi později nastalo rozdělení půdy, 
jímž se jí dostalo i klientum. Tím nastal konec n~vo~~ictv! 
a nově vzniklé občanstvo venkovské rozděleno v nove znzene 
tribus rusticae, jichž bylo 16. R. 471 prý město rozděl~no na čty!i 
okresy, z nichž každý volil svého představeného (= tnbunus). Za
kony XII desk z r. 451 spočívají už na základě soukromého ma
jetku, vznikly tedy venkovské tribue mezi tímto rokem a r: 471. 
Se vznikem těchto tribuí souvisí prý i rozmnožení počtu tribunů . 

Proti Neumannovi se ozval Ju 1. Binder, (Die Plebs), a to 
zejména námitkou úplně správnou, že totiž celá Neumannova 
konstrukce se zakládá na smíšení klientely a plebejstva (str. 221 n) . 

Avšak této identity - jak ukázát10 - nebylo, a bylo-li účelem 
nového zřízení rozděliti občanstvo na určité skupiny, musilo býti 
roztříděno jak usedlé obyvatelstvo městské, tak i venkovské ~ou
časně, a nezáleží na tom, jmenovaly-li se venkovské okresy tnbus 
či region es. 

1) D. Grundherrschaft d. · romischen R,epwb~wk, d. Bauembef'reiung 
u. d. Entst,ehung d. SerVlia:nischen Y;erfassung. 
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Co se .týče otázky, k o II k bylo p-ři novém uspořádání zřízeno 
tribuí, ukázal velmi dobře zejména Bouché-Lec1ercq (27. p. 7), že 
prvních 16 tribuí venkovských má jména dle gentes, a teprv, 
až následující (od 17. venkovské a celkem tedy 21.), mají jména 
topografická. Tribus starší, venkovské, měly tedy jména asi dle 
těch rodu, které v jejich obvodech měly své statky. Tribus 21. 
(připomínaná číslem u Liv. 2. 21 k r. 494) měla už název topo
grafiCký - Clustumina. Není jisto, zda ony starší venkovské tribue 
byly zřízeny najednou, či postupně. Zdá se býti pravděnejpodob
nějším, že · pocházejí Už s konce doby královské a nechybuje trJldice, 
když je spojuje s reformami přičítanými Serviovi -Tulliovi. Ze by 
byly zřízeny najednou a to až v republice,!) nezdá se správno. 

Jména tribuí známe všechna jednak z literatury, jednak z ná
pisů, poněvadž se úředně připojovalo k jménu občanovu ozna
čení tribue.2

) Tribue městské se zvaly: Sucusana (později Subu
rana), Palatina, Esquilina, C o l/in a (Varro L 1. 5. 56; Paul. D. 506) 
Tribue 5.-20. měly jména dle rodů: . 

Aemilia Fabia Menenia Romulia 
Camilia Galeria Papiria Sergia 
Claudia Horatia Pollia Voltinia 
Cornelia Lemonia Pupinia Voturia (též Ve -) 

Kdy zřízena tribus 21., jíž začínají jména topografická, Crustu
mina (neb Clustumina), není přesně známo. Livius na uvedeném 
místě 2. 21 (textově však nedosti zaručeném) připomíná ji k r. 494 . . 
Mommsen (III. 16~i) a Herzog (I. 142) soudí,. že zřízena až r. 47 1 
a to v souvislosti s návrhem Publilia Volerona (Llv. 2. 56. 2) na 
volbu plebejských úředníktt v komitiích tributních. Tehdáž prý 
zřízena tribus 21., aby nebyla rovnost hlasů. S) 

R. 387 patřilo Římanum už tolik země v jižní Etrurii, že bylo 
nutno zříditi 4 nové tribue. Byly to: Stellatina, Tromentina, Saba
tina, Arniensis (Liv. 6. 5. 8.). Jména těchto tribu! sama ukazují na 
území etruské a nové tribue jsou ještě ve spojení s dobytím Vej 

. r. 39-6 pře Kr. Též Fe 464 odvádí jména Stellatina a Sabatina od 
místních jmen etruských. R. 358 získáno bylo území Volskůa zří
zeny tribue 26. a 27. Pomptina a Poplilia (také PubIilia; Liv. 7. 15. 
12; Fe 262, 263). - R. 332 po přemožení Latinu zřízeny další dvě ~ 
Maeciaa Scaptia (Liv. 8.17.11, Paul D. 121. 465). - R. 318 z území 
privernského a falernského rozmnožen počet tribui znova o dvě 
(30. a 31.), Oufentina a Falerna (Liv. 9.20.6; Fe 212). - R. 299 
:rozděleno území Aequu a Volsků na nové dvě tribue: Aniensis 
-a -Teretina (Liv. 10.9. 14; Fe. 498). - R. 241 z nových přírůstků 

1) j iak Isoudí Momms1en, R.-Sta.atsr'ech't . III. 167; 'a Ip!()iQob'ně Her
zo.g. I. 141. Srv. Pai,s St. cr. I. 486 n.; II. 506 n. 

2) Doklady seib'raJ ll'Ž Be·cker II. 169 (člíÍisteČlně o tom j1edná též 
_BiJ1der. P.l,ebs 276 n). 

3) V. Pais uv. m. 
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(zejména ze Sabinska) utvořeny k?ne~ně tribue - V~lina .a 9uiri~a 
(Liv. ep. 19; Fe 304). Z~ všec~ nazvu těch.to ,novych tnbul, o .J~
jichž zřizováni máme zpravy, nej~ou ~opogr~~lck.e ~ouze' dva, POp~l~l.a 
a Quirina. Dle Paul. D. 265 ma', pry ' ~~pltl}a ]me~ood !!1atky ~n
zujíCího censora. Quirin~ p.ak zda se ~ytl na~,vem ut1)yslne vOle",nym, 
poněvadž je to pósledm tnbtts, ktera byla znzena. C1S1.0 35 n. ... bylo 
nikdy zvětšeno. 

Rozlišéní na tribus urbanae a tr. rusticae je jistě hOdně dáy~é , 
a nepochází nikterak až od censora Fabi~. ~axi"ma z r. 30.4, Jak 
vypráví Livius (9. 46. 14)',, :rribue m~lx urclty porad!,,?rd<: tnbuun~. -
Rusticae, v nichž byli větsmou statkan, by!y p~~dně]s1o nez ~ěstske, 
v nichž byl proletariát; Dion. H. 19. 18. Mestske šly puvodne v po
řadí: Suburatia, Palatina" EsquiIina, C01lina (C~c. I; agr. 2. ~9. 7~ 
p. MiL 9. 25; Varro L. 1. 5. 56; Fe 506) . Za cí.sárstV} měly mest~ke 
tribue jiné pořadí, na prvním mlstě byla tot1ž ~vaděna ,Palatma, 
snad to mělo nějaký důvod praktic~ý, p~.ně.v.a~z. ~:,edeny doklad 
týká se frumentací. U většiny -tribul lze zjlstlh 1 Je]1ch mIstO. Sta
rých 16 venkovských tribuí leželo v nejbližším okolí ~í~a, byly 
všechny zřízeny v době, kdy ager Romanus nebyl ~ozsahly. Avsa~ 
o původním sídle rodů, od n~chž tyto trib~.e ~ěly ]n:~no,_ nev~dělt 
nic už ani staří. Tribue nove, od 21. poctnaJlc, Ob]Imaly vel1kou 
část Latia (nikoliv však celé, poněvadž Latinové byli ~louho sa.mo · 
statni), Etrurie, Campanie a celé Sabinsko. ~ův"odne byly tnb"ue 
okresy čistě místními, avšak po r. 241, v nemz dovrsen P?cet 
'tribui, byli noví občané dáváni do tribuí starých, čímž ~yla ov~~,,~ 
porušena jejich místní souvislost. Tak víme, že na. pr: Forml]~tt 
a Fundánští přiděleni k tribui Aemilia, Arpinš:í. k tn~ul . Cornel~a 
(Liv. 38. 36.9), jiní později přibyli občané - dam, k tnbU1 Cla~dta 
,(Liv. 2. 16. 5), jiní zas -k OU!,entin.a (Fe 2121 .. Tlm st~~y. se t:lbue 

_ znenáhla z místních okresů tndarm občansky~l~ Rovnez 1 asstgna; 
ce mi obecního polstva občanům se tribue zv.etso~.al~, ale. zá~ovel! 
trhaly, poněvadž pozemky dávány i občan um. ]tn'ych tnbll1,,, ne~ 
ve kterých samy ležely. Po ukončení vál~y mars~cke r. 8? a".ud,,~leI1l 
občanského práva všem lta1ikům byla SIce velmI v~odna pnlezltost 
rozmnožiti tribue, ale nedošlo k tomu, ?č d}e Appl~na ~ 1. 49) se 
,'tenkrát vskutku vyskytl návrh, aby liov! obcané byil r.ozrazent do 
10 okresů, které by se připojily k starým tribuím. K,ratce yo,r. 89 
byli pak tito noví občané rozděleni do 31 venkovskyc~ tnbU1. (lze 
to dokázati dle nápisného materiálu; srv. Mommsen, d. rom. Tnb~s
einteilung nach d. mar~. ~rie~e, Hermes XXII, ~887 st~. 100) .. Tlm 
byla místní souvislost tnblll zmčena nadobro, t~kz~ na yr._.Gravlscae,
Beneventum, Spoletiuni a Venusia patřily k Jedné tnbUl. 

- V tribuích' byli jistě patriciové i plebejové ~ž o~ p~čát~lI.
Niebuhr (RG 1. 439) soudil sice, . že původně byh v tnb~lch )e~ 
plebejové, a patriciové že se tam dostali až zákony decen;vJr~kymlJ
avšak toto mlněni, ničím neprokázatelné, bylo zcela spravně opu-
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štěno. Že patriciové byli hned od počátku v tribuích, pro to , svědčí: 
předně jména tribuí od patricijských rodlI odvozená, a za druhé 
všeobecný účel tributního zřizení: vybírání daní a povinnost vo
jenská. Obojí tato povinnost týkala se samozřejmě patricilI i plebejů. 
Niebuhr byl veden k svému mínění tím, že plebejské hromady 
scházely se po tribuích. To však neni nijak překážkou, poněvadž 
scházeti se po tribuích bylo pro plebeje jediným způsobem, aby 
hromady patřily jim, což v příliš timokratickém zřízeni centurijním 
nebylo tak dobře rnožnoc 

Jiná však je otázka, zda v tribuích byli jen assidui, držitelé 
pozemků, či také proletarii, lidé bez nemovitého majetku. Že tam 
byli jen 'assidui, usoudili četni badatelé (Niebuhr I. 477 n; Mommsen, 
uv. čl. 151 n; R. staatsr. III. 184. míní, že pro venkovské tribue 
byla assiduita nezbytnou; Herzog I 1016), rovněž jako zas řada 
jiných zaujala stanovisko opačné (na př. Becker 1. 183 nn; Lange 
1. 512), -dovolávajíc se zejména Dion H. 4. 22, kde se tvrdí, že už 
Servius Tullius zařadil do tribuí libertinYJ a uvádějíc, že pro
puštěnci byli vesměs proletáři. Stoupenci názoru prvnějšíhoJ že totiž 
jen assidui patřili do tribuí, poukazují zejména na všeobecný účel 
tribuí: vybírání daní, jež platili jen assidui , a vojenská povinnost, 
jejíž míra bývala taktéž stanovena dle majetku pozemkového. Jako 
d~lší doklad uvádějí také tu okolnost, že teprv censor Appius Clau
dlUS r. 312 začal libertiny a proletáře zapisovati do tribuí a vůbec 
dovolil občanům dát se zapsat do, kterékoli tribue (Liv. 9. 46. 11; 
Pl ut. Val. Popl. 7; Diod. 20. 36). Učel této Appiovy novoty není 
p!íliŠ zřejmý, stejně jako ani starověké zprávy o tom nejsou právě 
zr~~elny,1) Na př . Livius na uv. m. praví o Appiu Claudiovi: "hu
mlltbus per omnes tribus divisis forum campumque corrupit". Ne
zřetelný je výraz "humiles" , poněvadž může znamenati i ' assiduos. 
Teprv až Plutarchos (uv . m.) mluví zřetelně o &nE1EvitéQot; lze ovšem 
se domnívati, že s'nad Plutarchos si vyložil nesprávně nějaký latinský 
pramen, anebo (jak učinil Lange I 517), že snad Appius zařadH 
vskutku poprvé do tribuí propuštěnce, a proletáře že dal do všech 
tribuí, nejen městských. 

Censoři rr. 304 .Q: Fabius Maximus a P. Decius totiž dle vý
slovné, po~namky LlvlOvy (9.46. 14) počínali si jinak, jeden z nich 
"ornnem foren~em turbam excretam in quattuor tribus coniecit 
urbanasq ue eas appella vit". Co by byla ta "forensis turba", není 
dost jasno, zda se tím mají mysliti proletáři vůbec či libertini. Zdá 
se pravděnejpodobnější, že Appius Claudius zařadil do všech tribuí 
proletáře i libertiny, a že pak r. 304 byli proletáři z venkovských tribuí 
vylo.učeni a d~?i. pouze do tribui městských. Jak tomu hylo před 
Applem, nelze nC1- Snad r. 304 byly restituovány staré poměry, poně
v~dž pro tep př}pa?, že by. ~bčané bez určité mír)" majetku pozemko
veho nebylt v tnbutch, musllt bychom uznávati proně zvláštní seznamy. 

1) Viz Pais, St. cr. IV. 177 nn, 390 n. 
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Měl-li občan pozemky v několika tribuích, patřil jen do jedné. 
Synové pravidelně patřili do tribue otcovy, ač není vyloučeno, že 
v určitém případě patřili tribuím rozličným; snad měli dospělí synové 
právo býti v jiné tribui (srv. Gell. 5. 19. 16). Změnil-li občan bydliště, 
neplynula z toho změna tribue. To také přispívalo k tříštění místní 
souvislosti tribuí. Všichni občané, od dob Appiových i libertini, 
avšak nikoliv civ es sine suffragio, jsouce členy tribuí, . zvali se 
v této vlastnosti tribules; proto výraz tribulis stal se souznačným 
výraiu civis. Vnějším znakem občanství bylo proto také přidáván í 
jména tribue k ~astnímu jménu občana, tak: C. Ovios Oufentina 
fecit (CIL 12• 2. 545) nebo: C. Pomponi Quirina opos (tamt. 546). 
PozdějI stalo se obyčejem vkládati jméno tribue mezi jméno otcovo 
a cognomen, na př. Serv. Sulpicius Q. f. Lemonia Rufus, neb: 
L. Domitius Cn. f. Fabia Ahenobarbus; M. Tul\ius M. f. Cornelia 

Cicero. Poněvadž občanství a příslušnost k tribui jsou věci .shodné, 
tedy vyloučili-li censoři někoho z tribue (tribu movere) bylo to 
totéž jako zbaviti ho vykonávání občanského práva. Také rozdílu 
mezi tribuemi užívali cen~oři k tomu, aby vtiskli někomu ignominiam, 
na př. přesazením z tribue venkovské do městské. I toto přesazení 
slulo tribu movere (Liv. 45. 15. Cic. p. C;luent. 43. 122); naopak zas 
za odměnu mohli censoři někoho přesadit z městské tribue do 

. ·venkovské (Cic. p. Balb. 25). 
Mimo tribue byli z občanů jedině orbi orbaeque, pupilli pu-

pillaeque (protože nebyli ještě sui iuris) a - jak už připomenuto -
cives sine suffragio. V tribuích městských bylo vždy více občanů, 
než v tribuích venkovských, proto také měl ve venkovských tribuích 
jednotlivec větší význam. původní přímý vzájemný styk tribulů 
projevoval se i později podporou při volbách (Cic. in Vat. 15.36). 

Organisace tribui. 
Sakrálních úkolů tribue neměly, a také nejsou nikde připo

mínány. Praví-li Liv. 7.28. tribui supplicatum ire placuit, míní se 
tím jistě celé občanstvo. Také nebyly tribue ani politickým sborem, 
nemohly se samy· jednotlivě shromažďovati · a usnášeti. Po tribuích 
shromažďovalo se občanstvo jen na rozkaz magistráta buď populi, 
neb plebis. Připomínají se jacísi administrativní úředníci tribuí, . 
avšak jsme o nich velmi nedokonale zpraveni. Byli to curatores 
tribuum a pak tribuni aerarii. Curatores byli činni při censu 
(Varro L. 1. 6. 86.) a zdá se, že nějak podporovali censory při vý
konu censu. Zřizováni byli na rok, ale mohli tento úřad zastávati 
několikrát (CIL VI 199); řecky slují cpv}"aQxoL. 

Na nápisech doby cisařské jsou však nazýváni poněkud jinak, 
na př. CIL Vl 199 mluví ~e o osmi curatores tribus Sucusanae 
iuniorum (srv. CIL Vl 200). To zcela zřejmě souvisí s reformou cen-
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~%~~~h~á~~~et~í~h~dY SIOtUČení( organisace tribuí a centurií přivodilo 
III 1 K o cura ores srv. o této věci Mommsena R. Staatsr 

. , a. ornemanna v R. E .s. v. curatores, sl. 1796).' .-

pomi~~~I: ~~r:t?:ů o~ t~i~ui b~lo, neni pře,~ně známo, Nejvyšší při
několik Od . h m, J1St.~ Je, . že tedy Jich bylo v čele tribue' 
pom!ná' gelli~~c (6~u:g), ~:!~~O(t:1 r rist;{bunip ae(a[1i,l) jež, při~ 
tvrdlce, ze měli své jméno od vypláceni mzda v~~ k ,2, vŠlchm 
(sr~'.1!I') pokládal je za totožné s kurátory ~o'm~sno~án~o~~sen 
]Shazl Je~ o~ hlav."i jejich funkce; curatore~ n} nápisech ~~,Íě~i 
zř?~eJ;? nastupcl těch tribunů aer. od dob reformy centurijniho 

Avšak z rázu jejich úkonů (b ľ č' . v. , vojsku) a z toho v , .. h' ~ I .mm pti vyplacení mzdy 
zu'e urČením ,z.t: JeJlc nazev - tnbum - velmi široký se ome-

Či~ěl fin~nční~r3~~ld~II~~ ~r~~~rnz~iz~~ý~;i, te~ervtr\~~~~ a~~9~ biJ: 
z~ ~ , ~O!SkU vJ~la~eh mzdu a, k úhradě toho vybiral 'od o~č:naů 
ešakrt v~l~rá~e~r ~t~~buut~m~y~;~lsI.nat~bPotdřízeni quae-.?torúm: Později 

o b ~ , fl U um quaeston samI pokud 
~~š e~ vyblr~n~ by!o, vtrib~ni ~~rarii . pozbyli tak vlastní své funkce 

sta~ v~~~a~lek~~t~ls~~~~b~ej~~J~e~~:heO k~n~i !e'pubIik~ j~kO zvl~~tn! 
doby iudices (Cic p Rab 9 27) P f/ · {an~ z mc yh od Jlste 
mívali census jezd~ckÝ (Ci~. Phil j' 8 ~~)I 1 sIce t k pl~bejú~, ale 
jezdců stavěni (C' C . .. a pro o take byh vedle 
několik, úhrný pod~t ji~~ tyi' t~~~ ~o~t~l~n:~~ý.í jich bylo patrně 

V če feeltk~bm ,lze o úřednící~h tribuí říci toto: za nejstarší doby stáll' 
J n Ul curatores tnbuu m .. v tY'1 tribulů a napomáh t' o' )lmZ pa rl o udržovati seznamy 

v. , , a 1 censorum pn (en~u. Po reformě t"'h 
~nfem ,nazyvali s~ cur,atores ,centurie buď seniorum či f~~i:::~~1 t~ 
vY;Ír:~~b~r~butu Tnbum t~eran~ by~i pak úředníci čistě finanční kteří 
Y' ,. , m a opa rovah vyplatu mzdy vo'sku - J kb' znzov~m) ne.vlme naprosto; volbou jistě ne PO~ěv~dž a t 'b

yh 

sama Jednotltvě sejíti nemohla. ' se n us 

Význam tribui. 

třídě ~1~e~t~:~:ub~l~ :~i~;~rfb ~~i~~~~:~: :~~I~a!~b~~j~t:~~~~~ř~~~~~ . 
4 14)1. b~~ tnvbkuI bylo v starší době povoláváno vojsko (Dion H 

. . v,es ero, ~eb, částečně (Liv. 4. 46. 1); v tomto ří' dě 
pak tnbulove vybram daváni do centurií Hled' IP. pa 
k poměrně stejnému zatížení tribuL . Iva o se pravIdelně 

. 1) O Inkh v. Ni:ebuhr, I. 464' M-ommsen 
bums laJer:airii'S : ,Haunia,e 1842. ' I UV. m.; Madvig de trl-
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2. Po tribuích se vybíralo tributum, jež uvalováno na občany 
od té doby, co na místo ~ojenské služby n.a vlastní, útraty ~a
stou pilo vyolácení mzdy vOjsku (aes). · Proto je nespravná zprava 
Dion. H. 4. '14, že už v dobách Servia Tuma bylo tributum vybíráno. 

Tributum bylo ukládáno dle jmění, ve výši 1-2%
0 ; dle toho 

jeho jméno: tributum simplex a duplex (Varro L. 1. 5. 181). 
Tributa neplatili vdovy a nedospělí sirotci, poněvadž ti platili 

t. zv. aes equestre a aes hordearium (Liv. 1. 43. 9; GaL 4. 27; v: 
o tom při výkladu o jezdcích). 

3. Už 'počátkem republiky začalo se tribuí užívati k hlasování; 
dle nich totiž se občanstvo (napřed plebejové sami, potom občanstvo 
veškero) scházelo do hromad (comitia tributa) a tam hlasováním 
se usnášelo za předsednictví příslušného úředníka o přijetí neb 
odmítnutí navrhovaného zákona. 

4. Všelijaké dary peněžní neb obilní, kterých se někdy ob.čan~m 
dostávalo buď od obce neb od soukromníků, rozdělovaly se tnbutlm, 
a pečovali o to ·ti c .... uratores .. Za císařství vždycky však obilí. rozdíleli 
úředníci císařští. Casem pozbyly tribue jak významu vOjenského, 
tak i komitiálního, a !zllstaly z nich jen instituce k rozdílení 
darll lidu. 

§ 14. Classes a centuriae. 
Staré politické rozdělení římského občanstva na tři tribue 

a třicet kurií se záhy přežilo a musilo býti nahrazeno novým. 
Tradice kladla zavedení tohoto nového zřízení do téže doby., kdy 
provedeno . nóvé místní rozdělení na tribue, tedy Serviu Tulliovi. 
Občanstvo bylo nově rozděleno na classes (třídy) a centuriae 
(setniny). Starověkých zpráv v tom~o zř~zení n:ní n~9.ostatek, avšak 
jejich vzájemné neshody a kusost pusobl hodne Obtl~l.'l) Pr.~mener:: 
římských annalistů byly asi (podvržené) commentarll Servll Tullll, 
v nichž patrně byly zprávy o původní podobě Serviovských usta
novení. Základem tohoto dělení byly určité stu pně majetkové; po
něvadž pak ve zprávách nám dochovaných je census uvádě~ 
v lehkých assech, je patrno, že tyto zprávy nemohou se týkab 
poměrů dob nejstarších, nýbrž až změněných. 

Zřízení. tříd a centurií nemělo jen význam pro vybírání a se-
. stavování vojska, nýbrž i pro sestavováni hromad" (t. zv. com~~ia 
centuriata), jež svým významem brzy tak vzrostla, ze zcela zatla~lla 
stará komitia kurijní. Zásada nového dělení byla ta, že prava 
občanská jsou úmerna břemenům vojenským; kdo nesl větší břímě 
vojenské, měl i lepší hlasovací právo. 

1) srv.T. Giorigi, Origini dell' ordinamento ceIJturiato e dei tribuni, Studi 
Storici V. 1912, str. 249 n. 
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Branná 'p0v~inno~t ,":, Římě. v n~musila býti konána jen ve zbrani. 
Vedle armatt pnpomltla]\ se tez mermes kteří sloužili jako trubači 
či řemeslníci. Pro službu ve zbrani se ~d občanů žádalo: 

aj ~ e z ú ~ on n o ~ t. Těžké censorské tresťy (vyloučení z tribue) 
měly aSI za nasledek 1 nemožnost sloužiti ' ve zbrani. (v. Mommsen 
III. 1. 251). Pouhé přesazení z tribue vyšší do nižší takovýchto 
následků nemělo (Liv. 24. 18). . 

v .' b),J i stá .m. í r a j měn í.. O Serviově zřízení centurijním máme 
!n zpravy: ~,tVlOVu~. 43, D}o~~~i.~,H. 4. 16. a 7. 5J, jež se vzá
]em?e ShO~~Jl ve vsech dulezltejslch bodech, avsak Ciceronova 
zprava starsl (rep. 2, 22, 39) se v podstatných bodech odchyluje. 1) 

Hlavní odchylka Ciceronova je v tom. že on dává první třídě 
70 centurií, kdežto Livius a Dionysios shodně mluví o 80 centuriích. 
U Cic~r~nova ~?aje)e ?ápadno, že jeho číslo se shoduje s číslem 
centurll Jedné tndy, ]ake bylo po reformě centurijního zřízenP) 

,. Dle v zpráv, II ~ivi~ a Dionys~a I:I., jež jsou patrně z nějakých 
vzaj~mne ~elml bhzkych annalJstlckych pramenů, rozdělil Servius 
Tull1us obcanstvo na equites a pedites, dále na iuniores a seniores 
Pedites dělili se v třídy, pedites i equites v centúrie. . 

J .. třída měla dle Livia census · 100.000 assů a dělila se na 
40 centurií iunior~m a 40 senioľum, celkem tedy 80. Dle Dion. H. 
~yl census 100 mm, počet centurií týž jako uvádí · Livius . Stejn ě 
1 P~lyb . 6. 23 . 15: praví, že. k, první třídě patří oí vnsQ 'H~S ftvQlas 
rrt~twftéVOt (jQaX~tas. Deset tlSIC drachem je sto min. PHn. NH 33.' 
43 uvád~ census prvé třídy 120.000' assů, podobně i Paul. D. 100. 
Ještě vysší census, a to 125.000 assů uvádí Gel!. 6. 13. - Livius 
pak přiřazuje k prvn: třídě dvě centurie fabrum. 

~1. tříd~ měla census dle Livia 75.000 assů, dle Dion. H. 
75 !111~, a čltala dle shodného jejich svědectví 20 centurií, z nich 
10 l.umorum, 10 seniorum. Dle Dion. H. patřily k této třídě dvě 
setnmy fabrum, a to jedna k iuniores, druhá k seniores. 

. II{. třída. Census 50.000 assů čili 50 min. Počet centurií byl 
10 lUlllorum a 10 seniorum, dohromady dvacet. 

IV . . třída. Census 25.000 assů čili 25 min. Centurii také celkem 
20: 1 O iunior~m a 10 sepi?rum. Dle Dion H. patřily k této třídě 
také dve setmny hudebmku: aa2nwrrat ucú (3vuavwrral. 

V. třida. Census dle. Livia 11.000 assů, dle Dion H. 121
/ 2 miny. 

Dle obou ~yl počet setnm celkem 30, 15 iuniorum a 15 seniorum . 
Dle Polybla 6. 19. 2. měla však tato třída census jen 4000 assů 

. ~ 1) Piři, to~' vš'em
ov 

t'ext ICi~erQlnův j~ :l!chbvl~!n 's V'a;ria,ntami; ip·ří-
p~sky , druhe. ruk\Y: !?.t~z opraVUJI, a "doplIJuJil chyhy', učinené prv,ní ru
kou, ,aUle am to :neC~nI zoe[:a Slpr,aV1ne. 

2) O této vlěd bylo V'e[m:i mnohio p's,álno. Starší lUerat.l.liru má ' Be
~ť,e~ 95(I~. 203). Lan~gle (I. 485) a Ki.i'Dl,er v R,-E. s. v. 1I.,Cent,llifila", 
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Kromě uvedených 30 setnin přidává Livius této třídě ještě čtyři 
jiné setniny a to: jednu accensorl1m, dvě cornicinum et tl1bicinum, 
jednu capite censorum. Dion. H. za to mluví o š e sté tří d ě, k níž 
prý patřili capite censi. 

K setninám pěším zařazeným do tříd, pojilo se - dle sou-
hlasného tvrzení obou spisovatelů - ještě 18 setnin jezdců, stojících 
mimo třídy. Celkový počet setnin tedy byl dle Livia 194, dle Dion. 
H. 193. . . 

Prameny se neshodují předně v údaji o výši censu. Pro 
V. třídu uvádí Dion. H. 121/2 miny, čili polovici censu IV. třídy, 
kdežto Livius jen 11 000 assů. Zdá se, že číslo Díonysiovo není 
správné, a že vzniklo schematickým dělením; census 11.000 assů 
se totiž ukáže zcela pochopitelným, převedeme-li ' lehké assy na 
iugera (v. o tom níže). . 

Co pak se týče zprávy Polybiovy o 4000 . assech censu pro 
5. třídu, tu vzhledem k tomu, že Polybios znal velmi dobře římskou 
ústavu, nutno mu uvěřiti a souditi, že byl census 5. třídy kdysi 
v neznámé době sni žen ; zajisté za tím účelem, aby mohlo býti 
do třid zařazeno víc občanů a tím stoupl i počet vojska. - Jak 
tomu bylo s censem první třídy, tu nelze přesně určiti, pokud 
které číslo (100, 12.0 neb 125 tisíc assů) je správné. Byl-li snad 
někdy census první třídy zvýšen, stalo se to asi proto, ahy si 
nemusilo tolik občanů kupovati drahou výzbroj první třídy (srov. 
Mommsen, R. St.-r. lIL 251). 

.. 

Závažnější neshoda, která je mezi Liviem a Dionysiem, týká 
se počtu centurií a tříd. Dionysios totiž uvádí ještě VI. třídu 
capite censorum, kEležto Livius zná jen centurii capite censorum 
u 5. třídy. Tu však je nepochybně omyl u Dionysia; capite censi 
netvořili zvláštní třídy, poněvadž vždy se připomíná jen pět tříd 
římského občanstva . Těžší však je najíti uspokojivý výklad o počtu 
centurií páté třídy . Livius mluvě o setninách k páté třídě přiřaze
ných praví: "in his accensi cornicines tubicinesque in tres centurias 
distributi" . O tomto místě proneseny byly jednotlivými badateli 
úsudky rozmanité. Tak Becker prostě prohlásil, že této zprávě 
Líviově nevěří, poněvadž centurie byly určeny k hlasování a při 
celkovém počtu 194 by mohla nastati rovnost hlasů. Dal tedy 
přednost počtu Dionysiovu (193), jemuž také je podporou zpráva 
Ciceronova (de rep., uv. m.), že většiny bylo dosaženo 97 hlasy ; 
to vede také k celkovému počtu 193 hlasů. Jest tedy počet Liviův 
chybný a nastává otázka, jak k té chybě u něho došlo. 

1. Humanista Perizonius pokládal místo Liviovo za porušené 
a chtěl je čísti: "his accensi cornicines tubicinesque in II centurias 
distributi". Tak zmizí celá ta setnina accensorum, avšak právě tato 
okolnost působí určité potíže, poněvadž centuria accensorum je do
svědčena Ciceronem (de rep. 2.40) i Paulem D. (17, srv. i 13 s. v. 
adscripticii .a 506 s. v. velati). Varro (de 1. 1. 7. 56) mluví o nich 
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vyklá~aje o rozdílu I?e,zi accensi a adscriptivi. Adscriptivi prý šli 
za vOJskem v ,0byčeJnem oděvu a neozbrojeni a nastupovali jen 
na mls"t.a "padlych, ~dežto accensi byla prý ta jejich část, která 
byla pndelena decunonům a centurionům. 
. Dle těchto a i jiných (na př. Veget. 2. 19) starověkých z ráv · 
Je ra~r~o, že ~el~em za jedno a totéž byli pokládáni accensi p ad
scnpttvI, velatt (Jen Varro činí z accensů díl adscriptivů) t t~" 
P

omo né b . , , o IZ za . c '. nevyz roJene mužstvo, které mělo vyplňovati mezery 
V~ll1klé bltvo~ .. Nent tedy možno souhlasiti s konjekturou Perizo· 
1ll0VOU, ktera Je uklízí vůbec. . 

2. Lange (I. 471) pronesl myšlenku ne zrovna šťastnou že 
~cc~n~i p,rý z~a~í vůb.e~ pátou třídu. Občané první třídy byli 
ua'! E;OX'I7V zvant classlcl" ostatní pak infra classem (Gell. 6. 13' 
~aul. D. 1 00). N~vr~ov~l pak u Livia čísti: in his accensi corn. tub~ 
m II ce~tunas ~lstnbutI. - ,Tento nápad Langův není ani nutno 
vJ, vrac~~I, protoze z označem "infra classem" pro druhou až pátou 
tndu llIJak neplyne nutnost uznávati pátou třídu za "accensi". 

. 3. Huschke (Verf. des Serv. TulI. 170), Mommsen (d ram 
tnbus 135, avša~ p.ozději, v R. st.-r. III, 282 p. 4., mínění toto za'vrhl)~ 
Gen z (D. S.e~vl"alllsche ~enturienverf., pr. Sorau 1874), Her z o g 
(I. I 04) SOUd~!I~ ze acce.?sl patřili k třiceti centuriím páté třídy; dle 
Herzo~a tvon!1 tam. dve centurie. To však není možno, poněvadž 
accensl nebyh censl a nemohli tedy patřiti do páté třídy. 

4. ,,~a .rlo~a (72n) mínil, že accensi vůbec do tříd 
n e p a. trl ll, n y ? r: ž e byl i j e.ll pří d a v k e m p á t é tří d y, 
~ an I netvorlll.setni.ny. S tím projevil souhlas 
1 Mo m m s~e n (Degh accensl velati, Ann. dell' 1st. di corr. arch. XXI. 
209) dle fes,ta. 308 .. ~ylo by však velmi podivno, že 
9'y.náh:adnlc.l bylI Jen u jedné třídy, a že by netvo
nll anI setnIny. 

. 5, Peter (Eine Bemerkung zu der Ceriturienverfass. d. Servius 
~eltschr. .L . Alterth.-:vissensc~. 1846,.1 33) konečně pronesl názor, ž~ 
tI q~,censl J.sc:u totéz! co caplte censl. A to. je také mínění nejobyčeJ'~ 
něJsl a neJpresvědčlvější. 

Capi~e censi by~~ občané bez movitého majetku, čítaní jen dle 
hlav (ac-ll to ~,~apuL tu neznamená právní osobu). Tedy totéž, 
co .P r ~.l e tar 1 I (Cic. de rep. 2. 39, Gel!. 16. 10; Paul. D. 253), kteří 
tohz. pn censu mohou ukázati jen svou prolem. Zvali se také prole-
tanel (Paul. D. I. I ). . 

A~censi jS?U te.dy ti, · k~eří jsou k těm "censi" přiřazeni, při
počtem (srv. ~lchofJa a Kubltschka s. v. accensi v RE). V nejširším 
slo~a smysl.u JSo~ to T/ši~~ni, kdož jsou k vojenským třídám přiřa
zelll~ tedy 1 fabn, COHllcmes a tubicines avšak poněvadž čtyři 
setnmy těchto "přiřaz~nců" měly svá zvláštní jména, zůstal v užším 
smyslu n~zev accenSl = adscriptivi jen pro náhradníky. To plyne 
z uvedenych zpráv. Vzhledem k tomu, že neměli vojenského vy-
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strojení, sluli i velati (protivou k sagati, srv. Paul. D. 506). Dle 
Varrona byli tedy tito accensi velati přiděleni decurionum a centu
rionum, patrně aby byli ihned k použití. 

Slovo accensus znamená též sluhu magistrátova, to asi proto, 
že tito sluhové bývali bráni z těchto nemajetných accensu . I za doby 
císařské, až do třetího stol. po Kr. jsou připomínáni accensi velati, 
kteří však tvoří sbor, v němž vedle libertinů jsou i jezdci. Avšak 
význam těchtoaccensů je asi jiný.!) 

Avšak mimo třídy byli nejen proletarii, nýbrž i čá,st assiduorum, 
locupletum. Dle Cicerona (de rep. 2. 39) a Gellia (16. 10) pokládáni 
byli za assidui ještě j ti, kdo měli 1500 assů jmění a platili ještě daň. 
Poněvadž však census páté třídy byl 11.000, později 4000 assu, 
nebyli občané s jměním nižším do tříd zařazeni a patřili též k accen
sům. Pak ovšem nutno uvedený už výklad Petruv obměniti v ten 
smysl, že mezi accensi patřili i ti drobní assidui, kteří neměli ani 
nejmenšího censu, i proletarii, kteří byli capite censi a tvořili vět
šinu) takže celá setnina dle nich a potiori se zvala. Mommsen 
(R. St. r. III. 285 p. 6) soudil, že "capite censi" není ani tak výraz 
vojenský, jako spíše v1ýraz berní správy; avšak není nutno utíkati 
se k tomuto pojetí. Accensi tedy v užším významu znamená setninu 
náhradníků) skládající se převážnou většinou z proletářů, a ostatek 
z drobných assiduů, a není tedy pochyby, že nutno opraviti čtení 
Liviovo . tak, jak navrhl Perizonius: his accensi cornicines tubici
nesque in duas centurias distributi. 

Dle Cicerona byla jedna setnina fabrum tignariorum a jedna 
fabrum aerariorum,' avšak k první třídě prý patřili . jen fabri tignarii; 
o přidělení druhé setniny fabrum se vůbec nezmiňuje. Snad je tu 
nějaký omyl, poněvadž dle Livia i dle Dionysia H. patřily obě tyto 
technické setniny k jedné třídě. Také je těžko rozhodnouti na jisto, 
kdo má spíše pravdu, zda Livius, jenž je přiděluje třídě první, či 
Dionysios, jenž je přídělil třídě druhé. Celkem je podobnější pravdě, 
že byli u třídy druhé. 

Konečně nutno ještě u jedné věci se zastaviti. Ciceronovy 
zprávy o Serviově ústavě (de rep. 2, 22, 39) jsou sice jistě velmi 
důležité, avšak přece nejsou zamýšleny jako soustavný výklad o ní, 
nýbrž je tu ústava Serviova jeu uvedena za typický příklad zřízení 
spravedlivého svým timokratismem, jenž ponechává majetným vládu 
nad nemajetnými. Této . souvislosti je nutno dbáti a dle ní zprávu 
posuzovati po stránce věcné spolehlivosti, tak zejména v otázce 
počtu centurií první třídy. Cicero totiž připisuje první třídě pouze 
70 centurií, kdežto Livius a Dionysios [80. Poněvadž pak jako 
celkový počet centurií zná Cicero též číslo 193, je jen dvojí možnost: 
buď měla první třída vskutku jen 70 setnin a některá následující 

1) Srv. A. RlOs'e~nib:erg, Unt'erSu.chUing'en zur rom. Zenturifinverfas
s<Ulng . D1,ss. Be:r1.iln 1911, a MlOiffimlS,einl, R. st. r. III. 289. 
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o 10. víc, .anebo (~ to j~ spíše pravděpodobno), mají pravdu Livius
a D.}ony?lO.s, kdez~?", Ctcero se v čísle zmýlil, snad sveden poměry . 
souc~s~ymI, k"dy (JIZ od doby reformy centurijniho zřízení) skutečně 
prvm trlda mela Jen 70 setnin.!) . 

, C.~nsu~ jedno.tlivých tříd (jenž znamená kapitál, ne příjem) 
uvaděJI nacse zpravy v assech, avšak . v době vzniku této ústavy 
na ~~sy vubec nebylo počítáno. V té době byl obchod směnný 
a v~se. censu ?yla vYJ~dtena jinak. Teprve později, zavedením 
pe~ez Jako plahdel, vYJadre~y ,ob!10sy jed!lO.t}ivých censů novým 
zpusobe~ "'-:- as?y. Jde o to, jakymt assy urcuJl census naše zprávy, 
poněvadz nmska mena v době historické prošla několikerou změnou. 

. Je nepo,chybno,. že ~bnosy uvedené našimi zprávami nejen 
neJsou poclta.~y vV p~~o,dmm aes rUde, ani signatum, nýbrž ani ne 
v aes ~rave, Jlmz P?Cltano. až do první války punské: V této těžké 
~ěně jeden as "'r IJbra !llědi = 10 ,u?cií, (z neznámých příčin vážil 
Jen 273 g, ač .pr~sn,á v'Vaha měla byt! 12 uncií = 327'43). Byly to 
tak, zy. ass~ hbralm. Ze na ně obnosy censu dnes nám známé 
počltany nejs,?u, svědčí ta okolnost, že jmění 10.000 librá!nich aS8ů 
bylo r. 41~ p!';,Kr:,cdle Liv. 4.45) ohromným majetkem, ale puvodní 
census neJnlzsl tndy byl 11.000 assů, tedy číselně více. 

~. 268 z různých důvodu praktických byla měna římská vy
rovnana s měnou sicilskou a athenskou, sta vši ~ e bimetallickou 
raženy. byly totiž nadále peníze stříbrné a měděné. As reduková~ 
na 4 ~nc.e, ta,kže .z libry mědi byly raženy tři assy. Byly to tedy 
assy , tre1mov~: tnent~lnf. Deset takových assů tvořilo denarius, 
r~vny, 4? uncnm mědI) a cenou stříbrné řecké drachně. Dva a půl 
tnental.~tho assu (lIS = HS = duo semis) byl sestercius, jenž vážil 
10 uncn. a rov?a] se tedy vahou starému assu librálnímu, ale platil 
o polovlllu mene, protože tou dobou ' klesla cena mědi v poměru 
k ceně stříbra na polovic. 

v .Za první války ",p~nské byla měna opět zlehčena , takže z libry 
medt r~ze?o bylo. uz sest assů (po 2 unciích), zvaných proto assy 
sextan~arnl: ~čk?hv tyto se~ta,ntární assy byly o polovici lehčí, než 
assy tnentallll, prec měly steJny kurs a platily také jen dva a půlkráte 
méně ne.~ starý ~s.lib:álnJ. Z doby, kdy byla měna sextantární běžná, 
pochá~eJ! ~nnalI~tlcke zaznamy o zřizení Serviově, jež byly prame
ne~ LIVlOVI a Dlony?i~vi; není. !e~y pochyby, že číselné údaje censů 
u lllC~ :azna~enane, JSou"" vYJadreny lehkými assy sextantárními, 
na nězvpr:vedlt určelll starsl měny. Nelze nám ovšem dnes stanoviti, 
z?a pn prevodu obnos~ na ",~ssy šestinové se dbalo poměru váhy, 
Čl po~ěru ceny., V ~rvnlm pnpadě byla stará čísla censu znásobena 
pětkrat, v druhem Jen dva a půlkrát, takže by census byl 

.. , , J) y. sÚ,ustav~ý .výkl.ad u Em. Vebra: Je-li Ciceronova zpráva o centu-
.d.latmm Zf/zem Servla TullJa zcela spolehliva? Pro g. Přerov 1903. _ 
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I 
u tndy . . dl' k' . c:,u' 40 000 / 30.000 / 20.000 / 10.000 / 4.400 I 
převedeno eur...,. / / 2200 
řevedeno dle váhy 20.000 /15.000 / 10.000 . ~.OOO ',. v 

P · d b nutno asi uznali čIsla menšI, jez assů librálních. Pro staršt o u olovinu byla zdvojnásobena. _ 
snad poklesem ceny, peněz na l~rální nestačí, poněvadž v dob~ 
Avšak ani toto urče~! ,na assy I , rt1 směnu" obchod, a chceme-l~ 
vzniku ústavy centUrtjOl byl ?bv~kl určen m~síme hodnoty peněžm 
,tedy věděti, jak byl census puvo n , oČt odnikl zejména Aug. 
vyjádřitiměľou pozemkovou. TY~~4 vY~6) ~ feho výsledky uznávají Bockh (Metrol. Untersuchungen, 

se doposud.,). den census v assech na míst? 
Nevíme vlastně am, kdy b~.l ~l~ve 0"1'1' r 312 a 304 (J'ak myslIl 

k éh' že tak UClOI I cen s . , k' 
censu pozemR SOt

V ~i 249) není ničím prokázáno. Cen~us Ser~l,ovs ~ 
Mommsen, . :~r..:.' ) Ne'menší h ered I u m u Rlmanu 
byl určen zcela Jistě Jitry (lUgeru~ . J dostalo od Romula občanům 
byla 2 iugera, tolik také dle tra Ice s~ , Je ravděpodobno, že tato 

d bytého polstva (Varro, r. r. 1. 10.). P . ,vv

I
' třídy S tím 

z o II d' . hodnou s censem nejlllZS . výměra nejmen.šího 'ere la Je s že asi do I. stol. po Kr. byla cena 
se také shoduje ta oko~nost, 2200 HS čili librálních assů. 
jednJho jitra pole , určovana na "t nev~dělané orné půdy stojí 

Columella tvrdí (3. 3. 8), že )1 r~'těžek z ·itra vzdělané půdy 
1000 HS, d~e Varro~a ,(rk· r. ·f;12) ~~ooy HS (počJítáme-li dle Colum. 150 HS, coz Odpovlda ap) a u 

3.3. 9 výtěžek 6%), cenu 1000 HS za jitro, 
Vezmeme-li tedy v úvahu okrouhlou 

byl původní census III IV V 
třídy. . . I II 5 2 

jiter . . . 20 15 lOse do Říma dostal 25 jiter Atta Clausus (Plut. Popl. 21) přestěhovav 

půdy, jeho klienti po dvou.
2

) , 'e'ichž nemovitý majetek 
V třídách byli tedy původně 0~~~~e'a~sldui3) nebo locupletes, 

odpovídal pře.de(tl?sakn:~u chcoe;:l~l. dobytek, Cic. de rep. 2. 9. 16). 
nebo pecumosl 1, oz ,"'" 

, , , , r , rs ROm'ai,ns, 1., Pa!nz 1866,. iStr~ 
1) J Belot, HI~sto1;rle des chev~ de et monétarine qui 'eut dt'e;u .a 

231 n. ;a' De la révd'l!tiolll ~yolllom~~,~'Fž 1885 'so udí sice, že óíiS.~a Ll: 
Rome au miJieu -clu . III;e"?e slesle, diV I Ir' !by:' ji:nak census s.er~,'[ovs~y 
dOlVla znalčí asgy ~iI?'rk'~I~I, 'P?:ev:~á~o rfu \oho'to ne~Z1e schvalovatI z du-byl 'PlříLliš demlOkra'ttc'y, avs I 

vodů jii
ž 

výš1e uV1edenych... V' '. uschke Verfassung d. Konigs 
2) Tak tento převod ~a)ltr~ iIC:~~I.1.a ~adatelů: Lange 1.492; Mommsen Servi us 115 a s ním souhlasl prevázn ve .~I~ 

R. S1.-r. III. 248 aj., Rosenberg uv. m .. a jl111. sse dando" jak svědčí Cic. Top . 
3) Kterýž ná l ev staří Odvo~ova~laka~v:r adsiduus da nápisech i v textech 

'2. 10; de rep. 2.22: 40; Paul. D. ~!~x.s dává přednost i Festus s. v. u Paula D. ukazuje správnou jehQ etymologu, jlZ 
, , 94 

Assidui v širším významu byli však - jak už pověděno _ i ti, 
kdož měli majetek nemovitý v ceně menší než census páté třídy, 
ale vyšší než 1500 assů a platili daně. Těch bylo asi hodně a proto 
snad byl census páté třídy snížen z původních 11000 na , 4000. 
Herzog

l

) dosti pr~vděpodobně usoudil, že se to stalo koncem II. punské 
války, za které Rímané spotřebovali veliké množství branců; tomu 
nasvědčují i výsledky censu: r. 208 napočetlo se 137.000 občanů 
(Liv. 27.36.7), kdežto r. 204 už 214.000 (Liv: 29. 37,5). Ze stejných 
důvodů vojenské nutnosti bývali bráni do vojska i proletarii, ba do
konce i otroci (Gel!. 16. 10. 12). Stalo se zvykem, že ti obča'né, kteří 
byli svým majetkem mezi censem nejnižší třídy a 1500 assy, byli 
bráni k loďstvu (Polyb.6. 19.3). Kdo měl méně než 1500 assů, byl 
(dle Gel!. 16, 10, 10) brán k vojsku jen v případě velké potřeby, a kdo 
měl vůbec méně než 375 assů, byl služby vojenské zcela prost, 
jsa "capite census" v nejvlastnějším slova významu. 

V classes a centuriae bylo občanstvo roztříděno vojensky, byl 
to ex e r é j t u s, i když se scházel po centuriích do hromad (Varro 
I. I. 6. 88; Li v. 39. 15.11). V hromadách byl ovšem tento exercitus 
neozbrojen, byl to exercitus urbanus (Varro 1.1. 6. 93), ale musil se 
scházeti extra pomerium (Gell. 15. 27. 4). Z veškerého tohoto exer
citus vybírána pro vojsko v poli k boji tak zv. legio. Poněvadž 
v každém pětiletí při censu se obyvatelstvo znova rozvrhuje do tříd 
a centurií, mluví se též o exercitus quinquennalis (Varro 1.1. 6. 93). 

Pěš/ senturie byly seskupeny vclasses, tfidy. Co znamená 
classis? Rečtí spisovatelé užívají názvu uJ.,17m~, avšak slova ta 
nejsou v nijaké jazykové souvislosti. Obyčejný výklad je "výzva, 
vyzvané mužstvo". Staří spisovatelé (na př. Quintil. 1.6. 33; Dion. 
H. 4. 18) uvádějí souvislost s latinským calare. Etymologií riových 
je mnoho (v. Walde s. v.), a zdá se, že skutečně classis a calare jsou 
si hláskově příbuzné tvary. Walde klade za základ dvojslabičnou 
basi *quele, v tvaru oslabeném a rozšířeném kořenným determina
tivem: *qulad-. S tím by pak souviselo j řecké utJ.,aoo~, Význam 
slova "classis" by byl: výzva, vyzvané vojsko, lod'stvo. 

Podstatně jiný výklad podává Binder (Plebs, 21); myslí, že 
classis je odvozeno od etruského clan (syn, původ, potomstvo, lid) 
a vidí v tom i svědectVÍ etruského původu Serviovy ústavy. Hlásko
slovně a významně je však Binderův výklad zcela nemožný. 

Užíváno bylo slova classis ve významu mužstvo pěší i , lodní 
(Paul. D. 48,49). Classes Serviovy znamenají jeduotIivé třídy bran
ného mužstva; jak už bylo dříve připomenuto (dle Gell. 6. 13), dával 
se název "classici" také někdy jen první třídě, kdežto ostatní byly 
.infra cJassem" (z tohoto užívání jest i dnešní náš výraz "klassický"), 
avšak to bylo jen označování neúřední, jak ukázal nápisnými do-
klady zvláště Rosenberg (Unters. 17). ' 

.1) Cbmme'llt. aln hOIl1IO/l"ermi Th. MornmSlerii 136 n.~ Berlm 1877; srv. i I:' 363. 
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Do c1asses byli zařazeni nejen patres ~ami~ias, nýbrž. i. fil~i f: 
a to dle censu o t c o v a (Liv . 24. 11). VŠIchm tedy muslh nesti 
břemena spojená s třídou, do níž patřil otec. Když pa~ b~l? ro
dinné jmění rozděleno, řadili se synové do třídy Odpovlda1Ict no
vému . stavu jmění. Do tříd ještě nepatřili n~dvosp.ělí, pak ~d~vy 
a sirotci. Je přirozeno, že c1asses nebyly ste1ne stlné, a ze1m~~~ 
později když nastalo celkové ochuzení nižších vrstev, byly mzst 
třídy v~lmi početné'!) . Poněvadž . tedy první třída' stala "se č~se~ 
početně slabou, ale měla nejvíc centurií, plyne z. toho, ze obcan~ 
první třídy byli sice nejvíce obtíženi sl~lžbv~u vo]e~sk~u, al: ~ěl: 
také nejlepší hlasovací právo. V prvnI tndě bylt puvodn~ Jl~te 
všichni patriciové) kteří v starších dobách byli i vrstvou ]edmě 
zámožnou; když však mnohé jejich rody časem schu.dly a naopa~ 
zas rody plebejské se majetkově vzmohly, soustře?llo ,se boh~le 
občanstvo vesměs v první třídě . Počet občanstva ledne ce~tune, 
zejména v třídách nižších, byl určitě vyšší než sto, poněvad~ bylo 
do nich zařazeno všelhno občanstvo příslůšného cen s.,: . . V ~]~nské 
setniny byly utvořeny až při dilektu, a . je nutno odllsovah ]e od 
centurií občanských.2) . 

Počet 80 setnin ptvni třídy je zcela zřejmě úI12yslný, ~by u~ržel 
timokratickou nadvládu. To jest úplně ve. shod~ s celym ra~em 
Serviovské ústavy, jejíž forma sice v byla v?jensk~, ale d.uch a. učel 
politický; censem se totiž neodmě~rovala Jen ~lfa povmnostt vo
'enské, nýbrž zejména i roz.s~h prava hlasovac~~o. v To bylo v, n~
~ější době mnohými badatelI až nadbytek obslrne dokazovano .. ) 

Z Livia (24. 18) víme, že by~ , zvláštní seznam ~ta~ulae) sen~
orum a iuniorum, 85 setnin ·mladslch m~lo spo]~č~y nazev, c1.assls 
iuniorum (Fe 290). Hranicí služby mezt mladstmt a .sta:štml by~ 
45 rok (Cic. CM 17.70; Dion. H.4. 16; Censor 14), 1UnIo!'es"by~t 
urČeni k výpravám do pole, senio~es (až do 6~ .l~t) k ob~ane Testa. 
Po dovršení 60 let byli občané lmmunes ~Ihttae. Jezto prestup 
mezi seniores musil býti zřejmě proveden pn cen~u. a t~n se ~onal 
nejméně vždy až po pěti letech, stávalo se, že mezt 1U1l10~y bOJoval 
i ten, jemuž bylo vskutku víc než 45 let (Polyb 6.19 ; Ltv.43. 14; 

1) V. Cic. dle r1ep. 2. 22, 39; A.~ 'RO!S'enlbrer/g~ , .9. ,Stiir~'e de: ei:~.z~~\ť~ 
Classen 23, 'Snažill !S'e d~le ,riolZ~ilč~ych v~t~noviekych sv:ededvl :p!lllbhzlne 
ur.čiti IplOič1et m!u'žlst~a v ijlednotl1vych tnda,ch. ., ~ . v v. , 

2) Něktdi fbad:atdé ISIO~,di~'i, . ž,e ~lOóe.t se:nturl1 v ~vervIO,~ne zn~eJ1l 
stalnlo'Vlen !byJ dle počtu skutecnych setnm, Jaky hyl v dohe \ťz.l~lku l1:oh?t? 
zřízení. Poněv:aldlž však 'není p'ravděpodlolbno, aby byl vkdy byvaJ '~te}'n,Y. 
'ploč1et s.etnin iuni'Orum ,.;1 'sle'l1 i'Orum, ,llIsI9'!ldi[ Lang'e~}. ~ 79, ze d[·e. sk.ute:?neho 
p10lčtu 85 p:ěších 'Sletn~n s,enilOrum v znZl~'l1 :by~ v tyt ,p:~,c:et~ , sdmn l~morum, 
kdežto Hler:z'Og I. 103 m~nd,l p'r,á:V'e' naiQipfak), z'e totJz. zak,1a?el11' Ib!)')l sku
tletný pOlč,et oenturií ~ iun~o,~,u~~ ,s nim~ 'pak centune ~e:n.ll~ľu~' YQ"r~o,y: 
nány. Tato la IP'Odio:hna mllne'11l ]'s'Ou ovslem po chyhen a, Jak nenl . am prO' 
t feib í idlok aZIO'Va H. 

. 3) Na př. H. Dellbrtick, Geschichte d. ~riegskunst, Berlín 1900, 1. 222 ; 
A. Rosenb'erg, Unters. v úvodě. · 
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dokonce i 'o 50letém je zpráva. Liv. 42.31. a j.). Kdo byli už immu~ 
nes militiae, přece ještě patřili do centurií a hlasovací právo vy
konávali. Služba vojenská počínala dokončením 17. roku (Gel!. 10. 
28; Liv. 25. 5; 27. ll) a měla trvati až do .vytčené hranice věkové. 
To se časem změnilo. Od dob Camillových stačilo k "vacatio 
militiae" 16 polních výprav pro pěší, 10 pro jezdce (Polyb. 6. 19), 
a tento poměr vlastně trval až do začátku doby císařské, kdy pak . 
určena pro legionáře zprvu služba 16 let (Cass. D. 54. 25), jež roz
šířena později· na 20 let (Cass. D. 55.23), kdežto 161etá služba zů
stala výsadou praetoriánů. 

. Jednotlivé třídy lišily se zprvu vzájemně i vyzbrojením (Liv. 1. 
43. 2; Dion. H. 4. 16.). . 

1. třída měla: · přilbu, krunýř, okrouhlý štít (clipeus), holeně, meč 
·a kopí, vše kovové; 

ll." " přilbu, dřevěný štít (scutum), holeně, meč a kopí; 
III." " přilbu, meč a kopí; 
I V." " kopí; 
V. · " " prak. 

První až třetí třída byli těžkooděnci (milites gravis armaturae), ' 
kteří bojovali v šiku, čtvrtá a pátá lehkooděnci (milites levis arma
tu rae), kteří bojovali mimo řadu bitevní. 

. Toto původní rozvrstvení se však neudrželo, nýbrž když stará 
l ~gio se rozpadla v několik legií a zavedena byla taktika manipu
lární, byla zbroj pěchoty vyrovnána. V době Polybiově mají všichni 
4 egionáři krunýř, v~ichni lehkooděnci (velites) kopL Jen tím se lišila 
první třída, že měla krunýř drahocennější (Polyb. 6. 23. 14). V čele 
každé centurie stál centurio (Fe st. 184). Každá centurie měla své 
znamení (ar;l,lélO1J Dion. H. 7. 59). Člen centurie slul centurialis 
(Fest. 18-i). 

Jí z d a tvořila 18 centurií, z nichž prvých šest mělo zvláštní 
'jména, ostatní byly bez nich. Prvých šest nazývalo se také sex 
suffragia (Cic. de rep. 2.22.39; Fest. 452; u Liv. 1. 36.8. a 1.43. 9. 
-slovou sex centuriae), a jejich označentzvláštnÍ byla: Tities, Ramnes, 
'Luceres, vždy priores a posteriores; jsou to zdvojené ony staré 
centurie jízdní, o nichž bylo mluveno při výkladu o zřízení kurijním. 

Je pravdě podobno, že i v těchto jízdních setninách byli bohati 
plebejové; soudilo se však - ač bez přímých dokladů - že byli 
do nich připuštěni až při reformě centurijního ' zřízení (Mommsen lit 
254 ·p.4). Ostatních dvanáct jizdních setnin sluje obyčejně duodecim 
-centuriae equitum (Liv. 43. 16. 14; Cic. 2.22. 39). Ve výrazu "cen
turiae equitum" jsou ovšem shrnuty všechny dohromady (Cic. Mur. 
26.54; 35.73 a j.). Počet jejich zůstal až do doby cisařské nezměněn. I) 

l } IDOmll1!ěnfka Karliowova 75a 'Žle v 's'ex suffraif}:ia jsou ip,atdciové., kteřj 
n!effilěU censu př,edepsanéhlO pfIO Jezdce. je svrchovélJuě prav:děnepodolbníÍ\, 
pO.ri ,ěva<ďž j,ednafk o VJ7iš !š~m oe'l1:SU 'pro }ezdce ve starší dotbě nllc nevÍm'e .. 
jednak z YJ'ralZu II Cic. de rep'. 2. 22. 39 equitum' centuriae 'cum /Sex 

:5uffragii:s nic taklo,v:éiho, nle1pIylne. Srv.: Momms·en, · R.. St.-;r. III. 255. 
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Jako jiný občan, tak i jezdec musil si opatřiti .z?roj i výživu, "kromě' 
toho však ještě i dva koně (Fe 247, Gran. LItIn. 26, 4), avsak ~~ . 
tento výdaj dostával od státu podporu, tak zv. aes equestre člb 
pararium a aes hordearium; na oboji platili orbi a viduae (Cic. de 
rep. 2. 20. 36; Plut. ~a,m . 2). Aes eque~tre bylo 1 ~.OOO assů sextan
tárních = 2000 libralntch, aes hordeanum pak pětma tohoto obnosa 
(Liv. 1. 43. 9; Fe 71. a 91; Gai. 4~ 27). Koně ztra .. cen.~ho ~radil aS1' 
jezdec sám. Podpora, jíž se jezdcum dostávalo, mela ]I~ aSI ~hrazo
vati příslušné větší ~ý?~je; tato. okolnost. sa~a S~}ct~l pr?y tomu" 
že by se byl původne zadal od ]ezdc~, něJaky zv~astm vyŠSl c~nsu.s~ 
K službě na koni brali se občané I. tndy, tělesne k tomu ZPUSOblh 
a ochotní. Ve skuteč·nosti se pak stalo, že se k této službě hlásili! 
a ji konali jen nejzámožněiší a vznešení (jak praví Cic. de rep. 2 .. 
22.39; Dion. H. 4. 18). Teprv alse vyvinul zvláštní ordo equester, 
ustálil se zvyk vyššího censu pro jeho příslušníky. 

Centurie jezdců obsahovala skutečně jen 100 jezdců, a vele l 
jí centurio (Dion. H. 4. 18). Počet 1800. jez?~ů zůsta~ až do kon~e 
republiky (Cic. de rep. 2. 20. 36). Centune de hly. s; dal~ na de~ur!e,. 
v čele každé z nich stM decurio, a na turmy, Jez vzmkly spojemm! 
vždy tří dekudí (PolYb. 6. 25. 1). Bylo te9Y selkem 60 t~rm ~ 
U jezdc~ ne by}o. seniorů, p_~něvadž k ~brane .mesta. ne~rla ]lzda 
způsobila . Ktery Jezdec dovrstl 45. rok, prestoupll meZI pěst. O tom 

. bylo více vyloženo v odstavci o "ordo equester
U

, str. 61 nn. 
U Fe 184 se připomíná jakási setnina zvaná: "ni quis scivit"'" 

v níž prý _dle Serviova ustanovení hlasovali ti, kteří t~k ne-· 
učinili ve své vlastní centurii. To je jistě omyl. takové setnmy ne
bylo. Mommsen (lll. 286) se domníval,. že to vzniklo z vyzvání pH 
hromadách dávaného: ni quis scivit sciscito. 

Při vybírání občanů k vojenské službě dle tribuí a. z centur~í; 
a tříd udrželo se až do prvního stol. př. Kr. Teprve Manus upusttl' 
od této zásady a začal při dilektu vybírati vojsko bez ohledu na\ 
třídy a centurie, ,brzy po ~ariovi ~a~{ vůbec pře~t~la o~čanská ,?o
vinnost vojenska a k vOJsku branl dobrovolntCl, zejména hdé 
nižších vrstev. Tyto změny však patří do výkladu o římském vo-
jenství. - . 

Řada nejnovějších badatelů pronesla o .celém zřízení Serviově,_ 
jeho podstatě a době vzniku mínění zcela odchylná od dosavadních 
výkladů. Tak K. J. Neumann1) vycházel Z předpokladu, že až do, 
poloviny pátého stol. př. Kr. byla veš.kera půda ,so~~t~eděna v. ~,a
jetku několika rodů, a že lid tuto pudu '· ~zděla~aJ~cl v?yl ,k jejlm: 
majitelům v poměru klientském. Osvobozem sedlaku zn,zent~ : v.~n
kovských tribuí a převedením půdy jimi obdělávané v ,upln:y: ]eJlc~ , 
majetek stalo prý se r. 457 a teprv tehdy mohlo pry ~zm~nouh 
zřízení centurijní, jež předpokládá už brance plnoprávne. Ustava 

1) Die Grundherrschaft (passim). 
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ce,nturijni vlastně prý zalo~ila patricijsko-plebejský stát, jenž zaujal 
mIsto staréh? státu rodo~eho. Teprv až pozdější tradice připsala 
vše, ,co sou~ls:lo s vytvorením tohoto státu patricijsko-plebejského 
ServlU !ulllovl. Také počet 193, ce~!ur.ií p~ý je už pozdního pů~ 
v?du, az ze IV'.,stol. Bezzemkove prt]ah pry teprve Appiem Clau
dlem do centufll. . 
. Že an.~alist}~ká tradice římvská o starších dobách nenÍ. v jednot-

lIvost:ch , JIsta! . ]e . pravda, avsak Neumannova konstrukce vzniku 
a u~talenI 'pohhck~ch a sodálních poměrů římských by potřebovala 
lepšlho z~uv~dněnt; v~ formě uvedené je příliš subjektivní, zejména 
nelzo~ dok~zatJzákladnt Neumannovy these o pozemkovém panství . 
ro.du ~ kl lentské .. m 'poměru všech sedláků. I nutno uznati, že vedfe 
klIentu -,- ať uz Jakéhokoliv původu - . bylo nějaké občanstvo 
svo?o.d~~, al~ n~patricijské, na patricijských velkostatkářích přímo 
ne.zavlslcJ. Nlcmeně stanovisko Neumannovo našlo zastance, tak 
zejména G. d ~ S a n cti S,l) jenž soudil zejména, že zřízení centurijnf 
nep?vstalo najednou, nýbrž že je výsledkem delšího vývoje~ Také 
P,,~ I s, (St. ~r. II.o 500 nn) dokazuje, že vznik a vývoj centurijního 
znzent byl len dusledkem současných politických a sociálních změn. · 
A. Ros. e n ber g (v Untersuchungen) přiklání se značně k Neu
ma~noyl., a zyl?ště zdů,razňuje nevojenský ráz centurijní ústavy; 
v~ntk JeJI ~vadl v s,ouvlslost s reformami. ~amillovými a klade jej 
az za vp~d gallsky_. I?o ?~by decemvlrat~ klade jeho začátek 
a v censure. App. Claudla Vidl Jeho konec T. G i o r gi. 2) Právě n2-
opak US?Udll W. S olt a u, 3) že původní zřízení bylo čistě vojenské' 
roz?~lent ,dle censu nemůže prý býti starší r. 338, kdy se začlÝ 
raozltl p~mze. a k~y .. prý ,až m?hl býti census náležitě spořádán. 
Puvodm v~Je~ske zrlZelll ServlOvské (etrusk(ho původu, poněvadž 
Soltau uznava s Neumannem etruský původ Ríma a Tarquiniovců) 
vyhasl) .zave,dením taktiky manipulní (v době po decemvirátu) 
a s?rgam80vaním plebejů v tributních komitiích, pak teprv prý 
vzntklo rozd~lení po centuriích a třídách. 

• Názory", tyto jsou hlasy kritiků, kteří zamítají více či méně 
dur~zně vesk:r~, řín:skou tradici, a · nemajíce pak opor dokumen
tár~~chl ,vyplnuJ~ ~le.Jsta~ší dob~ a zřízení její konstrukci Teprve 
dalsl p,race a b~da~1 aSI osvětll lépe tyto sporné věci, ač řešení 
někt;rych proble~u by bylo možno jen nálezem nových pramenů, 
ktere by ]:, bu.~ osvětlily ~římo, anebo aspoň ukázaly správný 
postup dalsl · kntlky pramenu dosavadních. Zatím nutno si počínati 
y~~kr: opatrně a zejména vystříci se výstředního uplatňování theorii, 
JeJlchz platnost neb aspoň pravděpodobnost není prokázána. Konečně 
nutno vždy raději napřed hledati přirozené výklady, a teprv tenkrát, 

1) Storia dei Romani I Turin 1907, 355 nn. 
2) o,riglnl deM' ordinameinto celJ1tur,1ato a dei triJbuni. Studit stor. V. 

r. 1912, 'str. 29 n. 
3) Cla:ssLS und' Class'es. 
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není-li možno se jich dopátrati, uchylovati se ke konstrukci umělé. 
Tak Soltauovo míněni, že centurljní zřízení je až z doby ražených 
peněz, neobstojí už, proto,' že prostý .. výklad .. p~am,enů ukázal, že 
jde tu o přepočtem staršlch hodnot ]1nak vYJadrenych. 

Reforma centurijniho zřizeni. 
Centurijní zřízení trvalo v původní podobě dlouho, až konečně 

bylo změněno, pravděpodobně nařízením censorským. ,Kdy k této 
změně došlo, přesně nevíme. Uvius se o ní zmiňuje prolepticky 
už při výkladu o Serviově ústavě (1. 43. 12) a jistě o ní vyložil 
později obšírněji právě v druhé dekadě, již nemáme. Poněvadž 
první dekada končí !. 292, ,al~ ~ři výkladu v roce. 215 (24 . .1. 12~ 
už Livius reformu predpoklacla, ]e patrno, že muslla nastatt· mezt 
r. 292 a 218) jim'í počíná třetí dekada. Protože pak reforma také 
předpokládá už dovršení počtu tribuí na 35, je ji možno ' posunouti 
do let 241-2\8. Přesnější určení není možné (srv. Lange II. 493)., 
Obyčejně se soudí, že je!tato reforma ve spojení s dovršením počtu 
tri buí na 35, jež se stalo r. 241, a že tedy po(:hází bud' z tohoto 
roku neb z doby o něco málo pozdější'!) Byla ovšem pronesena 
i mínění odchylná, na př. S~\tauem (Entst. u. Zusammensetz. 261 n), 
jenž ji přičítal původně době decemvirální. což vš~k není možno 
pro úplné mlčení U~io'vo; nelze předpoklá i!lti, že by ~,'viu.s" zmín~v 
se už jednou zběžne o reformě, nebyl o nt podal ObSlrně]Šlho vy
kladu při decemvirátu. Později (v článku už uvedeném: Cla55is u. 
classes in Rom), SoHau sám prvotní své mínění , opravil a položil 
reformu do III. století př. Kr.; tím přiblížil se značně obecnému 
mínění. 

Kteří to byli censoři, jejichž nařízením reforma se stala, není 
známo, ač , censur v době mezi r. 241-215 bylo jen pět. O cen
sorech právě r. 241. C. Aemiliu Cottovi a M Fabiu Buteonovi se 
ví, že přes svůj patricijský původ byli smýšlením velmi pnzmvt 
plebejům, takže by reforma, v níž se vidí zdemokratis'Jvání starší 
ústavy, mohla býti jim přičtena. Mommsen (St.-r. III. 270 p. 3) 
pronesl zas názor - odvolávaje se na zlomek Sall. Hist. 1. 9, jenž ' 
mluví o ukončení' patdcijsko-plebejského sporu ještě před začátkem 
druhé punské války - že tedy reforma jez r. 220, kdy byli 
censory C. Flaminius a L Aemilius Papus,2) kteří asi připustili 
plebeje do "sex suffragia", což prý bylo součástí reformy. AVŠlk 
ani to nelze uznati za správné; není totiž důvodů, proč by reforma 
centurijního zřízení měla býti ukončenlm . sporu patric~isko-plebej
ského, když při ní- nešlo o vyrovnání rozdílů -rodových, nýbrž jen 

4) Tak Bec'ke,r II., 3. 30; Lang,e 2. 494; H,er~og J.. 320; M.omI11lScn, 
d. rorn. Trii)). 105. ' 

5) Protí tomu se vyslovil Ktibler s. v. centuri~ v R-E. 
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o t?, ~by vrstvám méně zámožným bylo dáno lepší právo hlaso
v~C!: Z~ pak ,by ~,sex suffragia 1/ byla bývala ještě tenkrát čistě pa
tncJjska, ne,m n.Jkte;ak ~r~vděpodobno, jak svrchu se ukázalo . 
Kone.č~ě !11ame 1 mJsto LtvJOvo 21. 63, kde se zmiňuje o činnosti 
FJam~mov~; dalo ?y se ?"ček~vati, že by v této souvislosti byl učinil 
aspon z~mku o jeho ucastt ' na díle reformy ale nedočítáme se 
o tom mc. · ' 
. , Nelze tedy bližšího data refor~y určiti. Závažnější jest však 
otazka.." v ~em 1a ref~rma spočívala. Zprávy o ní jsou totiž kusé 
a , nepresne .... ,Cel~em J~ště nejlép~ se o ní zmiňuje Liv. I. 43. 12 po 
vy~ladu o zf]z;~n .. Serv~ově; pra~]: nec mirari opportet post expletas 
qumque :t tngmta tnbus duphcato earum numero ' centuriis iuni
orum ~ell1orumque ad institutam ab Servi o Tullio summam non 
convemre. 
. " Dion. \I. 4. ,2 L poznamenává EV ať '[ois xa.:f' f;flcl{ XSxív17iat 
XQOVOtS , xat ,flé'[a(3i!V'/YIXEV sis '[o 017flo'[tuJlnsQov . .. ' ov ujjv AÓXWV 
xa'[aAv.:fév'[WV, ~AAa '[ijs 'xAfjasws avui;v ovxÉ'[! '[fjv aQxaíav dXQí
f3etav qJVAAa'['[ova17S ..... 

_. A~p. b. c. 1. 59. píše, vOflíaá'lnss . .. OVU HlS XStQo'[ovíaS EV 
'[OtS nS,v17a[, x~l .:fQ~av'[á,[?tS av'[l ujjv EV nS(?tOvaí~ xaí sv(30~2í~ 
ytyvO!léVac; owaé~V EU, a'[aaéWV arpoQ/lás. Jak má se tomuto místu 
správně rozumětI, ukazal E. Meyer, D. angebliche Centurienreform 
Su~l31s! Hermes 33. r. 1898 str. 652 n; Appianos na uved. místě 
z~muJ.e se o dvou zákonech Sullových: 1) žádný návrh nesmí 
p~ed, lId b~z probuleumatu senátu a 2) hlasování nemá se díti po 
tnbulch, nybrž po centuriích, jak nařídil král Servius. Tím 'zrušil 
SulJa .!egem' Hortensiam .~ ~. 28~, a ~ákonodárnou moc · dal jen 
c~ntuntm, reformy. centuflJn.1ho :nzen~" se však nedotkl. Obecný 
vykla~. t?h,oto Applanova mlsta, ze tohz Sulla obnovil Serviovskou 
centunJl1l ustav u, není správný. . . . . 

Ce~t~r!.í samých s,e tedy ~eforma nedotkla, ty trvaly dále, 
rovněž 1 ]e]lch rozdělem na semoreS - iuniores (Cic. in Verr. 5. 
15 .. 38; Hor. AP ~~ 1):., Také i classes ' zůstaly (SaR lug. 86; Cic. 
Phll. ,2. ,,~3. 83.). Pnsl~snost k určité třídě řídila se censem i nadále. 

. Pr~m tndě cen$US vs~k byl zvýšen (na 120.000 assů), třídě páté 
sl1lz;n (~'a 4000); zdali ' s~ to stalo ve spojení s reformou čili nic, 
nen~ znamo,,,, a k?nečn~ Je věcí vedlejší. Stejně zůstaly centurie 
spoJ.eny ~ tn?aml, avsak ~ov~ nastalo vzájemné spojení centurií 
s tnbueml zpusobem orgamckym. Centuria praerogativa (která totiž 
hla?ov~la . n~před) n~zývá se od té doby jménem tribue, na př. 
Amensls ,1U,mo.JUI~ (LlV. 247. 12) a v komitiích cen1urijních mluví 
se o voJam tnbul (Plut. Cato min. 42' Cic. · de I agr 2 2 4' Suet 
Caes. 80 . ) " " ..., • a J .. 
. ,' . Dle Livia ?yl při reformě pocet tribui zdvojnásoben centuriemi 
tunlOrum a seulOrum. Poněvadž však ani po reformě nebylo tribui 
70, nýbrž stále jen 35, nutno jistě výrazu Liviovu rozuměti tak, 
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že každá tribue se skládala ze dvou polotribuí, jedné seniorum, 
druhé iuniorum. S tím se pak shoduje ta okolnos,t, že na nápisech 
z doby císařské (kdy ovšem celé toto zřízení už nebylo než jen 
formou) čteme na př.: tribus Suburana iuniorum a p. (CIL VI ,199, 
200 aj.) 

Konečně plyne z Livia, že celkový počet centurií byl po re
formě ji n ý, než před ní; on ovšem nepraví, byl-li větší či menší. 
U první třídy lze se počtu jakž takž dopátrati. Máme totiž dosti 
často připomenutu centurii praerogativní, jež byla vždy z l. třídy; 
vždycky jest označena jménem tribue a určením, zda seniorum 
či iunorium; poněvadž dalšího bližšího označení není, nutno souditi, 
že v první třídě byla z každé tribue jedna setnina iuniorum a jedna 
seniorum, celkem tedy 70 setnin,l) , . 

U tříd ostatních však není podobného poukazu', z něhož by 
bylo lze dojí.ti k výsledku, proto už od dob hum$lnistických se 
vedou spory o formě opravy centurijního zřízení Rešení celkem 
prosté a při tom vyhovující, jež také bývá nyní př.ijímáno, podal 
už římský mnich Octavius Pantagathus. 2

) 

Vykládá reformu ta~to: zdvojení týká se všech tříd, takže 
každá třída obsahovala i každ.é tribue dvě setniny (jednu seniorum, 
druhou iuniorum), dohromadx tedy jedna třída 70 setnin, všech 
pět tříd 350 setnin pěších. Cíli naopak: každá tribue měla pět 
setnin seniorum a pět setnin iuniorum (každou z jiné třídy.3) . 

Tímto řešením vyhoví se úplně zprávě Liviově. K 350 pěším 
setninám přistoupilo pak 18 setnin jízdy a také asi oněch pět setnin 
"přiřazených": dvě fabrum, dvě tubicinum cornicinumque a jedna 
accensorum; dle toho by úhrnem bylo 373 setniny; většina při 
hlasováni 187 setnin, takže vrchu mohli dosáhnouti občané nej
zámožnější teprv tenkrát, když se k jízdě přidaly první ,dvě třídy 
a ještě značná část třetí třídy. To byl pokrok proti dřívějšku, kdy 
stačili sami jezdci s první tl'idou, aby přehla50vali veškero ostatní 
občanstvo. 

Nutno přiznati, že sice z doby po reformě nemáme výslovných 
zmínek o centuriích "přiřazených", avšak jejich existence je svrcho
vaně pravděpodobna .jak pro ráz a určení těchto setnin, tak i pro 
zmínky o "collegium fabrum tignariorum" (Dessau ll. 1.6588) a ."col
legium tibicinum a liticinum (Dessau II. 1. 6170) v době císařské. 
] e pravdě podobno, že tato' collegia se vyvinula z oněch setnin .. 

1) Tleil100 počet m'Í i Cic. de re'p-. 2. 22, 39, j,enž - jak v)'ll'oženo J 

asi om:yJlem - jej uv,ádí pro star1ší dobu !před reformou. 
2) 1494-1561; Jeho .vý'kladJ ob:sažený v ['istu ~áJkovi Antoniu Augu

sUno'vi, otiskJ lXacbenblOrch ve svém kritickém vyd1ání livia. 
S) Pantagathus pak j.estle fpočita135 nelb 70 s'etnin jezdců a, jednu 

s'etntnu VI. tříidy, caplit,e ceJnso1r,tťm, takž·e miěl úhrnný počet setDlu 386 
neb 421; tlO višak ne.ní SIp'r,á,vné, . ipon,ěva:dž plOčtet jÍJZrlních setnin se 
nezměnil. 
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, . Základní. výk.lad ~antaga~~ův došel souhlasu u četných histo
riku a starqžttmku nejen starslch,l) nýbrž i novějších byť ovšem 
v některých iedno.tlivost~~h se moderní badatelé iišili.' Z novějších 
(i e n z (D. Centunatcol;mtla~ach d. Reform, pf. Freienwalde 1892) 
.a K} e ? s (Zsc,h .• d. SavIgnysttftung XII. 1892, 181) popírají existenci 
setnm remeslmku a hudebníků po reformě" ale rekonstrukci Panta · 
gath~y~ přijím~jí, r~y~ě~ i, KUbler (R - E s. v. centuria), jenž ji 
P?vazu]e za ne]prostsl resenl, ač netaji, že konečné rozhodnutí není 
pti nedostatku _zpráv jisto, a deS a n cti s, 2) . 

]i~lí badatelé však pronesli o reformě mínění jiná, odchylná, 
ta.k Nt e b uhr (III. 382) položil reformu už do r. 304, kdy bylo 31 
tnbuí a sou.~il, ž~ se při ~í vůbec nedbalo tříd, každá tribus prý 
~ěla ~enturl1 senlOrum, a lUlliorum, a to činilo s 18 jízdními set
nmaml cel.kem 80 .setnm. Dopl~ěním počtu tribuí na 35 stoupl prý 
počet setmn o osm. Ačkoliv Ntebuhra následovali i jiní, zejména 
Hus~hke (yerf, d: Ser~; TulI.,} 838, kap. 12), jenž pokusil se i o rozvrh 
setnlI!. n~ Jednotllv~ !rtdy, prec nutno je odmítnouti jako nesprávné, 
p~otoze ,uplnvě pousŤ1 se zretele spojení s třídami, o němž přec jsou 
vyslovna svedectví. 
. fv1 a d v i g (119~ spojil. podivuhodným způsobem výklad Panta-

gathuv a počet Nlebuhruv, - bylo prý sice 350 oddělení ale ta 
-tvořila ~~hrom.~dy jen 70 setnin, poněvadž vždy při hlas~vání se 
pět oddtlu spoJIlo. Pro takové tvrzení není ovšem vůbec opory. 
Lan g e (ll. 49 I nn) yykládal, že prý bylo celkem 70 .polotribui se 
~O h}asy, a y každé polotribui pět centurií jako pododdělení. Z 18 
jlzdmch s,etmn ?las~va.ly vždy tři dohr,?mady. \a~l Ou i r a u d3) soudí 
~. ~~kterych m.lst, ze 1 po reformě mela prvm trída sjezdu majoritu, 
elit ze n~změml se celkový počet 193 centurií, nýbrž jen jejich 
rozvrženI. Bylo prý v 

I. třídě 70 setnin pěších ' + 1 fabr. tign., 
II. " 35" " + 1 " aer., 

III. " 20" " 
IV. '" 20" " + 1 liticinum 
V. rl 25" ,., + 1 corn. + cap. cens. 

, . K tomu 18 setnin equitum. Tuto Guiraudovu konstrukci vy
vrattl dobře B I o C h,4) zejména výslovným 'svědectvím Liviovým 
o změně počtu centurií. 

!Vl o m m s.~ n, jenž dříve (Rom. Tr. 72 n) uznával výklad Panta
gathuv, pozděJl (R. St.·r. III. 275) přichýlil se k Madvigovi. Bylo 

1) V. lit. u Beckera II. 3. str. 9, p. 30 a Langa II. 506. 
2) V článku La reforma del ordinamento centuriatoStudi Romani II 

r. 1914, str. 1 n. 73 n. ' . . 
1881, 3~~;4~a réforme de comices centuriates au IIIeme siecle, Rev. Hístorique 

4) La réforme démocratiquea Rome au lIleme siecle av.J, C., Rev. Hist. 
1886, str. 1 n. 
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zas jén 193 hlasů, poněvadž jen 70 setnin 1. třídy · mělo po hlase 
samostatném. kdežto setniny ll. - V. třídy prý měly dohromady jen 
100 hlasů To vysoudil Mommsen z (textově porušeného) místa 
Cic. de Tep. 2. 22, jež vztahuje · na dobu p o reformě. Cicero totiž 
vytknuv, že 18 setnin jezdců se 70 setninami první třídy (o tomto 

. čísle viz výše) a setninou fabrum tignariorum tvoří 89 setnin "quibus 
ex ClIlI centuriis - tot enim reliquae sunt - octo solae si 
accesserunt, confecta est vis populi universa". Poněvadž v počtu 
104 setnin jest jedna fabrum aerariorum, dvě hudebniků a jedna 
capite censorum, zbývá pro druhou až pátou třídu . dohromady sto 
setnin. Blíže prý jich rozvrhnouti nelze, ale z Cic. Phil. 2. 33. 82. 
prý plyne, že hlasování rozhodla už druhá třída. Své mínění o ome
zeném hlasovacím právu ll.-V. třídy odůvodňuje Mommsen ještě 
tím, . že prý "dáti méně majetným lepší hlasovací právo než ma
jetným, by nebylo demokratické, nýbrž hloupé .... " (IlI 278). Momm
senova konstrukce zakládá se na omylu. Je jisto, že Ciceronova 
zpráva týká se ústavy Serviovy (to dokazuje celkový počet setnin), 
a mylné je jen číslo z první třídy. Stejně ani uváděné místo Cic. 
Phil 2. 82 o volbě Dolabellově není možno vykládati tak, jak čin í 
Mommsen. Dobře se lproti němu obrátil K leb Sl) a ukázal na 
všechny slabé stránky jeho· výkladu, zejména na nemožnost, č i 
aspoň nepraktičnost a těžkou provednost hlasovacího z.působu, při 
němž by 280 setnin mělo jen 100 hlasů. Klebs také znova zdů
raznil, že Cicero v 2. knize de rep. mluví o Serviově zřízení, nil'" 
koliv o reformě jeho. 

B. G e r a t h e w oh 12) v exkursu dovozoval, že centurie a polo
tribue jsou totožné. Bylo prý 70 setnin pěších a 6 setnin jízdy. 
jednotlivé třídy hlasovaly v každé setnině pohromadě a tím staly se 
z nich jakési pododdíly setnin. -

Nic takového nelze dokázati, zvláště pak není správné, že bylo 
jen šest jízdních setnin. . 

J.Kappeyne van de Coppell0 3) uznává 18 jízdních setnin, 
klade reformu do r. 241 a uznává Ciceronovu zpráv.u za správnou 
proti Liviovi a Dionysiovi; pokud Se týká počtu hlasů, "tu soudí, že 
každá polotribue měla jeden hlas, který ale byl určován hlasováním 
každé třídy do té polotribue patřící zvlášť. Tak prý bylo celkem 
70 tributních centurií cl 350 třídních centurií. - To je zas smíšeni 
názoru Pantagathova a Niebuhrova, ale nesprávné. . 

W. Sol ta u (Jahrb. f. Philologie 151. 1895 str. 410) soudí, že 
na uv; m. se Cicero dotýká reformy. Bylo prý celkem 371 setnin, 

1) DLe Sti'm:mUln,g:szaM uud die AlbrstilmimungslO,rdnung d. rdormierten 
-servbnischen Vrerfas'SullJ,g, Zsch. dl. Sawgn'Y:stift. XII., 1892, str. 181 
až 244. 

2) ŮIiIe 'R1ei't'e!r und dire Ritterz1enturiein zur Z'elrt cIter romischen Re-
pooUJk, MntidlJo'v 1888. 

3) A.bha'ndlunge'n ZUim (rom( • . Sta:ats- ~nd PriJ"'atr.echt J. Betrach-
tungie:n uĎle:r di!e KlOiIl1itieln~ ~tuttgart 1885. 
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ale pro hlasování · jen 23 ~ (70 + 35 + 35 + 35 + 35 + 18 jezdců + 
2 v!ab~~m + 1 proletar). I .~ato kon~trukce trpí stejnou vadou, jako 
dnvějšt, a kr?~ě toho . am nehoYI počtu Ciceronovu, jak se ho 
~?ltau 90vol~.v~, poně~a.dž. dle Cicerona stačilo osm setnin druhé 
tndy, . aby ~aJ~~ttlo vě!stn,u Jezdcům spojeným s první třídou~ kdežto 
u ~?lta,ua j~ Jich potrebl 27. V ·článku Classis und Clases obměnU 
svuJ nazor jen nepatrně. 1) . 

. Pře~léd .... n~me-l! všech~a ~ínění v reformě, jež nesouhlasí s Panta-
gat~em, je zreJmo, ze v~chazejl vesměs .se stanoviska, že Ciceronova 
zpr~ya de r~p. 2. 22 je úplně správná a týká se jeho doby. To 
oboJ! x~ak J: P?,chybné. Stejně pak nelze schvalovati · redukce . 
hlasu

1 
JIZ se nekterl badatelé dopouštějí, nechtíce uznati počet Panta-

.gathuv pro hlasování. . . 
. Zbývá ještě otázka, jaký měla ta reforma účel. Řada badatelů 

~~Ieb~hr uv. m, ~erzog I 320. a t.) ji p,ovažuje za velmi polovičatou , 
JIZ pry n~,by! ?ta~y konserv,attvnt raz ustavy nijak změněn. Ale proti 
tomu stOJ.1 z~eJ~a sv~dectvl starověká, jež výslo~ně přičítají reformě 
demokrat~cky r~z (OlOn. H. 4. 21: fLsTa(3i(3Ar;UE'V siS TO Or;flOTlucfJ- · 
,[;EQOV a J.), a konečně souvisí to i s celkovým vývojem římské 
pstavy. , Staré zřízení Serviovo zakládalo 'se na falanze - .odtud 
1 ta~ov~~různ ... ~st yystroje,ní. ~ehybná falanx byla vystřídána pJ
h~bhv~jsJm zr:;ent~ ma~lpulntm, v němž nastalo větší vyrovnáni 
~y~bro.Je, větSl, vzaJemna rovnost ve službě branné, a to se pro
Jevilo I nutnosti nové úpravy hlasovacího práva. Reforma ovšem 
neby~a n~skrze, demok~atic,ká, jak to ostatně dobře vystihl Dion . 
H; uz ?vym vyrazem Sts TO Or;f1, OTl U wÚ:Q OV, poněvadž vliv 'majet
!lych sice omezovala , ale převahy jejich ne.uklidila docela. 2

) 

Dalším změnám už řfmská centuriJní ústava podrobena nebyla. 
(Sall.) de repu~l. ord:,2.~8. sice p~dává. zprávu, ?e mladší Gracchus 
~. 122 podal navrh,Jlm~ ·byla rusena jednak. centuria praerogativa1 

]e~~ak se mělo hlasovatI bez ohledu na třídy . Návrh však nebyl 
pnJat. . . . . . 

~ za. císařství potrva)~ organisace centurijni, avšak poněvadž 
~a.Tlbena pozb)"la k?m~~la · praktického' významu, zůs1ala z něho 
]edlO.é forma. Pnpommajl se nápisně setniny iuniorum a 'eniorum . 
tvořící dohromady ::corpora. <.CI~ yI. ·10.215, 10218 a J.)" V tribui 
Subu~ana vyskytovalo se ~ j~kesl corpus lulianum (CIL Vl. 198); 
a ta.ke corp?ra}oederata, v~llIkla patrně spojením jednotlivých korpor 
sentorum , IUntorum ~ Jultanského. V tribui Esquilinské bylo corpus . 
Augustale (CIL VL 10. 216 a 10.217). Jak svědčí název, múže corpus 

. 1) .Ref~rmy ~e též týkají pojednání: F. Schmidt, De mutatis centuriis 
Ser.vl~nts, dlSS. Glessen 1~90, J. Sanojca, De comitiorum centuriatorum mutata 
rattone, pro Lvov 1893. . 

2). ~ais (~t. c!'. II. 505)uv~dí vdobré .důvopy historické pro to, že reforem 
centurI]mho znzem bylo vlastne nekolik, postupně dle vnitřního státního vývoje. 

105 



I 

lulianum Augustale pOGházeti až z doby císařské, patrně tedy k do
savadním 10 setninám každé tribue přistupovaly ještě další; corpus 
lulianum mělo na pře 6 setnin (CIL VI 198). 

Význam měly potom za císařství centurie , jen jako díly tribuí 
při podělování obilím a penězi. V téže funkci připomínají se až do 
IV. stol. po Kr. (srv. Mommsen III. 276). 

§ 15. Neobčané'. 

Kdo nebyl občanem (civis), byl cizincem (peregrinus). Mezi 
občany a cizinci všeobecně právního poměru nebylo, ale mohl 
býti případ od pEípadu upraven s určitými cizinci, obcemi i jed
notlivci, s nimiž Rímané přicházeli ve styk. Podkladem jeho byla 
smlouva uzavřená "na věčné časy", ta způsobila vzájemný poměr.!) 
v Smlouva se uzavírala vždy mezi zástupci obce cizí a zástupci 
Ríma, jimiž byli vr~hní magistráti, později vždy se uplatňoval při 
tom senát a komitia. Taková smlouva slula fo ed u s; seznam jed
notlivců a obcí, s nimiž foedus bylo uzavřeno, nazývalo se for m u I a 
a mi co r u m.2) , 

Trvání smlouvy bylo určeno na věčné časy; při jednotlivcích 
tedy přecházela její platnost na potomky (Liv. 38. 38. 2). Výjimku 
činily smlouvy, jež republika římská uzavřela s králi a samovládci, 
poněvadž po nich nenastupovali vždy ,jejich potomci. S nimi -byla 
uzavírána jen smlouva na doživotP) a proto bylo ji potřebí s ná
stupcem obnoviti. Po zavedení principátu se na stanovisku římském 
nezměnilo nic, a smrt jedl]otlivých císařů nijak se nedotýkala 

, platnosti smluv uzavřených Rímany, poněvadž monar .:hie nebyla 
právně zavedena na místo republiky, nýbrž udržovala se formami 
staré ústavy. Bylo ovšem možno smlouvu zrušiti, byť i byla uza
vřena na věčné časy. 

Poslq,vé cizích obcí s Římem smlouvou spojených, kdykoliv 
přišli do Ríma, dostali od státu římského byt i zaopatření pro dobu 
·svého pobytu, jakož i čestná místa při všech slavnostech (Varro, 
L. l. 5. 155). 

Takový svobodný cizinec, jenž měl s Římany smlouvu přátelskou, 
slul původně hostis,4) kterýž výraz však označoval také tyto spo
jence i tenkrát, když smlouva byla s nimi zrušena a zahájeno ne-

1) Na př. hospitium publicum, amicitia; srv. Liv. 5. 28. 5; Diod. 14. 93. ' 
CJL P, 2. 588. 

2) Liv. 26. 24. 6; 32. 33. 7; 38. 9. tO. 
, 3) Proto také makedonský král Perseus prohlásil: foedus cum patre ic

tum nihilad ·se perHnere, Liv. -6~. 38. 2. 
"') Varro. L. I. 5. 3. tum ex verbo dicebant peregrinum, qui suis legibus 

uteretur. 
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přátelství; odtud pak jméno toto přešlo na nepřítele vůbec a ztratilo 
svúj původní význa.m. Cizincům, s nimiž byly uzavřeny smlouvy, 
se pak říkalo peregrinus, exter, externus, extraneus. Posléze uve
<iených názvů se užívalo zejména pro cizince mimoitalské. Latinové 
,by li původně sice také peregrini (Gal. 1. 79), ale obyčejně byli 
zvávni svým jménem vlasním; působila tu jistě příbuznost kmenová 
:S Rímany, jež Latinům poskytla mnoho výhod před ostatními 
,cizincj,1) , 

Nutno proto zvláště pojednati o postavení, jež zaujímali 

Latinové. 
Byla doba, kdy kmenově a jazykově příbuzné obyvatelstvo 

:střední Italie, Latinové, bylo vzájemně rovnoprávno a bylo často 
'i označováno společným jménem: nomen Latinum.2) Nomen Latinum 
-se však časem rozpadlo na několik drobných státečků (pop'uli) 
samostatných, jichž jádrem bylo nějaké významnější město, Rím, 
Praeneste, Alba a jiná města n0l!1inis Latini. Původně byly si tyto 
státečky rovny , a teprv když se Rím tak vzmohl nad jiné, vyHčila 
tradice i jeho počátky ve světle odpovídajícím více jeho pozdějšímu 
,mocenskému postavení. 

Už od nejstarších dob připomíná se spolek těchto latinských 
městských států, v jehož čele stála zprvu Alba Longa; avšak už 
,za doby královské uchvátil toto Rrvenství Řím. S) Ostatní Latinové 
se sice hleděli zbaviti nadvlády Ríma a tradice zaznamenává ně
kolik pokusů toho ke konci doby králov~ké i na začátku republiky,4) 
.ale marných; spolek ",ostatních měst 's Rímem byl stále obnovován 
.a s ním i prvenství Ríma ve spolku. i}) Smlouva tato byla vystavena 
na foru, kde ji viděl ještě Cicero. G) 

Spolek latinských měst na~ýval se pak také nomen Latinum 
( Fe 275) a tobsahoval vedle Ríma a Alby všechny samostatné 
<obce latinské, které dle pověsti byly založeny z Alby. To byly 
·obce starolatinské, populi", priscorum. Latinorum (Liv. 1. 32), na 
r ozdíl od obcí až později Rímany založených. ' Spolek celý se na
zýval icommune Latium, rr;o 'Xowov uj'JV Aarr;ivwv. 7) PopuJi Latini 
( Liv. I. 45. 2) značí jednotlivé samostatné obce, z nichž se spolek 
:skládal. 

1) Mommsen, III. 590 nn. tlaron, Peregrinenrecht u. ius gentium. Lipsko 1892. 
~ ) Nomen značí kmen vůbec, kdežto "populus" je narod se státní samo- ' 

'statností~ proto často proti sobě nomen Latinum a populus Romanus, CIL 
X. 797 a j. ' 

:3 ) Cincius u Fe 270, lze srovnati i líčení Liviovo a Dionysiovo. 
4) Liv, 2. 14. 5; Dion H. 5. 39; í'. 5. 
;;) Tak i v smlouvč, jíž uzavřel konsul Sp. Cassius, dle tradice r. 493 

tLiv. 2. 33. 4; Dion. H. 6. 95. 
G) Pro Balbo 23. 53: Liv. 2. 33. 9; Dion. H. 6. 95 u vádí z ní leccos, avšak 

:sotva přímo. Srv. Pais, St. crit. II. 233 nn , 
í) Dion . H. 4. 45; 5.61; 8. 15. Fe 276. 
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Právní postavení r Latinů k Římu slulo, ius Latii, ne?o v Latinitas 
(Cic. pd. Att. 14. 12. 1. Suet. Aug .. 47: a J.), ~ ~obě clsarské I?a~ 
velmi často Latium. Lati·n sám obyčejně nazyvan homo nommlS· 
Latini zřídka Latinus ("civis ex Latio" u SalI. lug. 69 je nepřesný) . . 
Obce' latinské zvali Římané municipia neb coloniae. Jména colonia 
se užívalo u těch, které byly založeny až později usnesením spol
kovým neb římským. 

Spolek latinský pořádal každ~ročně . sl~vnost k poctě Jova 
Latiaris zvanou Latiar neb ferlae Lattnae. Slavnost byla 
prastará, jak možn.o souditi už z. pov~sti, která přičítala její zřízení 
Faunovi a Aeneovt (schol. Bob. In ClC. p. Platc. § 23 ed. Stangl). 
Jistě tedy slavena byla v dobách, .k~y v čele .. ~polku brla ~!?a: 
avšak to nebránilo římským annahstum, aby ]e]1 zavedem nel?ncth 
jednomu z obou. T~rquiniů . l), Za 90by ~ist~rické ,ovšem_ ,,/!v~v(Jt 
vnEQ náv'H.tYv uat. '7;'YjV 'ÝJYEfWVWV 7;WV t.EQWV EXOVOl PÚ)!lal?: Oton. 
H. 4. 49) a římští magistráti rozdělovali rraso 09ětních zVlrat spo-
jencům. . ' . . 

. Přijíti na slavnost bylo znakem příslušnosti k spolku. Slavnost 
však potrvala,i kdy~ spolek byl zrušen. 

. Svrchovanost ŘIma v latinském spolku se projevila zřejmě 
. i Úm ' . že za Servia Tůllia byl na římském Aventinu vystavěn 
chrá~ ' Dian~n společným nákladem Latinů (Varro L. 1. 5. 43). 

. Samostatnost spolkových obcí nebyla celkem omezena; zúžena 
byla jen po té stránce, pokud toho vyžadoval spolkový . účel, na 
př. společná obrana proti společnému nep'říteli, k, ní"ž ?yl~ obce 
povinny určitým kontingentelJ1. Ovšem vza]emné valecne za pletky 
nebyly vyloučeny, ale po dobu ~atiaru se mus'i1~ zacho.v~ti příměřP) 
Také přirozen"ě i smlouvy mezt s~b?u mohly Jed~o!hve obce u~a
vírat, na př. Rímané měli zvláštm, umluvu, s Lavtntem, . s GablJ. 3

) 

Na takových jednotlivých smlouvach §počlvalo commerctum . a . co: 
nubium jednotlivých latinských obcí ~ ~ím.any. Prameny anna}lshcke 
tvrdí- že latinské ' obce nesměly válčlÍl samy o sobě se statl' ne
latin~kými ;4) poněvadž Říman'é smlouvu ~ Kart,hage~. uzavřeli, za 
sebe i za své spojence (Polyb. 3. 22)., zda se tlm ~yh prokáza,no, 
že v pozdějším vývoji nesměly spolkové obce am samostatnych 
smluv s cizími státy uzavírati. . . 

Základem ' spolkové organisace byla hromada spolková, con-
.'cilium,5) jež se scházela na úpa,ti hor~. Albské ~ pr~me~e Feren",~ 
tiny. Snad se tato hromada schazela pn. slavnostI. la~tnske .. <? dalsl 
organisaci spolkové není nic známo, a?t kdo bylI z~stuPCI, Jednot
livých obcí. V čele spolku byli snad puvodně. luálove albštl, porom 

1) Dion. H. 6. 95; 4.40. de vir. ill. 8.2; schol. Bob. 1. 1. 
2) Macr. Sat. 1. 16. 16; Dion;, H. 4. 49. . . . 
3) Liv. 1. 1 .. 1. Dion. H. 4. 58; Hor. ep. 2 .. 1. 25. 
4) Liv. 2. 30. 8; Dion. H. 8. 15; 9. 60 a J. . 
5) Fe 276; Dion. H. 5. 50. 
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římští; . později připomínají se dva latinští praetore"s (Liv. 8. 3. 9; 
Dion. H. 3. 34; 5.61); lze však pochybovati, že Rímané nechali 
vrchní správu nějakým neřímským úředníkům, když sami měli 
spolek v moci. Jest možno se domnívati, že připomenutí praetores 
spolku jsou z doby odboje protiřímského. • . 

Byla snad i nějaká spolková rada, aspoň připomíná se deset 
principes Latinorum", kteří asi byli jejími zástup~i (Liv. 8. 3.8). 

j'aký byl její okruh působnosti, nelze určiti; připomenutá jednou 
(Uv: 1. 51. 9) R,ravomoc soudní není nijak zajištěna. 

Poměr k Rímu pokládá se za rovné spojenectví (Liv. 8. 4~ 2), 
avšak ve skutečnosti tu bylo jen zastřené poddanství, jak i otevřeně 
tu i tam Římané přiznali (Liv. 1. 52. 4; Polyb. 3. 22; Dion. H. 3. 54). 
Magistráti římští uklága1i Latinům na základě smlouvy přiváděti 
vojsko, jemuž veleli Rímané.1) " 

Kořist válečná dělila se ca rovné dva díly; v době, kdy Rímané 
i Latinové měli ještě spolek s Herniky, děleno bylo na tři díly. 2) 

Nelze dnes sledovati v přesném postupu, jak se původní foedus 
aeql1um změnilo v nadvládu římskou, jistě však došlo k tomuto 
stavu, věcí velmi záhy. . 

Spolek byl rozpuštěn r. 338 -po válce latinské. Zrušeno bylo 
právo latinský ~h obcí uzavírati vzájemně mezi sebou smlouvY 
a každá obec byla od té doby v individuálním poměru k Rímu. 
Na místo organisace spolkové nastoupila organisace římská. Ně
kterým obcím dána byla civitas sine suffragio. Na skutečném .. po·' 
s.tavení Latinů se tím nezměnilo skorem nic, jen forma byla Jtná: 
místo fiktivního foedus aequum nastoupila i právní forma odpD
vídající skutečným poměrům. I v tomto novém postavení měli 
Latinové značné výhody proti jiným obyvatelům pokořeným. Kruh 
j,ejich se stále šířil zak!ádáním latinských kolonií, které ovšem po 
zrušení spolku zaváděl Rím sám, a látinisováním obcí jiného jazyka.i!) 
Zlatinisovaným ·obcím dáváno bylo právo latinské, za císařství 
stávalo se to i obcím v provinciích.4) 

Jak už připomenuto, byly celkem dvě kategorie latinských: 
měst: a) prisci Latini a starolatinské 'kolonie, které měly právo 
lepší, b) města, jimž se dostalo latinity později, a kolonie latinské 
až Římany založené. Tato druhá skupina měla horší právo, t. zv. 
ariminské, čili právo 12 kolonií, t. j. Ariminia, založeného r. 268 
a II kolonií téhož práva, vzniklých od r. 26:3 až do války spo
jenecké (Cic. p. Caec. 35. 102), jež uděleno také městům v pro
vinciích. 

,Skupina priscorum Latinorum zmizeia . po válce spojenecké. 
pOllěvadž všem se d~stalo římského práva občanského, byť i růz-

1) Liv. 1. 26.1; 52.5; 6,10.6; 7. 12.7 a j. pak 3. 4. 10; 8.6.14; Dion. 9. 5. 
.2) L.iv. 2. 41 . . 1 ; Dion. H. 6. ~5; Plin. NH 34:. 20. . 
.a) Fer~ntinum .Liv. 34. 42.5 . . 

4) Plin. NH; 3. 135. 
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ného stupně. Latinské právo konce republiky ~ principá!~ ~ylo 
tedy vesměs horší kategorie a udržovalo se zejmena, v provl~cll,ch.;' 
jsouc i nadále udíleno (Suet. Aug. 47). Odtud zmmky pravmku 
doby císařské o Latini coloniarii.l) 

Právo latinské mohl míti jen obyvatel určitého města neb ko
lonie latinské, bez vztahu k němu bylo vlastně nemožno. V tom 
změnu učinila až lex lunia Norbana z r. 19 po Kr. (lust. lnst. 1. 
5. 3), jež dala latinitu o s ob ně propuštěncům , jejichž manumisse 
nevyhovovaly zákonné formě. . 

To byli t. zv. Latini luniani,2) 

Postavení Latinůa jejich výhody. 
A) Římané nevyvodili všech důsledků ze syé su~erenity .nad 

Latiem . a . nerozšlři1i nad ním své moci zákonodarné uplně, nybrž 
ponechali - zejména v oboru soukromého práva ' ~ stará. zřízení 
domácí. Nesmí se ovšem zapominati, že nebylo aSI valnych od
chylek ve zvycJ,ch ~<j>ukro~ .. ~právnýc~ .Tezi Latiny vůbec, a tedy 
domácí jejich znzem se n~l1slla tak pnlts (srv. ~aulus Se nt. 4: 9. 3). 
Tato shoda způsobila, že Ríniané čl Latinové mělI com m e r c tU m.

3
) 

Proto: 
1. Mezi Římanem a Latinem byla možna adopce i arrogace. 

. (Liv. 41. 8.) 
2. Latin mohl nabýti nemovitostí na území římském, Říman 

na území latinském, a státi se tam municeps. 
.. 3. Pro zadlužení (nexum) a splacení dluhu platí vzájemnost 

ustanovení občan~kého práva (Cic. p. Caec, 35. 10 '~.) . . 
4. Latinové mohli si právoplatně s Římany odkazy činiti a je 

přijímati (Cic. ib.) 
5. I po ustanovení praetQ.r~, q~i inter ci~e? et p.eregrinos ~us 

dicit, patřily spory Latinů a Rlmanu neb Latmu mezt sebou pred 
m ě s t s k é h o praetora. 

Vzájemné commercium mezi Latiny bylo r. 338 sice zrušeno 
(Liv. 8. 13. a 14), ale později pravděpodobně obnoveno. 

Některá ustanovení a zákony soukromého práva, vydaná 
občanům římským, se však nevztahovala na Latiny, tak zákon 
proti lichvě a přepychu (Liv. 35. 7. 2; Macr. Sat. 3. 17. 6). 

B) Co nu b i u m všeobecně asi Latin?m dáno ne~ylo. Připo-
mínají se sice sňatky řimsko-latinské začatkem republtky,4) a pak 

1) Gaí. 1.22. a 28 79; 3.5 ; Ulp. 19. 4. 
2) GaL 1. 22. 29; Tac. Ann. 13. 27 a j. 
3} Dokladu všeobecného není; poněvadž vš~~ dl~ Ulp. 019. 4. j~ : měli La

tini coloniarii a luniani, je zřejmo, že nemohlo chybetl amLatmum lepšlho práva. 
4) Liv. 1. 26.2; Strab. 5. 3. 4; Dion. H. 6. 1. 
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máme výslovnou zmínku Liviovu (8. 14. 10) o odnětí conilbia 
po zrušení spolku. To by sice neodporovalo domněnce o všeobec
nosti c'onubia u Latinů, ale hledí-li se k tomu, že i vlastním ob
ča~ům !íms.~tm .- pl:bej.ům byl.o oconubium dlouho upjráno, bude 
aSI spravně]sl mměm, ze t u Latmu bylo conubium s Rímany vá
záno na individuální smlouvu. V nejstarších dobách se nad to 
týkalo asi jen patriciů. 

C) lus pr o v o c-a t io n i s Latinové neměli a tím lišili se hlavně 
od občanů římských; magistrát římský mohl kteréhokoliv Latina 
k smrti odsouzeného beze všeho dáti popraviti (Sall. lug. 69). 
L. Drusus navrhoval, aby se Latinům udělilo právo provokace 
(Plut. C. Gracchus 9), avšak brzo potom stali se Latinové občany 
římskými. . 

D) ~a jistých okolností mohl Latin dosíci římského práva 
občanskeho ne o mez e n é h o, aniž mu · bylo zvláště uděleno jak 
tomu musilo býti u peregrinů. ' 

I. Latin} jenž se usadil v Říniť, stal se eo ipso římským 
občanem, a za takového byl při censu počítán (Liv. 42. 10. 3). 
Nebylo k ~omu potřebí nijakého dalšího je~nání, než jen přihlášky 
~ censu (LIV. 39. 3.5; 41. 8.6; 41. 9. 9). Ovsem, výhoda tato p,latila 
Jen pro prisci Latini. Poněvadž však zařízení toto vedlo k vylid
ňování měst latinských a přeplňování Říma (Liv. 41. 8. 6.), bylo 
~~sem stanoveno ?~ezení, že Latin může přestěhováním nabýti 
nmského . občanstvl Jen tehdy, zanechal-li doma syna občana (Liv . 
4l. 8. 9) . ..,Poněvadž Latinové tento předpis všelijak obcházeli, byli 
r. ! 77 z Ríma vypovězeni všichni Latinové po r. ] 89 přistěhovalí 
(Llv. 41. 9. 9). Opatření toto bylo považováno za násilné, proto~ 
C. Gracchus pojal plán uděliti všem Latinům civitu (App. 1. 23)~ 
avšak návrh ten neprošel. 
.' Získáni . civity přestěhováním bylo zrušeno zákonem Licinia 
Crassa a Mucia Scaevoly r. 95. 1) . 

2. Římského občanství přesídlením do Říma nabyli Latinové, 
kte~í v domácí své obci zastávali některý z nejvyšších úřadů nebo· 
byl~.v ni čl.eny mfs~~íh~ .s~nátu. ~ato výhrada vplatila asi pro Latiny 
horslho prava ;2) pnpomma, se SIce pop rve az v lex Acilia de re
petundis z r. 123, ale je jistě mnohem starší a potrvala tak dlouho, 
ja..,ko.latinita sé!,ma. Později - jak se zdá - se ani nevymáhalo. 
presldlení do Ríma. 3) 

3. Za posledního století republiky a v době císařské bylo La
tinovi možno i jinak nabýti občanstvÍ. Uvedená už lex Acilia de·· 
repetundis z r. 123 určovala také, že civity nabývá ten neobčan,. 

1) Asc. in Cic_ Corn. ed. Stangl p. 54; schol. ed. Stangl p. 1 '2. Cic. de oft. 
3. ll. 47. Dle Asconia přivodilo zrušení toto válku spojeneckou. . 

2) Asc. in Pis. ed. Stangl p. 12. 
3) Srv. Mommsen III. 641. 
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jenž vystoupil v při jako žalobce a vyhrál." ~atín, jenž ta.kt~ zis~ané 
římské občanství odřnítl, dostal z něho aspon 1US provocahoms. Zakon 
Serviliúv 'z r. 111 př. Kr. omezil ustanovení zákona Aciliova ' jen na 
latiny (Cic. p. Balbo 24. 54). , . 

E) Latinoyé mohli se účastniti hromad lidu !ímsk~ho kde~o1iv 
konaných; v Rímě byla pro to pro · ně losem urcena Jedna tnbus 
(Ltv. 25. 3. 16; App. 1. 23) a tedy patrně byli o:nezeni jen na ko
mitia tributní. Výsada tato platila všem Latinum veskrze, jak lze 
$ouditi z toho, že C. Gracchus zamýšlel uděliti toto právo všem 
Italikúm, jakmile by se Latinové stali římskými občany (~pp. 1. 
23). Praktické ceny ani významu to nemělo. Je možno, . ze byla 
tato výsada dána, až ·když počet kolonií latinského práva. stoupl; 
bylo jím umožněno většímu množství římských osadníkú čmně se · 
kolonie účastniti. 1) 

Ostatní cizinci. 
Postavení ostatních peregrinu k říši římské bylo rúzné. Celkem 

lze rozeznávati dvě hl~vnf skupiny: A) autonomní a B) neautonomní 
cizince. 

'Aj Cizojazyčným obcím, jež se dostaly v odvislé vojenské 
spojenectví s Římem, bývala ponechána do jisté míry autonomie. 
Nejstarší, s nimi.ž bylo takto naloženo, byli Hernikové, kteří ostatně 
byli brzo polatinisováni, potom řecká Neapolis r. 326, pak Samnité 
r. 290. Koncem třetího století pak se dostala do takovl5hoto po
stavení celá ltalíe střední a jižní; města přímořská přispívala 
~oďstvem, ostatní vojskem pozemním Časem i jednotlivé obce mimo
italské dostávaly se do . téhož postavení. 

Jejich spojenectví s Římem spočívalo ovšem na jejich poddanství, 
proto nejsou obce tyto seznamenávány ve formula" a~icoru~!" nýv~~~ 
ve formula s o c i o rum (Liv. 43. 6. 10). Poněvad~ ttto "SOCH pnslt 
do svého postaveni d e di t i o n e, tím že se vzdali, byla jim 
smlouva diktována. Jméno socii vztahovalo se hlavně k jejich po
stavení vojenskému, jinak označováni bývali i jinými jmény, blíie 
vymezujícími jejic.h postavení: Názvosloví starověké n.ení sice přes?é/ 
ale je přece možno rozeznati celkem zas dvě skupmy "peregnnu 
.autonomních" : 

1. foederati, civitates foederatae, k nim nepatřili všicnni, kdož 
vůbec s Římany uzavřeli foedus, nýbrž jen ti, kteří je uzavřeli na 
základě deditionis a měli · tak svou samostatnost smluvně vytčenu 
(vždy ovšem omezenu) a zaručenu. Latinské obce sice k nim patřily, 
avšak z duvodu vytčených se stavěly mimo ně a nad ně. 

Obce . a panovníci, kteří · uzavřeli s Římany smlouvu dobro
volně, nebyli tedy zváni foederati, nýbrž jen a mi ci e t s o c i i~ ř~ecky 

1) Herzog 1. 1008. 
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lvanovoot. V~eo.becný ná~ev pro obce, které se spravovaly samo
statně, byl ".C! Vl t a t e s II ber a e"-, a poněvadž k nim ovšem patřily 
~šechny ·"clvttates foederatae", vyskytal se často výraz "civitates 
lJberae et foederatae". . 

2. Jiné obce neměly s Římany foedus, nýbrž jejich postavení 
bylo upraveno ,~enatus consult~m ",neb zákonem, a tedy v důsled
CJch t?ho! že vza]emné postavem s Rímem nespočívalo na s m I o u v ě 
(byť 1 dl~t.ov~~.é), ný?r~ ~a nařízeni i formálně jednostranném, 
mohla. bytt JejIch ~nvllegl~ kdykoliv odvo.lána. To byly civi
~te-s ~.lber~e,,,,~aneb ll~e[ae ' sine (oedere~ neb lmmun~~ ~c liberae.1) 

ast~JI, temel o~y~eJne však vyrazu hberae bylo uZlvano jen pro 
skupmu prvni, Clvltates liberae a foederatae; nutno tak souditi 
z toho, že řeck~ .obce, o nich~ ,:íme. určitě: že měly s Řfmany 
fo;dus, po d~dICl, byly oznacovany Jen nazvem liberae řecky 
av'CovoflOt (Plm. N. H. 4.24. CIL X 1601). ' 

Ješt,ě častěji .. než fo.ederati ~ liberi sluli tito peregrinové se 
~amo~pr~:,ou SOC11 popuh. Romam, (avflflaxot). Ačkoliv - jak uf 
castěJl 'pnpo~enu!o - ~",atmov.~ také vlastně k nim patřili, přec bývali 
stavěm a uvaděm ~vlasť: SOCI1 ac nomen Latinum, kteréžto spojení 
vys~y!ovalo. ~e přIrozeně i v rozmanitých obměnách: homines 
nommlS Latml et socH ltalici, socii nominis Latini,2) 

Postavení těchto "spojenců" národa římského bylo vždy vy
~če~o. a 'pr~va i;jich vymezena ve smlouvě neb zákoně. Proto tolik 
mdlvldualmch uchylek. 

. \řir~zeně jim byla zapovězena veškera politika zahraniční 
a .Ja~ekohv ,smlouvá~í. s i.inými st~ty. 3) Jejich samostatnost se jevila 
zeJmena pravem razIti mmce a tlm, ze do jejich vnitřních věcí se 
nesn:ěl v~ěšo~ati římský magistrát. Správu a -soudnictví si tedy 
opatrovalI saml. 4

) 

J~~ tak~ n~značut~ někdy užívané pojmenování jich immunes, 
~~platl.h dam n~rodu n.mské!llu~ nýbrž ponechávali si sami výtěžek 
]epch. I, ~eJ. Ovsem ?ylt povmnt (krome povinnosti vojenské) pro
davatI Rlmu ~aturalte a. s!arati se o ubytování úředníkú i vojska. 5) 

. , B) ,Slz~pmu peregnnu, ?esamos~.rávn~ch tvořily ~y obce .neb 
ta yzeml Rlmany podrobena, Jež nepatnla am do kategone sociorum 
ant nedostala civity neb latinity. Přechodně, kratší či delší dobu' 
byly v posta~.en~ nesamosp:ávných peregrinú obce, jež se Řím~ 
vzdaly, ale JIchz, postavem nebylo ještě upraveno tak či onak. 
Trvale se ta kovy poměr vyskytl poprvé při podmanění Sicilie 
r. 24 ~ a pak vúbec při pro v in c i í ch, v nichž pak časem některým 
městum určován a postavení jiná. 

1) C,ic. Verl". 3.6.13; Lív. 39. 37.13; App. 1.102. 
2) Ll.V. 29.24. 14; 35.7.5; 41. 8., Cic. rep. 3. 29. 41; Sal!. lug 40 2 
3) LlV. 38.8.10., Dig.49. 15.7.1. . . .. 
4) P~l. 6. 14. 8; Strab. 4.15; CIG. 222~. 2737. 
5) C~c. vVerr. 4. ~. 21. a 67. 150; CIL 12 204. a j. Výjimkou však byly 

poplatny 1 nekteré z techto obcí. Srv. Mommsen III. 682 'nn. 
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Smlo~va o dedici, jíž vešker~ práva poraženého přeš\ana 
~ítěze, nebyla a ~emohla tedy _ b-ýti ustan.ovením, , upravvující~ ~o
stavení ' poražených, nýbrž poměry byly urovqany a: ., ~ěja~ym 
aktem se strany římské (SC, zákonem, smlouvou). Kdyz vsak I po 
t,éto úpra vě poměrů zůstane ~en přech??~í st.a~. trvalým, p~k , těm, 
kdo se vzdali, zi)stane stále Jméno de,chh ;a Jejich potomkum .,Oe: 
diticíi (GaL 1. 14.). Jejích stav poddanský. ~e :o~n:~~~val, výraz~rp: 
in dicione esse (Li v.;. 1. 38.2; 26.33.12 aJ.), take , ~l~IO , ~.C potev~t~; 
neb jen potestas.1) Recky vnrptOot, ač tent'? v,yraz m:a.) vyzn)am SI~Sl. 

, , Dediticii hyli poplatni, proto sluli ,stipenqiarii, .pop~li ',~omani 
(vno,,;eA,EtS, Cic. p. Balbo· 9. 2.4; App .•. 102.) J~n. velmi vy],lmečně I 

byly některé obce poddanské nepoplatny (App. H1Sp. 44)~ " ':' ~ 
Poněvadž však starověk neměl· tu přesného a, určitě vymeze

ného názvosloví, bylo časté kolí~ání ve výraze~h, .~~kže i pro 
dediticio vyskytá se v našich pramenech označem SOCll.) , . . 
, Ale i ob:e nesamosprávné a Římanům poddané přec měly s~~ 
'magistráty a dokonce . i své soudnictví ; proto bylo m~žno m,luvltt 
o libertas SicHanů (Uv. 25. 28. 3). Tím výrazem o~sem m~ně~a 
byla 017fLouQaúa, nikoli~ fA,cv{}cQía, ráz městské spravy a mkoltv 
stá-tnL postavení. . 

P~měr obcí, jež se vzdaly, býval upravován pravidelně ' římským, 
místodržícím, pověřeným úkolem zřídit,i provincii; jeho ustanovem 
p'ak schvalováno bývalo senatusconsultem. 

Peregrinové všech uve::lených kategorií byli v pr~vním 'p0I"?ěr~ 
s Římem . Mohli na půdě římského státu kupovah a , prodavah 
a měli také právo žaloby. Poněvadž ovšem ani ' soukromé římské 
právo, ani římský civilní process pro ně neplatil, bylo 'pro ně roz
hodováno dle zásad iuris gentium (Dig.". 1 .. 9), a len ~e zc~~a 
zvláštních případech, kde asi všeobecné zasady tohoto pr~va ptl
rozeného nestačily, užito ustanovení práva římsk~ho (Gal. 4. 37 ; 
Cic. de off. 1. 12. 37). 

'. Žaloba byla podána u magistráta římského, jenž její r.~zs~uzeni 
~věřil r~kuperatorům, zří le~~m ' za .souhlasu stra~. P~zdějl. ~]al se 
této iunsdikce praetor, qUl mter Clves et peregnnos lUS dlClt. 
, Jesiliže dleli ~eregrinov,é v Řím~, jist~ podléhali bel omez~ni 
iurisdikci policejm i trestm. ConublUm Jl.m, byl~. ud~lován~ .Jen 
zřídka (Liv. 31. 31. 1 I ; 38. 36. 5). Někdy dano ]lm 1 hosplhum 
pubHcum, jímž oni i potomci jejich se stali ami~i národa římského. 3) 
Právně se tím ovšem jejich postavení nezměmlo. 

I poplatnické postavení těch civitates stipendiariae bylo velmi 
různé. Až na nepatrné výjimky platily všechny daň pozemkovou. 

1) Cic. 1. agr. 2. 27. 74. Liv. L8. uv. místa. 
2) Liv. 24.37.6; 25. 40.4; Cic. 410. Suet. Aug.44. 
3) CIL I. 22. 589; Liv. 30. 13. 8. a j. 
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" Celkem vláda římská pro některé znamenala úlev.u, zejmena 
vymanily-li se jí , z panství sa~ovlá<;lců, poněvadž pravidelně -
zvláště v provinciích - se do vnitřních jejich věcí římští magis
,tráti- nepletli (Jos. Fl. 'AQX. 'Jovo.) 6. 2. 4). I Dokonce i rozmanité 
výsady (benefici a) jim byly z Ríma udělovány ještě nad obor 
vlJitřní, jim. samým ponechávané správy (Liv. 37. 32. 14). Formálně 
.ovšem podléhaly ve všem místodržiteli, jenž mohl do jejich správy 
'kdy,koliv a kamkoliv zasáhnouti, jenž schvaloval řádné i mimořádné 
jejich rozpočty? dozíral . 'na fin,anční hospodářstVÍ, shromažďování 
lidU, volby úřednické i do rady'!) Ale jak už podotčeno, vykonávali 
místodržící tyto sVé povinnosti ' nepříliš důrazně a proto skutečné 
liosfa.vení obcí nebylo zlé. 
.. '-,: " K službě vojenské byli tito peregririové nesamosprávní bráni 
až 9d dob Augustových. . 
. I,. Zákon Aeliův Sentiův z r. 4 po Kr . určoval, že otrok, jenž se nedo
;pustil zločinu, než byl propuštěn na svobodu, nedostane se po propuštění 
mezi občany, nýbrž je d e d i ti cio rum n ume r o (GaL 1. 13 aj .). 

2. Často děje Se zmínka o op pi d a a t t r i b u ta (Plin. NH 3. 37; 3. 
(134), ~ebo opp. co n t.r i, b u·t a, néb co nt ri b u t i (Caes, b. c. 1. t O; lex col 
Genet. 103; Plin. ib. 3. 18. a j.) To byly asi malé obce nesamostatné a při
dělené k větším obcím latinského práva (Plin. 3. 20. 138), neb vůbec k obcím 
.autonomním (CIL P 2, 584). 

Území peregrinů, kteří nebyli v žádněm z uvedených poměrů k Římanům, 
~yl<? I ager hosticus. 2

) 

, Milhaud, De ľapplication de la loi péregrine a Rome, Paris 1893 . 
. Montier, Condition de péregrins, Paris 1892. 
, .Boeresco, Etude sur la condition des étrangers &, Paris 1899. 

III. Magistratura ... 

.§ 16. Království. 
, Nejstarsí římské zřízení bylo královstvL O tom svědčí dosta

tečně nejen historická tradice, nýbrž i některé přežitky, jež z něho 
zachovala ,i doba republikánská (na př. interrex, rex sacrorum). 

Jméno rex samo . značí správce, vládce, a jak svědčí ony 
.n~zvy dochované až do republikánské doby, bylo technickým ter
minem pro římské krále. Zdá se, že i nápisně je zachováno, aspoň 

:,pravidelně bývá -RECEl na t. zv. lapis niger římského fora vyklá-
dáno za dativ sg. slova rex. v 

Historická tradic~ římská dokazuie, že v Rímě nebylo království 
'dědičného, nýbrž vol e b n í a proto poslední tři králové, kteří ne
dosedli na trůn volbou, byli považováni za usurpátory. 

1) Plio. ep. 10. 23. 70 a j.; Cic. Att. 6. 2. 5; Verr.2. 53. 13 t, Dio Chrysost. 
or. 48 Dind. p. 138. . 

2) Henze, De dvitatibus liberis, quae fuerunt in provinciis Romanis. 
:Berlin 189~. 

Ruggiero, L' Arbitrato pubblico; .. presso i Romani. Rím 18\:13. 
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Ovšem, řada králů od Numy do Anca Marcia, kteří byli 
dosazeni volbou, je příliš krátká, a mimo to zabíhá do 90b histo-· 
ricky velmi nejasných, takže není vyloučeno, že i v Rímě bylo 
před královstvím volebním království dědičné, a že tedy vývoj 
vnějšího zřízení římského prošel podobnými stupni, jako jinde. 

Proti volebnímu královstvf se vyslovil též Mommsen (IP. 7) ,. 
jenž v této tradici viděl ohlasy pozůějšího' republikánského zřízení ; 
v ustanovování diktátora a krále-obětníi<:a v době republiky spatřova l 
obdobu prvotních zVY'ků, kdy král sám určoval s vého nástupce. 

Nejnovější bádání historické o královské době římské pak 
popírá více méně veškeru ťradici annaIistickou o těchto dobách . 
Ačkoliv není sporu o tom, že na utváření této tradice působily 
mnohé vlivy vnějšÍ, a že umělým zasažením byla mnohde p~vodn Í' 
pravda porušena, přece nelze dobře jí tak apriorně odmítati. Rímský 
duch byl, zejména pokud se forem týče, značně konservativní~ 
a dosti mnoho zřízení ústavy královské přešlo i do zřízení repu
blikánského. jen nutno z trad·ice opatrně vybírati. 

Proto bude tu podán přehled ústavy královské, jak se zdá, 
že asi vypadala. 

Volba krále. 
Po smrti králově nastalo interregnum, mezivládí, kdy vrchnf. 

správa přešla na senát, patres, který ustanovil vládu zatímní a vy'
konal přípravy k nové volbě. i) I auspicia královská přešla po tu 
dobu na senát (Cic. de leg. 3. 9). Senát u:rčil ze sebe losem 
zatímní vladaře (interreges), z nichž každý spravoval obec po pět 
dní a pak ustoupil jinému. To dálo se tak dlouho, dokud nezvolen 
nový král. První interrex volby provésti nesměl, prameny neuvádějí·· 
důvodu, ale zdá se býti správ na domněnka Herzogova (I 54 p), že 
se tím mělo předejíti ukvapenosti při volbě. Interregové měli právo 
vykonávati všechny funkce královy, pokud ovšem byly slučitelny 
s pětidenní lhůtou. Poslední interrex tedy řídii volbu nového krále. 
Vhodnou osobu k tomu vyhledal senát, hledě zajisté k vlastnostem 
uchazečovým a jeho způsobilosti k úřadu kněžskému a vojenskému. 
Patricijství bylo samozřejmou podmínkou (Plut Numa 3). Když 
byl kandidát nalezen, svolal interrex kurie do sněmu, aby odhlaso
valy, zda ho přijímají či nic. Tato působnost, celkem svrchovaně · 
omezená, nemusí býti kurijním komitiím upírána, poněvadž je zcela, 
jen formální. jistě se nikdy nestalo, aby kurie zamítly návrh senátu .. 

Po volbě následovalo' slavnostní prohlášení jejfho výsledku 
a nástup vlády, jak to líčí Livius (1. 18) a Plutarch (N urna 7} 
u Numy. Nově zvolený panovník vykonav auspicia, vyžádal si 
schválení bohů a pak celý obřad dovršily ještě dva úkony: aucto
ritas patrum a schválení kurijního zákona de imperio. Auctoritas, · 

1) Cic. ep. 2.12. 23; Liv. 1, 17; 4.7.7; Dion. H. 2.57. 
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p~trum sp.~čív~la, v tom, že ~enát prozkoumal a schválil volební 
vyrok kU~11 (zej?1~~a po té stra~ce, není-li v něm formálních chyb). ' 
Pot?m krel-I, defl~ltr~ně zvoleny a, potvr~ený svolal k první schůzi 
kur.le a nav~hl SI. zakon" o vrchm mOCI vojenské a soudní (Iex 
~unata de l~pe~IO). Az byi, tento zákon odhlasován, ods~oupil 
mterrex a kral ujal se nezkraceně své úřední moci. . 

Moc královská. 
Král byl vl~dařem ~b~olutním, ovšem v mezích svého imperia. 

J:~o ~o~ byla j e ~ n o·.t n?, neděl:~á: on nerozhodoval v jednom 
pnpade )a~o ~rchlll vOjevudce, v jmem jako nejvyšší soudce nebo 
.~nez, ny~rz vzdy ze své moci krá lov s k é. Co vše spadalo do 
~eho m?CI, t.n0~no us~ud~ti porovnáním s prvotní mocí konsulskou, 
odmyshme-lt s~ .od ~! vsechna omezení kollegialitou, annuitou a j. 
Král nes~ěl byÍI volan k zodpovědnosti (stopy toho jeví se ještě 
z~ repubhky v, tom, že rex sacrorum nesměl býti popraven) a jeho 
vyroky, byly . za~azné."VV důležitějších věcech vcházel ovšem v radu 
s e , senatem, jenz !ll vsak vystupoval jako poradní sbor, consi1ium 
kralovo, bez mOCI a práva zasažení initiativního. 

Moc královská týkala se 

v aj spr á v y. Král byl vrchním vojenským velitelem svolával 
muzstvo, Jmenoval podřízené ve1itele, uzavíral mír. Válku ~yhlašoval 
za souhlasu ' senátu. Za míru a doma zasahoval král všude tam 
kde ~O~? ~yžadoval zájem státu, jehož on byl představitelem. Všud~ 
měl lnIt~atlvu. jemu .patřila i správa státního pokladu (Zon. 7. 13) 
:a ?beclllch p~z~mku (ager publicus), on rozděloval dobytá území, 
?artzov~l" ve~eJne stavby a pečoval o jejich provádění. Že přispěti 
cmno~ uc~~tt na ob.;cních s.tavbách bylo původně povinností občanů, 
bylo uz vyse podotceno, (C!c. de rep.2. § 26 a 33; Liv. 1.38.5 a 56). 
V ohledu soukromopravnem byl zcela roven ostatním. . 

Po. stránce, nábožensk~ brl král p~o obec totéž, co pater f. 
pro rodmu. K~al byl. pro~trednIkem mezI bohy a lidmi, měl právo 
za ~bec konatI ~usplcla(lUs spectionis, Cic. de div. I. 40. 89) . . Byl 
P?vmen p;čovatt o kult buď sám, bud' skrze kněží; ovšem na sta
rych .. zvyclSh a" předpisech kultovních nesměl sám v jádře nic 
měmÍI, ~onevadz každá taková změna, jako odstranění starého či 
:za~edelll . nového kultu se smělo stát jen se souhlasem bohů 'sa
m~~~ (CIC. de leg. 2. t 9). Od krále mohl k něčemu takovému jen 
,vYJ}Í1 popud. Podob?ě ja~o jinde,. na př: ~ Athénách, měla při ur
Čltrch bohosluž",ebnych ukonech JakOUSI učast i regina, manželka 
kralova; to udrzelo se i v republice u krále-obětníka (Macrob. Sat. 
1. 15. 19). . 

, Rozkazy udílel král hlavně buď přímo jednotlivcům jichž se 
tykaly, nebo v contio, shromáždění, platily-li všeobecn~.' 
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~b l s o 'u dni ~ ťv. í. . ~r'á~ soudit budi sám, vne~ ~sp~ň ~í~i1 , ro~..; 
hodováni v trestmch 1 clvllmch processech, ovsem lllkoltv hbo,vo'ln~,~ 
nýbrž ; dle práva zvykového. ye , ~ě,~ec~ tres~ních směl kral vy~ 
řknouti a 'provésti i trest smrtt, musIl vsak pred rozsudkem" ž~lo
vaného vyslechnouti a .posaditi. se: s -~0.nsi1iem (Liv. !.; 49. ,4;, DlOIL 
H. 2. 56). Jistě -není správné,· Rdyz LIVlU,S (1. 2,6) pnpomma pro: 
vokaci v při hrdelní; to rozhodně za kralovstvl nebylo, poněv~dz 
provokace je značné zúžení rozhodčí moci. Ve sporech soukromych 
rozhodoval král jen věci důležitějšl, kdež"t,o pře,,, m.én~ vý~n~mné 
dával rozsouditi jednotlivým senátorum, kten pronaseh vyrok jmenem 
královým (Dion. H. 4. f5)). ' ' . 

O zákonodárné tÍlOci královské vlastně nelze mluviti, poněvadž 
~šechno to ,co lze do ní zahrnouti, se dálo ,za spoluúča~ti i , jiných 
činitelů (se~átu a komitii), by,ť i účast obce při tom byla jen formplnL 
, 'Za starověku sice k~l~valy ' zvláštní sbírky, leges regiae, j~t 

pak sebral v jedno ,jakýsi Sex. , (n.eb C.) Papirius v ius :Papl
rianum (Pomp. v Dig. 1. 2. 2. 2. DlOn. H. 3. 36), avs~k to b,yly 
záznamy a předpisy sakrální kodifikující staré zyyklostt. Napsany 
byly za různých dob: a li~o~olně I:ři~~lov~ny j~dnotlivým králu~'~ 
s nimiž však měly tak malo spolecneho, jako, t. zv. commentarn 
regum.!) 

Výsady královské. , 
Úřad králů nebyl jen Čestný, nýbrž přinášel rozmanité výhody 

i hmotné, tak díl obecního polstva k výživě (Cic. rep, 5. 3; Uv. 2. 
5. 1; Serv. Aen. 9. 272). Vystupování králů bylo vůbec s~vělé" 
nosili trabeu, nachový vojenský plášť, nebo nachem vroubenou 
togu, měli křeslo ze slonoviny (Mommsen, 13 397), . žezlo s orlem, 
měli dvanáct liktorů, kteří nosili fase-es cum secunbus a dppr9-
vázeli krále všude, kráčejíce (jako i později za repupliky) vždy jeden 
za druhým. Vozu směl v městě užívati jen král sám.

2
) , Mnoho 

z tohoto vnějšího lesku bylo ovšem přejato od Etrusku. ' 

Úřednici. 
Úplné , soustředění veškeré moci v rukou , králových mělo ten 

následek, že nemohl sám provésti každou jednotlivou věc z cel
kového oboru své působnosti, proto užíval pomoci rozmanitých 
úředníku, kteří ovšem nebyli samostatni, nýbrž vykonávali jen moc 
sobě svěřenou (imperium mandatum). Jmenoval si je král sám, ať 
už ťo byli úředníci trvalí neb jen dočasní (srv. Uv. 1. 26. 5). _', , 

1) Cic. p. Rab. p. r. 5. 15; .Li~. ' 1. 31. 8; Dion. H. 3.36. 
2) Liv. ' 1. 8. 3; Dion. H.,3. ,61. " 
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,. a) .p r a e ! e ,c' t ti s 'u rb !(s) zastupc>val krále za jeho nepří~ 
tomnosh v městě. Pravbmoc Jeho byla jistě rázu velmi všeobec~ 
n~h.?! nejlépe :to !Vy~tiM , !acitus (Ann. 6. ll): qui ius redderet ac 
sub,ths meder~t,ur. Ust~n~)\~lh městsk~ho práefekta zvalo s'e: relinquere 
praefectum (LlV. 1. 59). ' ,~ř~d",ten udrzel se hluboko do doby císařské. 

o' b) q u a : . ~ ť o t ,e s . (pafricidii), . počtem dva, by li úředníci stálí, 
p~v9duvelml ~~\Tneh? , (Olg. 1. 13. 1), . .iy?enovaní králem (Tac: 
Ann.1 L 2~). )e]lC~ pusobnost byla dvd]l, Jak o tom Varro (L. 1. 
5 .. 81) podava ~pravu: "qu.a:stores a quaerendo, qui conquirerent 
publlcas pecumas et malefIcla, quaetriumviri capitales nunc con
quirunt,,", tedy finanční a vyšetřující. Ovšem nutno přiznati že z hi
storické 'doby královské nemá'IÍle zmínky o činnosti těchto quaestorů. 
To. - ~ři~oze~~ ,::- nem~sí ješt~ nijak svědč.i~i ~roti jeJic~ e"xistenci, 
stejně jako i JeJlch poctu nent nutno SOudltl, ' ze vzmkh az s kon
sulátem na poč~tku republiky, ' jak míní mnozí badatelé po příkladu 
Mo~msenově (II. 523). Je konečně možno, že až při zřízení re~ . 
pub!lky byl počet guaestoru ,stanoven na dva, ale jinak úřad tento 
h~dl se zc:l~. dobre do c~l~ ,admimistrativy ,královské. Dvojitou 
pysopnost ]ejlch lze, ~ysvěthtt tlm, že vznikla za různých dob. ~ 
Jmak v. o quaes1uře v přehledu magistrátů v § 34. 

c) Tradiee dává určitý politický význam za knilovství i t r i b u-' 
n v~ II c ,e I e rum, v~~qteluI? Jí~dy, kteří prý směli král~ v některých. 
pnl?adech, na p. pr1 svolavant ,hromady, i zastupovati. Srv., co bylo 
o nIch vyloženo v odstavci o starých tribuích a kuriích na str. 79n.1) 

, Be~ skutečnéhp zá~l~du je asi tradice o původu a působení v době 
k~alovske, U!.' zy. dU~lT!vlr1 pe,rdue!lionis, poněvadž ' jejich existence by nutila 
predp?kla,datt uz, za kra~o~s~vI ·mo:no~! provokace. , I1viri perduellionis prý 
s?uddI mIsto krale v prvnl Jnstancl pn processech velezrádných a z jejich 
v~:ok~ bylo odvoláni k hromadě lidu. (Uv. 1.59. 5-; Fe 380). Blíže v. o ních 

, pn výkladu o magistr~tni moCi soudcovské § 21. , 
v ' Vedle úřadu , světských byly za doby královské i některé' 

úrady k něž s k é mající ráz úřadů státních. 
a) F I a min e s vy~kytovali se u Lati~ů vůbec. Byli činni při 

státních obětích a každý z, nich určen byl jinému božstvu. Tři 
z ,~ic~, kteří ~o.naJ.i "o.běti J.ovovi, Martovi a Quirinovi, byli zvláště 
va.zent. ,a ct~m.; .. zvat11 byli , společným jménem flamines maio'res. 
Ou~toJ~nstv.1 jeJlch: neslo s~bou rozmanitá ustanovení a předpisy. 
zVloaštm, ,:~jména flamel) Dialis , byl jimi značně omezen ve svém 
ZPuSO?~. zlvotajGel1. 10. 15)., Jinak flaminum nebylo dovoleno , za,... 
~távatI Jlllého uradu, ale za to také , neměli , takových povinnostít 

jako ostatní občané; zyláš~ě vojenské povinnosti byli prostf(Liv.' 
1. 20 .. 1; 37. 51). ' , " ' ,- , 

, ib) A II g U r e 's ,byli odborní znalci věštných znamenÍ-. 'Každá 
~ t~~ 'starých tribuí. měla j-ednoho ' (Cic. de rep. 2.9. 16) a proto 
1 pn shromáždění kurií :v ':comitiích byli .vždy ' přítomr:i ' tři auguři. 

1) Uv. 1. 59.7; .Diori.:H>2. 64; ,Fasti praen.',k XIV-Kal. Apt . . CU:.: 12, p. 234. 
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Význam augurů za království byl značně menší, než v dobáclt 
pozdějších, a zejména neměli ještě důležitosti politické. 

c) po n t i f i c e s se připomínají také už pro dobu královsko~, 
'ate tehdá význam jejich kněžský a politický byl celkem nepatrny; 
vzmohl se až za republiky. Nevíme ani přesně, kolik pontifiků 
původně bylo, poněvadž Cicero (de rep.:. 14. 26) r.nl~ví, o pěti, k?~žto 
Livius na jednom místě (1. 20. 6) zna pouze ]edtneho ponttflka, 
a ostatní zmínky o nich čísla neuvádějí (Liv. 4. 4. 2; Dion. 
H. 2. 73). 

d) f e t i a I e s tvořili sbor dvacetičlenný, jemuž příslušelo vy-
, konati jisté zevní obřadnosti při mezinárodních ujednáních vypo
vězení války a uzavření mi~!l. V čele, sb?ru stál. pat~r ~at~at.us. 
Bylo-li jich potřebí mimo Rím, neodchazelt tam vŠlchm, nybrz Jen 
někteří (Liv .. 1. 32.6; Dion. H. 2.72. Cic. de leg. 2. 9. 21). 

e) d u o v i r i s a c r i Sv fa c i u n d i s byli zříze...r~} až ~e kon~i 
<loby královské, když do Ríma byly doneseny vestby slbyllske; 
měli je uchovávati a opatrovati (Dion. H. 4. 62). , 

Koncem VI. století př. Kr. byla v Římě odklizena vláda krá
lovská, Obvyklá tradice Iklade změnu tu k r. 510 a vypráví mnoh'1 
podrobností jak o převratu samém, tak i o pokusech předcházejicích. I ) 

Dle názoru římského nenastala zavedením republiky jiná změna, 
než ta" že vrchní moc magistrátní nespočívala od té doby v rukou 
jediného doživotního krále, nýbrž dvou ročně volených úředníků. 
Ve skutečnosti ovšem stal se tu převrat podobný jako v mnohých 
.obcích řeckých, kde monarchická vládní soustava byla. neustálým 
'omezováním šlechtou a boháči zatlačena a nahrazena zřlzením ' vol
~nějším. Silně vyvinutý právní cit však u Římanů způsobil, že pře
'vrat republikánský byl vyložen jako nepřetržité prá~ní po~račování 
$tarého království. V pravdě však nastalo rozdělem moci. 

Státní činitelé byli pak v Římě za republiky tři: národ neb lid 
v sně m u (comitia), ú ř e dní c i (magistratus) a sen á t (senatus, 
patres). Moc byla mezi ně rozdělena tím způsobem, že zákono
dárství bylo vyhrazeno sněmům, moc výkonná však magistrátům. 
Magistráti byli sněmem voleni, dostali od něho svou moc, al: n~
,opak zas sněm nemohl se sejíti ani usnésti bez rozkazu ma~lstra-
10va. Senát pak zaujímal místo zvláštní: jednak stal se nosltelem 
'veškeré moci státnl, když se stalo, že nebylo magistrátů a tedy 
nemohly "býti právně ani provedeny akty moci výkonné, ani zpp
'sobeno usnesení sněmu (interregnum), jednak byl sborem poradmm 
~pro veškeru státní správu magistráty prováděnou. Stavěl se do 
'jedné řady s občanstvem, jako představitel národa, ale zároveň 
'vytýkal při tom své zvláštní místo. Dobře se to zračí ve f0rmulce 
Senatus populusque Romanus. Poněvadž v poměrech pravidelných, 
kdy k interregnu nedocházelo, vystupoval senát jen jako sbor poradní, 

'--2) Cic. rep. 2. 12.23; Liv. 1. 48; Dion. H. IV. 85 nn. 
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neměla ovšem jeho usnesení imperativní platnosti, tu měly jen akty 
magistrátní v okruhu vykázané působnosti a usnesení sněmů, ale 
poměry a praxe ukázaly, že skutečné těžisko moci státní spočívalo 
'V senátu, ovšem jen tak dlouho, dokud měl na zřeteli ' zájem celo
:státní, nikoliv jen strannický. 

§ 17. Pojem magistratury republikánské. 
Slovo magisfrates souvisí se slovem m a g i st e r, jež vlastně 

je tvar významu komparativního, znamenající "vyššÍ, mocnější", 
pak. "představený, ná~elník", jak o tom svědčí výrazy: magister 
ceqUltum, fratrum Arvahum, societatis, ludi, honorum, navis a mno j. 
Abstraktum, z tohoto slova utvořené a značící úřadování" znělo 
"magistratus". Významový vývoj pak se ubíral to'~ cestou, že' magi-
'stratus nabylo významu kollektivního "úřednictvo" a z něho konečně 
'Ustálil se výraz konkrétní núředník".I) , 

Hlavním příznakem republikánského magistráta je volba lidem, 
'jak to ~ž výslovně vytkl Cicero (I. agr. 2. 7. 17); jméno - magi
-stratus Je s tím tedy v úplné shodě, stejně i označení "honor", 
jichž se nikdy neužilo o vládcích absolutních. Na zásadě že ma
:gistrátovi se doslalo moci jen volbou lidu, nemění nic ani ~kolnost, 
že n.ěkdy místo volby přímé zavedena byla k o o pta c e, t. j. část 
magIstrátů lidem zvolených chybějící počet doplnila tím, že vhodné 
-osoby při b r a 1 a jsouc k tomu zmocněna usnesením Hdu. 2) 

, Označení magistratus hodilo se tedy svým významem hlavně 
pro vyšší úředníky volené; také ho bylo tak užíváno a nižší úřed
níci, na pře quaestoři původně nebyli ani k magistrátům počítáni, 

'poněvadž byli pokládáni ' jen za pomocníky konsulů a jimi s po
' čátku také jmenováni (Dig. 50. 4. 18. 2). Avšak časem se osamo
-statnili, také vznikly nové úřady a rozsah pojmu magistratus" 
se rozšířil tak, že se stal opakem pojmu "privatus". " 

, .Magištrá~ rrávoplatně zvolený, proti jehož volbě nebylo ani 
namltek formalmch, slul m a g i str a t u s i u s tu s. Králové a inter
Tegové vlastně magistráty nebyli v republikánském smyslu toho 
~lova, ale p~ece, řím~tí právníci, hledíce k jejich úředním výkonům, 
Je. t~k ~azyv~h (Olg: 1. 2. 2. 14.) K magistrátům byl čítán také 
dlktator 1 magister eqUltum, ačkoliv nevzcházeli z voleb lidu. Způsob 
ustan?vení diktátora lze ovšem jaksi zahrn:outi do kooptací,' již pro
vádělI konsulové, přibírajíce k sobě třetího, ale magister equitum 
byl přímo jmenován diktátorem. ' 

1) Srv. Herzog I. 580; Mommsen 13 8 nn. 
, y .2) .~o.?ptuc~ byla vlastně, nepřímou volbou. Pravidlem byla u kněžských 

'uradu, Jlmz se tlm za republtky dostalo zvláštního rázu nesetřeného ani 
.způsobem voleb částí národa, jak hyl později zaveden. -' ' 
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Celkem je možno pojem magistráta vystihnouti asi takto : by} 
to úředník, jenž věci obecné opatřoval bud' na základě volby č i 
kooptace, neb byv k tomu zmocněn jiným starobylým řádem, kte-
rého republika nezrušila. v 

Vedle magistrát,ů byli v Rímě i promagistráti. Výraz pro ma':' 
gistratu má však několik významů:!) 

aj "dle moci úřední, z moci úřední", na př . Liv. 9. 7. 12 ~ 
consules in privato abditi nihil pro magistratu agere. Podobně 
úsloví: pro imperio (Liv. 1. 51. 2), pro consilio (Sall. lug. 29), pro 
collegio (Gell. XV. 27. 1); . • . 

b) "jako úředník" o osobách, které vlastně toho úřadu ne
mají, ale počínají si, jako by jej měly. Tak pro censore o porot
cích, kteří ' při soudech soudí o mravech občanů jako cens6ři ; 

e) "za úředníka" o osobách určité ho úřadu nemajících, ale 
oprávněných vykonávati jeho funkce. To mohlo býti · v dvou pří
padech : 

1. vykonával-li magistrát službu mimo Řím, skončilo se sice 
jeho úřadování také uplynutím úředního roku, ale přece byl po
vine9 vyčkati na ?vém místě příchodu nástupcova. Po dobu od 
skončení vlastního úředního roku až do odevzdání úřadu nástupci 
neměl tedy už vlastní úřední moci a působil pro magistratu. 

2. Magistrát vázaný službou mimo Řím musil pokaždé pro 
dobu' své nepřítomnosti v úředním svém sídle ustanoviti zástupce ; 
ten . se na~ývá . také pro magistratu. . 

Promagistratura tedy vznikla 1. prorogací (prodloužením), 
2. mandací (svěřením) úřední mocí. 

Spojení magistratury a pro~agistratury mandatární nebylo vy
loučeno, tak na př. quaestor mohl zastoupiti konsula neb praetora ; 
zajímavo je, že tu v 'obojím případě se jeho činnost označova la 
jako · "pro praetore" (srv. i SalI. lug. 36. 4). 

§ 18. Qozdíly mezi magistráty. 
a) Magistratus populi a plebis. 

Magistratus populi byli ti úředníci, kteří byli voleni celou ohcí; 
to byli magisfráti ua'!' S;OX"]V, a označení "populi" se přidávalo 
hlavně na vytčení rozdílu od magistrátů .cizích neb pro zdůraznění 
(Cic. Verr. 5. 31. 81). . 

Opakem jich byli ma g i s t ra tu s ' pIe b e i, t. j. magistráti 
volení jen jednou částí občanstva, totiž plebejskou. Z · existence 
výrazu ,magistratus plebei . lze bezpečně souditi, že označení ' ma
gist~atus p0pU'Jj ,bylo 'Kdysi jeho protějškem; oběma názvy vyzna-:-

1)' O významu částice pro' vykládá ' soustavně Gell. XI. 3. 
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čeny byly ony dvě skupiny magistrátů, jež liŠily se ,okruhem svých 
voličů. Dokladů starších 'a ,p''římých pro to nemáme, poněvadž jednak 
znenáhla za opak magistrátů plebejských z,ačaIi býti pokládáni 
magistráti patricijští, jednak i magistráti jen plebeji , volení' se stali 
de facto magistráty celého národa, takže původní vnitřní obsah 
názvu "magistratus popuJi" vymizel a název sám vyšel í z u,žívání. 
Vyskytuje-li . se ještě . u právníků za doby' císařské, pak patrně 
znamená římské , úředníky státní proti úředníkům ' municipálním 
neb cizím.!) ' , 

b) Magistratus patricii a plebei. 
Rozdíl jejich spočívá ' v torp, že . magistratury pat r i ci j-s k é 

byly původně přístupny jen patriciům', jsouce však magistraturami 
celého národa, kdežto magistraturyplebejské vzcházely jen volbou 
plebejské, části 'obce ' a prvotťJě měly jen nad ní kompetenci. Po 
vyrovnání -patricijsko-plebejském nastala · z.t)1ěna do té míry, že 
"patricijské'" úřady otevřeny i plebejům, a "plebejské" staly se 

.. úřady cel é obce, avšak přístup . k nim i nadále ponechán pouze 
plebejům . Název, "patricijské" úřady pozbyl tak vlastně smyslu. 
Rozdíl tento činěn byl dosti často (Li v. 2. 33. 1; 3. 39. 9 ,; 4. 8: 5 
a j:), ale časem ovšem i ' jeho přesný pojem vyprchal, takže LIV. 
7. 1. 5 a Tac. Ann. 1 t. 24. míní slovy těmito jen úřady,' jež právě 
zastával patricij ' neb plebej. 

e) Magistratus curules a non curules. 
Rozdíl odvozen byl od různosti vnějších odznaků moci úřední. 

Kurulským magistrátům patřila t. zv. sella curulis, znak íurisdikce 
(Dion. H.~ 4. 74). Počítali se k nim: všichni magistráti s imperiem, 
pak kurulští aedilové a snad ' i censoři. 

d) Magistra~us maiores a ~inores 
dělili se tím, že měli auspicia maiora: neb minora. To rozlišenne 
připomenuto Messallou u Gellia (13. 15) a spočívá hlavně v tom , 
že magistratus maiores byli voleni komitiemi centurijními (konsulové, 
praetoři, censoři), magistratus minores pak tributními. K úředníkům 
mimořádným se to však asi nevztahuje. poriěvadž ti byli sice 
velmi často voleni tributní hromadou, ,'ale . mnohdy s mocí jako 
u nejvyšších úředníků. . 

Celkem vzato, nebyl rozdíl mezi magistratus maiores a mi '" 
nores úřední a - ' hledě k fheorii o rozdílu " auspicií . ~ ani ne 
původní; v praxi pak užíváno bylo ' těchto ' protiv dosti' relativně 
a v různém vztahu. Na př . . u Liv. 36. 3. ~. je minores protivou ke 
curules, u Cic. de leg. 3. 3. 6 počítají se k menším úřadům quaestoři, 
XXVI viri , a volení tribuni. vojenští, kdežto ' u Suet. Caes. 4.1.' patří 
quaestoři už ' k větším úředníkům . Jak patrno, byli zejména quaestoři 

1) GaL 1. 6; 2. 24; Dig. 4. 2. 3. ľ; 50. 16. 16a' mn. j. 
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na rozhraní óbou skupin; že asi. ~omě~ně až p~z~ě r počali ~ýti 
kládáni za úřad vyšší, dosvědčujt i vysledky bada?l Sp. yasl~e: 

re~ž četnými místy prokázal, že ještě i aedilové byh .povazovam 
za magistráty menší.!) 

e) Úřednici řádni a mimořádni. 
Mezi nimi formálního ro'zdílu se stanoviska římského I?ráv~ 

nebylo nýbrž jen různý způsob z a dán í úřadu. Extra or~lr1e!ll' 
mimořádný byl každý takový úředn!k, je,?ž ~y! dosazen zvlaštmm 
ustanovením odchylně od dosavadmch predplsu (Cass. D: 36. 39), 
třeba s pominutím pravidelného postupu v certus ordo ~aglstr~tuum 
(Cic. Br. 63.226; Tac. Ann. 2.32; 13. 29). S~m patn}a ta~~ VO~ 
jenská 'lelitelství u?He?á zvl~štní~ zákonem)., o,sobam" Jez y ~m 
úředníky nebyly (pnvah cum tmpeno). Rozhodu]tclm rozdllem rad-
ných a mimořádných úřadů byl tedy jed,i?ě z~ůsob. o? ... saz;ní. y 

f) Dle stálosti, ob~asnps.ti neb vYJlmecnosh uradu mozno 
je roztříditi ve dvě hlavm skupmy: .. 

1. úřady pravidelné, jako kon~úlát, I?raetu,ra, ae? llttY1 quaestura, 
XXVlvirát,- tribunát pL a jedna čast vo]enskych tnbunu, 

2. úřady v případě! potřeby zvláštním aktem (zákone~,~eb SC) 
v život uváděné: diktatura, trib. mil. cons. potestate (sem patnl cens.). 

. 3. úřady zvláštním zá~onem. zřízené na čas ~ pro. zcela urči~ou 
věc: decemviri legibus scnbundls a četné komise, ]~ko c,ol?mae 
deducundae, agris dandis assigna~~is oa p'. Ta"to s~upma byva za
hrnována nejčastěji také jménem. uradu mlmorádnych. 

g) Magistatus cum imperio a cum potestate. 
U Římanu se označovala úřednímoc dvěma výrazy; imp~rium 

a potestas. Imperium značil~ nejvyšší stupeň samostatne mocI spo: 
jené s vojens'<ým velením a iuri.sdikcí, kd;žto. potestas byl,a ~a~da 
úřední moc vůbec. Imperium

y 

m~h za r;~ubhky Jen konsulove ~ JeJIch 
kollegové neb úředníci opatrem mocI ]l~ rov~ou: pr~etor, dlktator, 
magister equitum, ovšem i Xviri leg .. scnb .. a tr~bun~ve s konsulskou 
mocí. Jen ti mohli užívati odznaku l1~p~na: hk.toru a f~sces .. Ce~
soři imperia neměli, a proto jim slouzlh appantores mtsto hktoru. 

Pojem potestas je vlastně širší než pojem imperium, kd~, m~l 
imperium, měl i potes.tas, ale ni~olivnaopak. Pr?to mohlo" se n~~t!: 
consulare imperium 1 consulans potestas, ale jen na pro aedlltcla 
potestas .. Čase~ vša~ pOgtestas nabylo významu užšího a kladeno 
jako protIva k lmpenum. ) 

Poslední dva rozdíly byly úřední. 

1) ~n. Báa'l7S, Zr;'rfJfw'ra ·Pú),u,a/,uá XXV Mag. minores, 'Aih]va 
X. str. 482. S .. . Af 

2) Cic. Phil. 11. 8. 20; Suet. Caes. 11; Liv. 26. 8. 7 nn. o Clplonovl r. 
3) Dig. 4. 6. 26.2. a j. ' 
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Vzájemný poměr úředniků vzhledem k úřední mocl 
Jistý stupeň podřízenosti a povinnost poslouchati úředníka 

vyššího udržely se i za ,republiky, ale vzájemný poměr byl přec 
hodně jiný, než za doby královské, kdy úředníci byli králem 
jmenováni a proto mu povinni naprostou poslušností. 

Zejména samostatnost nižších 6ředníků značně vzrostla za 
republiky; to a ještě i jiné příčiny, jako kollegialita, pak rozšíření 
moci plebejských úřadů na celou obec, přivodilo vznik jistých pra~ 
videI o vzájemném poměru úředníků, dle nichž se jednalo v případu 
kollise. 

a) Maior potestas měli všichni úředníci s imperiem proti úřed
níkům bez imperia; na př. konsul neb praetor proti aedilovi 
a quaestorovi. Diktátor měl vyšší moc než konsul, konsul vyšší 
než praetor, všeobecně pak magistrát stál výše než promagistrát. 1) 
To platilo pro celou dobu republikánskou, stejně jako zásada, že 
nositelé téhož úřadu byli si vzájemně zcela rovni (konsulové, 
quaestoři atd.). Teprv ke konci republiky nastala i tu změna v ten 
smysl, že maius imperium dáváno i jednomu ze stejně oprávněných 
nad ostatními. První příklad toho je Brutův a Cassiův z r.43 (App. 
b. C_. 4. 58; Vell. 2. 62), za císařství bylo to častější. 

. I tribunové lidu měli maiorempotestatem vůči všem magistrátům 
bez rozdílu, vyjma diktátora. Není to sice tak nikde výslovně do
svědčeno, ale plyne to z celého rázu a oprávnění tribunátu; zej
ména i z té okolnosti, že ani konsul nemohl tribunovi intercedovati. 
Z toho nutno souditi, že tedy moc tribunova přec byla i konsulovi 
nadřazena. 2) . 

b) Par i pot e s t a t e jsou vzájemně všichni kollegové, pokud 
ovšem některému výslovně není moc zvýšena. 

c) Mnozi úředníci vlastně ani nebyli v určitém vzájemném po
měru; poměr jejich potestas nenaznačoval se ani slovem maior, 
ani minor, ani par. Tak na př. censoři vůči magistrátům s imperiem, 
magistráti bez imperia (pokud nebyli kollegy mezi sebou), tak 
aedilové vůči quaestorům apod. 3) 

§ 19. Koltegiatita. 
Kollegialita je jedna z nejdůležitějších zásad, jimiž se uchýlila 

republikánská správa římské obce od správy monarchické tím, že 
vrchní moc státní nespočívala už v rukou jediného správce, nýbrž 
dvou neb několika úředníkíl úplně stejně oprávněných. 

1) Gell. 2.2, 13; Liv. 29. 20; srv: i Liv. 26. 9. 10, kde se udílí prokon
sulovi par cum consulibus imperium. Též Gell. 13. 15. 

2) Diod. 12. 25; Cic. de leg. 3. 7. 15. . 
3) Guillot, Droit public romain, de la par et maior potestas et ·ses con

séquences civiles sous la république, Mayenne 1896. 
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.V praxi ' došlo tq a tam k . jejimu porušení, zprvu jen tím, 
když na př. z dvou kollegů jeden smrtí ·neb jiným způsobem od
padl, tu zbývající beze všeho ved.1 úřad s.ám až do konce stanovené 
doby. Pokládalo se ovšem v takovém p.řípadě za slušno,aby zbý-

. vající magistrát postaral se o doplňovací volbu (Liv~ 9. 29 .. 8,), ale 
záviselo zcela na něm, zda a kdy to udělá (Plut.Popl. 12). Zvlášt 
zbývala-li už jen krátká. doba do konce úřadování, v nebývalo ná
hradných voleb (Oion. H. 5. 57-; Suet. Nero 15 a·j). Ze' r. 45 zvolen 
C. Caninius Rebil1us za konsula na půl dne) bylo vlastně výsměchem 
(Cic. ad fam. 'l. 30. 1; ' Plut. Caes. 58) . . 

Někdy také upuštěno od doplňovacích voleb pro náboženské 
neb 'polltické příčiny. Tak r. 184 když o jedno místo praetorské 
bylo ' velmi _' mnoho uchazečů a ti provozovali přílišný ambitus, za
pověděl-" senát volbu docela. 1) Konsul r. 68 L. Metellus umřel hned 
počát~em roku, nově zvolený jeho nástupce pak ještě dřív) než 
nastoupil úřad; druhá doplňovací volba toho roku už provedena 

. nebyla a Q. Marcius úřadoval -celý rok sám (Cass. O. 6. 36). Je
diný prostředek, jímž mohl býti konsul donucen povoliti naléhání, 
aby provedl doplňovac;í volbu, byla hrozba sesazením (App. I. nn·; 
al~ ani to nebylo ' zcela účinné a dovedli se tomu vyhnouti.

2
) Ze 

r. 52 Pompeius a 45 Caesar byli: zv~leni za konsuly sine collega, 
bylo zcela proti republikánskému duchu. 

'Zásad kollegiality dbala všecka magistratura městská, řádná 
i _ mimořádná. Proto také pro každý úkon v městě byl úplně a samo
statně kompetentní kterýkoliv z členů kollegia, v jehož obor pů

. sobnosti úkon ten spadal. 
Že z důvod~ účelnosti si někdy kollegové kompetenci dělili, 

bylo věcí soukromé dohody a nemělo právní závaznosti pro nikoho, 
zejména neomezovalo rozsahu kompetence. Jako výjimečné nutno 
také označiti případy, že jeden konsul trvaje zůstal v městě, a druhý 
dostal velení v polí. 3

) 

Byli-li oba konsulové v poli, a jeden z nich odešel ·na čas do 
Říma na př. vykonati volby, nebylo to nijak porušením principu 
kollegiality. 

Chtěl-li tedy magistrát vydati rozkaz v oboru . své působnosti, 
mohl to učiniti zcela samostatně a právoplatně, aniž se kollegy neb 
kollegú tázal nebo ' se s nimi dohadoval. Avšak jeden kollega mohl 
proti druhému zakročiti, nesouhlasil-li s jeho rozkazem neb činem; 

. učinil tak iure intercessionis a svým zakročením akt ten _ zmaři1. 4) 

1) Lív. 39.39. 13. "satis praetorum esse" . . . 
2) Liv. ep. 83; Vell. ·2. 24; Pasti cap. k r. 84; App. uv. m. 
3) Liv. 2. 24. 8, 33, 4; 3. 42; 9.42.4; Dion. H. 6. 24); není však vylou

čeno, že doklady těchto výjimek nutnĎ přičísti na vrub nespolehlivosti anna-
listických pramenů. 

4) De Sanctis St. dei Rom. I. 4t 7 se domnívá, že zásada kollegiality 
-vznikla teprv časem za republiky, avšak její podstata a vývoj ukazuje, že je 
to zřízení základní. ' 
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. Poč e,t ko} leg ů. !<oll~gialita vyžaduje počtu aspoň dvou 
stelně oprav~.ěnych; !o člslo.]~ také původní, byli dva konsulové, 
<lva quaeston) dva tnbunové lIdu dva aedilové dva censoři atd 
\avšak p.očet ne~~~něnýcho udržel 'se jenu kons~lů, censorů, aedilfi 
kurul~kych; u JmJ.~h vzru.stal po?tupně. Oblíbeno bylo . také číslo 
de~e~, b~lo (poz~e]l) 1.0 tnbunu lIdu, byli Xviri st1itibus iudicandis, 
XVlrt leglbus scnbundls, : často Xviri agris dandis assignandis a j. 
T.aké se vyskytovalo číslo tři, triumviri capitales tresviri colo
nlae de?uc?nda~, tresviri aeri argento auro nando' feriundo, a j. 
Z p~al~ttc~ych důvodů znenáhla se rozšířilo číslo tři II pracovních 
komlSSl vseobecně. 

,Čísl~ 2 ~3-1 O ~~,Ia pravidelná, ovšem přicházela i jiná, ne
hle~l~e-h anI k pozdě]slmu. po~~u .quaestorů neb praetorů; tak byli 
lVvtfl Capuam Cu mas, lVvlfI VllS ln urbe purgandis 6 tribunů ve-
lících legii. - , 

,: . Collegae byli všichni magistráti stejné kompetence avšak col
legl~m ?e zval s.~or, nejm~n~ tří~lenný (Oig. 50. 16. 85).' Toto slovo 
značIlo} "kolleglalOl pomer (Ltv. 10.22.3). Jakmile vzrostl počeť 
p~aetoru oa qu~estorů,. mohli ovšem tvořiti také collegia; poněvadž 
vsak z .du~odu praktIckýc~ byli při~azov~~~ určitým oborům pů
sob.no.stl, casto na zcel~ ruznych mlstech nse, vlastní princip kol
legtah~y ~stupv~val praktIckému dělení celé kompetence na jednotlivé 
,,~efer~ty ; UZl valo se pak o praetorech a quaestorech slova colle
g~~~l Jen te~krát" mluvilo-li se o nich bez zřetele na jejich speciální 
uZlt~. ) Pr~vl,delny za, to býval !ento" výraz o tribunech,2) poněvadž 
u nIch kazdy vykonaval neustale vsechny úkohy své kompetence. 

Byla zvláštní pravidla, jak si počínati v případech, kdy mohlo 
neb chtělo týž úkon provésti několik kollegů ač k tomu stačil 
jediný. Platilo tu: . ' 

. , a) "'~ t. ř í.d 'á. ní. po ",~rčit~c~ lhůtách. To bylo d~držováno ze
]me~ a pn lU~t,sdlkvCl a p'npo,mma s.e u,ž pro dobu decemvirů. 3) Z jiných 
věCI byly stndave vynzovany ze]mena ty, 'které se vracely pravi
delně: svolávání a řízení senátu a pod. (Liv. 9.8. I; Dian. H. 10. 57). 

Úřadující magistrát užíval odznakú své moci úřední kdežto 
neúřadujÍ~í nikoliv; ~a př. konsul liktorů a fasces (Cic. de rep. 2. 
31. 55; LIV. 2.1. 8; 01On. H. 5.2). . . 

o Střídání. dle .~~~itéh~v tur~u o n~b přikazování jednotlivých pří
padu bylo I II nIzslch uredOlku, Jako u quaestorů v processech 
kriminálních (Varro L. 1. 6. 90; Cic. rep. 2.35.60). 

Lhůty střídání byly rozličné. U konsulů (a snad i tribunů s kon-

1) Cic. de off. 3,20.80; Suet. Claud. 24. 
2) Liv. 4. 26. 9; Cic. verr. 2. 41. 100; Suet. Caes. 23. a 78 aj. 
3) Liv. 3.33. 8, 36. 3; Dion. H. 10. 57. 
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sulskou moci) po měsíci. (Cic. de rep. 2. 31. 55; Dion. H. 5. 2). De
cemviři prý se střídali po čtyřech dnech. l

) 

Kollega úřadující slulmaior, neúřadující ~ino~ (Fe 154), o~šeml 
neúředně. Ale ovšem i collega minor měl pravo mtercesse (LIV. ~. 
34. 8, 35. 6) a mohl vystoupiti hned činně, zemřel-li či odstouptll 
collega maior. v ' v 

Později byl při vyšších úředníc~~h turv~~s značne omezen. ,Na pf., 
když r. 367 zřízena byla praetura, ]I.Ž rOZSIren ,sb,or konsulsky, byla: 
iurisdikce vyňata z konsulské moct a vykonavana praet~re~ .bez 
střídání. Stejně když r. 242 přibyl druhý praetor, by la lUflsdlkce 
inter cives et peregrinos svěřena jen jemu samému. 

Později také pominul obyčej, že collega minor neužíva~, od: 
znaků úřednícH; tak se zdá ále Suet. Caes. 20; za Augusta se stndah 
liktoři a fasces měsíčně (Gel\. 2. 15. 4). 

Kdo má turnus začíti, rozhodov.alo se asi původně losem, po
zději tl'jala se zásada, že mladší dával přednost starším~, 2) avšak. 
nebylo to nutno. V době Augustově uplatňovaly se tu vysady dá-
vané ženatým a otcům . 3) • • y 

b) Los n eb d o-h!o d a: Při úkon~ch ,mimořádných .n~b ]e~mec- , 
ných, neb spojených dokonce, s něJakym. vyzn~~enalllm Čl ob: 
zvláštní ctí, buď se úředníci (tykalo se to Jen vysšIch) dobrovolne 
shodli, anebo mezi nimi rozhodIlo s. 

Dobrovolná dohoda nazývala se: inter se parare neb comp~
rare a uzavírána bývala pravidelně pro volby úřednické,. kdo totiŽ 
je ~á říditi. 4) I pro volby řízené tribuny byla uzavírána (L,tv. ~. 6.~; 
App. 1. 14). Výsledek losování mohl býti platný i .pro,;'lce uk,o~u , 
vzájemně souvislých, na př. se určilo, že konsula, jemuz .losovalllm 
nepřipadne říditi volby) bude užito v případě potřeby mImo město 
(Liv. 35.20). , 

Dohodou ' neb losem se také stanovilo, kdo z konsulů ma 
jmenovati diktátora (Liv. 4. 21. 9, 26. 5), stej?ě při nábo~enských 
úkonech, na př. koncem censu, kdo z censoru ma provéstt lustrum 
(Varro L. 1. 6. 88), nebo při dedikaci (Liv. 2. 8. 6). ., . 

c) S p o leč n é jed n á ní. Při něm s: jevila ko!legl~hta neJlépe . . 
Užívalo se ho, pokud vůbec bylo mozno. Nutne ovsem nebyJ~, 
a proto je v starších dobách řídké; rozmohlo s~ teI?rv, pozdě]l. 
Pravidlem bývalo při rogacích, vyjma rogace voleblll. Ze]mena proto 

1) Dle Varrona u N. nia s. v. nundinae; s tím ov~e.m nesou~lasí, ~práva 
Liviova 3. 33.8 že každý z nich soudil jeden den. LIVlUS s~ aSI z1!1yhl, po-:
něvadž střídáni po dni je nemožné při iurisdikci už z toho duvodu, ze mnohe 
dny se akty soudní ani konati nemohly. 

2) Cic. de rep. 2. 31. 55; Val. Max. 4. 1. 1; Plut. Popl. 12; Pomp. 22 ; 
Gel!. 2. 15. 4 a j. 

3) Gel!. 2. 15. 4. . ~ 
4) Cass. Hemina u; Diom. 1. 384; Cic. fam. 1. 9.25, Fe 264.31; LIV. u . 

35· 7; 35.20.2; 30. 6.1. 
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vcházelo společné jednání v oblibu, že kollegové měli právo vzá
jemné intercesse; poradili-li se předem a provedli určitý úkon spo
společně, pak ovšem k intercessi nedošlo. Dále při dilektu a refe
rátech senátu jednali magistráti společně, tedy ve věcech vnitřní 
správy, pokud nebylo obvyklo přidělovati je losem neb dohodou 
jen jednomu. ' 

Zásadě kollegia1ity se vymykal: 
1. po n ti f e x m a,x i m u s, jako hlavní dědic sakrální moci 

někdejších králů; 

2. i n t e r r e x, jenž i za republiky samojediný vedl vrchní 
správu, nebylo-li pravidelných úřadů; 

-3. i mp e r i u rn man dat u m. Opustili-li oba konsulové město, 
zanechali jediného zástupce: praefekta urbi. Zřízením praetury po
zbyli vlastně tito praefekti významu, poněvadž praetores byli vlastně 
menšími druhy konsulů ·a mohli je zastupovati. Praefekt byl pak 
zřizován, když všichni vrchní magistráti odešli z města, na příklad 
k slavnosti latinské; 

4. d i k tát o r, ač vlastně i on byl kollegou konsulů, jenže jeho 
imperium bylo maius, a jemu nikdo nebyl svou mocí úřední roven; 

5. i ude x u n II s v civilní iurisdikci. Vůbec pak zřízení praetur 
bylo poruchou zásady kollegiality při vrchní správě) jakýmsi ná
vratem k soustavě vlády jednoho, jenž byl jen částečně formálně 
kryt tím, že imperiem a odznaky byli praetoři postaveni po bok 
konsulů , a že platilo tu právo intercesse. 

Celkem možno říci tolik, že kde v ústavě římské se vyskytlo 
porušení zásady kollegiality, byl to buď zbytek starého zřízení doby 
královské, anebo opatření vynucené novými poměry. 

I při úřadování militiae, tedy mimo město, se dbalo kollegiality. 
Tak byly dle této zásady uspořádány úřady mimořádné (pro dělení 
pozemků a kolonisaci). Ale i při vlastních úkonech vojenských se 
tak postupovalo: v čele legie stálo šest tribunů vojenských, kteří 
se střídali vždy po dvou každé dva měsíce (Polyb. 6. 34). 

O podrobnostech, jak upraven byl poměr úřadujících a ne': 
úřadujících, nejsme zpraveni. 

Nejinak tomu bylo i při vrchním velitelstVÍ, i tam dbalo se 
koHegiality (Dion. H.5. 14 aj.); zpravidla - až do dob Sullových -
veleli oba konsulové společně. Nevýhody tím vznikající uklízeny 
(pokud se nesáhlo po diktatuře v případech zvlášť těžkých) tím, 
že zaváděn: 

1. tur n II s denní; 1) tento zvyk pocházel jistě ze starších dob, 
kdy trvání válek bylo krátké. Pro jednotné vedení války to ovšem 
nebylo příliš účelné; proto buď dobrovolně jeden konsul druhému 
ponechal nejvyšší velení, anebo rozhodl 

1) Polyb. 3. 110. 4; Liv. 22. 41. 3; 28. 9. 10 aj . 
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2. los, ač k tomuto řešení se ve věcech čistě vojenských 
nesahalo rádo, stejně jako z důvodů praktických se nevyskytovalo 
společné působení, nýbrž samo se jaksi vnukalo. 

3. děl e ní ú k o I u i co do velitelství, i co do místa operač~ 
ního. S počátku bylo ovšem vojsko jed~otné, a~e když časem 
vznikala nutnost vésti válku na několika mlstech, Ujala se soustava 
v době historické u Římanu všeobecně platná, že každý z konsulú 
jmenoval polovici potřebného ~ustoinictvva,. a při dilektu ~?zděl.il? 
se vojsko na dva sbory (exercttus), obycejně ~o dvou legnch, .lez 
přiděleny losem. Tak každý konsul se stal vehtelem samostatnym. 
Ovšem v případě, kdy nastala nutnost operovati na témž m!stě, 
byla zas obě vojska spojena a vrchní veleni opatřováno Jako 
za stara.1

) . . ' ' v 
Takové jednotlivé samostatné velení slulo pro Vln c I a, kteryzto 

výraz byl přenesen později na území, na kterém se takové veli-
telství provozovalo. 2

) " 

Rozdělení púsobnosti, provincie, ~talo se U ~ředník? za~ do
hodou neb losem. 3) Toto rozdělení ovsem v praxt poruštlo zasadu 
kollegialitYJ ačkoliv - jak Cicero Att. 8. 15. 3 výslovněpodotý~á -
nijak neubralo jí právní platnosti. Také máme ~osvědčeno, že Jeden 
magistrát zakročil úředně v oboru pvusobnos~l d:uhého.; mnohdy 
ovšem to bylo v dobrém smyslu, na pro pomocI v bitvě (Llv. 2.48. 5). 

Dohoda byla sice věcí magistrátů samých; ale přece se stávalo, 
že do ní zasáhl senát a to buď sám, neb dožádán magistráty (ze
jména ovšem nejvyššími), jimž čas}o záležívalo ~~ tom:. a,by jejich 
ujednání schválil. Teprv r. 123 zakon Sempromuv prtkazal, aby 
konsulum přiděloval provincie senát,4) 

Počínaje r.227 posíláni byli do provincií mimoi~a!ských p.rae
toři, jejichž počet byl zřízením pro~incie Sicilie ~ .S~rdml~. s Korstko~ 
rozmnožen; konsulové tam od te doby chodtlt len pn nebezpečt 
válečném. To patrně určováno bylo v senátě, jenž vůbec rozhodoval 
o tom kdo má vésti válku mimo ltalii. 5

) -

, Vedl-li v mimoitalské provincii válku konsul, byl v ní přes to , 
ještě praetor jako správce. . . , , . 

V provincii !talii (s Istrií a lIlyrikem) měh v.o]e.nske ~eten,}.,} bez 
senátního usnesení konsulové; často byla provmcla Itaha pnrčena 
oběma konsulum společně. 6) 

1) Liv. 22. 27. 10; 42. 32. 5. 
:1) Fe 253: provinciae appellantur, gu?d populus R?manus eas proyic!t, 

Íd est ante vi cit srv. Paul. D. 520. Skutecny vyznam a puvod slova provmcta 
není jasný přes to, že byl předmětem četných úvah a výkladů, srv. u Walda s. v. 

3) Comparare sortirive provincias, Liv. 30. 1. 2; 32.8. J; 37. 1. 7; 42. 31. 
1 a j. v.). 

4) Cic. de domo 9. 24; p. Balbo 27.61. 
5) Liv. 21. 17.6. 
6) Liv. 27. 2'2. 2; 32. 28. 9; 35.20.2; 38.42. 13; 39.32. 1 a j. 
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Něk~y, sen~! P?žád.al konsu!y, ab~ ~pustili jak od dohody, tak 
od !osova~I, a nd!h .se J:,n . ~obrYrl2 zd~mm senátu. 1) I sami konsu.:. 
lo~e se obcas nabldh zandltt rozdelem provincií dle úsudku senátu 
(Ll v. 2~: 4~. 2; v 37. vl. 7)· Nemohli k tomu sice býti nuceni, ani se 
nemusllt presne drzeh toho, co jim senát přikázal; aJe váha jeho 
byla ta~ová, že magistráti Se obyčejně neodvážili zřejmě mu od-
porovatI. ' 

Komitia neměla vlivu na to, jak si magistráti dělili provincie. 

. Ce~kem tedy možno říci, že aspoň formálně se zásada kollegia-
lIty udr~ov~l~ p? celou, do?u , republikr~ ač praxe vynutila úchylky 
v ~platnovanl. 10 platI ze]mena pro uredníky zvolené pro činnost 
mImo město , j~mž tín; byl obor. působnosti fakticky omezen. Na př. 
praetor měl vzdy pravo svolatI senát, ale úřadoval-li v provincii · 
nemohl tohoto práva vykonávati. ' 

§ 20. Úřadování domi a militiae. 
... Úředník římský úřadoval buď domi nebo mi1itiae. 2) Imperium 

mllthae označovalo se jako imperium uarr;' E~OX,rJV. 

Rozdíl obou dryhů moci nebyl v obsahu úkonů, nýbrž v tom, 
kde byl~ ~(on~ny. Uřado~ání domi totiž zahrnovalo všechny akty 
ob~ansk,e 1 VOjenské spravy, pokud se dály V. mě stě (z vojen
skych ukonu to byl na př. dilectus, cvičení, triumfální pruvod 
atd)! úřadování militiae pak m'i m orně sto. Název mi1itiae po
chazl odtud, že původně skoro každé úřední zakročení mimo město 
bylo válečné. Označení toto se pak už nezměnilo, ač se novým 
p0!llěrúm dosti neh<?dilo, na př. praetor spravující provincii a ko
naJící tam iurisdikci, úřadoval dle obvyklého názvosloví také militiae. 

Hranicí úkonů domi a militiae bylo pomerium, římské městské 
hranice .. Uvnitř pomeria nebyl přípustný žádný akt militiae. 

POjem pomeria jest velmi duležitý. Jím ohrazené město slulo 
urbs; protivou k tom,! bylo Roma neb urbs et urbi continentia 
aedificia, znamenající Rím celý.3) 

O tom pak, co pomerium samo vlastně bylo, byl veden spor. 
Ze starých spisovatelú zmiňují se o něm Varro (L. 1. 5. 143, Livius 
1. 44. 4n, Tac. Ann. 12. 24; GelI. 13. 14, Fe 294; Paul. D. 295), s roz
manitých stanovisek.4) 

1) Tomu se říkalo: provincia datur extra sortem, extra ordinem, sine 
comparatione (Liv. 3. 2. 2; 6. 30. 3; 8. 16. 5 aj.). 

2) Také belli; srv. Cic. de rep. 1. 40. 63; de leg. 3.3. 6 a 8; Brut. '13. 256. 
3) Dig. 50. 16. 2. a j. 
4) Z novějši literatury třeba uvésti Nissena (Beitr. 1 n) jenž otázku tuto

uspokojivě rozřešil, pak Mommsena, RF II 23 n R. Staatsr. j3 63 kromě od-
borných spisů o topografii římské. ' , 
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Nejznámější ze starověkýc? výk.ladů je Liviův: pomerium verbi 
vim solam intuentes postmoenum 10terpretantur esse; est autem 
magis circamoerium, locus quem in ~ond.endis ur~i?us. quondam 
Etrusci, qua murum dueturi erant, certls ~l~C~ terml~ls maug~rato 
consecrabant, ut neque interiore parte aedtflcla moembus cont1l1ua
rentur quae nunc vulgo etiam coniungunt, et extrinsecus puri 
aliquid ab humano cultu pateret soli.. hoc spatium, quod neque 
habitari neaue arari fas erat, non magls quod post murum ess~t, 
quam quod· murus post id, pomerium ~omani appellarunt; et 10 
urbis incremento sem per, quantum moema processura erant, tantum 
termini hi consecrati proferebantur. 

Podobně mluví Varro. Gellius uvádí definici augurskou: po
merium est locus intra aarum effatum per totius urbis circuitum 
pone rnllros ' regionibus ce~tis determinatus, qui facit finem urbani 
imperii. 

Nápisné i rukopisné doklady naše mají ps~no pomerium, ~č 
není pochyby, Je v druhé čá.sti t~h oto. slova Je kme~ m;lr- p~
vodní *moir-. Ze tvar pomenum ' Je hlaskoslovně spravnym vy
sledkem z post· moiriom, tvrdí nově Stolz,l) jenž změnu oi > oe > e 
vyvozuje z nepřízvučnost i této slabiky. 

Co pak se týče věci samé, vyložil ji Nissen takto: 

Řím založen byl obřadem náboženským, dle Livia etruským. 2~ 
Kus půdy zasvěcené bohům (templum) bylo určeno k vystavěm 
mě~ta, to byl ager effatus, kolem něh~ž byla vyorána bráz:da .do 
čtverce.3) Třikrát - a to vždy

y 

uprostred ~~~~ny -}e pluh zd~lhl, 
aby templum nebylo zcela oddeleno od vnejslho sveta; tak vzmkly 
na třech stranách brány (portae, Serv. Aen. 1. 422). Tlm byla urbs 
hotova. Byla ko)eq1 ní f o s s a = bráz~a pluhem

y 
ta~:ná, m u ~ u ~ 

:= země d o v nit ř vyhozená. 4) To vsechno melo ucel sakralnt, 
avšak pro ochranu města bylo nutno vybudovati hradbu i příkop 
skutečný. Pruto v ager effatus u vnitřního kraje té ~ituální zdi ~s.e 
oddělil široký pruh, do něhož vestavěna byla skutečn,a hradba, .prt~ 
způsobená poměrům půdy a volná po obou stranach, nespojena 
s domy. . 

Ten pruh, do něhož byla hradba vstavována, pak bylo to 
vlastní pomerium. 

Gellius ře kl "pone muros", poněvadž měl na mysli tři díly 
té sakrální hradby. 

l) . Stolz-Schmalz, Lat. Gramm. 470. 
2) v. o něm Serv. Aen. 15.755; Varro L. I. 5. 143; lsid. 15.2.3. 
3) Varro L. I 5. 1.43; Cass. D. zl. 5. 2. 
4) Varro UV. m. terram unde ex~culpserant, fossam vocabant, et introrsum 

iactam murum. 
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fal I_a _c -ll I 
LiJ ~L 

d Urbs d 

a suIcus primigenius 
b murus 
c pomerium 
d portae 

PŮ vodně ovšem bylo město jen uvnitř pomeria, ale brzo roz
rostlo a šířilo se i za pomerium. Pomerium samo označovaly ka
meny, cippi, zasazené na zevní jeho straně v brázdě, suIcus. Po
něvadž, jak už řečeno, skutečná hradba se přizpůsobila terrainu, 
leželo pomerium Qpravdu před ní i za ní, jak to vystihl Livius, 
vždycky ovšem za sakrální hradbou; odtud nazev. 

Nejstarší pomerium zaujímalo Palatin (Tac. Ann. 12. 24); název 
Roma quadrata pochází právě od tvaru toho ager effatus. 

V pomeriu, jakožto místě bohům zasvěceném, nemohly se ko
nati žádné úkony vojenské a nesměly se nositi zbraně.!) Proto Cicero 
(de div. 2.35.75) mluví o ius pomerii, jež bylo sloupem občanské 
svobody. Co všechno obsahovalo, nelze ovšem přesně stanoviti. 
Jisto je, že z pomeria vykázány byly chrámy a kulty božstev cizích; 
vyjma starých, dávno zdomácnělých božstev latinských a řeckých, 
nesmělo se v něm pochovávati, auspicia uvnitř konaná 2

) byla roz
dílná od auspicií mimo pom~rium. Do pomeria nesměli vstoupiti 
poslové obcí, .které vedly s Rímany p rá v ě válku, a také census 
byl konán mimo pomerium. 3) 

Z výkladu Liviova je zřejmo, že za jeho doby bylo pomerium 
zastavěno domy. Bylo to ovšem porušení prvotních ustanovení. 
ale vzrůst města to sám sebou přivodil. Právní platnost pomeria 
tím nebyla dotčena ani v nejmenším. Čtyři staré městské tribue 
byly původně také uvnitř pomeria; poněvadž pak Capitolium leželo 
mimo staré pomerium, vytýká se to výrazem" urbs et Capitolium 'I. 

Pomerium nezůstalo na původní malé rozloze, nýbrž bylo roz
šiřováno. Učinil tak prý už Servius TuIlius, za republiky po něm 

1) Proto také comítia centuriata, jež byla vlastně vojenskou výzvou 
obča nů, konala se mimo pomerium na pláni Martově. 

3 ) Auspicia urbana, Varro L. I. 5. 143; Gell. 13. 14. 
3) Srv. Karlowa, Intra pomerium et extra pomerium, Festgabe ... 

v. Baden, Heidelberg 189Q, str. 51 nn. 
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až Sulla, učinil to i Caesar (Cass. D. 43. 50; 44. 49; Gell. 13. 14). 
Z císařů zvětšili pomerium Augustus,l) Claudius (uv. m.), Titus, 
Vespasianus, Hadrianus. 

Z dochovaných některých cippů doby císařské lze vystopo-
vati, jak se pomerium táhlo. 2

) 

. Poněvadž tedy imperium mi1itiae začínalo až za pomeriem , 
magistrát do boje táhnoucí překračoval tuto hranici slavnostně 
(Liv. 42. 49). Když byla vykonána oběť na Kapitolu a vzývání jov.a 
optima maxima, dáno bylo troubami znamení k odchodu,3) magl
strát i jeho 1iktoři vzali na sebe vojenský -plášť, paludamentum. 
Odtud výrazy: paludatum exire nebo paludamento mutare· prae-
textam.4

) 

Porušením iuris pomerii bylo, když Antonius mluvil k lidu 
v městě, oděn jsa paludamentem (Ca ss. D. 48. 13). 

Sekery v liktorských fasces nebyly znakem imp~ria, nýbrž 
iuris vitae necisque, proto bylo dovoleno užívati jich v městech 
(Liv. 3.36.4), až zákony provokačními to odstraněno. Jen dil~táto r 
jich užíval i nadále, poněvadž za něho nebylo provokace (LlV. 2. 
18.8) . ' 

ímperium militiae ' začínalo se pomeriem jistě už v době krá-
lovské, a rozdíl domi- mi1itíae není výtvorem až zřízení republi-
kánského. 5

) 

Byly-li úkony militiae naprosto vyloučeny z území uvnitř po
meria, neplatila tato hranice pro úkony doml. To jest, úkony domi 
mohly se úplně právoplatně konati i mimo pomerium, a to v pra
videlně až k prvnímu milníku na silnicích vedoucích z Ríma. 
V tomto obvodu musil bydleti praetor a v něm také konal 
iurisdikci. 6) 

Poněvadž tedy pomeriem začínala moc militiae, ale nekončila 
moc domi, vzniklo tím území, kde vlastně obě tyto moci kollidovaly . 
Bylo tedy nutno stanoviti nějaký způsob, jímž by jejich poměr byl 
urovnán. Zejména byla důležita otázka provokace a intercesse, 
kam až totiž obě tato práva měla býti uplatňována. 

Ze platila i mimo pomeriuni, je jisto; vždyť mimo pomerium 
konala se komitia centurijní (někdy i jiná), census, úřadoval iuris
dikčně praetor, scházíval se senát atd., tedy dály se akty, při nichž 
vesměs docházelo uplatnění právo provokační i intercessní (srv . 
i Liv. 3 20. 7) Jde však o to, kam až sahala tato práva, a po této 

1) Tac. Ann, 12. 24, Cass. D. 55. 6; SHA Aur. 21; naproti tomu však 
srv. Sen. de brev. vítae 13, 8, a lex de imp. Vesp. 14, CIL VI, 930. 

2) V. LF. XLI, 1914 str. 159. Fr. Teplý, Pomerium- Pr. g. Vyškov 1900. 
~) Liv. 21. 63. 9; 4\ 39. 11; Cic Verr. 5. 13. 3t: Varro L. I. 7.37. 
4) Liv. 31. 14. 1; 36. 3. 14; Cic. fam. 8. 10.2. a j. Tac. Hist. 2. 89. 
5) Jak se mylně domníval Mommsen F 63. 
G) Liv. 43. 11; GaL 4. 104. 
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stránce starověká svědectví nejsou dosti souhlasná. Liv. 3. 20. 7. 
~ýslovně l!vádíza hranici tribunských práv okruh jedné míle avšak 
]lOdel) y~e d~k?nce z.a ypí pokládají 'fa 'féÍX17 = pomerium; Í.Jv. 24. 
9.~. p:lpom~na z~~ pnp.~d, kde v. obvodu jedné míle konsul použil 
sveho tmpena, antz zdvtzena proti němu provokace neb intercesse. 

U Cassia Diana (51. 19.) je dochován jakýsi výklad: tribunská 
moc za ,repub~iky prý platila jen v pomeriu) za císařství pak až 
d~ p;vnlho lTIllntku, ale to nemůže býti správné právě z oněch 
vecnyych, s.vrc~u uvede.l1ých důvodů, že totiž za republiky tribunové 
zakrocovalt mtmo pomerium při komitiích a pod. úkonech. Ani 
Mommse~ův .výklad .nepostačuje; dle něho (13 68) prý podléhalo 
prOV?kaCl a l~terceSsl za pomeriem jen imperium převzaté bez 
ausplkace. Avsak uvedené doklady týkají se vesměs magistrátů 
kteří své moci se ujali zcela bezvadně. ' 

Lev~ší výklad ~oda~ Nissen (BeHr. 168 n): intercesse tribunská 
byla pnpustna protl kazdému aktu, podstatou nevojenskému (Liv. 
2. 58.1), ať už se stal kdekoliv. Zpravidla ovšem tyto akty domi 
nekonany za prvním milníkem, jen výjimečně se tak stávalo. 2) 
. ~o pak se, tý~e ,vla_stního ~ráva provokačniho, to jistě platilo 
Jen az p0 prvm mtlmk. Dokladu opačných ani není. 

. ,Lze tedy .míti za jisté, že a) provokace omezena byla prvním 
mlln~kem, b) lI~tercesse proti všem úkonům konaným pravidelně 
~om l o byla . ~ozna, ať. už konány kdekoliv a kýmkoliv, c) proti 
uko~um, mlltÍl~e byla lntercesse vůbec vyloučena, a tedy i proti 
maglstratům čmným jen militiae (na př: praetoři v provincii. 3

) 

Je tedy možno magistráty římské roztříditi i dle toho pro jaké 
úkony platila jejich moc; , 

1. magistráti s právem do m i i m i I i t i a e : konsulové diktátoři · 
původní quaestoři, praetoři. Za principátu této katego~ie vůbe~ 
nebylo. 

. 2. magistráti jen s právem do m i; všichni magistráti plebejštL 
aedllové kurulští, později quaestoři určení pro Řím. . 

3. m,agist~át1 jen s právem m i I i t i a e: quaestoři zřízení po 
podrobent ,lt~!le r; .267 (v .. ní~e), mimořádné úřady kolonisační a 
pozemkove, uredmcl v provlOcllch, promagistráti, privati cum imperio. 

§ 21. Kompetence magistrátů. 
Působnost úřední II magistrátů zahrnovala v sobě: 

y A) lus a~sp!c~orutt? Úředník byl zástupcem obce jak vuel 
obcanum, tak 1 VUČl bohum; odtud název auspicium imperiumque 

1) App. 2. 31. 
2) Na př. pokus svolati komitia II jezera regillského, Liv, 3. 20. 7. 
3) Srv. však o íurisdikci ve výkladu o konsulátě § 32. 
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·'(Liv. 40~ 52.5; 41. 28. 8). Každý úředník, ať už měl imperium, či 
neměl, byl oprávněn jak k res divinae, tak k re~ h~m~nae. DI~ 
římského náboženského názoru člověIs budouc.nostt am ~a?l nezna, 
ani mu jí búh nezjevuje (proto u Rímanů nebylo věsttr:~), ~le 
soudilo se že bohové projevují souhlas ueb nesouhlas se zamysleny.m 
činem nějakým svými znameními. ' Ta znamení zvala se a u g u r I a 
či a u s pic i a, též s i g n a. 1

) 

Auguria byla rúzná, a dělila se na 9vě skut:iny dle t?ho, 
byla-li vyprošená od bohů a tedy vlastn~. odpo~edl v určitém 
případě, a. i m p e tra t i v a, nebo vyskytla-h se nahodně, a. o b-
l a t i va. 2

) I t" . 
- V takovém případě, když objevila se a.uguria · ob ~ Ivm . p~ 

impetrativnich a nesouhlasila s nimi, považ ov ano znamen}" oblatlvlll 
za účinnější a věrnější projev vůle boží. Co pak se tyce formy 
auspicií, byla paterá: 3) . . '. . ., .' . 

1. e x a v i b u s, . nejobyčejnější t~ pod?.?a ausplc~l Impetr~tlV
ních, pokud vůbec augurace b~l~ bran~ ~a~ně. v Z ntC~ u",t~?!~~n~ 
i oba názvy augurium i ausplctum. JImI l,ak<:.zto nejSlozlte]Sln:t1 

a nejtěžšími se také zvláště obírala augursl~ ~e?a .. Za doby CI
ceronovy však už byla !nahrazena pohodhlejŠlmI slgny ex caelo 
a ex tripudiis (Cic. de div. 2. 33. 71); 

2. ex q u ad r u pe d i b u s nebo pe des t r i a při p.ozor?vání 
běhu a hlasů čtvernožců jdoucích jistou drahou, též hadI byl1 po
zorováni (Paul. D. 287). Ani těchto auspicií za Cicerona už nebylo. 

3. cae I e s t i a, . zvláště z hromu a blesku (~~ul. D. 56~'4 Ble~~ 
jovův byl považován za nejvyšší a nejrozhodnějSl znamelll: ) \n
znivým znamením byl blesk, který šlehl z leva na pr~;o z ]asneho 
nebe.5) Hrom, který se ozval, když nastupo_ván byl u~a~, .byl po- . 
kládán za znamení nepříznivé (Liv. 23. ~1. I}). Z~hrm~-l~, n.utno 
přerušiti komitia; blesk jakýkoliv vůbec rUSI veskero ]e.dnam s ltde~ 
po celý den. 6) U těchto znamení nebeských ~pla.tmla ~e po:dě]l 
zásada, že musí býti věřeno tomu, kdo ausplkacl opra.vněne za 
obec koná. Prohlásil-li auspikující magistrát, že znaf!1e~l ~lděl,,, tedy 
platilo skutečně za spatřené (Cic. Phil. 3. 4. 9); tvrdl~-h vsak, ze ho 
neviděl, tedy neplatilo (Plin. N~ 28 .. 2. 17) .. Dl~ sve povahy byla 
přirozeně signa caelestia s počatku len oblatIvl11, ale časem se stala 
impetrativnimi; úřednici žádali za sesláni hromu neb blesku, a zpra-

t) Valeton, De modis auspicandi Romanorum, Mnemos. XVII. 275 n, XVlII. 
208 n, 406 n, XIX 75 n . .. 

Wissowa s. v. ausplclUm v RE. 
2) Serv, Aen. 6. 190; 2. 70~; 3.89; 12.259. 
3) Dle starého dělení zachovaného u Fe 316 a Paul. D. ::517. 
4) Cic. de div. 2. 35. 74. fulmen sinistrum, auspicíum optimum quod ha

bemus; Cass. D. 38. 13; Serv. Aen. 2.693. 
5) Dion. H. 2. 5; Verg. Aen. 2. 693; 7. 141; 9.628 a k tomu výklad Serviův . 
6) Cic. de div. 2. 18.42; Cass. D. 38. 13; a j. 
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vi?~a ~e jim. ho, dosta~o (Dion. H. 2. 5). Proto stačilo později pro
hlasem maglstratovo, ze "de caelo servavit", nebo dokonce i "se 
?e caelo servaturum esse", aby byl uznáván výsledek auspicií, 
Jaký on potřeboval.!) Tak na př. tribun Milo prohlásil r. 57., aby 
zamezil jednání v komitiích, že "se per omnes dies comitiales de 
caelo servaturum" (Cic. ad Att. 4. 3. 3). Musil ovšem magistrát svou 
auspikaci uplatňující za včas její výsledek ohlásiti magistrátovi řídí
címu" komitia (Cic. Phil. '2. 33 81). Poněvadž touto prací byla dána 
téměr neomezená možnost politickému zneužívání spekce, bylo 
nutno v posledních dobách republiky sáhnouti k jistému omezení 
(v. níže). Magistrát vyšší mohl magistrátovi nižšímu zakázati na 
určité dny. auspikaci nebo také vydal takový zákaz senát. 2) 

. 4. e x t r i pud i i s byla velmi pohodlná. Ptákúm, zvláště ku
řat~m 3) př~.dloženo bylo žrádlo, zrní neb kaše (puls); žrali-li dy
chtIvě, v až JIm padalo ze zobáků, bylo to znamení pHznivé. 4

) Aby 
s~ doslo bezpečného výsledku, nechána byla kuřata před 2US

pIka~í o hladu, a pak jim předloženo žrádlo velmi sypké (Cic. 
de diV. 2. ~5. 73). , T~hoto dr.uhu auspicií používát:t0 bylo pro 
pohodlnost Jeho v tabore (Fe 498), avšak rozhodně ne v dobich 
starších. Kuřata choval zvláštní pullarius v kleci. 

? 7 x d i r i s byly mimořádné zjevy věštící neštěstí. Byla jen 
oblattvm, ale nesmírně důležitá. Vyskytovala se buď při jiné aus
pikaci, majíce ovšem význam vyšší, anebo i mimo auspikaci vúbec. 

Při každé auspikaci musí býti úplné ticho , silentium. 5) Je-li 
~oto silentium nějak porušeno tím, že něco upadlo, ozval se nějaký 
sramotJ hluk, zaskřípalo-Ii něco, bylo to špatné znamenÍ,6) stejně 
klopýtnutí nebo přeřeknutí, záchvat padoucnice u někoho z pří
tornných;7) také krkavci letící proti úředníkovi, jenž vycházel aus
pikovati, byli zlé znamení (Val. Max. 1. 4. 2. a 5.) 

M.ohla ovšem některá signa (zejména ex diris) býti sporná, 
proto Je bylo nutno vyložiti. V staršÍ době obraceli se magistráti 
pro tak?v~to v'ýklady, k pontifikům,později k Etruským haruspikům 
a ke kmkam slbyllskym, pokud ovšem to nespadalo do nauky au
gur~ké. Sig~um ex diris mohl sice viděti a slyšeti každý, a každý 
take mohl Je magistrátovi ohlásiti, jenže aby uznána byla jeho 
platn~.5t, musil je viděti a slyšeti také magistrát, jinak neplatila! 
Aby JIch magistrát neviděl a neslyšel, chráníval se před nimi, jako 

1) Cic. de domo 15 .. '39; ad AH. 2. 16. 2 a j.; Cass. D. 38. 13. 
2) Cic. p. Sest. 61. 129 ; Gell. 13. 15. 1. 
3) ale mohli to býti i jiní, Cic. de div. 2. 35. 73. 
4) tripudium solis1imum ; Cic. de div. 1. 15.27; 2. 34. 72; Fe 284. 386; Paul 

D.285. 
5) To byl odborný výraz augurské discipliny, Fe 474, 476 ; Cic. de div 

2.34. 72. 
6) auspicia caduca, Paul. D. 56. 268; Plin. NH 8. 223. 
7) Morbus comitialis, zvaná tak, že rušila komitia. 
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na př. M. Marcellus chtěje se dáti do bitvy, dal se nésti v krytých 
nosítkách "ne auspiciis impediretur" (Cic. de div. 2. 35. 77). Při 
oběti hrálo se na flétnu lIne quid aliud exaudiatur" (Plín. NH 

28.2.11). Vedle těchto znamení zkoumala se vůle boží z věšteb Sibylli-
ných, jež opatroval a vykládal zvláštní sbor zprvu II viri, na konec 
XVviri "sacris faciundis"; později pak ujalo se velmi zkoumání 
vnitřností obětních zvířat (Cic. de div. 1. 16. 28) za odborné pomoci 
haruspiků. Za zlé znamení považováno, uteklo-li zvíře od obětnlho 
oltáře, či jevilo-li na vnitřnostech nějakou abnormitu. Zkoumáni 
vnitřností obětních zvířat byl zvyk původu etruského, jenž dlouho 
u Rímanu nepatřil k pravidelným auspiciím; teprve za císah:tví stali 

se haruspikové státními kněžími. 
Auspicia konaná v zájmu veřejném, státním, slula auspicia 

publica popuE Rornani. Právo konati auspicia pro stát (lus spectionis) 
měl jen magistráU) Spectio byla právem všech úředníků, ale v ne
stejné míře. Za království ji měl výhradn~ král, za interregna patres, 
senát. Za republiky patřila auspicia maxima úředníkům simperiem: 
konsulům, praetorum (Gell. 13. 15), diktátorum . a vůbec všem ma
gistrátům s mocí konsulskou neb praetorskou, též promagist~átům. 2) 
Censoři měli také auspicia maxima, ale od ko·nsulů rozdílná. Uředníci 
ostatní měli auspicia minora (Gell. 1. 1.), také asi pontifex maximus, 
pokud vystupoval v určitých věcech úředních, jako na př. při svo-
1ávání komitií kalátních a tributních. Rituálního ani kvalitativního 
rozdHu mezi obojími auspiciemi, většími a menšími, nebylo, lišila 
se jen jich platnost dle toho, kdo je vykonal. Přenesl-li magistrát 
své imperium na jiného, jenž vlastního imperia . neměl (když na 
pL quaestor řídil odvolací komitia v při hrdelní, nebo když fun
goval pro praetore), přenesl na neho i svoU spekci; mandatár měl 
pak a\iena auspicia, nejednal suis auspiciis. To mělo velké práv ni 

následky. 
Auspicia jednotlivých úředníků, pokud se jejich působnost nějak 

stýkala, mohla se dostati do kollise. Platila vždy auspicia úředníka 
vyššího, a šlo-li o kollegy, tedy auspicia toho, jenž byl maior . 

Auspicia silnější vitiant, obtinent, turbant, retinent auspicia 
slabší (Gell. 13. 15. 1). Auspicia vyšší byla magis rata. 

Auspicia vykonati bylo žádoucno při všech důležitějších věcech ; 3) 
také se tak konala, leda jen tenkrát se od nich upouštělo, když bylo 
potřebí neprodlévati a rychle něco vykonati. Připomínají se auspicia 
před zasedáním senátu (Gell. 14 . . 7.9), při svolávání vojska (Liv. 45. 

1) Cic. Phil. 2. 32. 81: "nos augures nuntiationem solum habemus, con
sules et reliqui magistratus etiam spectionem; Cic. de domo 14.38. 

2) O těchto sice není výslovných zpráv, ale jistě auspicia maxima měli, 
poněvadž jich potřebovali na př. k vedení války. 

3) Cic. de. div. 1. 2. 3: nihU pub1ice sine auspiciis nec domi nec militiae 

gerebatur; Liv. 6.41.4. 
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12: 10), před zakládáním kolonie (Vano L I 5 143) v d b' . 
(Llv . 34. 14. 1 a j.), před přechodem v . f' " ,pre .. Itvou 
remnia (Fe 284 296) 1) NI' reky \ e valce = ausptcla pe-, . e ze am vypočísti v h v , 

auspicia. se konala. Nutná byla při: vsec moznostJ, kdy 

l. ]menování neb volb~ 'v d 'k' 
vání je jen tenkrát bezvadně eur e ~ I ",tl. Y olba 'neb jmeno-
nová,ní řídící přikročil k tomuf~a;~~~ ~~~z p~r~~~I~é volbu neb, jme~ 
volbach uznávala se za platná pro volb a~splkacl. ) Pn 
jen pro volební komitia' u samu ausplcla vykonaná 

dne, 2kd~ °k~~:t:~ cn:'ilaa :~ ~~~/;ždá ~omitia rúz?ě , vždy ráyo toho 
jednotlivé druhy komitií nen{ 1.) Jak~ byl rozdll v ausplcllCh pro 
Auspicia . č' , '. . nam znamo, snad v modlitbě úvodní 
mitií (Ci/~~ f:n:.ta7,k~Ollt;); vykonaná neplatila pro jiný druh ko~ 

v 3. vál e č n é vý p r a v ě. Ráno íO!lO d . • 
mesto opustiti, vykonal na Kapt'toI' •.. ne,( kdy měl yo]evudce 
9) . v v tu ausplcla Fe 276' LIV 21 63 
tato m:Lesp~~!~~ sUt~l!e~<;~m n~uriatam schválenu. Bylo n~zbyino, ' aby 

~~r~~~{u ~~m~~ZI ~~ot~JjJ~~d~e~~~~~r:~~~ (~I ~yr;' nl~t~~ ie~Oe\~Iio k~~~ 
později války se vedly příliš daleko od Ří:a 

t(LkIVž' 8 3,0' 1). Když 
nesnadný u v'l . . a, a e navrat by byl 
nějaké mistom~zy~~a P~~h~:~:~I~IOzaau~~icioru~ i mim<: ~ě~to tím, že 
možno závazku dosta'tl' (S A Rlm, takze aspon fiktivně bylo erv. en. 2. 178). 

Čas, · misto a způsob auspicii. 

. Auspicia musila býti provedena téhož dn . , 
plaítla, obyčejně po půlno"'i před 't" V ,kdy ~m, kteremu 
musila býti aspoň téhož d;e 4) Z sV!d~mm. k o]enska. a peremnia 
kde měl býti i proveden čin' prop~~Vl. a pa . ~e ausplkovalo tam . 
3. 20. a j.), tedy pro kurij'~í k ·t~ry ausplcla .byla konána (Liv . 
mimo pomerium 't' . omlla v pomenu, pro centurijní 
atd. Pravidlem byf~~ ž~e~: aVuJ;~koo~h[Om~~dištíCh, pr~ bitvu v poli 
bohům (templum), próto také senát a ~ . v~ YI na ~lste zasvě,ceném 
V poli ovšem 'en v'" s~ aZl~a se prtmo v chramech. 
tetnplum, protJ mu~Nms~Č~ag~:tr~a%I:~~~tu~~t· nas~Yttovaklo vh?dn~ 

Cl I mlS o ausplkacl 

1) Magistrát musil tato auspicia '. . v v 

na P?le Martovo, poněvadž musil ři t per~mnta~.v'ykonatt uz k~yz táhl z města 
amnls Petronia, Fe 296' původ fě hfm prekr.9c.1tJ e?t~k tekoucl do Tiberu, t. zv 
3. 9 ; de div. 2. 36.77. ' c o auguru Je clste vojenský. Cic. nat. d. 2: 

2) Liv. 6. 41. 6; Cic. leg. 3. 3. 9' atd 
:) Liv. 3. 20. 6; 5. 14.4. Varro 'L. 1. 6.91 a j . 
) Gell. 3. 2. 10' Cens 23 4' l'men I' d' , nat . d. 2. 4. t 1. . ' .. , Ovam Iktatorovo Liv. iO. 40. 2; Cic . 
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urč§né teprve inaugurovati (Liv. 3. 20); to bylo úkolem augurů. 
V Rímě bylo na Kapitoliu určeno zvláštní místo jen k auspikaci, 
zvalo se auguraculum (Paul D. 17). Při auspikaci ex avibus nebo 
nebeských na místě, kde magistrát hodlal auspicia vykonati, vztyčil 
nejprve svůj stánek, jenž v řeči augurské se zval templum minus l ) 

a byl buď z prken neb z plátna, s jedním jenom otvorem, z něhož 
bylo lze přehlédnouti celý nutný okrsek. Tam musil magistrát spáti. 
Po půl noci se tiše zvedl, pomodlil a sed~ provedl auspikaci. 2) 
Magistrát neb augur provázející magistráta jako odborný znalec 
svou holí (lituus) udělal nejprve t. zv .. descl'iptio regionis, t. j. hledě 
k jihu táhl vzduchem čáru od severu k jihu (cardo), druhou pak 
od západu k v}'chodu (decumanus). Tím rozdělil oblohu na čtyři 
díly, na konec pak táhl ke cardo i decumanus rovnoběžky . 

S Čtverec na obloze naznačený bylo 
také templum (patrně maius) , ta
b~rnaculum bylo jeho středem. Při 
těchto úkonech musilo býti jasno 
a zvláště ticho, Proto magistrát se 

Z \ ' decumanus V tázá val augura: Dicito, silentium 
esse videtur. Augur odpovídal: 

I I Silentium esse videtur. Potom zas 
magistrát: Dicito, si addicunt aves? 

I 
I Augur: Addicunt. 

__ . ______ ~ Křeslo, na němž magistrát při 
J auspikaci seděl, musilo býti pevné, 

solida sella (Fe 470), aby praskáním neb zaskřípěním nerušilo po
svátného úkonu. Poněvadž magistrát při auspikaci pozoroval svými 
smysly, mluví se o spectio. Původně ji konali magistráti sami, 
později vešlo však v obyčej, že pozorování nebe svěřovali buď 
sluhovi neb některému z přítomných, u městských auspicií augurům . 3) 

Při vojenských auspiciích augurů nebylo. "In auspicio esse" se 
říkalo o každém, kdo · byl u auspicia, nejen o augurech (Cic. leg. 
3, 19. 43). Auguři byli přítomni je~ jako odborní znalci. Zamítnutí 
neb přijetí auspicia záviselo zcela od magistráta. Tak se postupovalo 
při auspiciích impetrativních. Mohlo se však vyskytnouti i auspicium 
oblativní, a to - jak bylo svrchu připomenuto - buď sam6statně, 
buď ihned po znamení impetrativním, které tím ovšem bylo rušeno. 
Nutno však bylo znamení oblativní uvidět a správně vyložit. Buď 
je spatřil magistrát sám a zařídil se dle něho (Plut. Cato min. 42), 
nebo je spatřil někdo jiný a magistráta o tom zpravil = nu n ti a t i o; 
ovšem ' konečné rozhodnutí, zda to znamení opravdu se ukázalo 
čHi nk, 'patřilo vždy jen magistrátovi. Výklad oblativních znamení 

1) tabernaculum capere, Liv. 4. 7. 3 ; Serv. k Aen. 2. 178, Fe 146. 
2) Fe 474, Serv. Aen. 9. 4 ; Liv. t. 18. 
3) Cic. de div. 2. 35. 74; Uv. 4. 18. 6. 
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byl méně snadný, než znamení impetrativních proto bývalo tím 
spiš~ P?tře?Í od~orné, rad~. Bylo také vice' příležitosti pítsobiti 
mag~~tratovl ,~esn~ze tlm, ze mu byl? . hlášeno auspicium mařící 
akt Jim zamysleny.1) Byla tedy ausplcla oblativní, zejména blesk 
vydatným činitelem politickým, a doklady nám dochované dosvědčují ' 
že se ho také hojnou měrou užívalo. . , 

Nuntiaci platnou, jíž totiž magistrát musil dbáti, měli zvláště 
auguři přEomní komitiím. 2

) Augur, jenž spozoroval oblativní zna
mení, neb jemuž bylo takové znamení ohlášeno, oznámil to maai
strátovi . slo,vy : . alio die .(Phil. .2. ~2. 83 a j.). Ovšem záviselo jeŠtě 
na maglstratovl, uznal-ll nunllacl za podstatpou. Jinak ovšem tomu 
bylo, když ob}~tivní znamení hlásil jiný magistrát = obnuntiatio; 
tu n:mohl~ byb neuzn~no. Proto vyšší magistráti zakazovali nižším 
ausplkovah ve dnech, o kterých sami chystali se k nějakým úředním 
aktum (Gel!. 13. 15. 1). Obnuntiatio byla platná, stala-li se osobně 
a to .?u~ před začátkem úředního výkonu, nebo aspoň před jeho 
~k~nc~nIm~. Poně~~~ž přirozeně vážné důsledky tohoto ius obnun
tl.attonts pn zneuzltI mohly vésti k těžkým poruchám veřejného 
života, bylo jejich užívání normováno kol r. 160 pře Kr. dvěma 
zákony, blíž~ ~ámo neznám~mi: lex Aelia a lex Fufia. 3) Clodius 
r., 58 obnu,nt}aCl vubec zakaz~l (Cic. p. Sest. 15. 33), avšak jeho 
zakonu uplrana platnost, aspon v prvých letech po vydání. Ob
nu.ntjace mohl užíti konsul proti konsulovi, pontifikovi maximovi 
(Cl~: de d0t?0 } 5. 3~; de harusp. resp. 23. 48), tribun proti všem. 
I ~ľ1 plebejskych tnbutních hromadách byla Qbnuntiace přIpustna 
(CIC. In Vat. 7. 17. a 18). Není známo, kdo směl obnuntiare tri
bunům, zda každý magistrát či jen tribun. 

Nepříznivé znamení diem vitiat, nesměl se téhož dne už za
mýšlený čin vykonati (Cic. ad Att. 4. 9. 1; Phil. 3. 4.9), ale bylo 
možno r~peter,e auspicia již hned následujícího dne. (Liv. 9. 39. I.) 
Je?nalo-h se umyslně neb neúmyslně proti auguriu, nastalo vitium 
(~l.V. 23. 3. 13; a j.) . V případech sporných rozhodovalo o tom, zda 
vlÍ1um nastalo čili nic, kolle,gium augurské (Liv. 4. 7. 3; 45. 12. 10 
a i); sená~ i magi.stráti měli právo žádati , od augurů dobré zdání-,i) 
ovsem take ~olleg1Um mohlo samo senátu. podání učiniti (Cic. nat. 

, d. 2. 4. II a J-! , ~onst~továním vltia nebyl úřední čin ještě sám. 
s:?OU n~platny,. J~k vys.lovně praví Varrq (L. !. 6. 30): magistratus 
VltlO creat~s nthtlo seclUS magistratus. Uředník zvolený vitiosně, 
nemohl býtt odstraněn násilím, ale ovšem byla vždy snaha vitium 
n~jak zrušiti, nejlépe tím, že magistráti tak zvolení se vzdali. Ma
gtstratus vitio creati ani nemohli řídit voleb svých nástupců, aby 

'I) Cic. c. sen. grat. ' egit. 5. 11; Cass. D. 38. 13 . 
2) Varro L. I. 6. 95; de r. r. 3. 2. 2; Messalla u Gell. 13.15. 
3) Cic. de harusp. resp. 27, 58; p. SesL 15. 33; in Pis. 5. 10 a j. 
4) Referre neb deferre rem ad collegium Cic. Phil. 2. 33. 83; L1v. 4!í. 12. 10. 
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se vitium nešířilo (Liv. 8. 17.4), ani nebyli volitelni (Cass. D. 54. 
24). Resignace pro vitium při volbě připomíná se sice i u magi
strátů plebejských (Liv. 10.47. 1; 30.39. 8), ale tu je jakási potíž: 
nevíme totiž, kdo v tom případě by řídil volby nových plebejských 
magistrátů, když konstatování vitia a resignace se staly až po na
stoupeni úřadu. Zdráhal-li se magistrát odstoupiti, nemohl k tomu 
býti nijak donucen (Liv. 21. 63.7), ale ovšem po uplynutí úředního 
roku byl žalován (Cic. de div. 2. 33. 71). Týkalo-li se vitium usnesení 
komitií, bylo zrušeno senatosconsultem na základě dobrého zdání 
augurů. 

Všechno; co souviselo s formou a výkladem auspicií l bylo 
obsahem augurských nauk udržovaných a zdokonalovaných sborem 
augurů. Koncem republiky z nich už nebylo nic než čirý forma
lismus, ovšem bedlivě zachovávaný. Bylo to jakési obřadnictví, 
z něhož časem veškeren vnitřní obsah vyprchal, ale přes to zů
stalo nedotknutelnou součástí veřejných úkonů. Jeho složitost způ
sobovala, že skutečné prováděni mnohých úkonů koncem republiky 

, spočívalo na augurech místo na magistrátech, ač ovšem právně 
- i sakrálně byl osobou jednající magistrát sám, augur jen jaksi jeho 

nástrojem. 

B) Vojenské veHtelstvi. 
O obsahu pojmu "imperium" bylo promluveno už svrchu, byla 

to nejvyšší moc vojenská a soudní. Vedle tohoto vlastního významu 
se však užívalo slova imperium i v užším smyslu, a to jen o vrchním 
velitelství vojenském (Cic. Phil. 5. 16. 45 aj.). 

Vojenské imperium měli všichni řádní úředníci vyšší (konsu
lové, praetoři, diktátor, magister equitum) a ti z mimořádných, kteří 
byli označováni jako "cum imperio"'. Ovšem mnozí z držitelů im
peria ho fakticky ani plně nevykonávali, poněvadž neměli k tomu 
příležitosti. Imperium vojenské, skutečně prováděné, neslo sebou 
tatopráva: 1. s es t a v o vat i voj s k o z občánu, později i ze spojenců, 
zavázati je přísahou (Polyb. 6. 21; Liv. 22. 38. 1 a mno j.) na čas, 
po výpravě pak je propustiti domů. K těmto úkonům nepotřeboval 
magistrát s imperiem žádného dalšího zmocněni lidem neb senátem. 
Ovšem v dobách, kdy moc a význam senátu vzrostly, bývalo oby- , 
čejem vyžádati si jeho zmocnění pro diledus , (Liv. ~8. 45. 13; 42. 
10. 12 a j.), nutno to ovšem nebylo, zvláště když počet vojska 
nepřesahoval pravidelných čtyř legií (Polyb. 6. 19). Zvykem bylo, 
že praetor dilektu nekonal, ani když převzal skutečné imperium. 
To ovšem týká se dilektu řádného, nikoliv mimořádných poměrů 
a tak zv. tumultu. 

2.Jmenovati důstojníky. Konsulové původně také jmenovali 
všechny tribuny legie, avšak od r. 362 byla vždy část volena lidem, 
zbytek jmenován, a někdy mezi r. 291 - 219 bylo ustanoveno, aby 
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yole~i byli",všic~ni tříb~,nové čryř ~ravídelných legii, a jmenováni 
, Jen tl). kten by.ll u legu nadpocetny~h . Mimo to jmenoval majitel 

lmpena centunony a dekunony. Toto právo někdy ponechával 
tribunům. 1) Rovněž jmenoval majitel imperia praefekty sociorum, 
fabrum, zkrátka všechny důstojníky a šarže, pokud nebyla jejich 
volba vyhrazena lidu. V době císařské však práva toho už neměl. 

3. V é s t i v á I k u. Vyhlášení její se ovšem dálo u~nesením hro
mady po předcházejícím senatusconsultu. 

4. Uzavírati příměří a smlouvy. Jednal-li vš~k magistrát 
bez zmocnění senátem neb hromadou, nesl veškeru odpovědnost . 
Toto právo pak znenáhla přešlo úplně na senát a lid. 2) 

5. Ad min i str a t i va. Původně i přímá správa peněz na válku 
potřebných. Od r. 421 však byl k tomu volen zvláštní quaestor, 
od té doby neomezené nakládání penězi válečnými měl jen diktátor. 
S kořistí válečnou však mohl každý vojevůdce nakládati neomezeně, 
a tak. vlas!~ě?d zřízení t.é quaestury., r. 421 byla při válečných vý
pravach, ]lchz nevedl dlktator, dVOJI pokladna: státní, spravovaná 
quaestorem, a vojevůdcova. 

. , 6; I u ri s d i k ce v poli, kterou prováděl skrze tribuny legie vůči 
vo]akum občanským, a skrze praef. sociorum vůči vojákům spoje
neckým (Polyb. 6.37.8; Liv. 28.24. 10). V poli byly trestány jako 
vojenské přečiny i přestupky krádeže, zrušení daného slova (Front. 
Strat. 4. 1. 16; Polyb. 6. 37. 9) a pod. l při tomto řízení vojenském 
v poli byly dodržovány zevnější formy řízení civilního. Celkem však 
o té iurisdikci vojenské mnoho známo není. 

. !. Původně s nad majitel imperia mohl se beze všeho nazý
vah 1 m per a t o r (av'íoxQá'íúJQJ. Ale ještě velmi záhy nastal už stav 
zobrazený našimi zprávami, že název imperator byl nejen omezen 
na ty, kdož vojenské imperium skutečně vykonávali, nýbrž že také 
se udílel aspoň až po prvém významnějším vítězství. , 
, . Snad s počátku si magistráti po vítězstvích dávali to jméno 
samt (Caes. b. c', 3.31, 1), avšak slušnost žádala" aby popud k tomu 
vyšel od vojáků na bojišti neb od senátu; někdy akklamoval tak 
vojevůdce i lid. 3) Už od druhého století . předkřesťanského ujal se 
zvyk, že vojevůdce, jenž nabyl titulu imperator, přestal užívati svého 
názvu úředního (konsul, pro konsul atd.), ne vžak vždy:!') Když 
roku 45. bylo právo triumfu přiřknúto i velitelům' nesamostatným, 
mohli. !itulu imperátorského dosíci i legáti. Tak P. Ventidius, legát 
AntonIuv, když r. 39 a 38 porazil Parthy (Liv. ep. 127, 128), užíval 

1) Liv. 42. 33; Cic. in Pis. 36.88; Tac. Ann. 1. 44. Polyb. 6. 24.2, 25. 1; 
Varro~L. 1. 5. 91. : 

2) Gel!. L 25. 1; Liv. 9.5. 1; Sal1. log. 39. 3 a j. 
3) Tac. Ann. 3. 74; Cas. 0.43.44; 52. 41 a j. Cic. Phil. 14.4. 11, 5. 12; ad 

Att: 5.20. 3. App. b. c. 5.31. ' 
4) CIL 1. 541; Cic. Phí1. 14. 14, 37. 
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na mincích, které dal raziti, názvu ' imperator, p9dobně i jeho ná
stupce C. Sosius. 1) Kdo udílel legátům imperátorský titul, není známo. 
Až do začátku principátu vyskytoval se název imperatorský velmi 
hojně, a to i u vojevúdců, kteří netriumfovali. 

V době císařské pak imperátorský titul nosili jen císaři. Několik 
jerl výjimek, prameny nám doložených, je z nejprvnější doby 
principátu. Tak M. Licinius Crassus, konsul r. 30 př. Kr., triumfoval 
jako prokonsul r. 27, a na řeckém jednom nápise (Eph. epigr. I. 106) 
je nazýván imperator; ale 'Cass. D. 51. 26 tvrdí, že Crassus za vítězství 
nad Thráky dosíihl sice triumfu, ale nikoliv titulu imperatorského. 
Na nápis se tedy asi dostal tento titul jen z adulace, jako patrně 
i u Agrippy .2) 

8. T r i u m f. Magistrát s imperiem, který dobyl nad nepřítelem 
významného vítězstvÍ, směl slaviti triumf. Předpokladem bylo, že 
musil míti skutečné imperium~ získané lege curiata, poněvadž jen 
tak vytáhl "diis auctoribus", 3) těšil se ochraně bohú a mohl jim 
tedy po ukončení války vzdáti díky. Mohl tedy triumf slaviti za 
republiky jen diktátor, konsul, praetor a pod. Nemohl nijak triumfovati 
a) magistrát, jenž fak,tického imperia pozbyl, na př. vkročením do 
pomeria. Proto vítězný vojevúdce, jenž hodlal slaviti triumf, vyjed
nával se senátem stoje mimo pomerium (Liv. 3. 63. 8). Bylo sice 
možno auspicia ztracená překročením pomeria "repetere", ale doklady 
triumfu (neb ovace, v. n.) na základě auspicií opakovaných jsou až 
z doby císařské a týkají se členů císařského domu. Ze starších dob 
takových dokladů není. N utpo však vysvětliti jednu věc. Magistráti 
se někdy vraceli z pole do Ríma, aby provedli nějaký úřední výkon . 
Při tom ovšem překročili pomerium, ale nemáme zpráv ani o tom, 
že by znova auspikovali pro svou výpravu, ale ani nikdo nebral 
platnosti jejich imperia v pochybnost (Liv. 23. 23. 9; 27. 5. 18). 
Patrně tedy každé překročení pomeria nemělo stejné platnosti. 
Zdá se, že auspicií pro válku zjednaných pozbyl překročením po
meria magistrát jen tenkrát, když po ukončení výpravy vracel se 
do města. S tím souviSÍ, že při pomeriu propustil vojsko, a liktoři 
oděli se togami. <t) S vojskem směl pomerium vojevúdce překročiti 
jen při triumfu, kdy táhl s ním až na Kapitol. 

b) Triumfovati také nemohl magistrát, který v čas vítězství 
neměl vrchního velení. Když vítěznému vojsku veleli dva magistráti 
k triumfu oprávnění, slavil jej ten, jehož imperium bylo maius 
(Liv. 28. 9. 10; Val. Max. 2. 8. 2 a j.). Proto také nemáme zpráv 
o tom, že by byl někdy triumfoval magister equitum, a také bývalo 
upíráno právo triumfovati magistrátům za vítězství, jehož dobyli 
mimo svou provincii (Liv. 1. l ~ 34. 15). Tyto přísné požadavky však 

1) Srv. Mommsen 13, 125 p.2. 
2) CIL IX. 262; 2200 a j. - Pals, Fasti triumph. 314. 
3) Liv. 9. 14. 4. 
4) Fe 368; Cic. in Pis. 23. 55. 
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byly kladeny jen s počátku, brzo . nastala praxe mírnější a triumf 
p ovolován ' častěji; nebylo-Ii pak možno ' povoliti triumf, dávána 
.aspoň ova ti o. Tak Livius (28.9. 10) vypráVÍ, že senát chtěje oba 
konsuly r. 207 př. Kr. vyznamenati pro jejich činy, povolil jednomu 
t riumf, druhému ovaci, a sic~ triumfoval M. Livius, poněvadž v den 
r ozhodné bitvy platila jeho auspicia. 

c) Práva triumfu neměli magistráti, třebas i s nejvyšší mocí, 
Ikteří byli zřízeni odchylně od pravidelných ustanovení ústavních, 
'na př . tribuni militares consulari postate. O jejich triumfech není ani 
.zmínky ve fastech triumfálních. Stejné pravidlo platilo i pro decem
viry, avšak triumviri rei publicae constituendae se tímto pravidlem 
neřídili. 

Jiná je8t otázka triumfu promagistrátů. Mbmmsen (P 128) soudil, 
'Že promagistrát vlastně nemohl triumfovati, poněvadž jeho impe
a'ium bylo prorogatum, překročením pomeria bylo neodvolaťelně 
ztraceno, a nemohlo už býti dále prodlouženo opakováním auspicií. 
Doklady však výslovně uvádějí triumf promagistrátů, jimž prý asi 
zvláštním zákonem povolováno prodloužení imperia až do dne 
t riumfu. Nejstarší příklad je z r. 326 (Pais, F. triumph 54; Uv. 8.26.7) 
a týkal se Q. Publilia prokonsula. Bylo to tenkrát něco nového, 
·a Livius to výslovně ' zdůrazňuje poznámkou: duo singularia haec 
ei viro primum contigere: prorogatio imperii non ante in ulIo facta 
·et acto honore triumphus . . 

Není dokladu pro to, že by někomu byl býval odepřen triumf 
.j po uplynutí úředního roku, ovšem bylo zvykem ještě ' i v ll. stol. 
př. Kr. triumfovati obyčéjně in magistratu (Liv. 45, 39, 9). Nissen 
{Beitrage 132) soudil proti Mommsenovi, že promagistráti vůbec 
'nepotřebovali privilegia, a že netriumfovali in magistratu, nýbrž 
-ex magistratu, jak se vyjádřil Livius (40.59. 3). . 

Názor Mommsenův o nutnosti zvláštního privilegia pro magi
·s tráty opírá se zejména o dvě místa Liviova : 26. 21, 5 a 40. 35. 
Na prvém z nich mluví se o M. Marcellovi, jemuž senát povolil 

{)vaci, ale na návrh seIiátu provedli tribunové lidu zákon "ut M. 
Marcello, quo die ovans urbem iniret, imperium esset". Zcela týž 
případ je na tom druhém mistě Liviově, jež se týká L. Aemilia Paula. 
:Bylo by tedy možno souditi z těchto míst: že děkovná slavnost 
-(triumf neb ovace) nežádala si nutně faktického imperia, nýbrž 
.že ji bylo možno konati i bez něho. Nissen (152) vykládá to tak, 
že ten, komu privilegiem nebylo dovoleno podržeti faktické impe
:rium i v pomeriu, imperium sice měl, ale nesměl ho vykonávati. 

. Proti Nissenovi pojednal o otázce se stanoviska Mommsenova 
.Karlowa (90 n), jenž ~důralňuje, že imperium je nebdi učitel no od 
řádné magistratury. Rádný magistrát pak má imperium udělené 
lege curiata, jíž také se mu dostalo auspicií. Kdo už měl imperium 
tprorogatum, vykonával je bez auspicií (Cic. de div. 2. 36. 76n; 
·nat. d. 2. 3. 9) . . Proto u promagistrátů návratem do pomeria končí 
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imperium vůbec, ne jen jeho, vykonávání, jako u magistrátů (Cic-. 
ad fam. 1.9.25). Když tedy promagistrátům později triumf byl přece 
povolován, bylo jim imperium zvláštním ustanovením prorogováno .. 
Ot. Jiránil) soudí, že prorogace imperia pro den triumfu nezbytně 
měl potřebí nejen promagistrát, nýbrž i magistrát. Odůvodňuje to tím ~ 
že případy Liviem uvedené jsou výjimečné: u Marcella přenesl 
senát své právo na lid, hledě k Marcellově oblíbenosti, u Aemilia 
Paula pak dal prorogaci jeho imperia usnésti lidem, aby tak za
bránil intercessi tribunské proti Aemiliovu triumfu. V obyčejných 
případech prý asi bylo nutné prodloužení imperia zahrnúto už 
v povolení k triumfu. K tomu lze podotknouti, že snad přece ta 
zákonná neb senátní prorogace se týkala jen promagistrátů, po
něvadž magistrát mohl repetitis auspiciis svého imperia znova 
nabýti sám. Laqueur 2) dobře upozornil na to, že triumf je původně 
děkovná slavnost bohům , z níž se časem stala instituce politická. 
Proto považuje za její předpoklad jen auspicium a soudí, že této 
povinnosti vzdáti po výpravě bohům díky, musil se P9.d!íditi magi
strát stejně jako promagistrát. G. Beseler3

) schválil názor :Laqueurův ~ 
že triumf je voti solutio, avšak . dobře upozornil, že podmínkou 
triumfu je auspicium la imperium, tedy že promagistrátovi trium
fujícímu musí býti imperium pro vkročení do .pomeria prorogováno·. 

Shrneme-li tedy, co o 1riumfu a jeho podmínkách bylo řečenQ,~ 
ukáže se pravděnejpodobnějším mínění, že magistrát vkročiv do 
pomeria pozbyl imperia, ale novou lege curiata a novými auspiciemi 
je zas ziskal. Současně s povolením triumfu postalo se mu i do
volení imperium po · den triumfu i v pomeriu vykonávati. ' P.ro
magistrát však potřeboval k triumfu prorogace imperia. 

U promagistrátů, kteří vedli válku , nutno asi rozeznávati dvě 
skupiny: ti, kteří pokračovali ve váke, již začali už za své mag.i-

. stratury, jistě podrželi svá auspicia magistrátní i po uplynutí úřed
ního roku. Jestli však vytáhli do pole až za své promagistratury,
pak týkají se jich uv. slova Ciceronova (de div. 2. 3.6. 76 n), že 
prokonsulové a propraetoři auspicií nemají. 

Také nemohl triumfovati magistrát neb promagistrát, v jenž 
velení odevzdal někomu jinému, takže se s ním nevrátilo do Ríma. 
Triumf totiž neudílel se za ojedinělé vítězstvj, nýbrž za ukončení' 
války, po níž musilo býti vojsko dovedeno do Ríma. 4) Uzavření míru 
podmínkou nebylo. Tak na př. za II. punské války slaven triumf 
za dobytí Tarenta a porážku Hasdrubalovu. Později ovšem, když 
války vedeny byly příliš daleko a bylo nutno ' nechati v území 
dobytém posádku . a vojsko se nemohlo vrátiti, hledělo se aspoň 
k tomu, byio-li debellatum (Liv. 39. 29.4; 31. 49~ 2). 

1) O triumfu promagistrátů 'římských, L. F. 31. 1904, str. 171. 
2) Ober d. Wesen des rom. Triumphus, Herm. 44. 1909, 215. n .. 
3) Triumph u. Votum, H.44. 1909, 352 n. 
4) Liv. 26. 21. 3; 28. 9. 10; 31. 49. 10 aj. 
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Triumfovati nemohl původně ani zástupce velícího magistráta, ' 
poněvadž neměl vlastních auspicií. Toto pravidlo se udržovalo až 
do dob Caesarových, kdy se vyskylly první případy triumfu legátů 
(Cass. D. 43. 42 n). Snad legátům bylo pro den triumfu uděleno 
fiktivní samostatné imperium, aspoň dle fastů triumfálních všichni 
legáti , . kteří triumfovali, činili tak jako prokonsulové, ač jimi nebyli ; 
hodnost legatus pro consule se vltbec nevyskytá. Za . císařství pak . 
se právo triumfu vrátilo zas jen skutečným majitelům imperia, avšak 
omezováno i dále, až zůstalo jen císařům. . 

Také nebýval dovolován ťriumf těm, kteří byli privati cum im
perio, a to proto, že jejich imperium nebylo iustum, totiž uděleno 
lege curiata. (Liv. 28. 38. 4; .31. 20. 3; 33. 27.) Ale i od této zásady 
nastaly úchylky, takže Pompeius tr~umfoval dokonce dvakrát jako 
privatus cum imperio. Bylo to považováno za velkou zvláštnost~ 
jak svědčí výrok Ciceronův (de imp. Cn. Pomp. 21. 62). 

Co do své podstaty byl s počátku triumf úkon sakrální, jenž 
časem nabyl rázu vojenské oslavy. Byl to jediný případ, kdy voje
vůdce měl' v městě skutečné imperium. Kromě uvedených pod
mínek kladeny byly pro triumf ještě tyto dvě: 

Předně musila válka b)'ti řádná, t. j. belIum iustum; nestačilo 
tedy jen překonání občanského odboje neb potlačení otrocké 
vzpoury.l) 

Zas vývojem poměrů se stalo, že i v těchto ' případech při
pouštěna byla ovace jako za válku s otroky na Sicilii r. 99. 2

) R. 40 
povolena byla ovace dokonce i za šťastné zamezení hrozící války 
občanské (Pais, F. triumph. 292). 

Za druhé, poněvadž triumf konal se po šťastném skončení 
války, žádalo se zprvu, aby vojevůdce se vykázal vítězstvím 
v těžkém a krvavém boji. Později stanoveno, že musilo v té bitvě 
padnouti aspoň 5000 nepřátel. R. 62 byly stanoveny plebiscitem 
tresty pro vojevůdce, kteří by v té věci podávali senátu špatn~ 
zprávy (Val. Max. 2. 8. 1). . 

Důležitá , je otázka, kdo rozhodoval o povolení triumfu; otázka 
tato je poněkud sporná. Lze nyní celkem přijmouti mínění Momm
senovo, potvrzené novějšími studiemi Laqueurovými a Beselerovými, 
že totiž původně spočívalo rozhodnutí o tom, bude-li triumf konán 
čili nic, na vůli vojevůdcově, poněvadž byl triumf jen děkovnou 
slavností a tedy jaksi povinností vojevůdcovou vůči bohům. A i po
zději, spokojil·li se vojevůdce triumfem mimo město, na př. na hoře 
albské, nejen že mu v tom nikdo nepřekážel, nýbrž byla i triumfu 
takovému přičítána právní platnost, jak zřejmě svědčí fasty trium
fální. Dály se ovšem tyto triumfy "sine publica auctoritate" (Liv. 
42. 21. 7; srv. 33. 23. 3). Poněvadž až do r. 231 se nepřipomínají 

1) VaI.Max. 2.8.7; Cass. D. 42.18; 43.42 aj. 
2) Cic. de or. 2.47. 195, a f. 71 v Italii, Gell. 5. 6.21 n. 
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žádné triumfy in Monte Albano, je možno se domnívaji, že do té 
doby mohli vojevůdci bele všeho triumfovati přímo v Rímě. Av~~k 
vzrůstem moci a významu senátu se stalo, že magistráti chtící 
triumfovati v městě, se ho dotazovali na souhlas. Svolení neb 
zákaz senátu ovšem dosti dlouho nebyl považován . za závazný, 
nelíbil-li se magistrátům,l) avšak v dobách pozdějších, kdy. senát 
byl duší státní správy, bylo jeho přání vždy a bezvýjimečně dbáno 
(Polyb. 6. 15.8). Do povolování triumfů se pletli často i tribunové 
a plebejské hromady. Buď vyzývali vojevůdce, aby triumfoval anebo 
mu to zakazovali. 2

) 

Triumf stal se časem věcí velmi nákladnou, a tato finanční 
stránka také · značně přispěla k závislosti magistrátů na senátu. 
Triumf "sine publica auctoritat~" totiž musil býti konán na vlastní 
útraty. Proti triumfu městskému mohli tribunové intercedovati, a ne
dbání jejich intercesse mělo pro m~gistráty po uplynutí úředního 
roku těžké následky. Triumf mimo Rím intercessi nepodléhal. 

Za císařství byl zprvu možný triumf buď císařův, neb majitele 
prokor.sulského imperi-a. Když však Agrippa dvakrát odmítl takovýto 
prokonsulský triur11f (Cass. O. 54, 11), připouštěny potom už jen 
výjimkou, naposled r. :71 po Kr. Triumfy všechny slavil pak císař 
jakožto majetník nejvyššího imperia, a vojevůdcům skutečným 
udílena ornamenta triumphalia, t. j. právo vzíti si o slavnostních 
příležitostech togam pictam a tunicam palmatam. 3

) 

9. Právem vojevůdcovým bylo udíleti důstojníkům a vojínům 
rozmanitá vyznamenání:' phalerae, torq uis, hasta, corona civica, 
muralis atd. 4) , 

C) lus coěrcitionis. 
Magistrát měl povinnost i právo zakročiti proti občanu rUSlClmu 

pořádek. Mohl to učinit dvoifm způsobem, buďto i u d i k a C í, při 
níž v zastoupení státu použil ' moci soudní proti občanu, jenž pře
stoupil zákon, aneb k o e rc i c í, již stíhal jen disciplinárně. Leckdy 
ovšem přečin mohl býti vyložen obojím způsobem, buď jako čin 

1) Liv, JO, 37.8 n; Cass. Dio 18.5; Zon.8. 20. 
. 2) Výzva jejich byla buď ve shodě s přáním senátu, Liv. 4.20. 1; 6.42. 
8; Zon. 7.21, neb bez ohledu na ně, Liv. 3. 63.8; 7.17.9; JO, 37.6; Cic. pro 
Cael. 14.34; Suet. Tib. 2. Nissen Beitr. 118nn zastává i tu stanovisko opačné, 
magi .; trát prý sám triumfovati nesměl nikdy, nýorž vždy jen se svolením 
senátu, jen v případech pochybných necháváno rozhodnutí lidu. Triumfy in 
M. Albano jsou prý inhonoratiores a slaveny jen magistráty. kteří byli s žá
dostí o řádný triumf odmítnuti. Jejich zapsání ve fastech lriumfalních prý svědčí 
jen o nedbalém sestavování těchto fastů. _ . Je však zřejmo, že výklad 
Nissenův není zcela případný. Mnohem pravděpodobnější je názor Momm
senův, jenž také se lépe hodí k jednotlivým, nám známým aktům z dějin 
triumfů. - O tom, jak a kdy a kteří činitelé na povolení triumfu působili, 
viz nyní výborný výklad u Paise, F. Triumph, str. LXXXV nn. 

3) Seznam triumfů necísařských v době císařské má Mommsen 1.3 136 p. 1. 

4) Cic. Verr. 3. 80. 185; Tac. Ann. 3. 21; a j. 
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proti zák0n,u, n~bo jako. porušení discipliny. , Při íudikaci je účelem 
tre~tu smyti spachané .v~ny, kde~.to při koercici je trest jen p r 0-

st re d ke m, aby odboJntk byl pnnucen k poslušnosti. Činnost ma
gistrátova při koercici . zvala se coercere nebo cogere (Front. de 
aquad. 129; Ta~. Ann. 3. 26). lus coercitionis nebo coercendi bylo 
oprávněn?u ' svépomocí magistrátovou proti všem, kteří se mu 
v oboru Jeho pravomoci zprotivili nebo mLL odepřeli poslušnost. I ) 

Koe~cicí ~yl stíhán, kdo magistrátovi překážel ve výkonu jeho úřední 
povmnostl, nebo mu ubližovaf slovem či skutkem. 2) Koercici měl 
i magistrát vyšší proti nižšímu, předseda senátu proti senátorům. 
Podlehl j~, kdo nepřišel do senátu, nebo nižší magistrát, jenž před 
vysslm zustal sedět, kdo se zdráhal hlasovat neb nezachoval sluš
n?st.i p!i d~b~tě .. 3) Vyšetřování (cognitio)' tu nebylo, magistrát jen 
zJlshl, ze dlSCJpltna byla porušena, a zakročil. 

,Koe;cici ,~ěIi za. republiky předně magistráti s imperiem,!) pak 
~OCI sv.e.~o uradu. t!lbunové lidu, kteří jí užívali k uplatnění svého 
JUs auxlln. Proto Jejich koercice vztahovala se i na konsuly kdežto 
konsul svého koercičního práva vůči tribunům užíti nemohl. - Ale 
~ nižší úře~ní~j, bez imperia, ~otřebovali koercice; že ji měli, plyne 
I ze starovekych dokladů. (OlOn. H. 10. 50), třebas že není připo
menu~a. výslovně ,u všech těchto magistrátů. 5) Aedilové jí uŽivali, 
f,~vněz I censorove (Paul. O. 47), a pontifex maximus. Při mandování 
uradu ~yla v tom zahrnuta přirozeně i koercice, tak ve válce ji 
za .magls~ráta ,vykQná val i tribunové legií, a měli ji také legáti,6) 
arcl .s moznostI. appellace k magistrátcwi. AediIové, censoři a pontifex 
maXlI!1US (protI kněžím sobě podřizeným) meli asi menšÍ míru 
coe~clce, !. zv. m~lta a pignoris capio, o quaestorech nejsme zpra
ve~1. Plna koerclce zŮ,stala vyhrazena jen magistrátům s imperiem, 
zejména ve věcech hrdelních v oboru militia e a tribunům. Ve 
výkonu ~oercice byl mezi ,magistráty patricijSkými a plebejskými 
te~ forma~ní .rozdíl, že . magistrá!i patricijští měli právo t. zv. vocatio, 
t. J. mohli Sl ob~ana kdykoliv předvolat nebo mu svůj příkaz 
vzká~~t úředním sluho'u. 7) Zprotivil-li se kdo magis1rátovu sluhovi, 
provl~]l se tím proti magistrátovi. Naproti tomu koercice tribunská 
měla Je~ .tak platn,ost, kd~ž příkaz svůj dali buď sami, bud' jejich 
p0l!10,cmcl a~d!love o~obne a - bylo-li třeba - vložili na nepo
slusneho obcana samI ruku. Brzy však považováno za postačující, 

1) Cic. leg. 3. 3.6; Pomp. v; Dig. 1. 2. 2. 16. 
2) Liv. 6. 38. 12; 25. 3. 19; .43. 16. 10 a j. 
3) De vir. ill. 72.6. Gell. 14. 7. 10; Cic. Phil. 1. 5. 12; de or. 3. 1.4; Liv. 3. 

38. 12; 28. 45. 5; . . 

D. 44?5ri.eI1. 2. 92; Val. Meax. 9. 7. 1; App. 1. 28; 3. 31, Dion. H. 9. ~9; Cass. 

5) quaestorům ji upřel Mommsen J3 143. 
6) Polyb. 6. 37. 8; Dig 49.3.2. 
7) Obyč~ině viatorem. Varro u Gel!. 13. 12. děli proto magistráty římské 

na dve skupiny: ty, kteří měli vocatio a prensio, a ty, kteří jich neměli. 
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kdy~ ~ozk~z, vyko?al. viator tri~unův ,za jeho přítomnosti.!) Později, 
kdyz ustavntm. vy~oJe~ se tnbunove stali magistráty celého ná
roda, osobo.~ah SI I, p~avo vokace, ačkoliv dle výslovného svědectví 
Varronova JIm nenalezela. Poměry starší doby jsou velmi dobře 
zobr.a~en~v v okoln?stech, za jakých tribunové prováděli trest. smrti; 
m~slh totIz exekucI vykonati sami (nebo jejich pomocníci aedilové, 
D1On. li. 7.35), a proto také obyčejně odsuzovali k svržení se skály 
t~rpejské! p,oněvadž to bylo pro ně nejvhodnější.2) Trest ten měl 
raz sakrallll. ' 

. .~rostředky koercice byly různé, napřed magistrát mohl po-
h~ozlh ~ pak. teprv s~hnouti k prostředkům ostřejším, jejichž výběr 
vsak zalezel Jen na nem (Ulp. v Dig. 50. 16. 131. 1). Proti neobčanu 
a v~ ~álce Fstěv.nebyl~ vůb.ec žádného 'omezení, za to ale při úřa
d~:r~nt do:nl, ~n .n~rI?z plaítla provokace, bylo vyloučeno koercičnÍ 
UZltI prostredku, Jez Jako soudní trest připouštěly odvolání k lidu 
!~dy ,tr.esty tělesné, a trest smrti. Těch smělo se použíti jen cesto~ 
~a.?ne tU?l.kace. ~~le pa~ . s~anovena byla v.ýše disciplinárnkh trestů, 
Jez ~ směh jednothvl maglstrati v oboru své působnosti ukládati. 

Trest s mr t i byl disciplinárním prostředkem v době královské 
a za ~epubliky až. do doby, kdr ?yly vydány zákony provokační. 
SvědčI o tom tr~d~ce o potrestan~ protirevolučních pokusů. 3) Zá
kony provokač~lml b~l trest, smrtI z koercice vyňat. Diktátor pů
v~~ně ,nebyl a?l po teto strance provokací omezen, a však od doby 
bltze na:n. nez~ame po~taven v tom na roveň jiným úředníkům. Pouze 
decemvln leglbus scnbundis, tresviri rei publicae constituendae 
Sulla a Caesa: za svých diktatur trestali smrtí i disciplinárně: 
Kon~em r~p~bhky ?ěkdy i konsulové (App. 3. 3; Cass. 0.44. 50). 
Nent ?osh Jasno, Jak nutno vysvětliti případy posléze uvedené 
bylo-ll ~o poměry způsob~~é . ~~dužití moci úřední, či byly-li v zá: 
koně .yrec vyhrazeny určlte pnpady, kdy mohl magistrát k tomuto 
prostredku sáhnouti. 4) . 

O hrd~~nf koer~ici tribu.n.ů si zprávy na pohled odporují. Tri
b~.n0vé tOtlz zpravl~la volth formu soudní, ale vedle toho jsou 
pnklady, k~e .exekuc( provedli bez soudního řízení. 5) V těch přípa
dech byla ]edmou pomocí kollegiální intercesse, ale lze ze zacho
vanýc,h příkladů .. souditi, ž~ tribunové sahali k hrdelní koercici jen 
tenkrat, kdy se JIm osobne dostalo nějaké těžké urážky. 

Z tr á t a s v o bod y prodáním do ciziny byla koercičním trestem 
pro neposlušnost ,:e věcech vojenských doma. Stejně stíhán i ten, 

1) Varro II Gel!. 13. 12; Dion. H. 7.26 a 35; Liv. 25. 4. 8; 29. 20. 11. 
2) Dion. H. 1. 1.; Varro u Gell. 17.21. 24. Liv. 6. 20. 12' Vell 2 24' Cass 

D.58.15;60.18 aj. J • • , • 

3) Liv. 2.5.5 aj. 
4) Srv. Mommsen P 150. 
;;) Cass. D. 53. 17; Dion.H. ·1O.31·Liv.25 48'431610 n'ep 59·PII·n · NH 

7.44. 143. ' . J . "" J' , • . • 

150 

'kdo se zmrzačil, aby se vyhnul vojen~ké službě. 1) V jiných pří
padech tohoto trestu nebylo užíváno. Casem vyšel z užívání, a? 
zas Augustus jej obnovil. Vždy byl vyhrazen jen nejvyšším magi-
5trátům. 

Magistráti s imperiem směli občana z a t k n o u ti (prensio) 
a u v ě z nit i (abductio in carcerem, in vincula). Všeobecně bylo 
platno pravidlo, že pren sio přísluší každému, kdo měl vocatio (Varro 
rtl . Gell. 13. 12. 6). Tohoto prostředku - k němuž se sahalo celkem 
zřidka - bylo užíváno vyššími magistráty proti nižším, neza-

. -chovali-li se s náležitou vážností, proti senátorům zdržujlcim jednání 
senátu2) a pod. · Zdá se, že důvod užití tohoto . p:ostředku bý~al 
-někdy dosti1ibovolný, tak Caesar dal zatknoutI Jezdce L. V.etha~ 
který ho nařkl z účasti na spiknutí Katilinově (Suet. 1. 1.). Tnbum 
lidu měli prensio také, a to i proti nejvyšším úředníkům. Práva 
tohoto užívali čím dál tím častěji, takže ke konci republiky dály se 
stížnosti na zneužívání. 3) Aedilové prensio neměli (Varro u Gel!. 13. 
13). Doba věznění nebyla omezena, jistě však přestala koncem 
magistrátova úřadování. Nepomáhala tu ,ani tribunská intercesse 

'{Plut. Cato min. 33). Sáhl-li magistrát k vazbě , aby ,'Zajistil účast 
žalovaného při .soudním roku, bylo dovoleno nabídnouti za sebe 
r ukojemství (vadimonium); na magistrátovi pak zál.eželo, zda nabí~ku 
r ukojemství vůbec přijal a jaké požadoval (Ltv. 3. 13. 6; D1On. 
H. 10.8). . 

Proti neobčanům se vždy a ve velkém rozsahu užívalo rel e
g a c .e, t. j. zakázal se jim pobyt na území !ímském

o 
celém ... neb 

jeho části na určitý čas neb na trvalo~ ProtI občanum vyrčena 
relegace obyčejně jen jako soudní trest, .~1: z~á. se, že n.e.byla 
vyloučena ani jako prostředek koercični, zvlaste pn ukonech mlhhae; 
()všem velmi zřídka. 4) 

Tr e sty tělesné mohly býti disciplinárně ukládány (dokud 
()všem nevydány zákony provokační) na př. váhavým mobiliso
vaným (Liv. 2. 55. 5; 7. 4). Zdá se~ že zamezily je až poz.dějŠí zá
kony provokační, zejména M. Valeria Corva z r. 300 (LlV. 10. 9. 
5) a lex Porcia, snad staršího Katona (Liv. 1. 1.) Pokud víme, .by~a 
jediná výjimka, kdy se · domi sahalo k tělesným trestům koerclčne: 
ti histrionů (Suet. Aug.45). Oprávněni byli k tomuto prostředku 
i aedilové, avšak nikdy tribunové (Plaut. Trin. 990). 

Co n sec r a ti ob; nor ti m, zabavení majetku,- dálo se tím 
způsobem, že tribun vinníkovo jmění nějakému božstvu zasvětil. 5) 

1) Varro u Non. s v. Nebulones. Val. Max. 6. 3. 3n; Suet. Aug. 24; Cass. 
D. 56.23 a j. 

2) Gel!. 4. 10. 8; Val. Max: 2. 10.-7; Suet. Caes. 17; 20. 
3) Liv. ep. 48 a 55; Cic. leg. 3. 9.20; ad Att. 2. 1. 8 aj. -
4) Cic. p. Sest. 12.29; Liv. 40.41. 10; Fe 348. 
Jl) Cic. de domo 47.; 123; -Liv. 43. 16. -10; Plin. N. H. 7. 44. 144 a j. 
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Provokace tu nebyla připouštěna. Není dobře známo, kdy zabaven i 
bylo možno. 

P o k ut y. Uložiti pokutu se 'říkalo: multam dicere, irrogare" 
bylo-li to na prospěch pokladny státní, avšak in sacrum iudicare, 
připadla-li k dobru některému chrámu. Výše její určována v jed
notlivých případech magistráty, ale hranice její byla stanovena už 
před dobou decemvirů (mutta sUprema, maxima). Tak na př. žádný 
magistrát nesměl v jednom dni uložiti víc multy než dvě ovce 
a 30 volů, čili 3020 assů.l) Ukládati pokutu" směli magistráti s im
periem, censoři, oboji aedilové, tribunové, pontifex maxírnus;2) ze
jména často tak činili aedilové. Kdy určeny jednotlivým úřadům 
výše, do jakých až směli pokuty ukládati, není známo. U aedilit 
se to připomíná v prvním století po Kr., jinak známe pravidla 
o tám až ve IV. stoJ. po Kr. 3) 

Pi g nor i s ca p i o, věcný zájem. Neposlušnému mohl magistrát 
vzfti některou jeho věc a zničiti ji. 4) Sem patří roztržení togy,. 
rozbití kurulské židle (de vir. ill. 72. 6; 73. 2; Cass.. D. 42. 23). Až 
za doby císařské se věci přestaly ničit, a prodávaly se ve pro
spěch aeraria (Dig. 9. 2. :29. 7 a j.). Obyčejně se to týkalo věd 
movitých, ale někdy také rozbořen dům neb zpustošen pozemek 
(Cic. Phil. 1. 5. 12). Pignoris capio patřila magistrátům, kteří měH 
právo ukládati multu. 

D) lurisdik.ce. 

Trest, který se ukládá soudním řízením dle zákona vinníkovj~ 
byl buď náhradou a zadostiučiněním poškozenému, nebo obcL 
V prvém případě jde o úkon práva soukromého (ius pri vatum)~ 
avšak i při něm mohl býti vinník stižen trestef!1 hrdelním, na · př. 
při furtum manifestum, dle zákona XII desk. Zádal-li od vinníka 
náhradu stát, padalo to do práva trestního, jež bylo částí práva 
veřejného (ius publicum). Právem trestním byly stíhány zločiny 
proti obci celé (velezráda, přečiny vojenské atd.), ale i mnohé 
delikty 'proti jednotlivcům (vražda, žhářství). Kde~ zakročila obec 
proti vinníkovi, tam nebylo soukromého žalobce, nýbrž nastupovala 
magistrátní cognitio, při níž magistrát sám v zastoupení obce konal 
i vyšetřování, i pronášel rozsudek. Od vydání zákonů provokačních 
měl magistrát neomezené právo iudikace jen vůči ženám a cizincům 
v oboru do mi, a proti všem v oboru militiae; proto militiae užíva~ 
magistrát fasces eum securibus na znamení iuris vitae necisque. 
Proti občanům byl domi omezen provokací, jež přesně dělila iu
dikaci od koercice. 

1) Gel\. tl. 1; ·Dion. H. 10. 50; Fe 232. 268; Paul. D. 129. 
2) Tac. Ann. 13.28; Suet. Claud. 3 8: 
3) Tac. l. 1.; Paulus Dig. 2. 5. 2. 1; Cod. lust. 1. 54 aj. 
4) Proto i výraz pignora caeder~: Cic. de or. 3. 1. 4; Suet. Caes. 17. 
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aj I u r i s d i k c e t r e s t n í. 
Poněvadž odsouzení jistě ogvolávali se po vydání zákonů 

provokačních vždy od výroku magistrátova k lidu, vešlo velmi 
brzy za republiky v obyčej, že ma gistrát v první instanci rozsudku 
nepronesl, nýbrž dal hned o vině jednati v instanci druhé - v ko
mitiích, jichž však neřídil sám, nýbrž jeho mandatáři quaestor neb 
duumviri perduellionis, kteří tam hájili návrhu trestu. Tímto zvy
kovým postupem se stalo, že konsulové (a po svém zřízenípraetoři) 
vlastně trestní iurisdikce domi ,nevykonávali. Faktickými vykona
vateli kriminální iurisdikce byli oni uvedení už úředníci nižší, kteří 
však k jednání tomu potřebovali magistrátova maúdátu. Quaestoři 
zasahovali při obyčejných sprostých zločinech, duoviri při per9uellio. 
Omezení v iurisdikci, jímž byli stíženi konsulové a praetoři, ne
týkalo se tribunll. Pokud byli jen magistratus plebis, měli a konali 
kriminální iurisdikci nad těmi, kdo porušovali práva a výsady ple
bejské; když se později stali magistráty popuJi Romani, vystu.povali 
jako ochránci obce zvláště proti nesvědomitým úředníkům. Z úřed
níků nižších, bez imperia, měli iurisdikci jen aedilové v jistých 
processech (v . níže). 

Tyto celkové poměry se změnily, když zavedeny byly stálé 
soudní dvory, tak zv. quaestiones perpetuae. První zřízen byl 
r. 149 př. Kr. pro pře o vyděračství,l) a později ještě sedm jiných. 
Při nich napodobena byla forma soudů civilních, t. j. magistrát líčení 
instruoval a řídil, výrok o vině neb nevině pak pronášela. porota. 
Za cfsařství íurisdikce byla vykonávána jednak . soudními dvory,. 
jednak nově zřízenými soudy konsulskosenátorskými. 

bj Iůrisdikce civilní. 
Při iurisdikci civilní nerozhodoval o vině neb nevině magistrát, 

nýbrž iudex neb iudic~s k tomu povolaní. Celý postup jednání se 
tu dělil na",dvě části: i II i u r e, kde magistrát spor instruoval, a in 
i u d i c i o, kde nemagistrátní soudce rozhodl. Civilní jurisdikce 
patřila zprvu za republiky konsulům (Dion. H. 10. 1.), ovšem též 
decemvirům legibus scrib.undis a tribunům s konsulskou mocf, od 
zřízení praetury pak praetorům. Uředníci plebejšti této iurisdikce 
neměli. K civilní iurisdikci patřily i úkony zcela formálního rázu 
(adopce, manumisse, emancipace), které (až na malé výjimky) kona~ 
praetor, případně i jeho mandatáři, praefecti iuri dicundo. Po zří
zení aedmty kurulské (r. 367 př. Kr.) dána jejím nositelům iurisdikce 
ve věcech tržních, jiní úředníci nižší jí neměli. V provinciích are; 
i iurisdikci civilní konali magistráti. 

E) lus cum populo agendi a ius edicendi. 
Občané mohli se právoplatně sejít na rozkaz . magistrátův. 2) 

Schůze občanstva magistrátem svolaného byly dvojího druhu: contio, 
1) repetundarum, Cic. Brut. 106; de fin. 2. t 6. 54. 
2) Paul. D. 34; Dion. H. 7. 37; 5.57 aj. 
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v níž magi~t~át čini! občanům různá sdělení, a comitia, v níž občan - ' 
stvo. v ~rčlte~ skupiny rozdělené o návrhu magistrátově rozhodlo. 
~a~lstrat pravn~ "cum populo agit" vlastně jen v komitiích jak 
zrejmě vytkl pravník Messalla (Gell. 13. 16, 2n): aliud esse' cum 
populo ,ag.ere, aliud contionem habere; nam cum populo agere est 
rogare qUld populum, quod suffragiis iubeat aut vetet, contionem 
aute~ ,habere, es~ verba facere ad populum sine ulla rogatione~ 
V bězny~h z.ml~kach ovšem se nedbalo vždy právnicky správného 
označem (CIC. In Verr. 1. 13. 36.). . ' 

v,,}us c.yo~~lo ~gendi. měli při volbách a zákonodárství jen hej
vvss~ maglst,;,ah ~ Impe~lem, řádní i mimořádní, pokud úřadovali 
dO~I .. Někten ~v?em prava toho asi vůbec neužiJi, na pře magister 
eqU1tu~, a

o 
měh Je tedy jen. the?reticky. Promagistráti "agere cum 

populo .v.u.bec nesměl!' stejně Jako magistráti cum imperio, činní 
~9uze, ~Illltt1a~. Censon také nesměli svolávati komitií, ani jiní nižší 
urednlcl~ z~mka u Gell. 7. 9 o aedilovi řídícím volbu zakládá se 
na porusene~ t,ex!ě: Pontifex maximus směl povolávati kurie do 
~roma~y. ~alatm" Jez měla. zcela formálně sakrální ráz. Tribunové 
ltdu yn:eh Jen pravo agendl ~um plebe, jehož patricijští magistráti 
nemelte ' 

, Magistrát I1!ajicí právo svolati komitia mohl ovšem toro své 
pra~? man~oyah;, pra~idelný příklad toho jsou odvolací hromady 
v pnch. kr.lmmálmch, Jež svolávali a řídili quaestoři (neb duoviri 
per?Uelll~ms) z. rozka~u oprávn~~ého magistráta, s jehož dovolením 
take ~aml a~~ptkovalt.l) Kruh uredniků, 'kteří výjimečně směli také 
s.volatl k?mlha, s~. ~ozší~i,l později tím, když obojí aedilové a pon
tlfex.~a~lmus UIO.Zllt v~tSi y?kutu, než zákon dovoloval, že se mohl 
poshzeny odvolah k tnbujnI hromadě, kterou oni řídili. 2) . 

Práv,o 'povolat! občany v contio (ius contionandi) nebylo ni
kterak vazano na lUS cum populo agendi: měl je na při i censor 
kdrž svolá~al ~árod ~. lusytru (Varro L. 1. 6. 93) . Magistráti, mající 
pr~vo svolavah komtha, casto s nimi spojovali kontiony ale ne-' 
meně často byly kvontio~y ,svoláv~ny samy v sobě, na př.' v táboře, 
v městě} ~ celé. r~dě ]my;h a .JIných případů. 3) Ke kontionu ne
bylo. potn:bl aUJPlcl.l, a take se ]lch mohlo konati několik současně; 
komlh~ . vs~k vzdy Jen jedna (Gel!. 13. 16. 1). Dokonce i současně 
s ~omltleI?1 mohla., s~ contio konati, ovšem jen tenkrát, když magi
?trat komlha. konaJl~l to v~e~ak.á~~l ne~o (při stejné hodnosti) ne
mtercedoval. Chtěl-II VySSl 1 lllŽSI magistrát současně konati contio 
mo~l to ,vyšší magistrát nižšímu zakázat. Ae-dilové a quaestoři ne~ 
mě!l prav~ samostatně p~volá~a~i 50ntio; pokud se o tom děje 
zmmka (CIC. Br. 89. 305), Jde zreJme o kontiony se vztahem ke 

. 1) Varro L. ' l. 6.91; Liv. 3. 21. 7. 

8 1 7
2) Oliv I"8. 22. 2; 10.23. 11n; 25.2.9;' 33. 42.10; 40.42. 10' Val Max 6 1 7' 

. . ; e. 10. 6. 3; PIin. NH 18.6.42. ". ..., 
3) Liv.7. 36.9; 8. 7.14 a mno j. Cic. pro Rab. perd. 4. ll; 5. 15. 
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komitiím provokačním . Mluviti směli v kontionech jen magistráti 
a , občané, kteří magistrátem schůzi řídícím byli k tomll vyzváni, 
zejména tehdy, šlo-li o svědectví neb obranu. Dovolení, aby občan 
se v contio ujal slova, slulo: contionem dare, producere in con
tionem:1) Občan takový musil míti passivní volební právo a býti 
při- všech občanských právech. Proto tam , nesměl mluviti ani rex 
sacrorum, jenž nemohl býti volen na ,žádný úfad (Plut. Q. Rom. 63). 
Soukromnici ovšem v contio nemluvili s místa vyhrazeného magis
trátovi, a posleooí slovo měl vždy magistrát. 2

) I t. zv. laudatione,s 
funebres konány byly v ' contio. 

S ius ,c. populo agendi souviselo těsně ius edicendi. Edikt byl 
magistrátův rozkaz, avšak udělený nikoliv jen jednotlivci, nýbrž 
bud' všemu občanstvu , nebo aspoň jednotlivé jeho části, na pře 
senátorům atd . (Liv. 36. 3. 3;, Gell. 3. 18. 7). Pou1té sdělení neb 
oznámení nějaké zprávy občanstvu ediktem nebylo. Právně závazné 
edikty směli vydávati jen magistráti, kteří mohli svolávati občanstvo, 
tedy magistráti . mající ius agendi cum populo a cum plebe, a vedle 
nich i censoři , pontifex maximus, aedilové a quaestoři. Svoláván í 
hromad samo se totiž dálo také ediktem, a proto všichni, kdo 
hromady jakkoliv svolávati mohli, musili to ius edicendi miti. Zjevem 
výjimečným , jenž v; ak byl připouštěn z příčin praktických, byly 
vyhlášky designovaných magistrátů ještě před nastoupením úřadu , 
právní platnosti však nabyly takovéto edikty až nastoupením úřadu. 3) 

Ohlašování kale ndáře, svátků a pop. nepatřilo do ediktú. Edikty 
vyhlašovány byly těmito zpúsoby: 1. U s t'n ě skrz hlasatele; to byl 
původní způsob edikování, jenž se zachoval i ve výraze "dieH" 
v psaných ediktech (CIL V 5050) Týkal-Ii se edikt všeho občanstva, 
svolal obyčejně magistrát hlasatelem contio.4) Magistrát nepřítomný 
mohl se, dáti zastupovati magistrátem stejně oprávQěným (Liv. 22. 
33 . 9) . ,Ustní edikování bylo obvyklo i v době pozdější, na konci 
republiky (Cic. de fin. 2. 22. 74). 2. Pí sem ně. O písemných ediktech 
užívalo se výrazů proponere, proscribere, a vydávány byly zejména 
tehdy, když měly platiti delší dobu, případně po celý magistrátův 
úřední rok. , Vyvěšován byl písemný edikt v místě magistrátova 
působení , po případě i v mnoha-exemplářích, jež byly jednotlivým 
městúm a osadám rozeslány. 5) I spojencúm dávány písemné edikty. 
(Liv. 39. 14. 7; 40. 19. 5). 'Edikt, jehož platnost trvala celý úřední 
rok, zval se edictum annuum nebo ed. perpetuum; byl černí (atra
mentum) napsán na bílé desce (album). Od zákona lišilo , se ed. 
perp. svou časově omezenou platnosti. - -

1) Ck. ad Att. 4. 1. 6 a j.; srv. Cass. D. 39.34; Plut. Cato min, 43. 

'2 ) Cic. Att. 2. 24. 3; in Vat. 10. 24. 
3) Cass. D. 40.66; 55. 6; Liv. 21. 63. 1. Cic. in Verr. 1. 42. 109 . 
.!) Cic. de fin. 2.20.74; de off. 3. 20. 80; Liv. 39. 15. 
,';) CIL V. 5050 ; SC de Bacch., CIL L 136; App. 1. 29; Liv. 25,22.4. 
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Případy, kdy byl ~dikL vydává~,. b,yly ve~mi r~zné: k ?:n-iti ?, 
- sedění senátu, dilectus, slavnosti, vere]ne prodeje a J. Obzvlasť du

ležité byly edikty, jež magistrát vydal při na~~o~peuí .úřadu, aby 
oznámil občanstvu zásady, kterými se hodlal ndlll; zeJmén~~ ~e. t~ 
dálo u censorů (lex censui censendo, formula cen~us), a pn clvllm 
jurisdikci. Pro ni vydávali programové edikty v Rímě p~aetorové 
(a kurulští aedilové), v provinciích místodržící. Tyto edIkty by~r 
závazny oboustranně; když praetor "aliter atque.ut .edlxerat.?ecermt , 
intercedoval koll ega (Cic. Verr. 1. 46. 119) .. PJ~eblsc?t Cornehu.v ~ r. 6.7 
výslovně předpisoval "ut praetores ex edlc~ls SUlS perpetuls lUS dl-, 
cerent (Asc. in Cornel. ed Stangl, p. 48). Edlcta perpetua byla ča~to 
přijímána i nástupci (Cic. Verr. 1. 44. 114; a.d ~tt. 5. 21. 1131 l)" 
a slula v tomto případě e d i c tu m t r a(~ s)1 a tl c I U !ll', - Na !e5?t~ 
magistrátních a zejména praetorských ediktech spočlva ~ valne c~stt 
vývoj soukroméko práva římského, 'poněvadž ke kO~CI republIky 
čím dále tím vice, a zvláště za doby císařské ?yla edlcta perpetua 
přijímána nástupci v úřadě a stala se platným~, protož~ r:spek~?: 
vanými norm~~i pr~vními. ~a cís?řst~í praetořt nesměl.l uz mě~lh 
edictum tralahclUm, Jen směh vydavatt t. zv. breve edlctum (Plm. 
ep. 5. 9. 3). I ' , , -" , , , 

Název edictum tralaticium se vedle uŽlvam pravě uvedeneho 
vyskytal i tenkrát, když~lo o ed~~~y opa~ulící se ,za týchž příle
žitostí, na př. svoláni 'senatu, komlÍ11 atd., jez se dalo t. zv. vetus 
forma perpetua (GeII.13. 15.1; 3.18.7). 

F) lus cum patribus agendi a ii.ts referendi. 
Právo svolati senát (ius cum patribus agendi) a navrhnouti mu 

něco k usnesení (ius referendi) měli ti magistráti~ kt,e~í sm~Ii sa~i 
svolati lid do komitií (cum populo agere ).1) MaglS!rah b~:: lmpena 
(včetně censorů) a promagistráti tohoto práva ne~~h .. ~ylasť to byl~ 
patrno při jednání o tri~tmf: ko?sul a p~aetor,. zada]lcl o. povol~m 
triumfu povolali si k tornu senat do chramu mImo pomenum (Llv. 
31. 47. '6; 33. 22. 1; 36. 39. 5), kdežto prokonsulovi neb propraeto
Tovi musil býti svolán magistrátem k tomu oprávněným. 2) 

, Magistráti plebejští původně senátu svolati nesměli, ani v něm 
podati zprávu neb návrh. Když však ius agendi cum ple~e .nabylo 
později téže platnosti, jako ius age~di, cum . pop~lo a pl~~lsclta ,~y
rovnala se zákonům, nebylo plebeJskym tnbunum odptrano pravo 
svolávati , senát a referovati v něm. Na plebejské aedily se to do
voleni nevztahovalo. 

Ml u v i ti (referre) v senátě směli i nižší úředníci, i promagi
stráti, avšak toto právo neobsahovalo v sobě ještě práva hlasovacíh~ 
(ius sententiae dicendae) příslušejícího jen senátorům. Proto take 

1) Cicero proto II magistrátti patricijs~ých připomíná jednotné ius cum 
populo patribusque agendi, leg. 3. 4. 10. , 

2) Liv.26. 21. 1; 28.38.2; 38. 44.9 a j. ' 
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magistrátní sdělení bylo lze učiniti kdykoliv za rozpravy v senátě, 
kdežto hlasovati bylo možno jen v určitém pořádku a na výzvu 
předsedajícího magistráta. Dle zpráv zachovaných nejnižší úředník, 
jenž směl a,d senatum referre, byl quaestor. Proto také od doby 
Sullovy byl senát doplňován quaestorii. 

a) Právo zřizováni nástupců a pomocniků. 
a) Z ř i z ová ní nás tup c ů vrchních magistrátů za republiky 

mohlo býti (a také někdy bývalo) prováděno interregem po vzoru 
staré ústavy královské, ale pravidelně opatřili si nejvyšší úředníci 
nástupce sami tím, že podali volebním komitiím návrh a usneseni 
jejich právoplatně vyhlásili. Magistráti plebejští byli také voleni 
za předsednictví tribunů lidu, a i pontifex maximus jednu dobu byi 
volen poloviční tributní hromadou za předsedání jednóho pontifika, 
Nižší magistráti práva .toho neměli a volby jejich provedli magi-
stráti nejvy šší. , 

b) Zřizování kollegů. Od doby, kdy zavedena byla kolIe- o 
gialita, mohli magistrátipotřebovati někdy doplnění svého počtu, 
buď že ústava při jistých případech doplněl1Í předpisovala neb při
pouštěla, buď že volbou se všechna místa neobsadila, anebo že 
v roce některé místo se uprázdnilo úmrtím neb resignací. O do
plnění se postarali ti magistráti, kteří měli právo opatřiti nástupce. 
Jen při censuře byly zvláštní zvyklosti, pokud se týkalo doplňo
vacích voleb; censoři musili vždy oba býti zvoleni současně; když 
tedy vyšel z volby jen jeden, nebyl renuncován (Liv. 9. 34. 25), 
pozbyl-li za úřadování nějakým způsobem kollegy, vzdával se úřadu 
a prováděna nová volba.1) Za důvod toho uvádí Livius religio. 

Konsulové musili v určitých případech přibrati si kollegu vět-
šího práva = diktátora. 2) , 

Diktátora jmenoval vždy jeden z konsulů, zvalo se to dictatorem 
dicere. Totéž právo měli i tribuni miIitum consulari potestae (Liv. 
4. 31. 4; Zon. 7. 19). Vyšel-li z té či oné příčiny z voleb jen jeden 
konsul, neb zbyl-li v úřadě sám, měl právo říditi doplňovací volbu. 3) 

V odstavci o kollegialitě bylo ' už vytčeno, že provedení doplňovací 
volby bylo sice mravní povinností, ale že k tomu nemohl nijak býti 
donucen. - ,- U tribunů lidu se chybějíd členové kollegia doplňovali 
kooptací, nikoliv volbou. Přibraní členové měli úplně stejná práva 
jako zvolení. U Liv. 3. 64, 10 je zachována rogační formule toho se 
týkající: tribunos plebei X rogabo, si qui vos minus hodie X tribunos 
feceritis, tum ut ii, quos hi sibi ' collegas cooptassint, legitimi eadem 
lege tribuni plebei sint, ut illi, quos hodie tribunos plebei feceritis. 
Poněvadž prý kooptace umožňovala přístup k tribunátu živlům příliš 

1.) Liv. 5. 31. 6; 6. 27. 4; a j. Plut. Quaest. R. 50. 
2) Dosazení diktátora jiným způsobem je velmi pozdní a zcela výjimečné. 
3) Consulem sufficere; Liv. 22. 35. 3; 23.24.3; 37.47.6. 
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patricijsky smýšlejícím, "byla plebiscitem Treb~oniovým asi z polovice 
v. stol. odstraněna, avsak ne na dobro (LIV. 3. 65. 4; 5. 10. 11). 
Plebiscit Treboniův vlastně nařizoval pokračovati ve volbě tribunské 
až do zvolení všech desíti tribunů. 

Tribunové byli povim2i před sk~nč~ním syé~o roku, úťe~n.~ho 
opatřiti si nástupce, ponevadž kontmUIta pravmho trvam Je]lch 
úřadu toho vyžadovala. U tribunů nebylo možno takové opatření, 
jako u konsulů, že totiž v p!ípadě potře?r me~i konc,e;n úřadoyá?í 
jedněch a nástupem druhych mohl by tl zatl mně urad zastavan 
interregy . Byly tedy ustanoveny pří,,~né ~res,ty pro. ty tribuny,. kt~ři 
by opomenuli postarati se včas o znzen! n~stupcu. Aby kont!~UIta 
tribunská nemohla býti tak snadno prerusena, k tomu , smeroval 
i vyšší pocet jejich i právo koopta.ční. Kooptace, 1dbuns~á, již se 
po plebiscitu Treboniově užívalo jen k doplněm kollegla behem 
roku, byla znovu zavedena pro ,jeho s~stav~ni .Augu~tem, kd~ž 
přijal tribunskou moc. Kollegy sve pro tnbunat Sl vyblral dle na-

·vrhu senátu. I
) 

c) Z ř i z o v á ní po moc ní k ů. Pomocníky, kteří z mandát~ 
magistrátova jednali ~ vůbe,,~ ho . Qř! ~ý~onu sl~žby podp~rov.~12~ 
byli původně nejen quaeston, vOJenstt tnbunove a podobm n~z~} 
úředníci, nýbrž i liktoři, viatoři, plsaři} jiní ~luhové. Původp.e Sl J.e 
všechny magistrát jmenoval sám, pri čemz mu bylo dbat1 urČI-
tých zásad: 

aj pro obor domi musil zříditi u.rčitý počet quaesto!ů a "vojen-
ských tribunů; diktator magistra eqUltum. Ve lll. stol. predkresťan: 
ském pak byly zřízeny v ltaIti i mí~tní sou~ní d~?ry. n.a ~áklade 
praetorových mandátů (Fe 262), a v mch opatrovah .lUrtsdlkcI prae
fecH iud dicundo. Jmenovati je náleželo praefektovl. 

(3j Vrchní magistrát byl povin"en v~rčit.é ~ě~i , s~é . ko.m~etencv~ 
dáti konati svým zástupcem, na pr. pn knmmalm lUIISdlkCI a pn 
správě aeraria úřadovali z jeho mandátu, ale jinak úplně samo-
statně, quaestorové neb llviri perduemonis. v 

y) Vrchní magistrát musil zříditi zástupce, vzdálil-li se z Rím~ 
a nezůstaJ-li tam jiný magistrát s imperiem. Proto, když ~onsulovve 
odešli z Rlma oba zanechali správu města praefektu urbl, opatre
nému imperiem. Po zřízení praetury stala se vlastně instituce měst
ského praefekta zbytečnou, poněvadž nepřítomné konsuly právo
platně zastupoval jejich collega minor: praetor. 

Byl pak praefekt zřizován od t~ do~y j~~. "feriaru~ La~inarur:n' 
causa I', když totiž při slavnosti latmske vYJlmečně VSI chm magl-
stráti opustili město. . 

Zřizování quaestorů vůbec, tribunů vojenských částečně a dů
ležitějších praefektů soudních přeš.lo ~ase~ na ~omitia,. takže t~t~, 
pomocníky si už neurčoval maglstrat sam, nybrž bylI mu dam 

i} Suet. Aug. 37. 
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volbo~ ~,du .. Censoři, ~urulští aedilové a podobní úředníci, kteří 
n~byh znzem hned počatkem republiky, nýbrž až později, a jejichž 
p~so?n?st brla vlastn~ ~yňata z původní úhrnné kompetence ma
~lstr~tm, ~~!~,~o~31zov,a~I volbou. hned od svého zřízení. Stopy toho, 
ze ·hto ?' mZSI uredmcI theoretlcky považováni byli i později za 
pomocmky vrchních magistrátů, jsou v tom, že nemohli sami říditi. 
volby svých nástupců, nýbrž že tak musil činiti vrchní magistrát. 

v,,)menov~ti 0ř.ední ?l~hy všeh? ~ruhu příslušelo zprvu jen nej
vySStrl~ maglst~at~Il!)" tl ]menovalt hktory, apparitory, viatory pro' 
sebe 1 pro nlžšl uredníky. Tito však časem osamostatnivše se 
vztáhli Jmeno~a~í p~~vo na sebe. Tak stalo se zvykem, že na pře 
gua"eston samI Sl urč,llt své a'pp~~itory, pod~bně ve vojsku jmenovali 
sarze až po centunony vOJenstt tnbunove. V oboru militiae pak . 
~~b.:c docházelo k rozmanitým úchylkám, jež původn~ byly rázu 
clste so.ukromého, časem ,došly jakéhosi úředního schválení a staly 
se pravIdlem. , Tak osobm přátelé a průvodci vojevůdcovi kteří ho
prová:ívali n~ výpra~ách, při~pívajíce mu ' svými radami 'a zkuše
no.stml; ~a?yh č~sem Jakéhosi officiálního postavení, byli vojevůdcům 
p~lděl?~am se~~tem a ~ovažo~áni - ač jinak "privati" - za jakési 
d~,s~o}mky V. pnkaznostt. Zvalt se pak legati a vojevůdce jich moh l 
uZltt ,I k velItelským úkonům a postaviti je i nad skutečné důstoj-
níky svého vojska. . 

K~ncem repub]~ky doch.ázelo v oboru militiae ještě k jiným 
neprav~de.l?ostem pn mandacI. Tak za doby Ciceronovy vykonával 
v p.r?~I~.cI~ quaestor; dokonce i iurisdikci za místodržitele.1) Také 
legatt I )lne osobnostI nesenátorské z průvodu místodržitelova fungo
v~ly" ne~dy" podobbně (Cic. p. FJac~o 21, 49; ad, Att. 5. 21. 6). Za, 
clsarst~I prestalo se užívati quaestorů pro iurisdikci, za to však 
v proymclích zřizováni byli zvláštní legáti senatorského stavu, kteří 
na zakladě ~a~~?tu vykoná~ali iU,risdikci buď v celé provincii, 
ne? v někte~e~, Je]lm ~k~ese (dloecesls) vedle místodržitele. 2 ) V císař
s~yc.h provmcllch bylt ttto legati (zvaní iuridici) mandatáry císařo
vyml, p,oněv~dž" správcové císařských' provincií sami působili jen
z ma~datu Clsarovaa nemohli t~?y d~le, mandát~ udíleti (Oig. 1. 
21. 5, ~ . !; 5 .. 6). Strabon (167) pnpomtna, že za jeho doby jedna 
z provlncn hlspanských měla tři dioecese se zvláštními legáty. 

Za císařství se však výjimkou vyskytovalo i m'andování iuris-
dikce nemagistrátům. Tak za Tiberia měl praefectus fabrum iuris
dikci v, senátorské provincii Asii. 3) . Byla-li iurisdikce vykonávána, 
mandatarem, tu ~u~' se strany musily spokojiti jeho výrokem (Oig. 
49. 3. ,1., 1») určll-.1!, tak magistrát mandující, anebo bylo možno, 
odvolam k mandUjlClmU magistrátovi (Cic. in Verr. 2. 13.33). Stejně-

1) Verr.2, 18.44; Suet. Caes. 7. 
2) Dig. 1. 16. 4. 6 a j. 
3) Srov. Mommsen P 232. 
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; a císařství bylo odvolání od legátů k prokonsulovi v. provinciích 
1 z . ., h ' v k' ch 1) senátorských, nebo k císaři v provmcl1c clsars y . 

H) Právní zastupování obce. 
Zástupci státu byli magistráti a jejich činnost p~ , této stránce 

byla trojí, dle . toho totiž, vůči komu obec zastupovah. v 

a) V z hle dem k ob č a n ů m. 9 tom bylo u~ cvelke~ vylo:eno 
při výčtu mazistrátových kompetencI, dodatI lz.e. le~tě ~eco vo uko-

. nech finančních. Konsul, případně quaestor byl čInny pn ve~~erém 
pI'ijímání a vydávání státních peněz, konsul neb censor pn pro~ 
nájmech státních pozemků. Mimořádné n~klá,d~ní státnín:ti pe~ěz~ 
však brzy přešlo z rukou vrchních magistra-tu do mO,cI v~enatu, 

. do této skupiny patřilo tributu m, jež bylo vlast~ě nezurocI~elnou 
půjčkou nucenou, pak dobrovolné ~ůlčky (p~c~ma mutua, LlV. ,31. 
13 2) Senát časem začal zasahovatI 1 do statmch smluv, uzaVlra
ný~h 'původně konsuly, pak cens~ry, p:o rů~né v ~od~vky a ~tavby 
státní, i pro veřejné koup~ na pr; o~lh. M1I?oradne pro9.eJ~, ze
jméria státních nemovitostI, provaděh censon a quaes.ton, Ja~o~ 
vůbec každé zcizeni obecního majetku, případně změna Leho u.rcem 
dála se magistrátem na základě zvláštního zákon~, n~ pro dedikace 
,chrámu darování stavby neb pozemku soukrommkovl a rod. K~!l
tribuce 'vymíněná mírovou smlouvou patřila aerariu, a,vsa~ konst 
(manubiae) jen tenkrát, když mu byla vojevůdcem darov.an~. 2 ~~lty 
ze soudnkh processů zpravidla bral quaestor do a~rana geste I, ~~ 

, Y t ' Tac Ann 13 28) ale mimořádně mohl ]e aedll obrahtl clsars VI, . . '.',. ' v, d r 3) 
na stavby, plebejští aedllove 1 na hry, ktere pora a t. . . 

b) V z hle dem k b o h ů m směli obec zastupovatl pravoplatně 
jen vrchní magistráti. 

Bylo to v těchto případech: y. • 

1. De d i k a c e. Na území národa ří~sk,ého,. ať y~~ patr!lo oh CI 
či soukromníkům, dedikoval bohům maglstrat ne]vysvsl; ,take ,někdy 
mimořádní úředníci jako x viri aedi dedicandae opatrem moct ~on- . 
sulskou. Od pOlovice III. stol. př. Kr. rozšířily se ~yt? úko~y 1 n,a 
,censory a aedily. Poněvadž dedikace mnohdy (ze]mena ~n c~ra: 
mech) předpokládala náklad a prov~?ení ~tav?y, b~l~ k nt ~otre.bl 
zákona; ten se také připomíná i pn dedikaCI movltych VěCI (LIV. 
4. 20. 4). . Vf t ' 

2. v o tu m, slib bohům či~íval zvl~štěv::ojevůdc~ p}'? s .as ny 
výsledek. Připomínají se vota len u .ne]vysslcl? , m.aglstrat~ s lmpe
riem. 4) Kdo votum učinil, byl povmen splmh Je . I tnumf byl 

1) Riccioli Revisione critica della teorie .int~rn.o. a\1e origini dei legati nel 
diritto Romano.' Annuario dell' lstituto di Storla dl dtrltto. Roma. V 1897, 103 nn. 

2) Cic. ad fam. 2. 17 . 4; ad Att.7. t. 6 a j . . 
3) Liv. 10. 23. 12; 27. 6. 19; Ovid. F. 5. 2';. 27 nn.; Varro ~. 1.5. 158 a J. 

4) Liv. 5. 22. 7; 8. 10. 11 ; 21. 62. 10. 
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;p ůvodně takovým votem. Bylo-li votum takového druhu, že ne
mohlo býti. vyplněno ihned . po dosažení žádaného výsledku . týmž 
m agistrátem, který je učinil, musil se o jeho splnění . postarati aspoň 
později bud' on sám neb jeho nástupce neb vůbec jiný magistrát. 
Tak na př. L. Furius slíbil jako diktátor chrám, ale slib svůj 
s plní! už v jiné úřední hodnosti, totiž jako II vir aedi dedicandae 
( Liv. 7. 28. 4n). Při hrách (ludi, jež byly velmi oblibeným předmětem 
vota) připomíná se nám ve votu konsulově klausule: quisquis ma
;gistratus eos 'ludos quando ubique faxit, hi ludi recte ... facti sunto 
(Liv. 36. 2. 5). Tím tedy právoplatné splnění vota bylo přeneseno 
na úředníky s konsulem, (theoreticky) stejně oprávněné, tedy i na 
p raetory a jim rovné. Uřed~íků bez imperia se to asi netýkalo . 

, Ludi pravidelně dávané magistrátem vesměs vyšly z těchto 
mimořádných a příležitostně zaslíbených her (Liv. 26. 23. 3; 27. 23 . 
'7); poněvadž ty patřily jen magistrátltm s imperiem, tedy tito ma
gistráti předsedali i pravidelným hrám dávaným úředníky nižšími, 
jako aedily. Proto r. 322, _když konsul byl v poli a praetor nemocen,I) 
,byl pro pořádání her ustanoven zvláštní diktátor. Když pozděj i 
zača li pořádati hry i plebejští aedilové, byly podniky jejich posta
veny na roveň hrám magistrátllm kuru lských. Jako formální upo- . 
,mínka původního zřízení udržel se zvyk, že v hrác;h užívali aedilové 
plebejští li ktorů a odznaků vrchních magistrátu. - Při některých 
-s libech bylo také potřebi zákona . na pře při ver sacru m, prvotinách 
jara slíbených ve zvláštním nebezpečí.2) Také stačívalo jen usnesení 
s enátu (Liv. 7. ll . 4 a j.), nutné zejména při votech vyžadujících 
n ákladu. Vojevůdcové mívali při svých záslibech vždy větší volnost, 
.ale stávalo se, že senát omezoval jejich vota, nebyla-li uhrazena 
;z kořisti (Liv.39. 5. 7). 

c) Vzhledem k státům jiným. 
Smlouvu se státem jiným mohl učiniti každý, pro jednotlivý 

,případ k tomu zmocněný občan. Důležitěj 5í úmluvy, jako spoje
'I1ectví, příměří, mír byly závazny jen tenkrát, učinil-li je majitel 
i mperia (Liv. 5. 49. 2). V nejstarších dobách uzavírala se smlouva 
'ú stně otázkami a odpověďmi, a mohla býti i po uzavření obměněna,:!) 
Qvšem jen vzájemným dohodnutím. Vojevůdce směl k sjednání 
·mÍrové úmluvy poslati i svého mandatára. 

Písemné zaznamenání smlouvy, ač nebylo právě nutné, stalo 
·se obyčejem už v nejstarších dobách.4

) Smlouvy mezinárodní byly 
<ú konem sakrálním, stvrzovaným přísežným závazkem obou stran, 
aspoň v případech důležitějších. Takovou smlouvu (foedus, -ra 
,lh!y.w) na rozkaz úředníka ji uzavírajícího potvrdili nejméně dva 

1) Liv. 8 . 40.2; 27. 33. 6. 
2) Liv. 22. 10. 1; 33. 44. 1. 
3) Liv. 1. 38. 1; Gai. 3. 94; Dion. H.- 6. 95 a j. 
4) Liv. 1. 24. 3; 9. 5. 4 a j.; Paul. D. 100; Polyb. 3,24.6. 
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členové kollegia fetiálů formou přesně stanovenou a po vykonáni 
určitých obětí. 1) Vojevůdce sám přítomen býti nemusil, ale přísaha, 
kterou jeho jménem učinil pater patratus, náčelník kollegia fetiálů ,. 
platila tak, jakoby ji učinil vojevůdce sám (Liv. 1. 24. 9). Auktorita, 
jíž smlouva byla uzavírána, byla ovšem imperátorova, fetiálové byli 
činni proto, aby se přesně dodržely všechny určené formality .obřadu .. 
Spoluúčastí imperátora a fetiálů byla smlouva . nejen uzavřena,. 
nýbrž i ratifikována. Z rázu působnosti fetiálů plyne, že jejich pří
padná neúčast při uzavření smlouvy nebyla sice na újmu platnostt 
smlouvy, ale platnost ta mohla býti časem zrušena bez těch ná-· 
sledků, jaké by přivodilo zrušení smlouvy sakrálně stvrzené. 2

) 

Foedus zůstalo v obyčeji po celo.u dobu republiky, za císařstvf 
se vyskytlo jen výjimkou. 3) 

Uzavříti právoplatnou smlouvu, bylo právem magistrátovým,. 
avšak obec si osobovala právo rušiti i takové smlouvy, proti nimž. 
nebylo se stanovi~ka formálního námitek. Byla to ovšem nedů
slednost, a obec chtěla tak snímati se sebe odpovědnost. Proto. 
magistráti, aby se kryli. vyžadovali si nejen spolupůsobení fetiálů,. 
nýbrž i senátu a i kqmitíL 

Smlouvy psané . byly na věčnou ' paměť vystaveny veřejně· ,. 
obyčejně na měděné desce na některém veřejném neb posvátném
místě. Nejhojněji dálo se to v chrámu Jova kapitolského (SueL 
Vesp. 8). 

I. lus intercedendi 

bylo rázu negativního. Magistrát totiž měl právo zakazovati a za-\ 
. mezovati činy jiných magistrátů. Označováno to bylo výrazy vetare' 
a intercedere. Rozdíl byl ten, že slova vetare se užívalo jen o za
kročení úředníka s maior potestas, a jež podnikl z vlastní initiativy,. 
kdežto intercedere bylo možno při par i maior pote5tas, a to i na. 
podnět postiženého. Při intercessi n.ebylo potřebi, aby magistrát 
zakročujíci byl sám oprávněn vykonati akt, proti němuž zakročoval ,.. 
tak bylo lze praetorovi peregrinovi zakročiti proti praetorovi rr;ěst
skému (Cic. Verr. 1. 46. 119) a pod. U tribunů lidu mluví se vždY' 
o i n t e r c e s s i, směli ji uplatniti vůči všem úředníkům vyjma. 
diktátora. 

1. I u s vet a n d i měli vyšší úřednici proti nižším, tribunové lidu, 
proti všem kromě diktátora. Na soukrcmníky se vztahovalo potud, 
pokud co podnikali z rozkazu magistrátního, na př. zasedání porotců,. 
řeč při kontionu. ±) Magistrát užíval tohoto práva jednak v případech, 
jednotlivých, jednak všeobecně. Tak vyšší magistrát zapovídal niž-o 
šímu agere cum populo o určité věci, neb vůbec případně přeru
šoval začaté už jednání, buď aby zabránil nějakému konkretním11l 

l) Liv. 1. 24.3; 9. 5. 4; 30. 43. 9. 
~ ) Cic. p. Balb. 15.34; Polyb. 3. 25. 
:l) Varro L. 1. 5. 86; Suet. Claud.25. 
4) Cic. p. Cluent. 27. 74; Plin. ep . 1. 23. 
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.u~nese~í, nebo že chtěl sám s občany jed~ati (Gen. ] 3. 16. I). Chtěl-li 
trIbun lidu agerecum plebe, mohl zakazah kterémukoliv magistrátovi 
agere cu~ populo .(de vir. ill. 73. 1), a směl to také, i když sám 
nehodlal lIdu svolatl. 1

) Sem též spadá zákaz servare de caelo, o němž 
by!o Už svrchu promluveno, ZtJména tribunové lidu užívali tohoto 
prava ve VŠ~5,h ~?ž~t~h případech, pokud ovšem raději nesáhli 
po pohodlnělsl a ]lstejSI obnuntiaci. 

.". o Ne!ýk~I-1i ~e z.ákaz !l1a~istrátovr daný jen jednotlivých jeho 
cmy, . nybrz cele čmnostJ. vubec, byla to jakási suspense (vetari. 
qUlcqua~. agere ~ro .magls!~atu): Vyřknouti ji směl s bezvýhradnou 
~JatnostJ Jen .mag:~trat. iladnzeny, senát k tomu vlastně oprávněn 
nebyl. . Mohl J.en zadatI magis1ráta, aby se zdržel úřadování a na 
aukto~ltě senatu záleželo, jak jeho přání bylo uposlechnuto (v: o tom 
u senatu). 

. Dokladů suspense magistrátem je celá řada užíval jí diktátor 
pr,oh k9,n~!.Ilovi~),j m~~istru equitum, konsul proti praetorovi,3) 
mlstO?~ZJCI protI ured111kum sobě podřízeným,4) 'tribun proti cen
sorov).;») Suspense mohla ovšem býti zrušena. . l 

. . ~ěkdy., d ... och~...zelo k všeobecnému zas1avenÍ úřední činnosti, 
JUsh!IUm), lJm,z stlz.en~ . byly ~šechn'y úkony veřejné kromě těch, 
kt.e:e prave ~lmt~, l~~Í1Í1e!ll mely býti umožněny a zajištěny.6) 1u
s.tlhum mohlI nandJtl edIktem magistráti s imperiem a tribunové 
119.0. z d~v~9ů rozma~itých a na tak dlouho, dokud neodpadnou 
p~lčmy, pmlZ bylo zpusobeno. Poněvadž však Ťustitium mělo těžké 
nasled~y pro, celý žÍvot v~~ejný, býv ... ~lo vyhlašováno zpravidla se 
svolemm senalu, h~~vn~ pr~ nebezpecl válečném 7) též pro slavnosti 
(Cass. 0',59 .. 7), l?!1 vereJnem smutku,8) při hladu (Ca ss. D. 55. 26). 
~Ias 3e.natu Jako .1111d~ tak · i zde byl jen poradní, nikoliv závazný 
Jak zreJmě ukaZUje pnklad Tib. Grakcha (Plut. 10). ' 

ll. I u s in t e r c e den d i přiznané i těm maO'istrátům jejichž p 0-

t es .t ~.s,. byla E a~, bylo ... jen. důsledk.em uplatně~í zásady kollegiality 
a pOuz.l!lm, d~lsl zasady, ze ,,111 re pan potior est causa prohibentis".9) 
Kol1eglal~J mterce~se byla zvláště významná při tribunech lidu) 
poněvadz nebylo ]mého prostředku dovolati se ochrany proti nim. 

. Kde poměr magistrátů nebylo možno označiti jako par neb 
malOr potestas, tam intercesse přípustna nebyl~. Zdůrazniti nutno, 

1) Cic. ad. fam. 5. 2.7; in Pis. 3. 6; Cass. D. 38. 12. 
2) Liv. 3.29.2; 8. 36~ 1; Dion. H. tO. 25. 
3) De vir. ill. 72.6; Cass. D. 42.23 a j . 
4) Cic. Verr. 3. 58. 134; div. in Cass. 11.35; Cass . D. 36.23. 
5) I,.iv. 9. 34. ?6. Plut. Quaest. R. 50: 
6) Cic. de har. resp. 26. 55; p. Planc. 14. 33. Plut. Tib. Gr. 10. 
7) Liv. 7. 9. 6; Cic. Phil. 5. 12.31; Suet. Galba 10 a j. 

" ,St po. pO,rá~ce ,kaudijskéLiv. Y. 7. 8; po smrti Sullově Gran. Lic. 36~ při 
umrh clenu clsarskeho domu Tac. Ann. 1. 50 aj, Suet. Tib. 52 a j . ' 

9) Dig. 10.3. 28; srv. Plut. c;ato min. 20. 
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:žť intercedovati ' bylo lze jen proti aktu magistrátní m,u, ne tedy na 
př . proti rozhodnutí por<?tců a pod. " ., , 

In t e rc e ss e se vyskytovala při každem dekretu !Da~tst~~t?lm, 
roti němuž se občan postižený dovolával ochrany magtstrata ]tneho. 

P Zvykem však bylo neintercedovati proti dekretu vydanému, po 
úradě magistráta s· consiIiem, lntercesse ,na svo~ ocvhran~ ddO\~.la~al 
se žalobník i žalovaný v processe civil~lm pro.tJ vse~ ]e ono IVY,m 
rozhodnuttm magistrátovým;l), Ke konc} r~pu,b~tky vsak, ruzné z~
kony, týkajíci se centumviralntch so~d~ (1 s,taly.ch so~dnlch .d~oru), 
intercessi zakazovaly. V proc.esse knmmálntm .1 pro!t ~oe~clcl ma
gistrátní bylo intercesse stejně často a }~zmanttě uŽlvano; ) .: bylo 
'í tu velmi hojně uŽÍváno. Možnost UZltI provoka~e nevylu"ovala 
~ožnosti intercesse (Liv. 2. 55. 5; Dion H. 9.39. aJ.). 

V administrativě nepodléhala intercessi nařízení fi~ančn.í (census, 
daň a pod.) a mobilisace. Bylo však možno dovolat.l se mtercess~ 
proti prostředkům, jimiž magistrát občany donucoval k nastouP:nt 
vojenské služby (Liv. 3. 11. 1; Oion. H. 8. 8.1; Sal1. Iu~ . 39: a mno J.), 
proti ustanovením o. obecním polstvu, protI zabavent majetku (LIV. 
38 . 60. 4), proti zatče~í insolventního dlužníka (~~ l l. 6: 19. 6). . 

Magistrát s par I1eb maior po!estas mohl lntercedovah proti. 
jinému magistrátovi jeny tehdy, kd~.z ho zavolal (appella9. k pomocI 
(auxilium) ohčan, jemuz bylo uknvděno . ať sk~tečně Cl dom~ěl~ . 
Poskytování auxilia je zvlášť zdůrazněno Jako z~kla? prav~mocl tn
bunské. 3

) K appeIIaci sta~.ov~~a ?~Ia dvoud~,nnt }huta ~Olg. 49. 1. 
1. 5. a j.) a vyvinula se pn nt ]akaSI obdoba nzent ?oudnl~o; Poku? 
se týče tribunů, buď mohli býti voláni k p~mocl Jed~?thve (~oml~ 
natim, Cic. in Vat. 14. 33), anebo - to se st~valo cas!e]l - VSIC.~nt 
CL' 43. 16. 5). V tom případě tribunové sedlce na svych subsellnch 
(L~~ : 42. 33. 1) ",yšetřovali stížnost jako při soudu.!). Appellant. n.ěkdt 
i přísežně stvrzoval svou stížnost (Asc. ib. 35) . . Maglstr~t, p~Otl ]ehoz 
rozhodnutí stížnost směřovala, hájil se buď san: ~~3l pr. Ll ~. 38. 60. 
1; 42. 32. 8), anebo za něho mluvila strana, v jeJ1z prospech bylo 
vydáno a jež byla vyzvána dostaviti se (Gel\. 13. 12. 4; Tac. Ann. 
13.28). , .. d " 't 

Magistrát mohl však intercedovati tav~e proti ,Je, nan! . sena u 
a komitií. V senátě tím způsobem, že pn hlasovan~ oh~asl~ svo~ 
intercessi magistrát mající maior neb par potestas s hm, ]e~z senat 
a hlasování řídil. 5) Takovéto usnesení, proti němuž bylo lllterce
dováno nazývalo se senatus autoritas. Někdy bylo na tyto ok~l
nosti pamatováno už v návrhu samotném. 6) lntercesse v senatě 

1) Cic. p. TulI. 38; LíV.6 27.8; As~on. 84 a mn: j . . 
2) Liv.3. 13.5; 3.24.7; L6. 38; Gell. 4.14. 4; Clc.}eg.~. 3.6. , 
3) Cic. leg. 3.3 9; de rep. 2. 33.58; Liv. 2.33.1 aJ.; D.1On. H. 6.89. a J. 
4) cognoscere, Ascon. in Mil. 14.37 p.40 ed. Stangl; LI v. 42. 32. 8; Gell . 6. 

19.4aj. . . 6 ' 
5) Tac. Hist. 4. 9; Cic. ad fam. tO. 12. ~; Varro II Gell. 14. 7. . 
6) Cic. ad fam. 8. 8 ; Cass. D. 42. 33 aJ. 
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• 

časem se omezily skoro vyhradně na tribuny. Intercesse proti se
natus consultll ·dála se tím, že magistrát napřed pohrozil zmařením 
jeho, nebude· li mu povoleno.!) Obyčejně se pak vyjednávalo po 
dobrém o · upuštění od jnter~esse (intercessionem remittere, Liv. 36. 
40. 10), nebo býval 'magis1rá't upozorněn, že bude nad jeho intercessf 
vyslovena nelibost. (Cic. ad fam . 8.8 a mno j.). Někdy však byla inter
cesse proti senatus consultu zákonem vyloučena (Cic. de prov cons. 
8.' 17.). . . . ." . 

• Intercessi podléhaly dáJe rogace všeho druhu, volební i zá-
konné, bez rozdílu komitií. Pravidelně intercedováno po ukončení 
debaty v konti~nu předcházejícím . kot)litiím, nebo. před začátkem 
hlas~vání; bylo však lze tak učiniti . i za debaty neb po začátku 
hlasování (Ascon. in Cornel. 70. ed Stangl) p. 56; Liv. 6.35. 7), ze
jména . při volbách , . jakmile odevzdala svůj hlas centuria praero
gativa (Liv. 7. 17. 12; 27. 6 .. 3). Prohlášení výsledku hlasování činilo . 
intercessi nemožnou. I při rogacích znenáhla Se ustálil obyčej, že 
proti nim intercedovali jen tribunové. 

Intercessí se stal úřední akt neplatným, ale pro zneužití její 
mohl býti magistrát pohnán k odpovídání, jakmile složil úřad (Liv. 
43. 16. ll). Pokud to bylo v dosahu magistrátovy moci, zjednával 
své intercessi v případě odporu i platnost koercicí. Ovšem i proti 
koercici byla možna intercesse. 2

) To bylo zvláště důležité při auxniu 
poskytovaném tribuny; intercesse jednotlivého tribuna proti magi
strátovi mohlo býti zmařeno kollegiálním zakročením ostatních 
tribunů (Liv. 2. 44. 3). Zvlášť při dilektu se stávalo, že tribunové 
podporovali magistráta proti svému intercedujícímu kollegovi.3) 

S intercessí nesmí se slučovati t. zv. kassace, když totiž jeden 
kollega zruší akt druhéh'o kOllegy, na pi. když jeden quaestor vy
mazal pohledávku zaznamenanou jiným kollegou (Plut. Cato min. 18) 
a pod. 

JntercEsse konala se zpravidla domi, poněvadž militiae měla 
fakticky neobyčejně úzké meze; mi1itiae sé totiž jednak SKoro ani 
nekonaly akty, proti nimž byla přístllpna, jednak - pJkud vůbec 
k ní docházelo - byla tam konána magistráty činnými pouze 
miIitiae, ježto intercedent musil osobně zakročit (Gell. 13. 12. 9; Liv. 
4. 55.3). ' .. , . 

Stávalo se prúto, . že se magistrát v'yhýbal tribunovi, aby se 
vyhnul in tercessi (Cic. in Vat. 9. 21). Prohibi.tivrií ráz iníercesse pů
sobil, že nesmělo . jí býti užíváno proti úkonu už provedenél1)u , . 
nýbrž jen před jeho skončením. . 

1) se non passurum quidquam agi, Liv. 26. 26. 7; Dion. H. 11.54 a j. 
~) Liv. 4.53. 6 j Val. Max. 6, 5. 4 j 6. 1. 7. 
3) Dion . H. 9.2. 9. 5; Liv. 2.44.5 n, 4.53. 7. ' 
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§ 22. Postavení magistrátů. 
Úřady republikánské byly čestné (honores), jejich zastávání 

nebylo nijak hmotně odměňováno. Ovšem přímé správní výlohy, 
které zastávání úřadu přineslo, stát magistrátovi nahradil. Stejně 
mu byli poskytnuti státllí otroci a sluhové, pokud jich qtěl ,k svým 
úředním výkonům potřebL Musil-li služebně opustiti Rím, dostal 
všechny potřebné dopravní prostředky, equi, mulae, tabern~cula, 
vehicula, naves a také vešk~rucestovní výpravu (supellex). Uřed
níci a legáti poslaní mimo Rím, dostávali jako úřední legitimaci
zlatý prsten (Plin. N. H. 33. 1] a j.). Ostatní potřeby pro sebe, svůj 
průvod i vojsko museli bud' zrekvirovati (Cic. ad Att. 5. 16. 3 aj.), 
nebo koupiti a pak žádati od státu zaplacení. Bohatí úředníci někdy 
ani se nedomáhali zaplacení.1) 

Pro snazší vyúčtování dos~ávaIi později úředníci paušál, jehož 
velikost byla pro různé úřady různá. Úředníci. jejichž povinností 
bylo vypravovati hry, dostávali na ně od státu příspěvek, který 
však - zejména později - nikdy nestačil, poněvadž , se jednotlivci 
předstihovali nádhernou výpravou. - Také se stalo zvykem, že 
úředníkům posílaným ,z města, poukázána přímo peněžní hotovost, 
aby si za ni pořidili sami vše potřebné (vasa). HotJvost ta zvala se 
vasarium a určoval její výši buď senát, neb přímo zákon, jímž úřad 
byl zřizován. 2) Úředníkům jdoucím do provincie bylo už předem • 
určeno množství obilí a cena, za niž- je musil od provinciálů do-
stati (frumentum . in cellam), a vyplaceny neb poukázány peníze 
na to potřebné. UČlŮ z těchto peněz skládati pak už nem usil. Pří
padné přebytky tohoto paušálu úředníci zvláště svědomití vraceli 
(Cic;, in Verr. 3. 84. 195). Že paušály bývaly velmi bohaté, svědčí 
i případ Ciceronův, jenž sám praví, že za svého místodržitel ování 
v Kilikii "salvis legibus" ušetřil 2200000 HS. Síly pomocné a dru-
žinu si místodržitelé vydržovali sami (Liv. 44. 22. 14). Casem však 
vešlo v obyčej. že quaestoři, ' comites, legati, tribuni militum a jiné 
osoby místodržícího provázející dostaly od něho místo zaopatření 
denní plat. 3 ) Mimo to bylo zvykem - aspoň v době Ciceronově -
že magistrát dával provázejícím úředníkům a důstojníkům peněžitý 
příspěvek "na víno" a "na sůl".4) 

Vyslancům římským příslušelo vasarium, evectio (doprava) 
a viaticum (peníze na cestu), nedostávali však jiných vVhod. 5) 

Rozličné mimořádné komise měly denní diety (Plllt. Ti. Gr. 13). 
Nově upravil tyto požitky, úředníků Augustus r. 27 př. Kr. Všem 
úředníkům státním mimo Rím zaměstnaným byly ustéJ.noveny pevné 

1) Na př. konsul r. 95 Q. Scaevola lIne sumptui esset aerario", Asc. in 
Pis . ed.20 Stangl. . 

2) Cic. in Pis. 35. 86 a j.; de domo 9. 23; 21. 55 a j.; I. agr. 2. 13. 32. 
3) Cibarium, Cic. ad Att. 6. 3. 6; ad fam. 5. 20. 9; in ~err. 1. 14. 36. 
4) C Jngiarium, salarium, Cato u:Frontona ad Ant. 1. 2; Pl1n. N. H. 31. 7.89, 
S) Na př. frumentum in cellam. 
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platy (Suet. Aug. 36; Cass. D. 53. 15). Tak dostával prokonsul roční 
plat ] ,000.000 HS, vojenský tribun 25000 HS. Platy ty zvaly se 
salarium. 1

) 

Další změna organisace nastala až dobou Dioklecianovou a Kon
stanti novou. 

Odznaky magistrátů. 

Zvláštních insignií bylo jednotlivými úřeaníky UZl vano dle 
'ustálených zvyklostí a předpisů. Když zřízen nový úřad, byla sou
,časně i ustanovena jeho insignia, 

Fasce s bylo několik prutů (virgae) a sekera (securis) svázané 
,dohromady červeným řemenem (Lyd. de mag. 1. 32). Sekera byla 
znakem iuris vHae necisque, proto od zavedení zákonů provokač
ních v městě užíváno bylo fasces bez seker. Fasces nošeny byly 
na levém rameni, sekerou nahoru, při pohřbech pak sekerou dolů, 

. versi fasces (Tac. Ann. 3. 2). Na znamení vítězství byly i fasces 
{)věnčovány vavřínem: fasces laureati (Cic. p. Lig. 3. 7; Caes. b. c . . 
3. 71 aj.); takto upravené fasces byly pak později stálým insigniem 
Caesara jako doživotního nositele titulu imperatorského i císařů 
( Herodian. 7. 6; Cass. D. 44. 4). 

. _ Fasces nosili li ktoři, odění v městě togou, mimo město a při 
inumfu červeným vojenským pláštěm. 2) Při pohřbech brali liktoři 
·oděv černý (Hor. epist. 1. 7. 5). Kráčeli před úředníkem jeden za 
druhým, poslední a tedy úřednfku ríeibližší slul primus, summus . 
nebo proximus.3

) Dlel-li magistrát doma, byli liktoři ve vestibulu 
(Ltv. 39. 12. 2), vyšel-Ii, provázeli ho, i když šel na př. na návštěvu, 
nebo. do lázní či do divadla, poněvadž i při těchto vycházkách 
mohlo dojíti k právním aktům, na př . . k manumissi. 4) Liktoři vy
stupovali s magistrátem -na rostra (Liv. 23. 23. 1) a stáli vedle něho 
při . s~~d.ech na. trib.uná]u (Dion. H. 3. 62). Kněží, kteří měli liktory, 
byh JimI provazem pri processích (Val. Max. 1. 1. 9). Hodlal-Ii 
úředník vstoupiti do domu, zatloukli liktoři na dvéře, aby mu bylo 
{)tevřeno (Liv. 6. 34. 5). Aby na př. konsul šel do ležení vojenského 
bez liktorů, bylo proti zvyku. 5) Mezi posledního liktora a magistráta 
nesměl nikdo vstoupiti, leda jeho nedospělí synové. (\fal. Max. 
22. 4). Liktoři od magistráta lid zdržovali (summovere) a každého 
mimojdoucího upozorňovali (animadvertere), aby vzdal příslušnou 
poctu (Suet. Caes. 80; Liv.24. 44. 10 a j.). Jen matronae nepodléhaly 
tomuto ustanovení, a zvláště ne Vestálky.6) Jinak kdo neposlechl 
podlehl maglst·rátní koercici. . ' 

1) Placeni byli ovšem i 'přečetní clsařští procuratores avšak to byli sou-
kromí clsařští úředníci, nikoli magistráti. ' 

2) S~gulum, .paludamentum, Cic. in Pis.23. 55; Liv. 31. 14. 1; App, pun. ~6. 
. 3) CIC. de~ dIV., 1.28.59; ~Verr:·5. 54:-142'; ad Q: fr. t. 1. 7.2'1. a j.; 24. 44. 10. 

řecky 7:ú"':JV (}a(3oovxwv o 17yoV!téVOr; App. b. C. 5. 55. ' . 
40) Dig. 40. 2.7. V. výše str. 37. 
5) Liv. 25. 17. taj ;39.32.10. 
6) Fe 142. Seneca controv. 68. 
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Přisvojil-li $i fasces nějakf privatus, bylo to z~ej~ým poru
šením ústavy (Caes. h. c. 1. 6. 7). ,V obcích samospr~vnych ~ , spo
jeneckých nesměl se 1iktor uk~zati, úř~d.ník. ho m.usI}v nec~atr pred 
městem (Tac .. Ann. ~: 53,). , ~red kom~tten:1 musIL ureodntk f~~ces 
sklonit na znamení ze uznava suverellltu hdu. 1

) Clenum stejného· 
kollegia příslušel k'aždému 'jednotlivě plný počet liktorů, později však 
vešlo , v obyčej" že pri střídavém vykonávání moci (na př. , u kon
sUlů) , kollega právě neúřťldujicí liktorů ,neužíval; ,odtud v~raz: consul' 
penes quein fasces erant (Liv. 9. 8. 1.; Gel\.. 2. ~,,5:, 4; VIZ .s~r. 127)., 
Pot~a1i-lj " se dva , magistráti s liktory, musIl mzsl sklomtl fasces 

, před vyš~fm (fasces summittere).2) , , , 
" P~uty a sekera, z nichž se skládaly, fasce~J ~yly nás!roje, jif!1iž 

se vykonávaly popravy a tresty tě1esne, , k mmz opr~vnovalo , ms,,; 
vitaenecisque; Po zákonech provokačnt,ch byl ?praypěn u~lvat~ 
i v městě fásces se sekerami pouze diktatora tnumfator. Llktoř~ 
nejvyšších magistrátů vykonávali půvódně ' .asi i ro~su?ky, s~rtll 
těmito magistraty pr'ohlášené, koncem. repubh~y a,,~a ~~sar~tv.I v~ak 
popravy 'vykonával zvláštní otrok, s~rmf~x:3) LI~t?r:. pnosluseh vzd~ 
jen úředníkům pop u 1 i Romani. Uredmcl mU~.lC1pll, puvodně .take 
suverennich, měli též fasces, él1e bez seker a ]1neho tvaru. CIcero> , 
je zve ,bacilli. 4) 

Počet Hktorů. 

12 liktorů měli konsulové a úředníci s konsulskou mocí) tri
buni militum consulari potestate, ' deceinvirt (Liv. 3. 33. 8, 36. 3; 
Dion. H. 10.57), pak prokonsulové mimo Rím (Plut. Aem. P. o 4) ~ 
Od doby Agustovy bylo přiznáno 12 liktorů jen těm prokon.sul,u~ ~, 
kteří spravovali provincii , po konsulátě (Cass. D. 53. 13). Dlktaton 
měli 24 liktoril, 5) avšak tento počet asi jen extra pomerium, kdežto 
i ntra po.merium pravděp'odobně užívali jen: 12. Až ~ulla vystupo~ak 
i' v městě s 24 liktory (Liv. per. 89). MagIster eqUltum měl 6 hk"", 
torů.6) Praetor urbanus měl liktory dva,7) praetořivurčen:í d~ pr~
vincií však šest a to i v městě pred odchodem.8

) Sest hktoru , pn
slušelo také pr~praetorům a za císařství prokonsulům, kteří šli do, 
provineie na základě praetury. Q~ae~t?ři ao legati ~ro ~opsu~~ ~e
měli práva na ně, také ne senatorsŤ1 v .pr~v~dcove mlsto,dr:~clch ~ 
i když jim koncem republiky, byl pnklad~n pra~tors~y u,,~edm 
charakter. Legati Augusti pro praetore dostali pět lIktoru,9) nkal(} 
se jim quinquefascaJes. ' Kolika liktorů směli užívati .v senátor~kých 

1) Cic. de rep. ~. 31. ,53; Liv. 2. 7. 7 ; Plut. Popl. 10. 
2) Plin , Nlf7. 30. 112; Dion. H. 8.44. 

, 3) Cic .. p. Rab. 4. 11; 5. 15; Suet. Claud. 34. , 
'Í) L. agr. 2. '34. 93. " _ , . 

, 5) Polyb. 3, 87; Dion. H. lO. 24; ,App. b. c, 1. 100; Cass. D. 54. 1 a l· 
G) Cass. D. 43. 48; (yd. de mag. J. 37; 2. 19. 
7) Censor. 24. 3; P. Cic. I. agr. 2. 34.93. . 
8) Cic. Verr. 5. 54, 142; Val. Max. 1. 1. 9. aJ. 
9) Cass. D. 53. 13; 57. 17. -
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provinciích quaestoři a legáti pro praetore přidělení prokdnsulůrn;, 
není známo. Censoři liktorů neměli (Zon.7 . .19), také asi ne aedilové 
kurulští (výslovného' svědectví n,en.í), a rózhod l1 ěne quaestoři (Varro 
u Gel1.13. 12.6). , ' , -" 

Fasces byly koncem repúb1iky a za císařství dáv-án'y i sen~tním 
vyslancům, dokonce i' senátorům, kteří meškali v provinciích doc;'ela 
soukromě. 1) Místodržící pak je udílel i svým qtiaestorům a legá.tům ~ 
ač to bylo porqšením starého zvyku. , ' ,' , ; 

L i k t o ř i c í s a ř š t í. Augustus užíval do r. 29 liktorů 24, potom 
jen 12, jichž mu dovoleno r.,l9 užívati vždy a všude (Cass. D. 
53. 1; 54. 10). Císařové pozdější měli rovněž právo na tento počet 
liktorů, ale neužívali jich., aby se nemísili s úředníky. -

Úředníci stavu jezdeckého Iiktorů neměli. Cu r a tore s v i a rum 
dostali' 2 ' likto.ry (Cass. O. 54. 8), podobně c;uratores aquarum (Fron
tinus ,100), pro úřadování mimo město. Pro úřady v městě se 
liktory šetřilo, tak curatores frumenti dostali liktory až když se 
tento úřad stal , konsulárským (Ca ss. D. 55. 31), praefecti aerari 
militaris však dostati hned dva liktory (ib. 55. 25). Dále je měli 
jen curatores tabularum' publicarum zřízení Claudiem (Ca ss. ,O: 60. 
ln). Tento úřad a eurat. frumenti později zanikli, praef. aerarii mi
litaris přestali liktorů uJívati (Ca ss. D. 60. 10). Celkem tedy až ha 
malé výjimky měli v Rímě císařském fasces císaři a ti úředníci , 
kteří jich i dříve užívali. 

Byli však kromě ma'gistrátních ještě i jiní liktoři. 'Tak lictores 
curiatii, ustanovení pro ;,sacra populi Romani quiritium" (CIL VI 
1892; a D. Snad byli totožni s 30 1ictores curiati, jimž náleželo 
svolávati kurijní sněm (GelI. 15. 27), a z nichž každý patřil jedné 
kurii. Proto také koncem republiky často jen oni zastupovali 
občanstvo při formálních hromadách kurijních (Cic. 1. agr. 2. 1,2. 31.) 
Liktora měl také flamen Oialis. 2) Také Vestálkám bylo povo,leno 
r. 42 př. Kr. míti liktbra.3) Podobně i manželky zbožněných cís,ařů. 4) 

Liktoři bývali dáváni . i pořadatelům her, neměli-li ovšem vJast
nich, na d,obu trvání h~r (Cic. leg. 2. 24. 61) a toj soukromníkům. 

Vozy a sedadla .. 
Užívati v městě vozu bylo výsadou; poněvadž malá prostran:.. 

nost ulic byla překážkou vozby. Za doby historické kromě matron 
(Liv 5. 25. 9.) dovolovalo se jezditi jen magistrátům ' a kněžím při 
jistých příležitostech: při tri u mfu, při slavnostním průvodu o hrách. 5) 
Trib.unům plebejským však byl při. hrách r. 14 př. Kr. vůz ode;;. 

1) 'cic. ad ,fam. 12. 21. 12. 30. 7; jcass:b. 5. 4. 10 a j . , 
2) Flaminius lictor, Paul D.,82;' Plut. _,Q. R. 113. , ',' , ,:, ' 
3) Cass. D. 47. 19; Plut Num. 10 asi omylem tvrdí, že ho měly odedávna. 
4) Tac. Ann. 1. 14; Ca'ss., D. 56. 46; Agrippina ml. ' měla dva,. 
5) Hor, ep. 9.21; Liv. 10.7.10; Dion. H. 9. 71. Iuv. 10.36; Plin. NH 34.5.20. 
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lJřen (Tac. Ann. 1. 15; Ca ss. D~ 56. 46) . Také rex sacroru~, ve
s tálky a flaminové jezdili při jistých processích na Kapitol (Tac. 
Ann. 12. 42;. Liv. 1. 21. 4. aj.). 

Výjimečně dovolovalo se i jednotlivým osobám užíti vozu pro 
,cestu do kurie, jako na př. L. Metellovi, jenž při požáru Vestina 
,chrámu zachránil Palladium a při tom oslepl. Začátkem císařství 
·dokonce i ženám odňato bylo právo jezditi (Tac. Ann. 12. 42). ale 
brzy se užívání povozů rozmohlo i v s~)Ukromých kruzích (Cass. 
D. 67. 9 aj.) . . Císař Severus Alexander dovol}l senátorům stříbrné 
,ozdoby na jejich vozy (SHA, v. Alex. 43) . . ~ 

Nosítka, I e cti c a, na nichž se leželo a jež vešla v obyčej až 
'koncem republiky) nehyla zvláštní výsadou, avšak s e II a nosicí, jíž 
užívali císaři už od Claudia, stala se pak v III. stol. výsadou kon
·sulárů . 

Magistráti při výkonu svého úřadu seděli na př. při iurisdikci , 
.auspiciích, dilektu. Z nemagistrátů směli seděti při úředním jednání 
pouze senátoři, ostatní občané musili státi. Sedadlo vyšších ma
gistrátů se zvalo se11a curulis, bylo čtyřhranné, s nohama prohnu
t ýma a skříženýma, ze slonoviny. Bylo je možno sklopiti, vlastní se~ 
dadlo bylo pletené s připevněnou poduškou.]) ProstšÍ forma úředního 
sedadla, jíž se užívalo zejména v táboře, byla t. zv. se11a· castrensis 
( Suet. Galba 18). Sella curuHs neb castrensis stávala pravidelně na 
místě vyvýšeném, byl to excelsus sugg.estus neb locus superior, 
:zhotoveném - aspoň v městě - - ze dřeva . 2) Kurulského sedadla 
užívali magistráti kurulští, censorové asi také. Také úředníci muni
d pální.3) Císařům užívání jeho příslušelo ; avšak tak jako u liktorů. 
časem se císařové užívání kurulského sedadla začali zdížovati, ač 
se na př. v senátě připomíná ještě hodně pozdě. 

Z kněží měl na seBa curulis právo jediný flamen Dialis, jenž 
měl i místo v senátě (Liv. t. 20, 2; 27. 8. 8). 

Úředníci nekurulští užívali pouze obyčejného sedadla (seBa), 
také bez lenochu, s přímými nOhami a neskládacího. Připomíná se 
zejména u quaestorů. Magistráti plebejští neužívali stolic, nýbrž 
lavic (subsellium) nižších než sella (Varro L. l. 5.28), o nichž se 
soudilo, že sloužily všem tribunům společně ; řecky se totiž říkalo, 
že tribunové av?,ua{fÉ:~ov,,;a t . Není to však jisto, poněvadž říkalo se 
i subsellia (pl.) a připomíná se i přenášení těchto lavic (Cass. D. 
44. 4; Val. Max. 2. 2. 7). Vývojem poměrů se ovšem stalo, že vý-

. znam subselia značně vzrostl, takže platilo skorem víc než sella 
curulis. Tak r. 48 bylo Caesarovi dovoleno jako zvláštní vyzna
menání seděti na ' tribunském subselliu 4

). 
\ 

1) Řecky se s. c. nazývala též oicpQoS u?,xv2ónovs, piut. Mar. 5: aj. 
2) Tribunal, Dion. H: 8.45; Tac. Ann . L 75 ; Liv. 31. 29. 9; Cic. Verr. 

4 .40.85. 
3). Liv. 40.-45 .. 9; Pcrlyb. 6; 53:-9; CIL X. W8!. -
4) Cass. D.-42. 20.44.4. t n i ,,;oiJ 017/-laQXIXOiJ (Já3-Qov ucti lfETl}, ,,;iiw 

<id o17fWQXOVV";wv. 
170 

Magistráti (i plebejští) a kněží měli při slavnostech čestné 
místo. Vyvýšené místo, na kter~m seděl v diTfadle v cirku císař, 
slulo suggestus. 1 ) 

Oděv. 

Úřední oděv magistrátů v lišil se dle dvojího oboru působení: 
,domi a militiae. 

O o m i vystupoval magistrát v toze, jež zůstala úředním oděvem 
i když vymizela z běžného užívání (Cassiod. var. 6. 4). Magistrát 
p~tricijský nesměl přes togy vzíti plášť, plebejský však ano · (SHA 
vIta Hadr. 3). Císařové v· Rímě a v italU při veřejném vystupování 
n osili togu, jen Tiberius někdy při nepříznivém· počasí nosil "'plášť. 2) 

Obyčejný občan nesměl užívati purpuru, jenž zůstal vyhdlzen 
magistrátům buď: 1. jako toga purpurea (později zlatem protkaná 
t oga pieta), k níž patřila tu nica palmata, 3) anebo 2. jako toga 
,obyčejné barvy s nachovým lemem (toga praetexta), k níž se uží
valo tuniky s purpurovým pruhem (c1avus). Toga praetexta byla 
původně odznakem úfedním jen sama, tunika s davem přidružila 
s e k .ní až později, sblížením a splynutím stavu senátorsko-jezdec
kého s třídou úřednickou (Hor. Sat. I. 5. 36) . 

Togy purpurové se užívalo poměrně málo. Hlavně jen při 
t riumfu . Toga pieta a tunica palmata slula vestis triamphalis,4) jenž 
původně byl jen jeden, Jenž uchováván byl v pokladu Jova ka
p itolSkého a brán jen k průvodům triumfálním . . Ovšem triumfátor 
mohl i později při slavnostních příležitostech užívati triumfálního 
roucha soukromého. Když triumfovati se stalo výhradním právem 
-císařským , udílena byla mlgistrátům ornamenta triumphalia, t. j . 
právo nositi roucho triumfální při slavnostních příležitostech, vyjma 
:triumfální průvod císařův. . 

Triumfální - průvod ·znenáhla byl přenášen i na jiné slavnosti. 
Na př. při INdi ApolIinares zavedených r. 212, pompu ' do cirku 
vodil praetor urbanus na bize v šatě . triumfálním. 5) O jiných hrách 
n ení určitých dokladů, ale snad u některých tomu bylo rovněž tak. 
O plebejských aedilech tvrdí Dionysios, že jim bylo také povoleno 
n ositi při hrách, jež pořádali, nachovou togu (6. 95), stejné právo 
měli i plebejští tribunové (Tac. Ann. 1. 15; Cass. 0.56.46). Kromě 
loho byly i jiné jednotlivé příležitosti, při kte.rých bylo užíváno 
t riumfálního roucha: při jisté oběti městského praetora ' u chrámu 
C astorova; Caesar vůbec směl obětovati v rouše triumfálním (App. 
b. c. 2. 106). Za císařstVÍ užívali konsulové při nastoupení' úřad u 

1) Suet. Caes. 76 ; PItn. Paneg. 51. 
2) lb. 22; v. Alex . 40 ; Cass. D. 57. 13. 

3) Fe 228.; Li,v. 27. 4.8 a j.; otáXQúaoS Polyb. 6. 53. ; Fe ib ; Dion. H. 3. 
t) 1. X t'[; (,) ]J nOQcpv QoiJS XQvaóa'ťJftOS. 

4) . Císařové. - však měli i alba vestis triumphalis, CIL VI. 85 46. 
;;) Plin. NH 3t. 5.20; Mart. 8.33. I; luv. 10. 36; ll. 195. 
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triumfálního roucha, ,fasces 'laureati (od Domitiana, Mart. 10. 10. 1» 
a vozu; celkem to bylo obvyklo od druhé polovic,e ll. stol. po Kr. 

' (Fronto ad Marc. Caes. 1. 7 a j.). Tento oděv byl pak pokládán vý
hradně za konsulský. Císařové užívali ' triumfálního roucha jen ph 
slavnostních příležitostech, k nimž patřily i dedikace chrámu (Cass. 
D. 59. 7)), přijímání cizích knížat (ib. 63. 4), supplikace ~Tac. Ann. 
13. 8). Výjimečně Domitian dal si povoliti slavnostní oděv j pro, 
sezení senátu (Cass. D. 67. 4). , ' 

Praetexty užívali ti magistráti, kteří měli právo na sella curulis . 
Na znamení smutku brána místo praetexty toga obyčejná .nebo-
i smuteční, císař však pravidelně togy smuteční nebral. 1) , 

Jinak císaři sam"i nosili praetextu jen jako konsulové nebo kněžt 
(SHA v. Alex. 40, Elag. 15), obyčejně užívali togy obvyklé. 

Praetexta příslušela i některým kněžím: flaminu Diovu (Liv. 1 .. 
20,2), pontifikům (Liv. 33,42, 1; v. SHA Alex. 40 a j.), augurům (Cic. 
p. Sest. 69. 144 dle sved. scholií, Bob. ed. Stangl p. 143), epulonům. 
(Liv. 33: 42, 1), quindecimvirům (Liv. 27. 37. 13), ovšem jen při 
kněžských výkonech (Serv. Aen. 8. 552). Stejně i bratří Arvalští 
(acta fr. Arval. CIL VI 2065 ř. 11 a mno j.), avšak Arval, jenž řídil, 
arvalské hry, měl oděv zvaný recinium Ob. ř. 20, Fe 342), Magistri 
vicorum při sv'ých hrách užívali též praetexty (Asc. in Pis."" ed Stangl, 
p. 14; Cass. 0.55.8). I soukromý dominus ludorum užíval při po
hřebních hrách tmavé praetexty (praetexta pulla, Fe 272). 

Magistrát triuinfující držel v ruce žezlr, 2) jež však nepatřilo· 
mezi otnamenta triumphalia, kterých uzívati triumfátoru bylo i po
zději při slavnostních příležitostech dovoleno. Na hlavě měl pH 
triumfu věnec vavřínový (při I ovaci myrtový), nad hlavou mu drže~ 
otrok věnec zlatý.3) Tento zlatý věnec se stal i odznakem ' CÍsařů,. 
jenže ho bylo jimi velmi zřídka užíváno, hlavně jen v divadle 
a cirl\u. Věnec vavřínový směl vir triumpllalis nositi o slavnostech 
už za republiky, za císařství pak znenáhla právo toto .oinezeno bylo· 
na císaře. Věnec s paprsky .c distinc1a radiis corona, Flor. 2. 13.) 
vyskytá se na senátních mincích od doby Neronovy. Bílé pásky 
kol hlavy (diadema) začal trvale užívati až Konstantin (Polemius, 
Sylvius p. 275). 

Vál e Č II Ý o děv. Při vypovězení války účastní se otevření 
bran Janova chrámu magistráť oděn tra beou (V erg. Ae. 7. 611 ),. 
starodávným to rouchem jezdců, barv'y bílé s pruhy vodorovnýmL 
Jakmile vykonal votum Jovovi na Kapitoliu a vytáhl do války,. 
oblekl oděv válečný. Za císařství obyčejně císař v Rímě i celé 
!talii nosil togu. 4) Teprv cí~aři třet1ho století užívali odění váleč
ného (Cass. D. 77. 4). Praetoriáni i na stráži v císařském palád 
měli togu , (Tac. Hist. l. 38)" nevíme však, do které . až doby. 

1) Tac. Ann. 3. 4; Cass. D. 55.8; 56.31; srv. SHA v. Comm. 16. 
2) Scipio, sceptrum, luv. 10. 43; CIL X. 1709; často na mincích. 
3) Corona triurnpbalis čili aurea: Vell. 2.40.4;, Mart. 8. 33; ·Dion. H. 3.62 a j 
4) Výjimkou i vojsko, Tac. Hist 2. 89; SHA v. Alex. 40. -

172 

V historické době bylo obvyklým oqěvem válečným sagum 
n ebo pal[Jdamentum, krátký plášť upevně'ťlý přes zbroj na levém 
:ram~m. Casem nastalo rozlišení: sagum se říkalo plášti vojínů, 
kd~ltO paludamen~um , byl plášť vojevúdcův (Liv. 9.5.12; Suet. CI. 

,21, Tac. Ann. n.06 aJ.). 
. Paludamentum bylo bud' červené nebo bílé (Val. Max. 1. 6. 11; 

,~h~. ~H 22. ~. 3) .. Součástky vlastní výzbroje nelze pokládati za 
1nslgma, nanejvýš Jen meč důstojnický zvaný p u g i o. 

Doživotni čestná práva magistrátů. 
.. , Po složení úřadu nelišil se magistrát původně vůbec ničím od 
ll~eh? o?ča~a, až časem vyvinul se zvyk, že zastá vání magistratury 

mvelo ]IS:~ nasledkX-v,Tak někte:é. úřady v~.šŠí směly býti zastávány 
<lZ po ur~dech nízslch) rovněz' I členstvl ' v senátu podmiňováno 
byl~. m~g:stra~u!ou .. ~r~me t~ho však dostalo se časem bývalým 
mag~str~~um ]este J ,Jmych vyhod: tak bývalí magistráti kurulští 

'směji pn .slavn~stních příležitostech bráti na sebe praetextu (Liv. 
ep; 1~;, CIS~ Phll. 2. ~3. II O). Pod~bně triumfátor směl i později 
UZI~att v~vnnového vence; kdo měl Jen ovaci, tedy jen myrtového. l ) 

Avsak uz za republiky dovolováno bráti k slavnostem triumfální oděv 
(V:~1. 3. ~O,~; ~e, vir: Hl. ~6). Za, císařství pak bylo poměrně dosti záhy 
d?Zlvotm UZlvam tnumfatorskych odznaků omezeno na císaře. Po
hrben býval, ~agist:át v i~si,gniísh nejvyššího úřadu, který zastával 
(34.7. 2); vYJlmky jednotltve ovsem také byly.2) Snad i laudationes 
funebres byly původně výsadou magistrátů (srv. Cic. leg. 2. 24.62). 

O ius ~~aginum, promluveno bylo už při nobiIitě. Co se týče 
SOC? n~ vereJnem mls!e, byly za republiky názory o tom dosti ne
u?tal~~e, 0v~ II. st.ol. p~ed Kr. pak se vyskytají případy, že si ma
g!str}ÍJ , ponz?vah sve sochy bez dalš[ho dovolování. Z3 doby 

. c~sa~ske pravIdlem stavěly se za živa sochy jen císařům a členům 
clsarské,ho v.domu ; 'pokud do~távalo se toho práva jiným, záleželo 
to na CI?~ľl, a ~enatu a. nemelo vztahu k magistratuře. 

.Zvlastm mlsto ' v divadle neb cirku dáváno magistrátům buď 
za žIva. (a mohlo býti ponecháno i potomkům, CIL 1.2 1, p. 189), 
nebo ~ubec uděleno bylo až p,? smrti a užíváno ho bylo potomky 
zesnuleho. Tento zvyky?trvaI ~z ,do. Sever.a A~exandra (Ca ss. D. 74.4). 

, Stavby. p.:ove?ene ]ednothvyml maglstraty, byť i na rozkaz se
natu, nesly Jejich ]~éno: aqua Claudia, via Appia) circus Flaminius 
atd., K?ncem ~~pub}l~y se zvy.k t~n ,tak r~zšířil, že na př. ulice byly 
nazyvany ~o uredmclch velmI llIzkych (vlOcuri, Varro L. I. V. 1. 5. 8). 

, Ale nejen skut.ečná, nýbrž i fiktivní magistratura přinášela další 
vyhody. Za republIky to sice bylo jen výjimkou za to však zjevem-
velmi obyčejným za císařství. ' 

1) Polyb. 6. 39; Plin. NH 16.4. 13; Cass. D 46.40). 
. 2) Na př. bývalý censor pohřben v toze nachove' P) b' 6 '53 7 ... . 

t f 't t ' o y. " . ,neu flum a or pro i obyčeji uvnitř města, Plut. Q. R. 79. 
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§ 23. Qada magistrátů. 
v těžkých neb choulostivých případech, kdy měl magistrát 

učiniti rozhodnutí, přibíral si rádce na potaz. Jejich .názorem ovšem 
nebyl vázán a také sám nesl za své rozhodnutí odpovědnost. 
Rada magistrátní se zvala consilium, aVfl(3ovALOV. 

Rady konsilia nebyly žádány, když na př. nějaké rozhodnuU 
vzešlo z úrady několíka magistrátů. Také nepřipomíná se součin
nost konsiliapřj magistrátních opatřeních, podléhajících provokaci. 

Takovým konsiliem trvalým byl vlastně i senát, o něm však 
pro jeho zvláštní .postavení a význam bude vyloženo jinde. pn 
otázkách administrativních, pokud k nim nebylo potřebí shodnouti se 
se senátem, užívali magistráti obyčejně svého konsilia; zejména 
censořU) . I ve věcech mi1itiae mělo consiIium své místo (Cic. Att. 
2. 16. 4), ovšem při věcech zvláště d.ůležitých (mír, smlouvy) bývala 
voievůdci posílána zvláštní senátní komise (Li v . 40. 38. 8. a j.). Kon
silium bylo přibíráno i při věcech náboženských, aby poskytlo· 
odbornou radu, ba i augurové přibírali si konsilium (Cic. leg. 3. ] 9~ 
.43): Nedbal-Ii _ Ir agis;rát rady konsilia př! ~simi~ální~ proce~se" ne~ 
provokačnÍm, 2) pokladalo~e to za zneuzlh uredm mocI. Za Clsarstvl 
byl soudnim konsiliem ?Uď "přÍ~o sen ~ t,. jako při v.soudech k?n
sulsko-senátních, neb clsarske conslll um, to pn sporech pred 
císařem či jeho zástupci (Plin. ep. 6. ll. 1). Podobně tomu bylo 
i p'ři proce~su civilním za republiky i za císařství. 3) 

Co se týče složení konsilií, byl počet i výběr osob ponechán 
tomu kdo konsilia potřeboval (Cic. p. Fl. 32. 77; PIin. ep. 6. 11. 1 
aj.),' vyjímaje o\'šem se?át, pro k;erý. p~atil~ z~l,áš!n,í utan?ve~í: Za 
doby velkého -vlivu senatu povolav~h, I mlmonmsh m~glst.r~tt d(} 
svého konsilia senátory. Často - ze]mena ve věcech vo]enskych -
rozhodovalo výběru osob účel porady, tak do válečné rady brá
vani všichni vojenští tribunové, někdy i primipilu3 a ostatní cen-o 
turionové. 4) 

Jindy zas, nřibíráni byli konsularové (Suet. CI. 12), právnícil 
rCic. Top. 17. 65; Gell. 12. 13. 2) a pod. Při soudech i provinciích 
~ěkdy i místní občané (Cic. Verr. 2, ll. 28 nn). V císařských pro
vinciích' časem z konsilia odstraněni tito místní usedlíci, a z členů 
místodržitelova průvodu vyvinuli se znenáhla zvláštní placení a d
s e s s o r es (c o n s i I i a r i i), kteří měli odborné právnické vzdě-
lání (Dig. 1. 22. 1; Amm. Marc., 23. 6. 8~ ~ p. .., . 

V konsiliu nebylo hlasovano. ZandlJ-h s.e maglstrat dle Jeho 
mínění, bylo to vytčeno slovy : ex consIli sententia, cum consilio· 
conlocutus a pod. 

1) Asc. in Cic. in toga cand. ed. Stangl f. 69; Var~o L. 1. 6. 87.. . _ 
2) Soudy v provincii, Cic. Verr. 2. 11. 29, 30; quaestlones extraordmanae,. 

Cic. Br. 22. 86; de amic. 11. 36. Val. Max. 4, 7. 1. 
3) Val. Max. 8. 2. ~; Cic. Verr. 2.29.71; Plin. ep. 5. 1. aj. 
4) Polyb. 1. 49.3; 6. 24. 2. aj. Caes. b. G. 1. 40; 5. 28. 
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§ 24. Sluzi magistrátů. 
K službě magistrátům byli určeni především servi publici, jimŽ' 

se však říkalo i ministeria (Front. de aq. ] Ol), ač tímto slovem. 
označováni i občanští sluhové magistrátní (Tac. Ann. 13. 27 a j.). 
Přidělováni byli bud' určitým magistrátům přímo, anebo dáváni po
skupinách k disposici některému kollegiu všeobecně. Servi pubJici 
byli zvláště častí u kněžských kollegií (Varro u Dion. H. 4. 62; CIL. 
Vl. 2120 a j.), kdežto magistráti jich užívali výhradně k službám 
podružným, ' nikoliv k vlastn'ím úKonúm úředním a styku s občany , _ 
který vykonávali občanští sluhové. Servi publici byli činni jako
katové (carnifices, tortae), podřízeni byli v této funkci triumvirům, 
capitales.1

) Otroci aedilům přikázaní měli asi na starosti požárníi 
službu; ač jich bývalo počtem hojně, přec na to nestačili a musili 
býti sesilováni sbory soukromými (Cass. D. 53. 24), dokud nebyli 
vůbec nahrazeni kohortami vigilum. 1 aerarium melo pro pomocné: 
práce - zejména při censu - otroky, stejně i veřejné knihovny.2} 
Aedilům hlavně podléhali sluhové v chrámech a veřejných budo
vách (Varro. r. r. 1. 2. 1; Liv.30. 17.6), ale - časem byli servi publicii 
nahrazováni propuštěnci (zvlášť za císařství) neb vůbec svobod
nými občany. Jinak konali servi publici všechny hrubé práce, o je
jichž provedení musili magistráti pečovati. 

aj Apparitores byli vlastně pomocnými silami magistrátů;: 
zváni tak proto, že "adparent", jinak se jim říkalo officiales
neb min i s t e r i .a. Byli to občané svobodní aneb aspoň libertinové 
(Tib. Or. 12) a skrze ně prováděl magistrát úkony, kterých nemoh L 
ani sám vykonat, ani skrze otroky. Apparitores dostávali z obecní 
pokladny mzdu,3) jejíž výše sice neznáme, ale jež byla celkem 
obstojná, jak lze souditi z touhy po apparitorských místech. Vy_o 
plá cen byl tento plat z aeraria dle seznamu dodaného jednotlivými' 
magistráty (CIL v I. 8409; 1962), jen apparitores v provinciích pla-
ceni byli magistráty, jimž byli přiděleni (Plut. Cato min. 16). Byla_ 
přípustna i kumulace apparitorských míst. Magistrát míval přiděleno . 
i několik apparitorů, jindy zas jeden apparitor sloužil několika . 
magistrátům. Byla jim i vykázána zvláštní místa v divadle a cirku. 
(Tac. Ann. 16, 12). O jejich vlivu svědčí i to, že za císařství mohlal 
býti i na ně rozšířenažalooa repetundarum, podaná na m'agistráta, 
jemuž byli přiděleni (Cic. p. Rab. 6. 13; Dig. 48. 11 . I). Apparitory 
přijímal a vybíral si magistrát sám, nižší však podléhal kontrole· 
vyššího. 

Rozdělení mezi jednotlivé členy kollegia provádělo se losem, 
(Plin. ep. 4. ] 2). Právně trvala služba apparitorská jen rok, vskutku. 
však byli magistráty přejímáni, takže působili namnoze doživotně ._ 
MohU ovšem z vážných důvodů býti propuštěni neb vzati' dodis-

1) Suet. Tib. 54; Claud. 15; Martial. 2. 17.2; Cic. PhiL tl, 3. 7. 
2) Liv. 43. 16. 13; CIL VI. 2333,2334,2335, CIL VI 2347-9; 4433_ 
3) merces, Cic. Verr. 3.78. 18l; Front, de aq. 100; Plin. ep. 4. 12. 
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dplinárního šetření (Cic. p. Cluent. 45. 126; Pl ut. CaL min. 16). 
Dokonce ujal se i zvyk, že apparitor z úřadu odstupující mohl 
navrhnouti svého nástupce, jenž m,-!-sil býti přijat (Lex. Corn. de 
XX quaest. 2. 24, CIL V1. , l 946 n). Ríkal0 se takovému nástupci 
vicarius. Stinnou stránkou tohoto obyčeje bylo pak prodávání mísU) 
Jako celek tvořii apparitoři korporaci nadanou právem míti a pro.,. 
p'ouštěti otro~y) přijímati dědictví. 2) Slula tato korporace decuria 
(proto decurialis = apparitor) neb i ordo.3) V čele jejich stáli buď 
d e c e m p r i m i nebo s ex p r i m i (CIL VI. 1820, 1869; Cic. de 
nat. d. 3. 30. 74), 

At'paritores byli přikázáni úředníkům patricijským i plebejským. 
Konsulové, praetorové, censoři, později i císaři měli tytéž apparitory 
{CIL Vl. 1924, 1945; X. 6 )22), proto jedna dekurie vyhrazena byla 
zvláště císaři a konsulům. +) Apparitory měli i aedilóvé kurulští 
.a q uaestoři aeraria i provinciální. Přenesením správy aeraria na 
jiné úředníky pozbyli quaestoři svých apparitorů. X viri stlitibus 
iudicandis, IIIviri capitales, IIIviri viarum curandarum měli appa
ritory společné ' (CIL ' VI 18-10, 1938). Z magistrátů plebejských při
pomínají se apparitoři u ,aedilů plebis ' Certales, jež zřídil Caesar 
{CIL VI. 1095, 1822). ' 

Dle svého služebního zaměstnání dělili se apparit6rové na 
několik skupin: 

a) ser i b a e byli nejváženější. Říkalo se jim scribae quaestorii 
neb jen scribae, a pokud nebyli činni konceptně, tedy jen librarii. 5) 

Scribae tvořili tři dekurie a stáli jim v čele sex ' primi curatorum 
(Cic. de nat. d. 3.30. 74; CIL VI. 1820, 1822 a j.). Byli zaměstnáni 
hlavně u aeraria6) a podléhali dvěma městským quaestorům. Při
kazováni byli po , dvou quaestorům místodržitelským k správě ae
rárních peněz (Liv. 38, 55.5; Cic. Verr. 3. 78. 181; in Pis. 25.61.). 
Ovšem 'i úředníci vyšší měli písaře pro svou úřední potřebu; za
jímavo je, že censoři pokládali se za jejich nejvyšší představené 7) 
Poněvadž se nepřipomínají zvláštní dekurie písařů nejvyšších úřed
'níků, je pravděpodobno, že užívali dekurie t. zv. quaestorské, po
něvadž vlastně quaestoři nebyli původně než jen pom,oeníky konsulů. 

Písařům quaestorským se co do postavení celkem rovnali scribae 
.aedilicii kurulských aedilů. Tvořili však jen jednu dekurii.B) Dále 

1) Cic. Verr. 3. /9. 184; Suet. v. Hor. ř.~; schol. Iuv. 1.5. 3 a j. 
2) Dig. 29. 2.25.1; Dig. 37. 1. 3. 4; CIL VI. 1826.' 
3) Suet. Aug. 57; Tertull. Apoi. 37;; Cic. Verr. 3. 78. 182; CIL VI. 1810 a j. 

, 4) Decuria consularis, CIL Vl 1869, 1877; 1944 ; XIV 373. 
5) Výraz Fe 4~6 "scribae -librarii" značí nepřesné užívání, jak se asi 

,časem vyvinulo. 
6) Fe 1.1; Cic. Verr. 3. 79.183; de domo 28.74; CIL VI. 1816. 
7) Cic. p. Cluent 53.147; Verr. 3. 10. 26; Dion. H. 5. 89; Liv. 4. 8.4; Val. 

Max, 4.1. 10. 
S) Cic. p. Cluent. 45.126; CIL VI. 183~; VIII. 89:-16. 
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se. připomínaj! písaři u decemvirů stlitibus iudicandis, u tribunO pl. 
(LIb. 38. 51 .. , 12; CIL VI. 1808. 1810 aj.), aedilů pl. (Vl 1847 1855) 
a aed. Cenalských (VI. 1095, 1822). - , 

. .. Cel~em jich tedy mryoh~ nebylo, v za to ale byl velmi značný 
Jeych yhv, poněvadž mělI CVIk Gl zkusenosti v správě a často za
,~covah mla~~ a ~e.~kuše.né q~aestory . (Plut. Cat. min. 16). Sami se 
Jak? . stav pndruzu]1 k ]ezdcum, k nImž mnozí z nich skutečně 
pa!,nll.1) P.ropuštěncibyli mezi n.imi c~lkem řídcí" synové propuštěnců 
ovsem h~m. Společensky bylI scnbae dosťi váženi (Cic. p. , Rab. 
Pos.t. 6. 1 J ; ,?e off 2, 8.29). I pontifex maximus měl pů vodně scriby ' 
z nIch se vsak časem stali pontifiees minores. ' 

b ~ L i ~ to r e s šli . h09r:?stí za seriby, ale před viatores_a prae
cones .~) P~~o?em~.byh' v~~tStr10U propuštěnci, jezdců mezi nimi ne
bylo. Měststl hkton tvonh sbor o třech dekuriích s de c e mp r i mi 
~ čele (CIL VI I ~6?). Z ,nich ?ráni asi i Iiktoři pořadatelů her. Po 
~lktoru :n ěla ka~da, kurte (CIC .. 1. .~gr. 2: 12. 31), a připomínají se 
1 ve sluzbě sakrall11. O tom a o JejIch pusobnosti vůbec v. str. 168. ' 

Augu~tem z~ízel~a byla decuria Iictoria popularis denuntiatorum 
pro hry vlcomaglstru (CIL VI 1869; X 5917). 

... , c). ~ c cen ~ i ~váni asi dle toho, že bráni byli z accens,ů. 
UZlvah ]le~ ma.gl~trati oprávnění mít.i. Iiktory,. neúřacJovali-li právě 

,~SLlet. Ca.e". 2?, LIV. ~. 3}. 8)., P~~děJl aecenSl setrvali u magistrátů 
:, ve~l~ Ilktoru, 3) take pnpommaJl se s liktory u soukromníků po-

, rada]1cI~h hry. (Cic. leg. ~. 24. ~ 1). Cu:atores aqu",arum (snad i cur. 
frumentl) melt él.cce9,s~ v~bec, ,hktory .len mimo ~fm (Front. de aq. 
19?)· . ~el~em o lze nel, ze pravo na accensy měl ten, kdo směl 
uz:va~l 1 lt.ktoru (krom kněŽÍ, V. dále.) Kdežto však scribae a Iiktoři 
ur~en} byli, h~omavdně pro skupiny magistrátů, musil býti accensus 
kazdy pnkaz~n vzdy určitému magistrátovi (Liv. 3. 33. 8; Cic. Verr. 
3. 6,8. 157 a ].) a odstupov.al vždy, s~ svým magistrátem, jimž byl 
~ake ustanoven. Proto zpraVidla vyblran z osob magistrátovi blízkých 
Je~o propuštěnců (Cic. I. 1; též 3. 67. 157 aj.) neb jiných známých 
(CIC. Verr. 1. 28. 71, CIL VI 1963}. 

, Rozsah s,lužeb accensů nebyl zplna vytčen a magistrát jich 
uŽlval dle sveho uznání, často i k věcem důvěrným . 

, Nomenc.}ato/ censorius (CIL VI 1968) bý~al obyčejně 
bran

v
• z propustěneu censorových; sloužil mu místo accensa _ 

,Kn~zI mís~o accensů, užívali .~ a I a t o r ~ (Paul. D. 34). Původ~ě to 
byh Ot!OCI~ .soukr~m}, p~zdě]l propuštenci jmenovaní a ze služb 
propoustě~l ]ednothvyml cleny kněžského kollegia (CIL X 1726). Y 

. d) v V. 1 a t o r e s tvořil} nejspíše ~ři dekurie pro vyšší ' magistráty, 
,z lllchz Jedna reservovana konsulum (decuria consularis CIL VI 

'1) Cic. Verr. 3.79.184; schol. Iuv. 1. 5.3' často na nápisech 
2) Cic. Verr. 3. 66. 154; ad Q. fr. 1. 1. 4. 13.' a j. . . 

3) Varro. L.l. 6. 88. Non. s. v. accensi ed Líndsay p. 82; Suet. Caes, 20. 
Josef Král: Státní zřízení římské. 177 
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1877; XIV 373), jednu dekurii pro quaestory aeraria,l) jednu dekurii 
- pro decemviri stlit. iud., jednu u tresviri capitales a quattuorviri 

viarum curandarum (CIL Vl 466. 1936- 8), dříve snad i u kurulských 
aedilů (Liv. 30. 39. 7). Pak jedna u tribunů pl. (CIL Vl 19~4, 1935 
a j.) a jedna u plebejských aedi1ů. (CIL Vl' 1933). Mimo Rím při
pomínají se zřídka (Cic. Verr. 3.66. 154; 79. 183). Byli to úřední 
poslové, u plebejských magistrátů nahrazovali liktory.Užíváno jich 
také k zatýkáním (Gell. 4. 10. 8) a snad i zabavování při koercici 
(Liv. 3. 38. 12). Tak zejména tribunům lidu sloužil viator pro vokaci 
i koercici. 2) 

Viatoři byli většinou propuštěnci a prostí lidé (Val. Max. 9. L 
8), jen _quaestorští částečně byli ze stavu jezdeckého (CIL XIV 169). 
Byli iu kněží: augurů (CIL VI 1847), epulonů (ib. 2194), Augustálů 
(XIV. 3647). 

e) P ra e c o nes.' Ti, kteří byli přiděleni vyšším magistrátům 
(i censorům), tvořili tři dekurie (CIL V I. 1945), z nichž první byla , 
vyhrazena konsulům (ib. 1944). U kurulských aedilů dekurii s de
cemprimi (1869, 1946), rovněž u quaestorů aeraria tvořili dekurii 
(ib. 1847 a j.), také u tribunů lidu a snad i jinde. Připominají se 
také u úředníků inimořádn'ých (Xviri agris dandis, Cic. I. agr', 2. 13. 
32), u kuratorů frumenti a aquarum (Front. de aq. 100), u mlsto o 

držících (Liv. 45. 29. 2; Cic. Verr. 2. 10. 27). Vyvolávali rozkazy ma
gistrátů, zejména při jednání s národem, ohlašovali rogace i vý
sledek hlasováni, povolávali senát z fora do kurie, někdy i zvávali 
senátory do senátu. Vůbec byli pak činni vždy, když magistrát , 
chtěl něco veřejně a ústně oznámit. Postavení jejich bylo celkem 
nízké, nemusili ani' umět psát; proto na př. zápisy čti scriba sám ~ 
Na nápisech se připomínají mezi hlasateli hlavně propuštěnci a ne
manželští synové (výjimka jediná CIL VI. 1869). U kněží nebyli. 

t) O s t a t ní · a p par i t o ř i. Vedle kategorií uvedených při
pomínají se ještě i jiné funkce, k nimž bylo potřebí sluhů; mnohdy 
však není jasno, byli-li to sluhové úřední, či jen sou kro mí. Za: 
státní lze pokládati , tyto: . 

G e r u I i nosili v městě listiny a dopisy, tV9řili dekurii (C ~ 
Theod. 11. 30. 29). 

P u II a r i i opatrovali věštná kuřata. V městě tvoři l i dekurii. 
V i cti m a r i i byli společni kněžím a magistrátům. 
Ha r u s pic e s tvořili později collegium 60 členné, snad od , 

doby Claudiovy ' (Tac. Ann. 11. 15). Většinou byli z Etrusků. Dále
interpretes, architecti (Cic. I. agr. 2. 13. 32), curatbres 

, a q u a rum (Front. de aq. 100). ' 

1) Va~ro u Gell. 13. 12. 6. miní asi quaestory mimořimské, když tvrdiL 
že quaestoři viatorů nemají. 

2) Cic. p Front 17. 39; in Vat. 9.22; Gell. 13.12.6 a j. 
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v, ~o Diok}eťi~nov i nastaly změny. Dekurie sice potrvaly jako " 
znzent o~eent az -do VI. stol. (e. Theod. 8. 9. l' 14. 1 a j.) avšak 
~ebyly u~ ve vzta~u k ma.~i~trátům! a~ stará jmé~a zftstala. :Slol1žili 
sen~tu. Pledst~v.eny dekunalu byl ]akymsi ředitelem senátní kan
celare, vedl zaplsy a archiv (Cass. var. 5. 22). Sluli t~ž censuales 
(Symm; ep. 1 0~?7), poněvadž měli zjišťovati census senátorů, před
stavenemu se nkalo magister census (e. Theod. 4. 4. ~-J aj.). 

§ 25. Ucházení o magistraturu_ 
, ~o?~vadž úřad nebyl munus, nýbrž honos, nebyl nucen za

stavah Jej te~, kdo byl zvolen, aniž se ucházel, non peten's. Pú
vodně sn~d lId ,schvaloval neb odmítal jen osoby označené před
se~~u snemovI1Jm, ~le pO,měrně ~elomi záhy ujalo se přímé hlášení 
o u;~~. Zbytk~m puv.o~n~c~ pomeru byla asi povinnost kandidátova 
ohlaslÍ! se ma.glstratovl r!dlClm~ volbu (n o m e n) pro fit e r i (Liv. 
26. ~ 8. 5 ~ 7, ye~l; 2. 92. 3 ~).). Tento magistrát mohl přihlášku 
odmltnouh bud pnmo on.ebo JI prostě I1edbati,l) Rozhodnutí záviselo 
zprvv~l z~~la. na Jeho , vull, časem značně omezeno, takže odmítáni 
smeh byh Jen uchazeči, u kterých byla nějaká překážka zákonná. 
Za Augu~ta dokonce .(Vell. 2. 92. 3) směl předsedající magistrát 
nevhodneho uchazeče Jen ~yzvat, aby odstoupil. Nikdy však nebylo 
dot~en.o .neb omezeno pravo předsedajícího magistráta n e p r o
h I a s ~ t I, n~koho za zvoleného . Byť , volba nabývala platnosti až 
renunhacl, prec nebylo prostředku, aby byl magistrát k renunciaci 
donucen proti -své vůli. 2) , 

, ,Obsazení úřadu vyžadovalo aspo6 tolik uchazečů kolik bylo 
mlst~ .~ťlo-li u...cha~~čů ~álo, ,neb dokonce žádilý, byla 'obec "inops. 
conslltl 'v na pr; pn vehtelstvl hispanském r. r. 211, Liv. 26. 18. 6. 
To se vsak stavalo za republiky zřídka. 

, Za císařství často bylo dobrovolných uchazečů sotva tolik co. 
mls,tv~Cass. D. 59',20). Aby se tedy odpomohlo nedostatku kandidátů 
~~laslě ~ro n~o~hbenou aed,ilitu a tribunát, učiněny byly tyto oba 
urady zava~nyml p~o p!~be]e, kteří chtěli později dojíti praetury 
neb konsulatu. Take snlzeny byly požadavky kladené na kandidáty 
(Cass. D. 56. 27.). Místa přes to neobsazená ponechávala se prázdná 
~~ass., ~. 5~. , 201: ~ dle o možnosti přenášeny jejich , funkce jiným 
llr~dntkum.) Uz~vano ,ruzných způsobů nucení (Cass. D. 54. 26);, 
ze]mé,na u, členu ,senatu, b~lo povinností zastávati úřady. Proto. 
mn~zl b~d o ~en~torstvl vubec nestáli '(Maecenas), neb census. 
senatorsky zaplrah (Cass. D. 5_4. 26). Osvobození od kandidatury' 

7 22 8
1) NC?men non accipere, Liv. 39. 3D. 5; rationem non habere Liv 3 64 5 ~ 

. .; lC. Br. 62. 224 aj , . ' '. . n 

2) Vell. 2.92; Liv. 3, 21. 8; V~l. Max. 3.83 a j. . 
3) CIL VI 1455, 1456.1501; Ca ss. D. 49.16; 53.2. 
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· bylo nutno si vyž~dati..l) Chyběl~-li pr,o trib~nál - ucha~ečů sená~?r-· 
ských, jmenováni ]e~9CI s ~ense.m senat?l~skym, ale zust~veno JIm, 
chtěli - li po složení uradu zustat1 v senate neb v stavu ]e ldeckém 
(Suet. Aug. 40; Cass. D. 54. 26 a 30). 

Kandidování samo prováděno takto: Uchazeč obcházel občany , 
zejména známé. To slulo ambire, ~mbitiů (Va~r. L. ~ 5. 28; ~atll, D. 
15) a bylo zc~la bez pří hany ; ,vY.r~zcm aI?bltus. vsal~ oznacovan? 
ucházení prostredky nedovolenyml.-) Amblens tIskl luku a prosIl 
o hlas, tomu se říkalo prensare (Cic. ad AH. 1. 1. 1; Val. Max. 7. 52), 
řecky ncu~auaJ"Elv ua"· oéswva{ha 7:0VS no2~,!as, (Plut. Cor. 14). ~m . 
bitio nebyla nikdy zapovězena} ' ale pozděJI za~?nem om~zovar:a. 
Tak r. 357 bylo zapovězeno nundinas etv.concllIabula ob}re (LIV. 
7. 15. 13) a přikázáno ucházeti se jen v Rlmě . 3) K?ys tlm .chtť I 
kandidát začít, záleželo jen na něm. Za doby CIceronovy", bylo 
obvyklo - . aspoň u konsulátu - začíti s ucházením aspon rok 
před volbou. Cicero sám začal 17. července 65, zvolen byl v če~
venci r. 64 a nastoupil 1. ledna 63 (ad AH. 1. 1. 1). To bylo ... USI

tatulll at quasi legitimum tempus ad petendum (ad fam. 10. 2:J. 2). 
Při aktu volebním stáli kandidáti na lešení vedle magistráta volbu 
řídícího (Liv.26. 18.7; Polyb. 10. 5. 2; Val. JYlax. 4. 5. 3,,~ j.). Při 
ambitio nosili uchazeči togam candidam, t. J. togu nakndovanou. 
Ač to r. 432 bylo zapovězeno plebiscitem (Liv. 4. 25. 13), pře.c ~e
vymizelo ' a v druhém století před Kr. se stálo ~cela obyče]nym . 
Toga , tato nošena byla po starém způsobu bez tumky (Cato u Plut. 
Q. R. 48; Coriol. 14). 

Způsobilost k magistratuře. , 

.. Způsobilost, jíž se musil uchazeč prok,áz.ati~ tý~."ala se. formál.
ního oprávnění k volbě, zejména toho, nem-ll prekazek volItelnos"t}. 
Zkoumána byla magistrátem řídícím volbu, j~nž v nesn~~.nýc~ ~n
padech se radil buď s kollegou neb conslltem., ve ~y]:mecnyc~ 
případech pak se senátem. Do . s~nátu se cho,dl,lo s .teml.to věcmI 
tenkrát, když vznikaly spory zeJmena zasahovamm tnbunu. 

A b s o I ut n í pře k á ž k y vol i tel n o s t i byly: 

a) N e d o s ta t e k o b č a n s k é hop r á v a. Byl-li zvolen n~
občan neb dokonce otrok, byla ovšem i renuntiace neplatná (Cass. 
D.,48. 34; Dig. 1. 14. 3), a otrok trestán i na hrdle. Ale i z, obč~nů 
srn ěli býti voleni jen ti, ~!eří měli, ius honoru~ , a to .b~h ---:- Jak 
svrchu vyloženo - pro urad~ c~le o?ce zpr.vu Jen pat~~clove. Ple
bejové jen. znenáhla dobývalt SI vohtelnosh na tyto urady. Lege 

1) Front ep. 8; srv. Tac. Ann. 3. 35; Ag[- 42; Cass. D. 78. 22. aj. . 
2) V. G Chaigne, L'ambitus et les moeurs a'lectorales des Romatnes, 

Dies. Paříž 1911. . 
3) Že ale v koloniích a municipiích zákaz ' ten nebyl dodržován, patrno 

z Cic. Att. I. 1. 2; Pllil. 2.30. 70 ; Cae~. b. G. 8. 50. 
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Cornelia r. 81 zas Su1Ja , plebejské ·passivní právo volební omezil 
stan.o::ení,m, že zastávání tribunátu vyl,učuje kandidaturu na úřady 
patncIJske (App. b. c. 1. 100). Omezem toto zrušeno bylo po šesti 
letech lege Aurelia.1) 

Co se týče úřadů plebejských, ty vždycky směl zastávati jen 
plebej. 

AčkoÚv celkem pro magistraturu stačila ingenuita, vešlo časem 
.v Obyčej. žádati, aby.uchazeči měli i děda", svobodného; odtud zvyk 
JmenovatI ve Fastech I děda. Synové propustěnců, zvolení za tribuny, 
připomínají se zřejmě jako nezákonná výjimka (App. 1. 33). Teprv 
v době úpadku stávali se magistráty i propuštěnci, ale byla jim 
udělena fiktivní ingenuita (SHA v'. Comm. 6; Elag. ll). Byly to však 
přece zjevy výjimečné, třeba Valentinianus a· Valens ustanovili nepře
kážeti synům propuštěneckým v hodnostech ,(Cod. lust. 12. 1. 9) . 

Cives sine suffragio a občané při censu vyloučení z tribuí také 
nesměli býti zvoleni. Přeložení do jin~ tribue a nota censorská ta
kových následků neměla. 

b) Ú řad r e g i s . s a cr o rum nedovoloval současné za
stávání magistratury (Plut. Q. R. 03; Dion. H. 4. 74); příčiny toho 
byly politické: rex byl přímým dědicem starých králů v některých 
funkcích sakrálních a nebylo tedy považováno za přípustno, aby 
spojil ve svých rukou ještě i nějako,u moc politickou. Od zákazu 
tohoto upuštěno až za císařství, kdy sám sebou stal se bezdůvodným 
(CIL XIV 3604) 4246). U flaminů a pontifiků takového zákazu _ 
aspoň v dobách lépe známých - nebylo, ač zpráva Plutarchova (Q. 
R. 113) tvrdí, že fjamen Dialis magistratury zastávati nesměl. Snad 
t-o.~u tak ~ylo původně, a.le ~ozději to už neplatilo, Je možno, že 
stlZen byl Jen tlln omezemm Jako flamen Martialis a Quirinalis že 
totiž nesměl opustiti ltalii. 2) , 

yZtľ~.ta volite~nosti ~yřčena byla někdy v rozsudku trestních pří ; 
na pr. pn quaesÍlo ambltus zapovědělo se odsouzenému kandidovati 
nejprve na určitý čas, potom vůbec, podobně i při odsouzení pro 
vis privata a jinde. 3) 

, Volitelnost odňal také Sulfa potomkům svých proskripčních 
obětl, a teprv Caesar jim je vrátil. ±) . 

y c) P o h I a v í, těl e sn á a d u šev n í ne z p ů s o ·b i los t. 
Zena nemohla magistratury dojíti (Dig. 50~ 17. 2). ' Občané stižení 
těIesn~u v~dou, ,b~1i z k~~di~atu~~ vyluč~~áni (Cass. D. 44. 26). 
OslepIt v uradovam nemusIl! sIce uradu slozlti ale nemohli nového
dosíci (Dig. 3. 1. 1. 5). Přirozen~ byla závadou i ~eschopnost duševní~ 

1) Schol. Cic. Verr. I. 60. 155. Srov. Rotondi str. 365. 
2) LiV. ep . 19; 3í

T

• 51. I; Tac. Ann. 3. 71; Val. Max. 1. 1. 2 . . 
3) Schol. Bob. in Cic. Su ll. 5. 17, ed. Stangl p. 78. Dig. 48. 7. 4. 
4) Liv. ep. 89; Vell. Pat. 2.28. 4; Plut. Sulla 31; Suet. Caes. 41 a j. 
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d) Ú hon a . mra v n í á pro vád ě n í ř e m e s I a. Úřad 
zastávati nesměl, kdo byl trestán pro čin nečestný (krádež, zbabě
lost), kdo vydržova: I upanar, gladiatory neb byl hercem (1. lul. munic. 
CIL P 2. 593, ř. 121.1123 a j.). Byl-li někdo obžalován, ale pře dosud 
nerozhodnuta, směJ kandidovati.1) V některých případech však ani 
odsouzení nezbavilo volitelnosti, avšak pevných norem tu nebylo 
a mnoho záleželo na magistrátovi řídícím volby. Jistě . s počátku 
byla přísnost větší. Je zajímavo že. za republiky vlastně ani nebylo 
přesného výrazu pro pojem občanské úhonnosti, ten se u stálil až 
za císařství: infamis. Kdo byl infamis, byl nezpůsohilý k zastávání 
úřadu (Dig. 48. 7. 1; Cod. I ust. 10. 31. 8 a j.). 

Dle starého zvyku byl nevolitelný, kdo provozoval řemeslo 
neb konal práci za mzdu (Liv. 9.42). Vzdal-Ii se takového zaměst
nání, mohl býti zvolen ; ale i to bývalo vytýkáno (Val. Max. 6. 9. 
7), ač ovšem právní překážku volitelnosti to netvořilo . 

Příslušnost či nepříslušnost k některému stavu neměla původně 
. nijakého právního vlivu na volitelnost, ale císař Augustus spojil za
stávání státních úřadů s podmínkou senátorství a tím i nutností 
censu 1,000.000 HS. Tím byli občané nesenátoři ze státních úřadú 
vyloučeni. ' 

Relativní překážky volební. 
a) Říz e n í vol e b n í ch k o In i t i í bylo vlastně překážkou 

volitelnosti, poněvadž přtdseda volby neměl renuncovati sám sebe. 
Přes to však docházelo k tomu za starší doby a zvláště pak za 
bouří koncem republiky. 2) V poměrech pravidelných řídící magistrát 
volen nebyl) poněvadž to nebylo považováno za slušno a kromě 
toho různými zákony slanoven jednak pořad úřadů, jednak nutný 
věk a časová mezera mezi nimi a bráněno kontinuaci. 

bJ N e d o s t a teč n á o r o f e s s i o. Původní normy zvykové 
byly Časem ustáleny, takže 'koncem republiky ukazují se přesná 
pravidla co do času i místa professe. Kandidáti řádně ohlášení 
byli seznamenáni na listině veřejně vystavené, a ta byla uzavřena 
dnem, kdy edikt vyhlásil volbu (Cic . ad fam. 16. 12. 3). Kdo se 
opomenul do toho dne přihlásiti, byl odmítnut (Sall. Cat. 18.; Cass. 
D. 39. 27). Professe byla nutna osobně, neznáme však, od které 
doby. Senát sice mohl uděliti dispens,3) ale bylo to přec jen vý
jimečně a příliš závisl~ na libqvů1i senátu. Proto na př. Caesar, 
chtěje se ucházeti o konsulát na r. 59, raději se vzdal triumfu za 
úspěchy hispanské, aby · nezmeškal zákonné doby k professi (Plut. 
Caes. 13 ; App. b. c. 2. 8; Suet . Caes . 18.). . 

J) Na př. Catilina, Asc. tld Cic. in toga cand. ed . Stangl p.68; Clodius, Cic. de 
L agr. 2. 9. 24, Cass. D. ~9. 7. 

~) Liv. 7.24. 11; 27. 6. 8; ep. 83; Plut. Mar. 14; Caes. b. c. 3. 1 aj . 
~) Uv. ep. 107; Caes. b. c. 1. 9.2,32.3; Suet. Caes. 28 a j, 
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v R. 52 byla nutnost osobní pi'~fesse Pompejem znovu zdůraz
nena (Suet. Caes. 28; Cass. D. 40. 56). R. 48 stalo se jednání o Cae
sarovu dispensaci kamenem úrazu, avšak r. 43 zvolen Octavianus 
za konsula, ač byl nepřítomen.!) 

c) N e v y pln ě n í voj e n s k é P o v i n n o s t i. Požadavek 
aby kandidát prokázal se určitou dobou vojenské služby, nebyl pů~ 
vod~Í, ný?rž vyvin.ul se až časem,. když občané začali se vojenské 
povmnosh vyhybatt. Za dohy Polybtovy bylo k zastáváni quaestury 
p~tř~~í deseti J.et voj.ensk~ slu~bX,2) čili - uchazeči čl úřady byli 
prevaznou větstnou JezdCI a jeJIch . celá vojenská služba trvala 
deset let - úplné skončení vojenské povinnosti. Přirozeně tě'ch 
deset let nebylo ztráveno aktivní službou vojenskou, nýbrž stačilo, 
byIi'-li k ní zapsáni. Služba počítala se až od skončení ] 7. roku, 
a to i tenkrát, nastoupil-li kdo dříve. Tedy quaestorem se mohl 
občan státi po 27. roce. Byla však možná dispens. 3) 

Od průkazu splněné vojenské povinnosti osvobozeni byli se
nj~r~s a t~,I~sně n.ezpLIsobilí, pokud ovšem tato vada jim také ne
brantla d,ojttt .. maglstratury . . Od dob Mariových pak vůbec vojsko 
sestavovano ]lnak a od občanů služba vojenská nežádána. Pokud 
~ladí, občané, počítající na úřednickou dráhu, vstupovali do vojska 
1 v teto době, nekonali služby řadové, nýbrž byli v contuberniu 
v?jevůdce neb jiného magistráta, a po čase stávali se vojenskými 
trIbuny ; to ~šak nebylo závazné. 

Za císařství pak i toto tirocinium bylo vysluhováno jinak . . 

d) K u m u I a c e ú řad Ů. Zastávati současně dva úřady řádné 
a pr,avidelné ne?ylo přípustno (~iv . 7. 42. 2), jen výjimkou připo
mma se konsulat a censura soucasně v rukou L. Papiria Cursoťa 
r. 272 (Front. de aq. 6). , 

. Dik,~atura:a magisterium equitum se ovšem s řádnými úřady mohly 
spo1ovan pro svou dočasnost. Proti současnému vedení úřadu řád
ného s mimořádným nebylo námitek, rovněž ne proti kumulaci 
dvou úřadů mimořádných, leda bylo-li výslovně · jinak určeno v zá
koně zřizujícím úřad (Cic. I. agr. 1. 9. 24; 11. 29). 

Za doby císařské však ke kumulacím často saháno a tam· 
kde nebylo možno oba úřady skutečně zastávati, udílela se djspen~ 
pro jeden z nich. Plebejské úřady také nedopouštěly kumulace ani 
m,ezi. se",bou, ani s patricijskými úřady řádnými, s úřady mimořád
nyml vsak ano. 

. Promagistratura vzniklá zastupováním (ne prorogaCí vlastní 
maglstratury) neb zvláštním zákonem mohla býti kumulována s ma-

l) Caes. b. c. 1. 9.32; Suet. Caes. 26 a 28 a j.; App. B: c, 3.90; Cass. Dio 46. 45. 
~ ) Polyb.6, 19.4; Plut. C. Gr. 2; Liv. 27.11.14. . 

• . 3) Tib. 9racchus stal se quaestorem asi 25tiletý, snad pro zásluhy vá-
lecne, Plut. TI. Gr. 5. .. . 
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gistraturou řádnou, byla-li tato _ n'ižší než ona. - Případ Pompeiův, 
jenž měl prokonsulát v r. 54-50 v oóou Hispaniích a při tom 
byl r. 52 konsulem (App. 2. 23), byl výjimečný. 

e) K o n ti n u a c e a i t e r a c e. Kontinuace, t. j. nepřetržité 
zastávání úřadu několik let po sobě, nebyla s počátku úplně vy
loučena/ ale· také nebyla schvalována, ' poněvadž se jí rušila zásada 
ročního střídání úřednictva. Proto raději sáhlo se k iteraci, t. j. 
opětnému zastávání po určité, byť i krátké mezeře časové. Oba 
způsoby však časem byly i zákonnýrr,i prostředky zamezovány 
a ztěžovány, nikoli však úplně zamezeny; vyskytala se však konti
nuace i později v dobách vnitřních zmatků (Marius, Cinna . ap.). 
Za císařství - nehledíme-Ii k Augustovi a Agrippovi a císařským 
konsulátům - celkem kontinuací nebylo. 

I t e r a c e byla připouštěna blahovolněji, poněvadž byla méně 
nebezpečná. Teprv plebiscit z r. 342 (neb 330, Liv. 7.42. 1. aj .) 
přikázal časovou mezeru mezi dvojím zastáváním téhož úřadu , a to 
desetiletou, při čemž oba roky, kdy úřad ponejprv a podruhé byl 
zastáván, se - nepočítaly. U censury vyskytla se iterace jen jednou, 
u C . . Marcia Rutila ale brzy po jeho druhé censuře byla zapově
zena.!) Asi v polovici druhého století př. Kr. byl tento zákaz roz
šířen i na konsulát (Liv. ep . 56; srv. fasty konsulské). R. 81 obnovil 
Sulla desetiletou mezeru iterační a to celkem zůstalo v platnosti do 
konce republiky až na malé výjimky. Za císařství iterace byla při
pouštěna i v kratších lhůtách; týkala se zej ména konsulátu , po
něvadž na nižší. úřady se hledělo jen jako na stupeň ke kon~ulátu 
a dvakrát 'zastávány nebyly. Poslední občan, jenž dosáhl tretího 
konsulátu, byl r. ] 34 po Kr. L. Iulius Ursus Servianus, příbuzný 
Hadrianův. Od té doby zastávali víc než dva konsuláty jen císaři. 

U nižších úřadů se iterace vyskytovala koncem republiky skoro 
jen tehdy, když někdo, byv ze senátu vyloučen, se tam chtěl novým 
zastáváním magistratury dostati (na př. Sallustius a j.). Při magistra
turách plebejských připouštěna kontinuace při nedostatku ucha
zečů, zejména tedy u tribunátu, pro iteraci však není dokladů . 
R. 131 navrhl tribun Carbo "ut eundem tribunum plebis quotiens 
'vellet, creare .1iceret" (Liv. ep. 59), ale zákon nebyl přijat. 

I) N e dá v n é z a stá v á ní j i n é h o ú řad u. Časem vyvinul 
se zvyk, že i mezi zastáváním dvou různých magistratur musila 
uplynouti určitá lhůta. Ustáleno to bylo asi od druhé války punské 
pro úřady ' kurulské a snad i nekurulské. Výjimky dovolovány byly 
jen v odůvodněn.ých případech (Liv. 23. 24. 3 '; 24. 9. 4 aj.). 

Zdá se však, že délka tohoto intervaI1u nebyla určena a že 
stačila případně me~era jen roční, tomu nasvědčují i Pasti až do 
r. 181 př. Kr. Od toho roku objevuje se mezi dvěma řádnými 
patricijskými magistráty mezera aspoň dvouletá. 

1) Plut. Car. 1; Val. Max. 4. 1. 3; de vir. ill. 32. 
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Pro biennium mezi praeturou a konsulátem svědčí i př í pad 
Ciceronův, jenž nabyl těchto úi-adů, jak ;jen nejdříve mohl dle zá
konných . ustanovenLI) ' Zvyk dodržovati aspoň toto biennium lze 
pozorova!i z připomínek historiků až do doby Tiberiovy (srv. 
I Suet. TIb. 9). 

I biennium mezi kurulskou aedilitou a praeturou je zřejmě 
dosvědčeno, na př. Cic. ad fam. 10.25.2; de oft. 2. 17. 59; p. Mil. 9.'24. 
Pro. ~tejnou mezeru me~i quaesturou a úřadem vysším, ať už to byla 
aedlllta nebo praetura, výslovných dokladů není. Příklad Ciceronův 
by svědčil o ob.vyklo·sti mezery větší. 

Intervallace větší než r9ční zavedena byla zákonem tribuna 
Vi1lia (lex Vi1lia annalis) r. 180 př. Kr. 2) Ze zachovaných zmínek 
o něm lze souditi, že stanovil nejmenší přípustné stáří; avšak nelze 
říci, jak to bylo vyřčeno: zda určením pořadu jednotlivých ma
gistratur s vytčením nutné intervallace, či přímým označením věku. 
Jisto je, že dodržování dvouleté mezery bylo důsledkem tohoto zákona. 

Úřad plebejský bylo možno zastávati přímo před patricijským 
neb po něm (Liv. 27.21. 9; 28. 10. 3 a mno j.). Od r. 198. nepřipo
míná se už praetura zastávaná ihned po plebejské aedilitě; nutno 
tedy souditi na nějaké ustanoveni toho se týkající, které bylo tehdy 
vydáno, a rozšířeno později snad i na tribunát ·lid U. Ale ani po 
zákoně Villiově neplatila tu intervalIace dvouroční, nýbrž stačila 
mezera jednoročni. Ale v případě volby doplňovací mohlo nastati 
zkrácení i tu (Liv. 39. 39). Za císařství se požadavky mírnily, proto 
snad zmenšovány intervally. Ovšem i tu platily dispense jak za re
publiky, tak zvláště za císařství, kdy uplatňována zejména lex lulia 
z r. 18 př. Kr. a lex Papia Poppaea z r. 19 po Kr., týkající se výhod 
uchazečům ženatým a otcům (PHn. ep. 7. 16). Jak prováděna volba 
vlastní, bude vyloženo u komitií a senátu. 

§ 26. Ordo magistratuum. 
Po rozmnožení úřadů stalo se zvykem, že vyšší . úřad byl za

stáván po nižším; vždy ale - též i za císařství - bylo možno 
po vyšším úřadě vrátiti se k nižšímu. Časem, snad už před dobou 
zákona Vil1io.va,. staly se některé nižší úřady podmínkou vyšších 
úřadů, a sestaveno jakési závazné ' pořadí: magistratus, quorum 
certus ordo est (Cic. 1. agr. 2. 9. 24). Přeskočil-Ii se jeden stupeň, 
byl~ to petitio extraordinaria (Cic. Br. 63. 226) neb hanol' extra 
ordmem (Tac. Ann. 2. 32; 13. 29). Jednotlivé stupně sl uly hono
rum gradus (Liv. 32. 7. 10). R. 81 Sulla vydal o tom nová, pří
sn~jší nařízení (App. b. c. 1. 100). Za císařství pak tento ordo byl 
sice doplněn, ale zásady jeho nebyly změněny. 

1) Cic. de off. f . 17. 59; 1. agr. 2, 2. 3. 
2) Liv. 40. 44. 1; Cic. Phil. 5. 17. 47; Ovid. F. 5. 65; Paul. D. 25. 
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K o n s u lát. Až asi do r. 200 př. Kr. mohli dosíci uchazeč i 
-konsulátu i když nezastávali před tím praeturyl) é,l pokládalo se to 
ia zcela zákonné (Liv. 32. 7) . Po roce 200 se však v podobných 

. ,případech vždy připomínala dispens senátu, pokud nešlo o úmyslné 
porušení pravidla za zvláštních okolností. 

A e d i I i t a k u r u I s k á nebyla , závazná; také to nemohlo ani 
bý i, poněvadž kurulských aedilů nebylo nikdy víc než dva, kdežto 
praetorů už před Sullou šest. Nemohli tedy uchazeči o praeturu 
býti nuceni ke kurulské aedilitě. Avšak dbali aedility proto, poněvadž 
aedilské hry byly dobrým agitačním prostředkem, pro kandidaturu 
na vyšší úřady . Za císařství utvořen z obojí aedility a tribunátu lidu 
jeden stupe,ň a učiněno pro pie b e je závazným zastávati aEpoň 
'jeden úřad tohoto stupně. 

Q u a e s tur a byla už od počátku zastávána před nejvyšším 
úřadem, jak konečně z jejího rázu je samozřejmo. S počátku ne
byla ani nutná pro další kariéru' (v. Scipio v elogiu CIL 12 1. 8; Cic. p. 
Planc. 21 . 52), ale jistě brzy tato nutnost nastala. Výše připomenuté 
nařízení Sullovo (A pp. 1. 100) : (J'[; (!a,[;17J'clv anctné n(!lV '[;af,tlw(Jal , 
UCll v na'[;évEw n(!lV (J'[; (!a'[;17?117(Jat ' jen obnovovalo starší nějaké usta
novení. Stala se tedy časeln quaestura podmínkou praetury, nikoliv 
však kurulské aedility ; mohla býti zastávána až po ní (Cic. Pis. 
36.88), avšak jen za republiky. 

Některý úřad t. zv. viginti (sex) virátu zastávati před vlastní ma
.gistraturou nebylo nutno; pokud ovšem byl zastáván, pak vždy se 
to stalo před quaesturou (srv. na př. CIL VI. 3826 a j.). Teprve 
Augustus žádal od kandidátů quaestury, aby se vykázali aspoň 
jedním tímto nižším úřadem . Jen dispens mohla této povinnosti 

. zprostiti (Tac. Ann. 3. 29). 

Služba d ů s to j nic k á stala se závaznou až za Augusta (Suet. 
Aug. 38, Tib. 9 . a j,), a konána byla buď před vigintivirátem neb 
po něm. Po Neronovi obyčejně až potom. Požadavek důstojnické 
.služby pro uc~azeče o magis'traturu trval až do Gordiana III. 

Celkem tedy stupnice povinných úřadů řádných byla : 
za republiky : quaestura, praetura, konsulát; 
za císařství ; XXvirát s důst. službou, quaestura, (pro plebeje : 

,aed . kur. neb aed. pleb. neb tribunát), praetura , konsulát. ' 

Při úřadech řádných, ale nikoliv stáiých, jako na př. byla cen
sura, diktatura, mag. equitum, nebylo nijakého ustanovení zákon
ného, jež by se týkalo předcházející neb následující úřední činnosti 

. kandidátů. Později ovšem vešlo v obyčej (ačkoliv ne bezvýjimečný), 
obsazovati diktaturu a censuru konsuláry a magistry equitum vy
bírati z praetoril1. 

1) CIL P p. 288 ; Liv. 25 . 41. 12; 31. 20 . 3 a mn o j. 
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K úřadům mimořádným byl způsobilý každý občan, pokud 
zákon úřad zřizujicisám neurčil bližší podmínky. Tak lex Gabinia 
r. 67 přikazovala vybrati velitele výpra vy proti pirátům z konsulárů . 1) 

Magistratury plebejské. 
Poněvadž plebejští aedilové byli méně' významni než tribun'ové, 

je pravděpodobno, že spočátku bylo obvyklo aedilitu zastávati před 
tribunátem. Poněvadž však počet tribunských míst v době historické 
byl deset, ale aedility zůstaly jen až do Cflesara dvě, bylo toto po
řadí nemožné a obrátilo se (Liv. 2 4.43. 2 ; 27.21. 10; Plut. Mar. 5 aj.). 
Nad to hry, které plebejští aed ilové pořádali, byly považovány za 
dobrý agitační prostředek pro kandidaturu praetorskou. V členění 
plebejských magistratur do pořadí magistratur patricijských stalo se 
zvykem, ne zákonem. 

Ae d i I i ta pie b e j s k á pokládána za rovnu kurulské aedi
lit ě, zastávána byla po quaestuře, později i po tribunátu, ale před 
prae.turou a to bezprostředn~. Výjimkou zastávány byly aediiity obě ; 
tu plebejská předcházela . 2) , . 

Tribunát plebejský zastáván byl po quaestuře a - jak 
u vedeno, o~ určité doby - před aedilitou a nezastával-li občan 
aedility, tedy pI'ed praeturou (Liv. 43. 11 aj.). Quaestura však ne-
byla nutnou podmínkou pro tribunát. ' 

Za 'republiky mohl každý občan plebej po vyrovnciní ,patricijsko-
, plebejských sP9rů dojíti i nejvyšších úřadů bez zastávání magistratu r 
plebejských. Ze Augustus z obojí aedility a plebejského tribunátu 
učinil jeden stupeň závazný pro plebeje mezi qUélesturou a prae
turou , bylo už řečeno . Od té doby zastáván byl z těchto tří úřadů 
jen jediný.3) Po Diokleciánovi stupeň aedi1ů a tribunátu vůbec zmizel. 

o i s pen s e od pravidelného postupu při certus ordo magistra
tuum se nepřipomínají ani za republiky, ani za císařství ; jen quae
stores aerarii zřízení 44 , Cl audiem a zrušení 56 Neronem, kteří 
úřadovali tři roky, byli proto zproštěni následujícího stupně aedílsko
tribunského (Tac. Ann. 13. 29; Cass. D. 60. 24)-

Úchylky od stanoveného úředniho pořadí, pokud se u ně
kterých osob vyskytují, jsou jen výjimkami potvrzujícími pravidlo : 
Sci pi0 ml. nezastával praetury, Pompeius quaestury ani praetury 
(Liv. ep. 50; App. 1. 121 ), a týkají se poměrů i osob zvláštní'ch. Za 
dsařství pak právní pořad dodržován adlekcí, jíž ovšem ve sku
tečnosti některé stupně byly přeskočeny . 

J) viZ Rotondi str. 371. 
~) Liv. 22. 26. 3; Cass. D. 53. 33 a j , CIL V 862, 3339, X 6083. 
3) Výjimky jen z dobY přechodné u lidi, kteří začali svou úřední dráhu 

j e š tě před Augustem za Caesarovy diktatury. Aedilita AgripPo\la padá do 
r, 33 př . Kr., tedy vlastně ještě před principát ; kromě toho byl~ dobrovolná. 
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Sestu pná řada však magistratur dle jejich důstojnosti a ~ážnosti 
byla asi od II. století před Kr. ta10: di~tator: co. n s u I, mterrex 
p r a e to r, magister equitum, censor, a e d 11 o v~, t ~ I b, p,l., quaesto~, 
vigintisexvir, trib. mil.!) Výjimky od tét? stupmce ]so~ ndke, n~ pro 
Varro (L. I. 6.93). klad l konsulát nad dlkt~tur~. Nlaglster

v 
equ.ltum 

kladen byl i na nápiseC'h za p~aeturou, ~~k?lIv v:. s~ute~nostJ byl 
něčím víc, poněvadž ustanovenI něk~ho jmeho nez byvaleho prae
tora za mag. eq . považováno bylo za výjimečn~ (Ca ss. D. 4~ . 21) . 
Censura byla sice obsazována konsulary, avsak poněv~dz byl.a 
úřadem bez. imperia, řazena někdy až za praeturu (srv. epItaf SCI
píonů CIL 12 1. 8 a 9») jindy však před konsulát (V (rro. L. I. 6.' 93),. 
nebo mezí konsulát a praeturu (Cic. Verr. 1. 54. 142). 

Úřady mimořádné kladetly byly při vypočítávání hodností až 
za úřady řádné, po' nich pak uváděny kněžské. 

Zákonné stáří. 

V první době republiky žádalo se od uchazečů jen to, a.by 
nebyli už praetextati (Cass . D. 48. 43; 49. 42). Tak M. Valen,us 
Corvus zvolen byl 348 be,z dispense v 23 letech quaestorem (LIV. 
7. 26. 12; Val. Max. 8. 15. 5 aj.), . starší Scipio v 29 letech konsulem 
(Val. Max 8. 15 . 3 a j.). Bylo už připomenuto, . jak čRsem oprávněn í. 
ke kandidatuře bylo vázáno desetiletou vojenskou službou, ' že 
stanoveny inťervally a postup . ú~~dů, tak~~ o~~~n ~ohl se ~tát! 
quaestorem až v 28. roce, a aalslch stupnu dOJIti a~ po vyprsem 
určených mezer biennálních. To také bylo obsahem VllllOva zakona. 
Účelem těchto ustanovení bylo zabrániti přístup k úř adúm lidem 
příliš mladým (Cic. Phil. 5. 17. 47). . 

Suo anno neb legitimo anno zastávati úl'ad, říkalo se 
tenkrát, když kdo došel úřadu ihned, jakmile dosáhl zákonitého 
věku pro ten který úřad (Cic. Att. 13. 32. 3). 

Koncem republiky, po době Grakchů, ale ještě před do.bo~ 
Ciceronovou (snad za Sully), když vymizel požadavek desettlete' 
vojenské služby, bylo nutno určitio jinak věk P50 quaesturu . yo: 
něvadž intervally a certus ordo zustaly bez zmeny, .stalo se urcem 
věku pro quaesturu velmi důl~žitým~, a na. je~o základěv • ta~~ kan
didováno dále neb povolovanYPľ1padne Llchylky pn uradech 
vyšších (srv. Cic. Phil. 5. 1 T. 47). N,emáme .v~~v~ p~~sně s!ano~eno, 
jaký to věk určen pro quaesturu Jako nejmZSl pnpustny, CIcero 
(Phil. 5. 17. 48; I. agr. 2. 2. 3.), uvádí jako minimální stáří konsulské 
pro svou dobu 43 let, dle toho by quaestura byla přístupna. a~ 
v 37 letech' totéž dosvědčuje i zmínka Ciceronova o PompelOvI 
(Cic. de imp~ 21. 62), že se stal kotisulem ve vě~u, kdy dle zákona 
se nesměl j eště zastávati žádný úřad. PompelUs byl konsulem 
v 36 letech, r. 70. 

1) Srv. CIL P. 1. 582. 583.583; Liv. 26. 10.9; 41. 9. ll. 
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Rok 43. pro konsulát a 40. pro praeturu byl skutečně dodržován, 
ale ~ quaestury je hojně dokladů, že byla zastávána už po skončení 

30. roku. Bylo tomu tak u Cicero na i Antonia, kteří oba byli 
. ql1aesto}y v. 31 . r~ku. Patrně tu byl nějaký další zákon, jímž upra-' 
vena' vekova hramce quaestury. Aedilita byla obyčejně za Cicerona 
zastávána v 37. roce (Cic. fam. 10. 25. 2), snad časové zařazení 
těchto nepovinných stupňů. (aediIity a tribunát) souviselo nějak 
s posunutím 'hranice věku u quaestury. . 

Při mimořádných úřadech byl nezbytný věk někdy určen zři
zujícím zákonem (Cic. L agr. 2. 9.24).1) 

Pořádek republikánský byl změněn Augustem před r. 24 př. 
Kr. (Tac. Ann. 3. 29; srv. Cass. 0.53. 28), snad při reorganisaci obce 
po bitvě aktijské. Závazný XXvirát byl zastáván už v 20. a 21. 
roce, pro quaesruru však určen rok 25. 2) K praetuře se docházelo 
'V 30. roce (Cass. D. 52. 20), ke konsulátu pak - hleCiíc k ob
vyklému dvouletému intervallu - v 33. roce. Že Gaius Caesar byl 
v 27. letech podruhé konsulem, je nar;ťwOftOv (Ca ss. D. 59. 19). 

Věkové dispense udíleny za republiky zřídka, na př. mladšímu 
Catonovi se dovolilo ut praetoriis comitiis extra. Drdinem ratis eius 
haberetur (Val. Max. 4. 1. 14; a j.); podobně r. 44. dovoleno bylo 
qu~esto~ovi L. Egnatuleiovi hlásiti se o tři leta dříve o vyšší úřady 
(CIC. Phll. 5. 19. 52), případ Octaviánův je známý. Za císařství byly 
povinné intervaIly, ja~ož asi i hranice věková snižovány uchazečům 
s dětmi (Ulp. pig. 4. 4.2). Za Claudiovců promíjeny nástupcům 
trůnu všechny nižší úřady a docházeli konsulátu asi ve 20 letech 
(Tac. Ann. 12.41; srv. Cass. D. 53 . • 28). Vůbec pak za principátu 
členové a příbuzní císařovy rodi ny začínali úřední kariéru o pět 
let dříve,3) časem však docházelo po této stránce k nepravidel
nostem jak u členů císařského domu, tak i u soukromníků zaslou
žilých neb císařskou přízní obdařených. 4 ) 

§ 27. Designace. 5
) 

Úředník zvolený, ale ještě neúřadující, slul des i g n a tu s. 
Z povahy věci je samozřejmo, že designace nebyla možná u úřadů , 
které se nastupovaly hned po volbě neb ustanovení (diktatura 
mag. eq., censura, úřady mimořádné). Názvy jako "censor designatus" 
u censorů nasvědčují tomu, že patrně mezi zvolením a nástupem 

1) Lange P 708; Mommsen }3 564 n; Willems 5 248 p. 6. Herzog I 666 11 . 

~) CIL Ir. 12 ; Cass. D . 52.20; Hist. 4.42; Quintil. 12.6.1. 
3) Tac. Ann. 3. 29; Suet. GaL 1; Cass. D.54. 28, 59. 22. 

, 4,) SHA. v. Marci. 5; Comm. 2; Cass. D. 51. 4; PIin. Paneg. 69. aj. 

. 5) Groebe Die Bezeichnung der gewahlten Beamten vor dem Amtsantritt 
Phli. IX. 1901, 158 n. . - . ' 
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úřadu byla nějaká lhůta. Když Caesarova diktatura se stala doži
votní, pak ovšem mohlo se také mluviti o designaci na diktaturu 
(Jos. ) AQX· ) Iovo. 14. 10. 7). 

O designaci na principát se nemluvilo, princové určení ~ ná
stupnictví trůnu byli zváni t, imperatores destina1i" .1) Délka designace 
závisela na době voleb. Magistráti patricijští byli voleni postupně,. 
od konsulů počínajíc, volby plebejské konány neodvisle od nich 
'v pořadí neznámém. Poněvadž volby patricijských magistrátů 
byly řízeny jen nejvyššími úředníky, závisela doba ' voleb na 
jejich přítomnosti v městě. Konsulové vraceli se jistě do města 
z pole co nejpozději a termín volební nebyl tedy příliš vzdálený 
ode dne nastoupení na úřad. R. 170 - v těch dobách nastupován 
konsulát 15. března - naléhal senát, aby volební comitia vykonána. 
byla v lednu; vskutku provf dia se 26. ledna (Liv. 43. 11. 6). Vol by 
konané v únoru (Liv. 38. 42. 2; 42. 28. 4) neb dokonce v březnu 
(Liv. 40. 59. 5), pokládaly se za opožděné. Když pak od r. 153, 
konsulové nastupovali 1. ledna, posunuta byla doba voleb na listo
pad. Ovšem nezřídka se konsulové s volbami opozdili, poněvadž 
neradi přerušovali - byť i na krátko - svou činnost v poli. 

Jmenovati diktátora comitiorum habendorum causa nebylo zvlášť' 
oblíbeno. Za Sully nastala změna. Magistráti patricijští voleni byli 
už v červenci. 2) Pokud od té doby se připomínají terminy jiné, 
pozdější, jsou to jistě výjimky způsobené rozmanitou shodou okol
ností.3) Designace tedy pravidelně trvala 5=---:6 měsíců, aby totiž , 
jednak se získalo času pro případné nutné volby doplňovací, jednak 
aby vyřízeny byly žaloby pro ambitus ještě před nastoupením úřadu. _ 

,Volby tribunské konány v I. stol. př, . Kr. v červenci (Cic. AH. ll. 
I; fam. 8. 4). Je možno, že to byl už starý termin, poněvadž skon-o 
čení tribunských voleb bylo důležito a muselo se tak státi před uply-
nutím tribunského roku. . 

Už od nejprvnějších začátků monarchie vyskytl se zjev de- 
signace anticipované, t. j. designace nejen pro příští rok, nýbrž i pro 
leta další. To se stalo r. 44 vzhledem k nastávající válce parthské, 
kdy zvoleni už konsulové a tribunové na r. 42 (Cass. D. 43.51; Cic. 
Att. 14. 6.2). Také triumvirové r. 43 opatřili úředníky na r. 42 -38 · 
(App. b. c. 4. 2; Cass. D. 47. 19), a r. 39 zvoleni konsulové zas až na, 
leta 34-31 (App. 5. 73; Cass. D. 48. 35). Za principátu taková de-
signace na příští roky vyskytovala se u princů a výjimkou u oblí
bených soukromníků (Tac. Ann. 12. 41 a j.). Nápadně dlouhé ' de
signace (na př. Vitellius na 10 let, Suet. 11; Tac. Hist. 3. 55) byly ' 
přec jen výjimkou. Od Augusta začal se konsulát zastávat kratší 
dobu než rok; tu konsulové řádní, nastupující 1. ledna, voleni ně-

1) Casto na mincích a nápisech. 
2) Cic. fam. 8. 4; ad Att. 1. 16. 13. 
3) Cic. Att. 2. 20. 6; Q. fr. 2. 2. 2; 2. 16. 3; fam. 7. 30. l. 
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kolik měsíců před tím, ostatní consules suffecH zvoleni už začátkem 
toho roku; v 'pozdějších dobách 9. ledna. 1) 

, , D:,signatus b~l s~ce j eště stále soukromníkem, ale přece v urči
tych,pnpadech mel uz, ch~rakter úřední. Odstoupil-Ii před nástupem' 
do. ur,adu, ?ylo oto totež Jako složení úřadu. Nenastoupil-li úřadu 
z ]~kehokolIv duvodu , přece veden byl v úředním seznamu J'ak 
deslgnatus. 2) . o 

V. senátě řadil se desig.no~aný Už dle nového úřadu (Cic. PhiI. 5. 
13. 35, App. 2. fl), nebyl-ll vsak s,fnátorem, designací se tam ještě 
ne?o~t~l. ~eměl .se vz,?alovati z Ríma (Suet. Tib. 31), a mohl pro 
SVU] uredm, rok, Jak uz ~vegeno, vydávati edikty. Také rozdělení , 
kompetencI moblo nastatt Uz za designace. . 

§ 28. Nástup a trvání úřadu. , ' 
Byl-li úřad, který se právě obsazoval, uprázdněn nastupovalo 

s~ extemplo, statim. 3
) Pravidlem se takto nastupoval~ na censuru 

dl~tatur~ a ~ag. e~h a při nástupu ex interregno. Při volbách do~ ' 
plnovaclch vsak byvala mezi dnem volby a nástupu mezera (Liv 
3.19.2; 23.31. 2 a j.). ~-

A~š~~ p!i úř~vdech, které v čas volby nástupců byly obsazeny, 
tedy pn radnych uradech stálých, nastupovalo se vždy ráno určitého , 
~~e, ~ ~onsul~. a pra:torů to byly Idus neb Kalendae, u nižších 
ute~mku,vdny ,JIné .. Predchůdce složil úřad den před nastoupením. 
noveho uredmka (LIV. 5. 9. 8). . 

v O dn.ech n~st?pu jed~otlivých úředníků b'ude promluveno při.. 
p:ehledu ]ednothvych maglstratur. Trvání úřadu bylo za republiky 
vzdy stanoveno, buď ~~ ústa~ou aneb zvláštním zákonem (Cass. D. 
36. 6). Proto byJo"prohustavnl, když byl Sulla jmenován diktátorem, 
na tak dlouho, az provede nové uspořádání obce (App. 1. 98). 

• o Interrex. úřadoval pět dní, diktátor a mag. eq. nejvýše šest mě-o 
~~cu, ce~sor),eden a půl roku. Stálé úřady řádné byly vesměs roční 
u~ad~ mlmoradné také, až JeJ( Gabinia o Pompeiově velitelství proti 
plr~!um se od to~oto pravidla uchýlila. Zavedení mnohaletých im
~;fll vedl? k vznIku monarchie, proto senát r. .43 vůbec zapověděl 
urady, delsl než roční (Cass. D. 46. 3P). 

v Uřední rok počí!~l, se od kalendářního dne nástupu a padal 
casto" d? dvo? kale?darnlch let. Rovněž odstouplo-li koIIegium před 
vyprsenlm o zak~nne l~ůty, počítalo se jeho úřadování za annus. 
Z tě"chto duvod~,a dale poněvadž interregna byla zaznamenávána
nepresně, dochazelo ve fastech k zmatkům, jež přivodily potíže: 

1) Kal. . Polemiův CIL J2 1, 257 k 9. lednu; Plin. Pilneg. 92. 
2) Fasti Cap. k r. 215; Liv. 23. 24. 6. 
3) Liv. 3. 19. 2, 55. 1; 6. 1. 9; 23. 31. 13; Cic. fam. 7. 30 a j. 
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-chronologické starým i nám., ~ení tedy s~adno říci - ~ejména ~r? 
dobu starší - kdy magistratt nastupovalI. Odtud cela rada SpISU 
o římské chronologii. I

) 

Celkem lze nastupování nejvyšších magistrátů klásti na tyto dny: 
v letech 509-494 na 13. září 

" 492" 1. " 
476 a 463" 1. srpna 

do r;ku 450 ,,15. května 
v letech 449-402 " 13. prosince 

" 401 '" 1. října 
,i 391 a 329" 1. července 

" 319-295" na podzim. " " ,. , 
Staří vyrovnávali neshody chronolo~ické. v .mi~ulosti vsouvalllm 

'1. zv. let diktatorských, jež ovšem byla Jen flktlvm. 
Později se neshody let úředních vyr~vnáva!y ,~m, ,že se pro 

. byt e k roku volil nástupce a tak vyplnen cely uredlll rok. Po
~e 'prv se to připomíná r. 162, kdy na místo konsul~ ods~oupltch 
z}oleni suffecti. Takových případů bylo více, některe z mch vs.a~ 
nejsou dost jisté. 2) Někdy. krátc.e p.řed r. ? 17 vs t~noveno n~stupovalll 
konsulú na 15. března. 3) To změmlo se jeste jednou a. SIce r. 154: 
,kdy ustanoveno, aby rokem 153 počínajíc nastupovah konsulove 

1. ledna.
4

) . V" I'''' d 
Datování úředních úkonů dálo se v starslch dobach

v 
d ~ ure -

rtíků, do jejichž pravomoci !en který úkon spadal, s 0~na3entm ?ne. 
Brzy však eponymita omezIla se na konsuly" vedle ntch~ spoč~tku 
však bývali uvád..,ěni i. praetoři (CIL 12

'0 111; CIO 2.48~ a j.). Ovsem 
'j tento způsob privodll mnoho zmatku chronologlck~c~. ., 

Magistratury plebejské byly roční, a pOllěvadz mter;egnalnt 
zastávání tribunátu bylo nemožno, snad uz od prvopočatku byl 
pro něj určen pevný den nastoupení, který máme z ll. a I. stol. 
dosvědčen na 10. prosince (Liv. 39. 52. 5; F. Praen. CIL 12 1, 230). 
·0 eponymitě tribunské není zpráv. . . v vv, '. 

Nižší magistráti patricijští nastupovalI soucasně s vySSl m~, do
'klady máme až z d~by po, r. 1.53, ... ~dy l.)edn~ .. nastupovah ~ur. 
,aedilové 5) a volení tnbunove vOjenstl. ť\) Avsak v.y]lmku - ~:~nam.o 
proč - činili quaesto'ři, kteří nastupovali 5. prosince. Ple~eJstt aedl
lov'é s počátku nastupovali současně s. tnbuny, později S kurul-
,skými aedily. ' 

1) J. Beloch a K. J. Neumann v G.-N.IlI.6 str. 200 a 465n. A. Pirro, II prímo 
.giorno dell' anno consolare Romano, Salerno 1900. 

2) srv. Mommsen J3 599 p. 4. 
3) Liv. 31. 5. 1 a j. 
4) Liv. ep . 47; Cassiod. Chron. ad 153; F. Praen. CIL {2 1, p. 230. 
5) srv. F. Praen. CIL P 1, 230 k 1. lednu . 
G) lex Com. de XX quaest. CIL P 2. 587. 
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Za principátu úřady nižší zůstaly roční, avšak u konsulátu 
l hů ta zkrácena, až se došlo na 2 měsíce. První úmyslné zkrácení 
konsulského roku se vyskytlo r. 39 př. Kr.1) 

Nový úředník, jenž ujal se úřadu, musil si jednak opatřiti 
jistotu, je-li bohům příjemný, jednak si zavázati občany k posluš
nosti. Prvního týkala se auspicia, druhého lex curiata de imperio 
(Cic. rep. 2. 13. 25 a j.; Liv. 9. 38. 15), jež však .týkala se nejen im
peria, nýbrž i pot es tas. Tento zákon navrhli si sami ti úředníci , 
kteří měli právo svolávati komitia, kdežto za úředníky k svolání 
komitií neoprávněné musili to učiniti jiní (Cic.!. agr. 2. 11. 28 aj.). 
Obyčejně se navrhoval ten to zákon , pro všechny úředníky toho 
roku najednou (Li v . 9. 38. 15). U censorů byla výjimka, pro ně 
navrhován zákon o moci v komitií~h centurijních (Cic. I. agr. 2. 11. 
26). Akt tento prováděn zprvu ihned po nastoupení úřadu, ale 
stával se znenáhla jen formálním, poněvadž magistrátovi vlastně 
nedával nijakého nového práva , kterého by volbou nebyl už měl. 

Jediný interrex nenavrhoval si zákona kurijního de imperio; 
krátkost a ráz jeho úřadu to dosta tečně vysvětlují. Při pouhé pro
rogaci jí · také nebylo třeba, při kontinuaci zprvu opakována, od 
r. 214 však od opakování upuštěno (Fe 351). Pro úředníky nižší 
přestala · se časem tato lex curiata navrhovati a také v jiných pří
padech stanoveno, že neprovedení tohoto zákona nemá býti nijak 
na újmu plnému a právoplatnému vykonávání úřadu (Cic. 1. agr. 
2. 11. 29). Zádána pak lex curiata pro konsuly, měli-li vykonávati 
vojenské imperium, a proto byla nutnou podmírikou triumfu (Cic. 
I. agr. 2. 12. 30) a také žádána pro praetory, aby mohli kon'ati 
jurisdikci (Cass. D. '39. 19). Jaké následky v těchto případech mělo 
odmítnutí legis curiatae, není dosti jasno; zpráva Ciceronova (I. agr. 
2. 12. 30), že rovnalo se ~amítnutí magistráta vůbec) asi pro po
zdější dobu neplatila v tomto důrazu. 2) 

Krom toho bylo obvyklo při přejímání úřadu vykonati řadu 
formalit, jež však nebyly ,zákonem předepsány, 

K o n s u 1.0 v é v den nastoupení po ranní auspikaci oblekli 
doma úřední oděv (Liv. 21. 63. 10), vyčkali příchodu Iiktorů se 
zdviženými fasces (fasces attollere Verg Aen. 7. 173) a v průvod.u 
přátel a známých (officium novorum consulum, Suet. Caes. 15 aj.), 
od 2. stol. po Kr. pak v oděvu triumfáiním a na voze (Fronto ad 
Marc. 1. 7 a j.), od Domitiana s fasces laureati (Martial 10. 10) 
ubírali se na Kapitol, kde zasedli na křesle kurulském (Ovid. F. 1. 79; 
Suet. Aug. 26 a j.) a obětovali oba Iovi Optimo Maximo bílé býky, 
slíbené předchůdcem za ochranu obce, a sami slíbili stejnou oběť 
(Liv. 21. 63. 2. 41. 14. 7; Ovid. 1. 1.). Slib ten slul votorum nuncupatio 

J) Ca ss. D. 48. 35 a 53. V. dále II konsulátu. 
2) Al1en, Essay on the lex curiata de imperio. Transactions of the 

American philological Association XIX 1890. - Nissen, Beitrage 12. Tom. 
Staatsrecht, 41 nn. 
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(Ovid. ex. P. 4.4.30). Poto'm noví konsulové hned měli senátní schůz ř 
na Kapitolu, v niž jednalo ' se nejprv o věcech náboženských, ze
jména o určení doby pro feriae ' Latinae (Liv. 6. 1. 9; 22. 9. 7 aj.). 
Po schůzi doprovodil senát konsuly domů (Ovid. ex. P. 4. 4. 4-1 ' . 
Opomenulo-li se toto senátní sedění, bylo to vytýkáno (Liv. 21. 63. 
8). Občané do kontionu byli svoláni až některý den příští. 

. C e·n s o ř i nastoupili svou funkci hned po volbě na pláni 
Mártově, místě své činnosti, zasednuvše na kurulská křesla a pak 
šli na Kapitol obětovat (Liv. 40. 45. 8). Auspicia konali dne přištího 
a proto v den nástupu vlastně neúřadovali (Varro L. 1. 6. 86). 

P r a e to ř i přijímali hned prvý de:l žaloby;l) prostě vzali svá 
. úřední insignia a začali úřadovati. Stejně i ostatní úředníci. . 

T r i b II n o v é asi označili své nastoupení zasednutím na sub
selliích. 

K formalitám nastoupení úřadu patřila i oběť při feríích Latin
ských, jíž vykonal obyčejně jeden z konsulů, než odešel k vojsku. 
Proto určován termin slavnosti hned při nastoupení úřadu (Liv. 21 . 
63. 8; 22. 1. 6; 44. 19. 4). 

Slavnostní oběť Pen:itům v Laviniu (CIL X 797) konali nejvyšší 
magistráti také brzy po nastoupenÍ,2) . . 

Přísahu skládal zvolený kandidát ještě před renuntiací před
sedovi volby (PHn. Paneg. 64). Od II. stol. počínaje vyskytuje se 
ještě jiná přísaha: nejdéle pět dní po nastoupení úřadu (Liv. 31. 50. 
7; App. b. c. 1. 30), ačkoliv někdy žádána už při professi (Cic. 
Att. 2. 18.2). Přísahalo se tu u chrámu Saturnova "in leges" za 
přítomnosti městského quaestora (tab. Bant. CIL 12. 2.582. ř. 17; App. 
1. 31) a zápis o přísaze uložil se v městském archivu. Opomenutí 
neb nesložení přísahy mělo za následek ztrátu úřadu (Liv. 31. 50. 
7; 1. 8antia). Od r. 45 připojován k přísaze dodatek, jímž se 
úředníci zavazovali šetřiti ustanovení diktatora· Caesara (A pp. b. c. 
2. t 06); tak přísahali i trium vírové (Cass. D. 47. 18). Císaři nebyli 
přísahou povinni, ale skládali ji někdy dobrovolně buď jako kon
sulové (Cass. D. 60. 4), nebo jako principes (ib. 57. 8). Magistráti 
pak za císařství pi'ísahali ]. ledna na platná akta předešlých císařů 
a slibovali dbáti všech konstitucí císaře vládnoucího. 3

) 

Pokuď patřilo magistrátovi imperium, nabyl ho přirozeně ihned 
'převzetím úřadu. Vůči vojsku ujal se ho tím, že si vojáky zavázal 
přísahou (sacramento adigere; srv. Polyb. 6. 21). Vojsko spojenecké 
přísahalo svému domácímu vůdci. Přísaha, byť složená jeri jednomu 
magistrátovi, platila všem kollegům; byla-li složena diktatorovi "qi-

1) Ovid. F. 1. 165; luv. !fi. 42; Serv. Aen. 2.102. 
2) Macr. Sat. 3. 4. 11 mluví o diktatorovi, konsulech i praetorech; Serv. 

Aen. 2. 296 a j, . 
3) Tac. Ann. 1. 72; 4. 42; 13. ll; Suet. Tib. 26; Cass. D. 47. 18 a mno j. 
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le~tu s habendi causa", piatila i po jeho odstoupení (Liv. 3. ·20 ; 
DlOn. H. 10. 18). Jen zajetí vojevůdcovo ruší platnost přísahy (Caes. 
b. c. 2. 32). 

Odstoupení a abrogace. 
Po~lední den svého úřadování vystoupil magistrát· na ľostra 

(Plut. CIC. 23), aby veřejně a přísežně dotvrdil že po celou dobu 
~~ého ~řadování ~vědomitě zachovával přísah~ nástupní. Tomu se 
n~al? elUr?re maglstratum (Tac. Ann. 12. 4; Hist. 3. 37), E~Oftó(Jaa{}at 
'[;~v "vnva,[;~t~Vv (Pl~t. Marc. 4, Cic. 19). Často též pronášena jakási 
zaverecľJa rec k lldu. . 
r

v 
\ři úřadech stálých se odstupovalo pravidelně poslední den 

ure;imho roku; svévolné, překročení této lhůty bylo usurpací. Někdy 
ovsell} bJly poc~~bnos~l -:- buď skutečné, či jen domnělé - uply
nula-ll uz doba uradovam. Tak censor r. 312 Ap. Claudius nechtěl 
po J 8 me~ících odstoupiti předstíraje, že má právo úřadovati celé 
lustru.~ (L1V. 9. 3 t. 11). Při diktatuře považovalo se za slušné od
StO~:~ltt ,,~Jled ~o vykonání povinnosti a nečekati na uplynutí nej
VySSI pnpustne doby trvání (Liv. 3. 29. 7; ,23.23.2; Dion.H.10.25). 

v, Kromě "úmrtím přestával úřad d~brovolnou abdikací~ Ta byla 
~np~stna vzdy~ dokonce p"ak ?~vykla, bylo-li při volbě nějaké vi
tlU.m, u cen,s?ru pak, ~mrel-lt Jeden z kollegů. K abdikaci však 
přl~uc~n by tl ne~vohl ~l~do,. jen p:agister eq. musil odstoupiti vždy. 
s dlktatorem .. U ur,,~d~l~U ml~? Rtm nebylo dovoleno úřad opustit, 
d~kud nebyh vystndam. VzdalJh-li se z provincie, zanechavše tam 
nastupce, , te?~ ~~ast?ě prá~ně, z úřadu neodešli. Za císařstVÍ, kdy' 
byl~ zastavam uradu pro Jlste kruhy občanstva nucené, možnosti 
abdIkace nebylo. . 

S.es~diti ~. úřadu · vlastně možno nebylo. Odnětí úřadu mělo, 
n~~ía~l Jen pn odn~tí občanství, na, př; byl-li úředník vydán ne
pf1teh (str. 26)., Avsak .. ~ato c~lkova zasada nesesaditelnosti byla 
někdy usnesemm komlhl obchazena a mařena. 
. To je ~. zv. a br o.g a ce. Tak proti prokonsulovi M. Marcellovi 

r. 209 p.o.dana r.oga~e "de imp,erio eius abrogando" (Liv. 27. 20. 11). 
M. Aeml~lU Lepldovl vzato zakonem prokonsulství hispanské (App .. 
lb .. 83 a d, ale tyto a jiné . doklady (Liv. 29. 19. 6; 41. 6. 2; Cic. ad 
Q. fr; 2. 3. 1) týkaF se prom agistratur; o magistraturách je dokladů 
starslch, ~alo .. Tnbu? r. 217 · M. Metillus se vyjádřilo diktatoru 
Q. Fablovl (Llv. 22. ~5. 10): "si antiquus animus plebi Romanae 
e5~et, audac~er se laturum fuisse de abrogando Q. Fabio imperio". 
Dale pak ,..TI Gracchus začal revoluci tím, že kollegovi odňal úřadl 
(Jul. C?,bs. 10; Cass. D. 46. 49). Od té doby z republiky i císařství vy
skytUJI se doklady pro abrogaci k o n s II lát Ul) i t r i bu n á t U. 2)1 

1) Cic. Br. 14.53; Vell. 2. : 0. 2 ; App. b. c. 1. 65 a 78; ? 95. 
2) Plut. Pomp. 54; Cass. D. 44. 10; 46.49. 
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Abrogace tedy byla přfpustna a vyskytala se. Ovšem při úřadech 
řádných a stálých se připomíná až od časů Grakchovských) to 
snad souvisí s politickými poměry té doby, jež přinesly mnoho 
z vláštností. Jinak vysvítá o abrogaci jen to , že vždy bylo k ní 
potřebí zvláštního zákona, avšak o právním základu tohoto aktu 
není nic bližšího známo. 

O suspensi z úřadu v. ve výkladu o intercessi na str. 163. 

§ 29. Platnost úředních aktů po uplynutí 
doby úřední. 

Akty úřední přirozeně zůstaly v platnosti trvalé. Osobní závazky 
vůči magistrátovi (přísaba vojenská, zavazek občanů lege curiata) 
přestaly ovšem složením úřadu . Jen ve třech případech ruší od
stoupení magistrátovo i jeho akty: 

1. Určil-li magistrát přesně den, kdy jeho rozkaz měl býti 
proveden, a nebyl-li už toho dne v úřadě, stal se rozkaz neplatným 
(UIp. Di~2. 1. 13. 1). . 

2. Mandatární zastou'pení padlo, odstoupil-li mandant. Výjimky 
z tohoto pravidla byly koncem republiky a za císařství v oboru 
militiae. 

3. Magistrátní akt, nespočívající na zákone, nýbrž obsahující 
jen magistrátní nařízení zákon doplňující, pozbyl platnosti odstou
pením magistráta. Nástupce sice mohl, avšak nemusel, přejmouti 
nařízeni svého předchůdce (edictum tralaticium, v. str. 156). 

Pro r o g a ce bylo zákonné prodloužení stanovené doby úřední. 
Domi se vyskytovala vlastně jen při ' triumfu, jinak pouze jako 
zvláštní výjimka (Front. de aq. 7). Za to byla častá m i I i t i a e. Pro
rogací vzniklá promagistratura byla funkcemi úplně rovna magi
stratuře řádné. Vyskytala se u konsulátu , praetury, quaestury a to 
tentokrát: 

I. Nad o bu ne u r čit o u, když válka nebyla ukončena uply-
, nutím roku úředního a dokud nástupce se neujal velení. Při delším 
trvání takové prorogace usnášel se o ní senát (Liv. 32. 28. 9; 40. 
36.7; 41. 14. 11). Skončením války neb příchodem nástupce, pro
rogované i!}lperium skončilo. Později ponecháváno však až do pří
chodu do Ríma (Cic. fam . 1. 9. 25). 

2. Nad o b u u r čit o u, obyčejně rok; udílena od II. stol. roz
hodnutím senátu (Polyb. 6. 15.6; Liv.24. 10. 3; 30. 1. 7 aj.). Pro
fogace mohla sice býti několikrát prodloužena, ale nesměla býti 
jedním aktem určena déle než na rok. Teprv r. 59 dáno Caesarovi 
prokonsulst"í na p ě t leP) R. 52 dán zákon Pompeiův, že magistráti 

1) Suet. Caes. 22; Cass. D. 38. 41 a fl/17nw n{!óu{!ov EySyÓVEt 
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maj,í choditi do provincií až pět let po složeuÍ úřadu (Caes. b. o. 
1. 85. ~; Cas"s. D. 4~. 30), tim vztah prorogované promagistratury 
k magIstra.ture pomI.nul" a o~a ~e vlastně stala samostatnou magi
straturou, Jak se objevuje zejtllena v době císařské. 

§ 30. Zastupování úředníkůe 
. Úředt1íc~ chy b ějící ~eb nepřítomní mohli býti zastoupeni ve 

svych funkc lch. Byl rozdll meZI zastoupením domi a militiae. 

interrex. 
:.,. Tato íns}itucebyla :epublíkou přejata z královslví a uváděna 

v Zlv~t, kdyz ne~ylov, am Jednoho člena nejvyššího magistrátního 
k olIeg~a . ~osIedm pnpad - pokud známo - je z r. 52 př. Kr. 
(~s,c. m ~11. ed St~ngl fr. 32) a formální její platnost nebyla po
plrana a~l , po, smrtI, ~aesarově (Ca ss. O. 46. 45), ačkoliv od onoho 
~ . 52 se ~adne" ,da lš l mterregnum nepři pomíná, ani za císařstvÍ, ač 
. 11 --- ovsem znd ka - k vakaci konsulátu docházelo (Suet. Gai. 26). 

.Ač praetoři byli collegae minores !<onsulů, přec bylo za re
PU?hkYr o? vyklo,v ~e?Jlo-l,i .kon~ulů, že se vzdávali úřadu i praetori 
a I ostatnt ~ urUIStl uredmcI (CIC. leg. 3. 3. 9; Dion H. 8. 9 ; Cass. D. 
46. 45). N~v:.me ovšem, jak důsledn ě se toto ustanovení provádělo, 
zda. sk,utecne z~ ~eb§tí konsultl ustanovení interregna záviselo od 
abdlkv~~; na P!· 1. vsecp, quaestorů, kteří přec větSínou v dobách 
P?zdeJsr~h dlelI mImo Rlm. Pravděpodobně se tento závazek ab
dlka~e trkal v hlavně pr~et?!~, . kte ř í sice , imperiem byli konsulům 
rovm! a.e prec nemohlt ndltI konsulske volby; proto odstoupili . 
aby mterregnum nesetkalo se s žádným z nejvyšších magistrátů . 

,Magistr~ti plebejští a promagistráti se ovšem za :ěchto okol
nostI nevzda vah .. Interrex byl vždy senátor a vždy patridus (Cic. 
d. dom. 1,4. 38; L IV. 7. 17. 10); bylo to priviiegium pozůstalé z dob. 
kdy ~e.nat byl ... ~bsazen výhradně patricii. První interrex měl na
~touplh dva, in dny po uprázdnění úřadu ovšem stávalo se to 
I opož~~!:ě (Asc. , in Mil. ed Stangl p. 28). 'Senát dával -aspoň 
v pozdeJslch dobach - sám také ini tiativu k zřizen Í ínterreaa 
(Ap~. ]: 98; C~ss, ,0. 40.4,9), to zejména od těch čaSů, kdy i trib~
nove lIdu měl! pravo senat svolati , Nutné to přirozeně nebylo. 

Stř ídán í a d?ba úřado~ání interregna republikánského shodovala 
se se zvyklostmI doby kralo vské . Jakési obtíže působí jen výrazy 
c: e ar: o I? rvní~ interregovi a pro der e o dalších, poněvadž 
pu vodne - Jak uz ~vedeno - by!. turnus senátorů pro interregnum 
st~noven .!osem .. ~l1tno tedy uznatl, že časem ujal se zvyk prvního 
z tnterregu zvolltt,.l) a ten pak - stejn ě každý další - auspicato 
Jmenoval svého nastupce. První nesměl nikdy volby provésti (Asc. 

j) Liv. 5.31. 8; Dion , H. S.90; 11.20; App. I.Q8. 
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in Mil. 43), proto byli vždy nejméně dva, nejV1Ce pak jich bylo 
r. 52, poněvadž tenkrát volby provedeny až v červenci. 

Interregové . odstupovali buď po uplynutí pětidenní lhúty, nebo. 
jakmile aspoň jeden konsul ujal se úřadu (Uv. 22. 35 .. 2.), ten potom 
ostatní volby dokončil. Kompetence interrega rovnala se plné kom
petenci konsulů z doby před zřízením praetury. 

Praefectura urbi(s). 
Pradedus . urbi(s) byl do republikánského z.řízení taky přejat 

z království. Byl to zástupce konsulů pro obor dom!~ jemuž svě
řována správa obce, když oba konsulové dleli mimo Rím. Zřízením 
městské praetury vlastně tento praefectus pozbyl praktického vý
znamu, poněvadž konsuly místo něho zastoupil praetor urbanus. 
Volby konsulské opatřovány vždy i dříve buď návratem jednoho 
z · konsultl neb jmenováním diktátora comitiorum habendorum causa. 
Po znzenÍ praetury vystupoval v republice praefectus urbi hlavně 
jen při několikadenních feriích Latins~ých (Dion .. H. 6. 95), když 
vůbec všichni ma"gistráti k nim odešli z Ríma. Za císařství slul tento 
zástupce praefectus urbi .f e r i ar umL a t i na rum na rozdíl od · 
stejnojmenného úředníka jiné kompetence, nově zřízeného. 

. Praefectum relinquere v případě potřeby bylo povinností 
nejvyššího magistráta. (Oig. 1. 2. 2. 33). Postup Caesarův je vi l ovšern 
úchylku, vysvětlitelnou faktickým zavedením monarchie (Cass. D. 
42. JO; 43. 28 a 48). Poněvadž jmenování praefekta bylo požadavkem 
nezbytnosti, když všichni náčelníci obce ji opustili, nepadalo prakticky 
na váhu ani za decemvirll, ani za konsulárních tribunů, poněvadž 
jéjich počet zaručoval, že aspoň jeden z nich vždy v městě zůstane: · 

Když se praefectura urbi stalo už jen pouhou formalitou, byla 
obsazována lidmi zcela mladými, ba i dětmi (Ca ss. D. 49. 42; 53. 
33} a také od Obvyklého senátorství upuštěno (Gell . 14. 8). Bylo 
možno i střídání praefektú (Cass. D. 49. 42; 53: 33)) ale Augustus 
to pro praefekturu feriarum Latinorum zapověděl Ob. 54. 17) . 

Praefedus urbi byl za republiky současně jen jeden, až Caesar 
r. 45 jich zřídil několik s rozdělenou kompetencí (Suet. Caes. 76; 
Cass. D. 43. 28). Praefedus urbi 'měl plné imperium, jež se jevilo 
zejména asi v iurisdikci (Tac. Ann. 6. ll); odtud i jeho označení 
jako praefectlls urbi iuri dicundo (CIL ll. 3837) . . Omezení na5talo 
až Claudiem . (Suet. Nero 7), patrně vzhledem k mládí tehdejší.ch 
praefekt(l.l) . 

Jiné úřady směly býti zastoupeny při úmrtí neb abdikaci.. 
Funkce censorské přešly na konsuly a praetory, kurulských aedilů 

1) St. Br a s s 10 ff, Btr. 7 . . ram. Staattsrecht HI. Kollegialitat b. d, Sta,!t
praefektur W. St. 1903. 16711 tvrdí, že začátkem principátu byli praefedi dva. 
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- aspoň iurisdikční - na městské praetory (Cass. D. 49. 16; 53. 
2; CIL VI 1501). O quaestorech nevíme nic. U XXVlvirátu za-o 
stupoyalo .íedno kollegium druhé. . 

, ':Jř~dní doba n;a$'istrátů bez imperia sr. · nikdy neprodlužovala; 
zdanhve,~prodlužovant cen s u ry souviselo se zvláštní povahou 
tohoto Hradu. . 

Promagistrátní zastoupení militiae. 
Před vznikem provincií docházelo k zřizování ústavních zá

stupcŮ · v o~ruhu militiae jen zřídka, poněvadž dvojice konsulů 
.ay,mo~nost lm~?ovati diktátora toho ani téměř nepřipouštěla. Po 
znzem provmclI vyskytala se tato nutnost častěji, ačkoliv teprv za 
Augusta propraeto:ská kompetence quaestorů : a legátů, podřízených 
prokonsulovJ , měnila se sama sebou jeho odchodem v plné vrchnl 
v·elitelství (Cass. D. 57. 14). 

, ~Nepřítomný vv~dce musil ~stanoviti tl vojska svého zástupce, 
.ať .uz - to bYJ~ nepntomnost docasná, na př. když vůdce odešel od 
'Vojska do Rlma, neb poslai vojsko napřed, či nepřítomnost ·trvalá 
když totiž v~elení bylo svěřeno na př praetoru městskému, jenž s~ 
nesměl z Rlma vzdáliU) I prornagistrát jmenoval svého zástupce 
musil-li se vzdáliti. ' 

Místodr~itel obyčejně jmenoval zástupcem svého quaestora neb 
i)sobu ze sveho průvodu .postavením nejvyšší (Cic. ad fam. 2. 15; ad 
AH. 6 .. 6. aj.), al: nebyl nijak vázán úřední kvalifikací. Zástupci 
konsulu 1 praetoru zovou se vždy pro p r a e to r e, tedy quaestor 
-pro praetore, legatus pro praetore, jež ovšem nutno lišiti od úřed
nlků doby císařské, stejně pojmenovaných. 

~ Na,z ... ástllpce p~ešl~ plná 1.{~?1pete~ce mandantova i odznaky,2) 
<ovSem uradoval ahems ausplcllS a sam dále mandovaji nemohl. 
Z dŮI/odů · praktických · ponecháván od doby blíže neznámé man
{tátélr ve své funkci 1 i když mandant umřel neb abdikoval. 

. . . Za CÍsařství hned od počátku zaniklo právo mandovati někomu 
mlll~lae svou moc. V provinciích senátních pomocníci místodržíCÍch 
měl!s~ou, ~oc, ta~že.,moh1i na jejím základě prokonsula zastupovati. 
V clsarskych provlOcllch pak vlastně vedl správu císař sám. 
~, . ~J quaestury miIitiae, uprázdní-li se, má právo velící magistrát 

z~r~ltt · zástupce-proq~~estora (Cic. Verr. 1,4. ll, 15. 41 a j.). Za prin
-€Ipatu se proquaeston už nikde nepřipomínají. 

Nouzové zastoupení magistrátů občany. 
~1.i 1 i t i a e. ,Stalo-li se, že se pojednou vojsko o~tlo bez vůdce~ 

na pr. Jeho smrtl, nebyl vlastně nikdo . oprávněn velení se ujmouti. 
Poněvadž však ·vůdce musil býti, saháno k svépomoci a vojsko 

J,) Liv.23. 34. 14; 28. 46. 13; 35. 23.6. SalI. lug. 36 nn. 
~) avšak nejvýše jen šest fasces. Liv. 29. 9. 5 a 6. 
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zvolilo si vůdce samo. l ) Senát volby nerušíval, byť s ní někdy ani 
nesouhlasil (Liv. 26.2.2). Někdy ujal se velení i bez volby někdo, 
kdo se k tomu cítil povolán, na př. quaestor a pod. (Liv. 25. 17.7; 
19.4); k volbě se sahalo zvlášť tenkrát, když v táboře quaestora 
nebylo, jako v případech svrchu uvedených. 

Takový samozvaný neb · zvolený velitel, nejen že vykonával 
plné imperium, nýbrž užíval i promagistrátní titulatury a insignií, 
aniž tomu senát zásadně bránil; ovšem pozvedal i tu svůj hlas 
a omezoval zejména neskromnost těchto povýšenců (Liv. 26. 2. 2). 

O o m i docházelo k něčemu podobnému, když vydáno bylo 
t. zv. senatus consultum ultimum. To sice obracelo se především 
k magistrátům vúbec, ale opravňovalo k zakročení každého občana, 
nekonali-li magistráti svou povinnost neb nestačili-li na to. V tako
vém případě byl občan oprávněn i k t. zv. e v o c ~ t i o, t. j. spěšnému 
svolání vojska. 2) Takový stav ovšem hraničil už s neústavností 
a těžce ohrožoval základy zřízení, proto byly vždy ostré hlasy proti 
oprávněnosti SC ultima (o němž více při senátu). 

Protiústavním bylo i vystoupení Octavianovb r. 43 a konečně 
i ·boj jeho s Antoniem od r. 32. 

§ 31. Odpovědnost magistrátů. 
Přečiny spáchané za doby úřední mohly býti po uplynuti jejím 

stíhány pravidelnými soudy. Zvláštní zřetel k zločinům, jichž bylo 
možno se dopustiti jen v postavení magistráta, vystoupil až. při 
stálých soudních dvorech. Jen censoři nemohli býti ani po slozeni 
úřadu hnáni k odpovědnosti, poněvadž ve své úřední fu nkci většinou 
rozhodovali dle subjektivního dobrého zdání. Možným přehmatllm 
se tu čelilo opatrným výběrem osvědčených osob pro cer.suru. 

Processem civilním mohl úředníka sti hati soukromník i obec, 
úřední funkce nebyla polehčující okolností. 

Závazky úředníkovy vůči obci byly vllbec hlavně morální, tak 
diktátor nemusil vůbec skládat žádných účtll, vojevůdce nikoliv 
z kořisti, censor nijak ze sum svěřených mu na veřejné stavby, 
rovněž ne aedilové z peněz .vyplacených na hry. Pokud tu někde 
účty byly složeny, stalo se to úplně dobrovolně (Polyb. 24.9; Ge!!. 
4. 18. 9). 

Jinak měly býti peníze státem svěřené řádně vedeny (k tomu 
byli vrchním magistrátům přidáváni quaestoři) a vyúčtovány. Zpro
nevěra pak ovšem byla trestná (Gell. ti. 19), ale nevíme přesně, 
od kdy a jak důsledně byla stíhána. Furtum pecuniae publicae 
patřilo před quaestio de peculaíu. 

1) Uv. 5. 4~ . 7; 25.37. 6; Tac. Ann. 2. 74. 
2) Serv Aen. 8. 1; 2. 157; 7. 614·. 
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K formálnímu vyúčtování peněz však byli přidržováni jeJ1'l 
quaestoři, nikoliv rnagistráti nadřízení. O postupu při vyúčtováni 
II quaestorit aeraria není zpráv, asi odevzdávali účty a pokladnu1 
nástupcům z'a přítomnosti konsulů . U provinciálních quaestorů tomu' 
bylo takto: před odchodem z provincie se účty sestavily, opisy se 
uložily v dvou větších městech provincie (Cic. ad fam. 5. 20. 1; ad: 
Att. 6. 7. 2), kdežto originál byl odevzdán aerariu (rationes ad aera
rium deferre), jehož quaestorové je zaznamenali (rationes referre

t
• 

Cíc. in Pis. 25. 61; ad fam . 5. 20. 2; Verr. 1. 14. 37). Později však 
'povinnost odevzdávati účty aerariu patřila místodržícímu přímo . 1 ) 

Scházející peníze sluly pecunia residua a nebyly-Ii splaceny do · 
roka, podléhaly žalobě dle lex Iulia de residuis, daného buď Cae~· 
sarem anebo Augustem. 2) Stíhán byl dle okolností buď místodržící 
neb quaestor či oba. Tento zákon Juliův nepochybně jen obnovoval 
starší ustanovení. 

V době úřadování směl býti magistrát iurisdikčně neb koercičně · 
stíhán jen vyšším neb aspoň rovným (Plut Marc. 2), vyjma při 
jurisdikci magistrátů s imperiem a tribunů pP) Ještě j za císařství 
sm ět tribun stíhati každého (Tar. Ann. 13.44; Cass. 0.55. 10). 

Pravidelně bývala pře proti magistrátům - i nižším - odklá
dána až po složení úřadu. Za úřadování prováděna jen na přání 
žalovaného (Liv. 43.16). Lex Memmia z r. 113 nedovolovala přijímati ;. 
žalob proti magistrátům, jež jejich funkce zdržovala mimo Řím,_ 
a toto ustanovení pak rozšířeno na dobu úřadování vůbec.4) 

Proti jurisdikci senátní a císařské chránil jen tribunát (Tac. Ann .. 
13 44; Suet. Dom. 8; Cass. D. 55. 10 aj.). 

J ednofHvé magistratury. 

§ 32. Konsulát. 
v republice na místě krále nélstoupil vůdce, praetor (praeitor)~ 

Etymologie ta je u starých: Varro L. I. V. 80; Cic. leg. 3. 3.8: regio 
imperio duo sunto iique praeu9do íudicando consulendo praetores. 
iudices consul~s appellamino. Ze praetor znamenalo vůdce, ukazují 
výrazy praetonum (stan v vůdcův), praetoria cohors (stráž), praetoria 
na~is (a9mirálská loď). Ze praetores je staré jméno konsulů , dosvěd~ 
čUJe Paul D. 249. Jak se zdá, je ten terminus v zákoně XII desk 
(fragm. u Festa p. 518 a u Livia. 5) Dle Cassia Diona (Zon. 7,19) prý-

1) Cic. Verr. 1. 39. 99; in Pi s. 25.61 ; ad fam. 2.17.4; 5.20. ln. 
2) viz Rotorrdi str. 454. 
3) Cass. 0.39.7; 57.21. Srv. Pais, Ricerche III. str. 13 ], a Rotondi str. 32L 
4) Dig. ' 2. 4. 2; 4. 6. 26. 2 aj. ; App. b. c. 2. 138. 
5) 3.55. 12: quod iis temporibus nOnd lllTI consulcm iudicem sed prae

torem appeLlari mos fucr it, k výkladu zákona Horatiova r. 4.J9. ' 
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T. 449 poprvé sluli consules (vnarot; praetor = (J1;Qa'{?JiYóC;). Dictator 
jest vlastně vyšší kollega konsulů a proto sluje i pra.etor maxim us. 
,(Liv. 7.3., 22. 10). Když později přibráni kollegové menšího práva, 
:přeneseno to jméno na ně. PŮ vodně snad vyšší kollegové sluli 
'jjraetores maxim1 oeb maiores, a nižší pr4etores minores neb jen 
praeJores (lze soudit z Festa 152), aspoň Rekov~ užívali pův;odně 
{Jr;Qar17Y0C; vnaroc; za konsula (CIG, J 770, 3800 a j.) a teprve po
zději pouze vnaroC;.l) Praetor ~lulu Reků pouz.e arQa'l17YóC;, zřídka 
Jt(!ahwQ. Vedle .toho sluli konsulové i iudices (Cic. leg. 3. 3.8), po
dobně v zákoně Valerio vě a Horatiově z r. 449 : tribuni plebis aediles 
ludices decemviri (Liv. 3. 55. 12). Pak II Varrona L.l. 6.88. o svolání 
:komitii centuriátních z comment. consulares: qui exercitum irnpera-
tunls erit, rtecesse dicH hoc: · C. Calpurni) voca in ··Jicium omnes 

·Quirites hue ad me. Accensui di cit suo: omnes Quirites in Hciů.m 
visíte huc ad me. Accensus dicH sic: omnes Quirites ne ad · c6n
ventionem hllC ad iudices . 

Snad tedy vrchní magistráti sluli vzhledem k činnosti domi 
ii.!dices, vzhledem k činnosti militae praetores, ač to 'druhé jménO 
brzo převládlo (v. zákony XII desk). Časem se však ustálil název 
~ons u I e s, t. j. druhové, kollegové . Staři to odvozovali od consulere. 2

)

Varro praví: consul, qui consuleret populum et senatuni. Jimlk zas 
Quintil. 1. 6. 32 sit enilTI "consul" a 'consulendo vel a iudiCandů, nam 
ct hoc "consulere~' veteres vocaverunt. Převráceně Lydus de mag. 
1. 30 xúJvaovA, o UQvV-'ívovC;. S consulere spojuje i Schwegler 2. 114 
pozn.3 a Lange 1. 573. Niebuhr 1.578 vykládá con + sul, qui est (ety
mologicky nemožno), Eschmann (KZ 13, 105) z kořene *sed, Cbrssen 
consul - ere = convenire, consul by mělo kořen *sal (salio, a2lop,at) , 
podobně Hel'zog I 688 p. 1. I Mommsen 2.74 myslí na kořen *sal, 
. a jako praesul, exsul, tak prý consules vlastně znamená "mittanzer", 
druhové. Jistě však kmen *sal značí jíti, ne tančiti. Consules tedy 
= spolu jdoucí, kollegové. Snad bylo toho slova už dávno užíváno, 
:ač zprvu nebylo titulem úředním. Jako takový objevuje se už 
v 3. stol. před Kr. na nápise ScipionŮ; kdy se jím stalo, nevfme. 

Konsulát .byl původně úřad jen patriciJský. Teprv 1\ 367 zá..: 
'kony Liciniovým a Sextiov\/nl jedno místo vyhrazeno plebejům: 
consulum utique a1ter ex ;J:ebe crearetur (Li v .6. 35 nn). Od té doby 
mohli s~ patricijští kandidáti ucházeti jen o jedno místo (in unum 
]ocum petere), jak o tom často je řeč u Uvia (27,34.9; 35,10.4 atd.). 
Nicméně i potom několikrát byli patricijští uchazeči · o obě místa 
konsulská. 3) Ještě prý Appius ClaudiuS jako interrex nechtěl připu
stiti plebejů (Cic. Bruí. 14, 55) Ale od r. 342 až po Caesara pravidlo 

1) CIL a často II Polybia vedle pouhého a1;Qar17'Yóc;. 
2) Varro. L. 1. V. 80) Cic. leg. 3.3.8; Dion. H. 4.76 aj . . 
3) Liv. 7.17.12; 7.19. 6; 22,1; 7.28.10 a pod. ve fastecb a v těch rodch. 

País) St. cr. lIL $tr. 342; Rk. II. str. 79 nn. . , 
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rlodržo,yáno . První ob~ patricijští konsulové byli dle fastů teprv zas 
T. 46 pro Kr. a to C. Iuhus Caesar IIL a M. Aemilius Lepidus: 

Drubé místo tedy bylo r. 367 patricium reservováno ale už 
·r · 34~ dáno plebis~i~um, : u...t.i licer:t. consul.es ambos plebeios' creari. 1) 

Od tech dob patnclOve pnpoušteh plebeJe na jedno místo bez ná
mitek. R. 215 zvoleni dva plebejové, ale augur volbu zmařil pro 
-špa.tné zname~í při na~toupení (hrom místo blesku) a nově zvolený 
Marcellus abdIkoval (Ltv. 23. 31. 13). Dle fastů kapitolských bylft 
.prvni dva plebejští konsulové r. 172 př, Kr. 

. Vol b a k onsulů konala se v komitifch centurijních (Liv. 1. 60.4; 
DWB. H. 4. 84 a j.) a to vždy, jen r. 86 (dle Liv. ep. 80) Cinna a Marius 
,,~itra ulla comitia consules in sequentem annum se ipsos renuntia
ve runt "; V době císařské přešla volba na senát, za silnél10 vlivu císařů . 
Volbu musil říditi vyšší neb stejný úředník, nemohl to tedy býti ani 
praetor (Cic. ad Att. 9.9. 3, Messalla u Oell. 13. 15. 4), nýbrž bud 
~onsul,.vaf .už ordil1ari~s či sUff~~tuS2) (Liv. 3. 20.8; 22. 33.9 aj.), 
-aneb tez dlktator a tnbunus mlhtum consulari potestate. R. 43 pN 
.n~dostatku kompe tentních úředníků vykonány volby od duovirů 
.5 prokonsulskou v n:oc.í. z~olených za předsednictví praetorova (Cass. 
D. ~6, 45). Kdyz Je .len Jeden )consul, buď že při volbě jen jeden 
prosel, ~ebo v roce Jeden zemrel nebo odstoupil, měl zbylý konsu! 
vykonati volbu náhradní, avšak zákonně k tomu · konsul nemohl 
býti přinucen a t~k často volba náhradní se nevykonala. Když tedy 
byl r.?2 PompelUs a r. 4~ Caesar "consul sine collega, 3) byla t<J 
nep,ra~lo?eln?st potud, že u,z první volba byla omezena na jednoho. 
Z clsaru Gaws r. 40 byl sam konsulem. ale jen proto, že designo
vaný ko!lega před nastoupením zemřel (Cass. D. 59.24, Suet. Oai. 17); 
podobne Nero r. 68 po odstranění konsulů řádných (Suet. Nero 43) . 

Pravidelně úřadovali konsulové rok. Jen byli-li v poli setrvali 
'na n;ístě až ?O příc~odu nástupcova . . Doba nástupu byla ; počátk~' 
rf.tzna, pozdějI 1::>. brezen a od r. 153 první leden (vi~ výše str. 192). 
Ale od Caesara se doba konsulátu zkracovala. Už sice za republiky 
od~toupe.~ím neb ~m~tím kon~ulÍl mohly se jich ročně vystřídati 
.dv:, dvoJ Ice · nebo 1 VIce , ale umyslně zkracovati úřední dobu, aby 
·se rady konsulárů rozmnožily, vešlo v obyčej teprv r. 45, ' kdy Caesar 
{toho :oku cos. sine collega) úřad 1. října složil, a byli místo něhm 
.zv~lent dva noví konsulové (Cass. 0.43.46, Suet. Caes. 80). Tehdy 
·ovsem suffekce nastala aspoň po uprázdnění místa, ale r. 39 dalJ 

. l ~ Liv: 7. 4}, 2 o ~om plebi~citu asi pochybuje, ale pozoru hodno je, že 
.sam pred tlm pnpomina posle dni dva patricijsl{é konsuly. 
. <'~) ZeI.l1!eli-~i .oba or~ir:adi v úřad.ě,. zřízováno raději interregnum. LivAl. 
18. ~b: pentl rehglOnum lUrtsque publtcl, quando duo ordinarii consules eius 

:a~n· l , alter morbo alter ferro perisset, suffedum consulem negabant recte co-
mIta h abere posse. . 

a) .Ascon. inv Mi l. ed .. Stangl 33., App. 2, 23; Suet. Caes. 26, Plut. Pomp. 
.54, fa stl Cap. k temto rokum. 



triumvirové zvoliti konsuly na rok 34 až 31, jimž už při volbě byly 
vykázány kratší lhltty.l) Za triumvirů střídaly se konsuláty roční 
libovolně s velmi krátkými lhůtami, avšak od 1, ledna r. 29 zaveden 
zas republi kánský pořádek s pravidelným ročnín: konsuláten~: ač 
j tu dle fastů byly výjimky. Změna zas nastala mezt r. 12. a 1. pr. KL 
Od roku 2. po Kr. jsou pak roční, kO,~lsu lá:y, výjimko,u. ~iom~sen 
(II. 179 p. 3) soudil z trosek fas,tu, z~ roC~l konsulaty sly az 9.°' 
r. 13. př. Kr. (CIL 12 str. 446n). Po te dobe,ale Ještě za Augusta, se P:~' . 
pvmínají roční konsuláty" arci výjirr:.eč~ě~ Cass. 0.56, 26 ~ !astJ, zvlas! 
II členů, panovnického rodu a Za]l~te Jako vyznamena

v
01: V druh.e 

polovině panování Tiberiova, za Gala a Claudla, byl rocm konsulat 
velmi řídký (Cass. D. 58, 20; 60. 10 a 27 a j .) . Poslední doklad je· 
z r. 52 po Kr. (CiL III. 844); konsulát~ císař~ ~ebyly nikdy roč~í, 
ba zpravidla byly kratší než o?č~i1~ke. By}:.l] Clsar konsulem dele· 
než soukromník , bylo to pokladano za vYJlmku (Suet. Claud. 14, 
PIin. Pan eg. 61). Obyčejně skládali císaři konsulá~ ještě vpřed us:a
novenou lhlltou (Suet. Tib. 26, GaL 17, Claud. 14 a J.) . V tech dobach 
rozdělen byl mezi jednotlivé dvojice ~onsulů rok oddíly, někdy ne.
stejnými. Oddíly ty sluly nundinia (SHA v. Alex. 28. a 43, Tac. ~). 
Nundinium 2) jest vlastně týden, a neznámo, proč byly ony oddlly' 
tak nazvány. 

V druhé polovici vlády Augustovy byly pravidlem konsuláty 
půlroční (CIL }2 str. 548n) a stejný byl ~b~če~ ješ!ě za Nero~a (S~et. 
Nero 15). Za Tiberia však vládla . znacna. llbovu.le, ta.~ž: Je t,ěz~? 
určiti pravidlo ;3) podobné nepraVIdelnostI. byly 1 .za Jtny~h clsa.f,u 
rodu Claudiova. 4) Po odklizení rodu ClaudlOva s trunu zmizely pUl
roční konsuláty, snad i proto, aby se zmírnily značné útraty spo
jené s tím úřadem , a začaly ihúty dílem čtyřměsíční, di!e~ dVOi~
měsíční, jež se libovolně střídaly; v III. stol. pak byla ve,tš~na ll~ut 
dvouměsíčních. Vyskytají se i jiné lhúty, t,ří. měs~ců, ba ] ]edn?l10; 
ale to jsou výjif\lky. Severus Alexander ~ra!11 pry se za,s. k starem.ll 
pořádku (SHA, Alex. 43). Suffectl potrva1t az do 5. stoletl. o) Za justt
niana byl konsul át opětně roční. 

O d z n a ke m konsulským bylo 12 liktorů, sella curulis, prae
texta a paludamentum, za císařství oděv triumfálnL O nástupu 
a apparitorech byla !'eč už výše, str. ] 75 nn a 191 nn. 

p o s t a ven í k o n s u I Ů. Za re'publiky byli konsulové mezi 
řádnými magistráty nejvyšší (Cic. pro Plancio 2?~ 61). a ste,lně i z~ 
císařství, ač moc jejich tu byla zmenšena, V urednlm slohu měli 

1) Cass . D. 48. 35.; fasti p ro r. ~~, mai~ .. o s m konsulů a pateré střídáni : 
1. leden, 1. květen , 1. cervenec, 1. zan, 1. flJen. 

2) Tak v rkp., ne nundinum. 
3) Cass. D. 58. 20; půlročni trvání Suet. Galba 6. 
4) Doklady u Mommsena IP 86. 
5) Symm. ep. 6. 40, v kalendáři Silviově k 9. lednu CIL 12 p. 383, 
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i titL~1 ampl~ssimL~s (jako ,se~á9, (Dig. 35. 1. 50, Plin. paneg, 77, Suet. 
Aug. 26 aJ.). Clsar umlraJlcI neb odstupující jim dával vládu (Cass 
D. 53, 30). ~,ugustus . na p~. d~lo konsulovi Pisonovi seznam vojska 
,a peněz u pntomnostJ maglstratu, senátu a jezdectva. 

Císa.ři ~á?n! před ni~i i 'p0v:,stáv~.~li (Suet. Tib. 31). Byl to 'vedle 
Ce~SUI} ]edtny urad, ktery CIsan pn1lmali a mívaii v titulu. Za d
sarst.vl vlastně byl konsulát ještě spíš nejvyšším úřadem než v re
publtce) poněvadž zanikla dictatura, ale zas na druhé straně hoj
n~.st~ konsulárů a skutečnými poměry pozbyl na ceně. Na konsulát 
pfl~Inaly se také nejdůležitě,iší quasimagistratury, nejen prokon
sulat a censura, ale i nově zřízené úřady jako cura aquarum a j . 
Čl ty pak staly se ještě váženějšími, než konsulát. Avšak teprv re~ 
organisací říšské správy za Diokleciana postaven až na třetí místo' 
před ním byli úředníci s titulem viri iIl ustres a víri spectabile~ 
(cod. Theod. 6. 7. 1). 

, . ~ ~o~nsulové b~l~, si právně úplně rovni, ani při pořadí jmen není 
~ld~h., ze ~y patnclls~y konsul byl kladen nad plebejského, ba po .. 
ra?I J."men casto SV:dCl . o opaku. Kde nebylo rozdělení, rozhodoval 
a.sl vsude los. y pl.semných záznamech kladeno až do doby Tibe
'!lovy brzy napred Jméno toho, brzy onoho konsula. 

T~prv od)eho doby ~yskýtá se celkem pořadí určité, ač ani 
tr~ nem be,z vyJ1mek. Napr:d kladen císař, princové a ti, kdo už 
urad zastavalt. 1

) Konsulove byli e p ony m n í. Dělení ' konsul
sk~~o ,ryku }a cí~ařství vedlo k tomu, že s počátku neúředně, po
zde]1 uredne, stali se eponymními konsulové nastupující prvního 
'Iedn,a. v I?le nich da.továno i ~dyž už nebyli v úřadě. To počalo se 
z~vadetl za Cla~dla. Datovanl dle konsulů právě úřadujících ve 
vecech soukromych bylo už za Traianavýjimkou (Mommsen IP 
~1, p. 2)~ V úředních věcech datovalo se dle konsulů právě úřadu

JICIC",h a,z do kon~e v II . stoI.'v.~le po Severovi AI. už ne, Jen collegia 
lmězska datovala .1estě PvozdeJI dle konsulů právě úřadujících (XV viri 
r. 289, CIL X 36~8) ... Cím ~ále,.}ím pra.videlněji se tedy datovalo 
~le consules or~:~arII.,,, ~rdl~anl ' . bylo 1. republ!ce původně pro
tlvO~ k "suffech , V. clsarstv~ se sIce to Jméno uplně nehodilo na 
p~ve konsuly, ale. bylo ho užíváno y pozměněnem významu. Proto 
u~ za. Ne;ona byh coss. ordinarii váženěJší (Sen. de ira 3. 31); císaři 
byvalt vyhradně COSS. ordinarii (vyjma Gaia). Ve III. stol. eponymní 
k~nsul nazýval se v úředním výčtu svých úřadú consul ordinarius 
,(CIL XIL ~?93 z roku ,235 po Kr.), kdežto ostatní jen "consules", 
neb "menSI konslllove".2) "Suffectus" v titulu se neuvádí nikde 
Při sčítáni konsulátů počítají se až do Diokleciana eponymní i ne~ 
eponymní. 3) 

1) DI~ l~x Iulia de maritandis ordinibus předcházel ženatý neženatému 
otec bezdetnemu. ' 

2) Cass, D. 4~. 35. afuu(!orcÉ;(!OVS acpas vnárcovS EnéUáA.oV1J. 
J) Ephem. eplgr. vol. I. p. 139, Dessau 1222 a j. 
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V době ]ustinianove pak byly obvyklé volby řádných konsulů ;:
krom toho udílela se ornamenta consularia neb consulatus hono-
rarius (Cod.Just. 10.31 . 56.1). 

Působnost byla na počátku republiky rovna pravomoci krá
lovské (Cic. rep. 2. 32. 56., leg. 3. 3. 8; Uv. 2. 1. 7 a j.). Záhy však 
byla omezována. 

1. Voj e n s k é j mp e r i u m zůstalo konsulům i za republiky, 
vykonáváno však bylo jen mimo pomerium. Zprvu pouze konsuly 
a po celém okrsku moci římské; avšak když se panství římské 
rozšířilo . vítěznými válkami , zřizovány byly z jedrlotHvých dobytých 
územl provincie, jež nebyly již v okruhu konsulské působnosti. Tím· 
bylo konsulské imperium omezeno a to dilem ' na HaIii j dííem nfi 
místa, kde se vedla válka; odňato jim však nebylo. Od dob Sul
lových však nastala faktická 'změna: imperium konsulům sice zů
stalo zákonně i nadále, ale stalo se zvykem v úředním roce ne
opouštěti Říma. Tak vlastně teprv prokonsulové vstupovali do řad 
vojevúdců. Tento zvyk ovšem nebyl nijak na závadu, aby se konsul 
sám ujal vedení vojska; tak r. 74 po vypuknutí války s Mithridatem 
posláni byli do M. Asie konsulové, podobný příklad je z r. 60 p~. 
Kr. (Cic. Att. 1. 19. 2). Pravidelně však šli do provincie až ex c o Ti
s u 1 a tu (Caes. b. c. 1. 85. 9; Vell. '2. 31. 1), takže jako konsulové 
vlastně imperia vojenského nevykonávali. . 

Mezi vojenským imperiem konsulským a praetorským rozdílu 
kvalitativního nebylo, ale vojska důležitější obvykle byla svěřována 
konsulům (Liv. 33. 43. 1; 41. 8. 2). Různý stupeň pravomoci hyl jen 
při diledu a při vyhlášení války. Dilectus mohli konati dle ústavy 
konsulové sami, bez dalšího snesení lidu. Dotazovati se senátu 
stalo se sice později zvykem. ale nebylo nutno, zvláště ne při: 
dHectu obyčejném. I vojsko, jež mělo býti podřízeno jiným úřed
nikúm, vybírali konsulové (Liv. 7. 25. 12; 32.8. 6; 35. 41. 7 aj.) 
Praetoři mohli konati dilectus jen tehdy, když jim SC diledus· 
mimořádně nařídilo, nebo když 'by odkladem dileidu vzniklo ne-

bezpeči.1) 
Tumuituační diledus konal praetor urbanus (Liv. 32. 26. 11. 

dle SC.; podobně 35. 2. 7). Též příkazy spojencům, aby poslali 
vojsko, posílal pravidelně konsul (Polyb 6. 21. 4; Uv. 31. 8.7; Cass. 
Dio 39. 33), jen výjimkou praetor (Liv. 40. 26. 7; 42. 18. 7 aj.) . 
To ovšem platilo pro Halií. V provincii mohl m i s t o 9 r ž í c í svo
lávati sbory spoj enců neb i občany římské, ale právně zajisté jen. 
v případu nezbytí, ač to zcela záviselo na něm. Konsul jmenoval 
též důstojníky. Tribuny mil. jmenovali konsulové všecky až do r. 362, 
po té dob ~ 1/4 vGlena lidem (Liv. 7. 5.9), po r. 311 pak ?/3 (Liv. 
9 . 36.3) a od r. 207 všickni pro pravidelné 4 legie (Uv. 27.36.14). 
Jen tehdy, když konal dilectus praetor, jmenoval důstojníky on (Uv. 

1) Liv. 25. 3. 4; 33. 41. 7; 37. 2. 8; 42. 18. 7; 43. 14.3. a j. v. 
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42. 31. 5' 42 35 4) Je mo V 

v ' . , . . . - zno, ze Jmenovací právo konsulú, 
brlo nělak, om~zeno, a že v pozdější republice jmenoval si důs~o' 
m~y k~z~ VOJevůdce, ať řádu konsulského či praetorského' as~d;; 
mame.. o ady u praef. fabrum (Cic. p. Balbo 28. 63) Jistě ' raetor 
tak" Ja~o ,mo~l důst?jníka suspendovati, mohl i ;bsaditi

P 
místa 

~pra~d.nena. Pred~edntctvf v komitiích pro vojenské tribuny a ľO · 
I U~VIfI navales .z~sta!o však asi trvale konsulů m. Za císařství tdi-
ec us 1 J,men,ovam dustojníků stalo se právem císařovým. -

. O 3J'~~e pravo vyhl~šovati v.,~lku přiznává se jen konsulům (Cass. 
cr" .,' ), vlast~ě ovser:1 patn toto právo obci. Byla-Ii však ma
S'.lstt at~'t ~onech31na volna uvaha, má-li kdo býti pokladán za přítele 
Cbll.3 .. ~Phn e e, . mel snad konsul volnější ruku než praetor O tom· 
. lZS1C zprav není. - ' , 

nejd~~ž~~.~llgr~~ ~ ~~sdi k c e Quris.,dictio inter pri~,atos), s počátku· 
T hd . J. Y u .01 konsulu, prestala r. 367 zflzentm praetury. 

e. y 1.m~en.uI? ?Oml dalo se praetorovi. Konsul nemohl ale ani 
~ lUrlsd:kcl c~vllm zastupovati praetora; v případech urČitfCh v'-
)Imek vsak prece zasahují konsulové do civilního sporu: Y 

a) ~~~tl ,~raet?rovu :o:llOdnuti v civilním processu může konsul 
sv~~ ~YISSl uredm r,n0Cl mtercedovati.I) Proto když praetor nebo 
ae I a_trest koerc~~~í, bylo jistě možno odvolati se ke konsulovi.. 
~~ur~s~~ 2fos Krd ~o~slrena tato", appel1ace i na disciplinární tresty 

t k
, h' na. e y podobne tomu bývalo dřív i u pokut prae

ors yc a aedJlských. 
. b) ~kt právní,,,, který nebyl vlastním processem, nýbrž který 

se. Jen dal ve forme. processu, zvláště adopce, emanci ace manu
.!Dt1SSe, m(oL~l se konah u konsula. I konsul, tak J'ako praftof 'dictator 
lil errex IV 41 9 11) k I . .. ' " . '," '. pr? onsu ve své provmclI (Plin. ep. 7. 16. 
3 .,~ J.), byl stale maglstratem "apud quem legis actio est" ježto' 
m~ lmpen.,um (Cod. lust. 8. 48. 1 a j.). Zvláště konsulské ~anu
~}sse udrz~ly, se o dloupo. Když se později pro jisté manumisse 
adalo vy~OZ:~l d~~odl1 u konsilia, musil consiliul1l utvořiti a ·eho· 

rozhodnutI pnvodl,t2 kon~.ul (Dig. 1. 10. ], CIL VI 1877). Ještě ~ V. 
stol. p? Kr., zvlastě pn rtastupech konsulských připomínaJ'í se 
manumlsse konsulské (Amm. Marc 22. 7. 1).' . 

c~ Jak~ v !talii měl konsul jen imperium vojenské kdeZt 
~oudm pa!rdo praetorovi, tak ani v provi ncii praetorské - převzal . ~ 
~m velem konsul - nepřebral tím také iurisdikce, nýbrž měl fO' 

Ol tl sebe. praetora neb p ropraet ora. Stalo se ta k r. 21 8 n a Sic~1ii 
r. 195 v Hlspanul. r. 177 na Sardinii (Liv. 21. 49.6; 33. 43. 5; 41. 15.6): 

1) U Val Max připo .. 7 7 6 v. . 

praetorovi mistské~1U ve ~~~f J:dic·ké·. pnpad, kdy konsul intercedoval proti-

2) Tac. Ann. 13~ 28 neve multam ab "s [ . t'b I] d' 
aerarii in publicas tab~las ante q tt II St: fl . ' p. lctam quaestores 
contra dícere liceret dequ ~ eo cons~~e~O~afu~~:~t. referrent, medio tempore' 
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. Změna nastala, když se později užívalo prokon?ulů n.a doplnění 
nedostačujícího počtu praetorů pro mí5t?držit~ls~v1.. Z. CIC .. Ve:r .. 2. 
.16. 39 lze soudit, že i konsul tu provaděl lUrlsd1kCl; ~ravldle~ 
připadla provinění Íurisdikce prokonsulovi za doby Clceronske 
a pozdější. . . 

d) Fi de i c o !TI m i s s u m. · Požádal-li testátor ' univ~rs?lního ne~ 
částečného dědice, aby vyplatil nějaký odkaz osobě tretI, k ~ěděm 
neoprávněné, nenazýval se tento odkaz legatum, nýbrž fideicomr~l1.s~um, 
a poněvadž to byl jen mravní závazek, nemohlo vlastně byh Jeho 

. splnění vymáháno žalobou. A však už Augustus měl konsuly k tomu, 
aby donucovali dědice k plnění fideicommissa (lust. ln~t. 2. 23. q, ale 
jen v určitých a zvláštních případech. Ta~ postupovano b~10 1. p~
zději, až Claudius nařídil definitivně, aby v Rímě rozho.dové:ll:,o f1del
-commissu ve vážnějších případech konsulové, v lehčlch, pnp~~e,cb 
dva praetores fideico~missarji, ·.v 'provin.cií~h .. pak !llI,stodrzlcl:1

) 

Praetor fideicommissanus neb de fldelcommlss1s pnpomma se v Dlg: 
.32. 78. 6 a na nápisech (Dessau, čÍs. 1086, 1179). Rozdíl me~l 
legatum a fideicommissum však potrval a jest tedy dozor nad 
fideicommissum zřízení mimořádné. 

e) Ustanovování poručníků v starší době nenálež,elo úřadu; 
pokud vůbec se za republi~y ~ysky.t~lo něco. ta~ove.h90) byl to 
výkon zvláštním zákonem svereny určltemu maglstratov1.~) Te~rv~ 

'Claudius dal toto právo konsulům, kteří mohli osobu k poručmctvl 
navrhnutou k přijetí i donutiti (Suet. Cl. 23; lust. Ins~. 1. 20. 3),; 
Ovšem týkalo se to jen ustanovení poruč~íka ex~ra ordmem, kdyz 
nebylo zákonného (legitimus, testamentan.us; Plm. E~. 9. 13. 16.) 

' Císař Marcus svěřil to jednomu praetoroVl (pr. tutelanus" ~~A .v. 
Marci 10) . . Fideicommissa a ustanovování }utora sku,teč,?y~l l~ns
dikcemi nebylo. Je proto vlastně divno, ze se za cls~rstvI vubec, 
mlu.ví o konsulské iurisdikci. 3) Tato" iurisdikce" vykonavala se b~d 
osobně nebo zvláštním zástupcem (Dig. 49. 1. 1. 3). Rozsah pu
sobnosti té iurisdikce nikde se neoznačuje přesně, snad to byla 
kompetence appellační, jak lze souditi z Plin. Paneg: 77, kd.e se 
tvrdí, že Traianus někdy pře ad praetores remlttebat., Zv~ 
císařství bylo ve věcech civilních odvolání k senátu neb k CISat1 
(Tac. Ann. 14. 28; Suet. Nero 17). Ježto senát nebyl možný ~ez 
magistrátního předsednictví, tedy i tu vlastně appellace vk . se~at~ 

:šla ke konsulovi, jehož konsiliem tu byl senát. Jako k nemu Clsar 
appellace obyčejně, delegoval,4). ta~ z~á ~e, ,že i se,?át ponechával 
je konsulům samym. Z provmcl1 clsarskych ovsem od soudce 

1) Suet. Cl. 23; Die. 1. 22. 32; Quint. Inst. or. 3. 6. 70. 
2) Dig. 26. 1. 6. 2. ~utori~ d~tio neque . imperii est neque iuri~dictionis, 

:-sed ei soli competit, CUl ' nommat1m hoc redtt vel lex vel SC vel prmceps. 
3) Ovid. Ex Ponto 4.9.43; Cass. D. ?O .. 4; T~c. Ann. 13.28; Gel!. 13.25.2; 

;Plin. Pan eg. 77; Suet. CI. 14; SHA v. Hadnal11 8 aJ. . 
4) O delegaci senátu mluví Suet. Nero 17. 
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císa,řel~. zříz~ného k s.enátu se. o~,v olati, ~si ~ebylo možno, jen 
k clsan; z Rlma, z ltalJe a prOVInCII senatmch s10 ovšem odvolání 
na . konsuly a k s~~átu ,.. ta~é ~š~k ~ěkdy k císaři. Jen Gaius (Su\:'t. 
Gal. 16) a něk ten pozdm clsarove: se appellace k sobě vzdali 
(Probus, Tacitus). Senát tedy k011al své právo delegací na konsula 
ten často. pak. skrze svého zástupce, od něhož bylo' odvolání k~ 
konsu,lovl (Olg. 49. ~. 1. 3), a snad t~ž od konsula na konsuly 
a senat (SHA v. Marcl 10 by tomu nasvedčovalo). Císař odvolání od 
výroku kon~ulského dal senátu (v. Marci 10), ale odmítl toho kdo 
se odvolal z výroku senátu (Dig. 49. 2. 1·.2); jen Gaius přip~uštěl 
tyto appellace. 

3. Kriminá.lní iurisdikce. Skutečné vykonávání krimi
nální iurisdikce vlastně provokací a quaesturou bylo u konsulů 
omezeno. 

a) V řízení provokačním sice konsul zásadně iudikaci měl 
ježto on jen mohl svolati komitia, a quaestoři b"li pouze jeho man~ 
dat~ři, vskutku však jí nekonal. J 

b) Zvláštních trestních vyšetřování v staré době konsul též 
nekonal, později pak on néb jiný magistrát jen nařízením lidu za 
suspense provokace (aspoň se nikdy při tom provokace nepřipo~ 
míná), a právě proto tedy zřídka. První příklad je z r. 414 př. Kr. 
(Liv. 4.50), ovšem nejistý. Určité doklady jsou z r. 167 (Liv. 42. 21. 
2~) va. z r. }v41 (Cic. de fin. ~', 16.54) o yyšetřováních pro těžká pro
vmem v uradě. V obou pn pad ech prenecha\ lid opatření soudců 
vyšetřujícímu senátu. V prvém případě přidělil to senát praetorovi 
v druhém konsulovi, takže tím pro ten případ byla' iaksi obnoven~ 
'stará trestní iudikace. Také známe i jiná vyšetřování "na základě SC . 
na př. cognitio konsulská r. 132 proti přívržencům Ti. Graccha (Cic: 
Lae!. 11. 36; Val. Max. 4. 7. 1») r. 121 proti přívržencům C. Graccha . 
(Liv. ep. 61; Cic. de or. 2. 25. 106 a j.), jednání Ciceronovo proti 
Ca,tilinovcům. Byla to vlastně nezákonná porušení provokačního 
prava, poněvadž senát usurpoval moc lidu. I ) . 

c) Por~š~ní mez!~ár.odníh? ~ráva jest tr.estní skutek, který se 
trestal ~y?an][1~ nepn!ell. Vys~troval konsul (Cic. rep. 3. 18. 28), 
a, ~dvolam od ).eho v!,r,oku k · h~u nebylo. Aspoň kaudijští důstoj
mCI, ač ~e chteh

v 
vydanl vyhn,ouh, nedovolávali Se provokace (Liv. 

9. 8); P;es to nekdy ,kone~ne rO,z~odnutí ponecháváno bylo lidu, 
ktery vyrok konsulsky bud schvaJtl anebo zavrhl 2) ale ani tu asi 
nelze dobře mluviti o provokaci, a jistě nebylo nu'tno dovolávati se 
takovéhoto rozhodnutí neb stvrzení lidem. Konsulové obyčejně řídili 
se d.obrým zdá~írn fetialů a snad i pontifíků,3) jejichž hlas ovšem 
byl Jen poradm. 

1) Srv. též výklad o se ultimum v odstavci o senátu. 
2) Diod. 14. 113; Liv. 5. 36.17; Cic. de off. 3. 30.109. 
3) lze souditi z Varrona u Nonnia s. v. fetiales, ed Lindsay p. 850. 
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d) "Militiae" měl konsul iurisdikci nad lidvmi svými i nepřátel : 
skýmL Provokace, aspoň s po čátku byla nemozna. Ale někdy mezt 
r. 124-108 i imperium militiae jí bylo podrobeno.1) 

Trestní process proti římskému občanu nevojínu patřil před 
soud v Římě ; byl-li nepřítomen, .m~~l bý~i ",sem ~olán. Pro~e.~sy 
proti neobčanům v Jta1ii a v pr?v~nc!ich .nalezely 'pr~.d fo rum ]eJIch 
vladařů neb obcí. Uředník "mtlittae' (1 V prOVlnCll) mohl krom 
svých vojáků soud}t jiné, jen tehdy. od?al-li )e jaksi jejich zák?n
nému soudci, to vsak stavalo se zpravIdla az po dotazu u s~na!u . 
Stalo se pravidle'm, že ý Ha1ii. každý pfípad, který byl vzb.ouremm 
proti panství řlmskému (Liv. 8. 10.7; 10. 7.3; 28. 10.4.a ].), nebo 
zločiny, kter2 byly obecně škod~é,2) vyšetřoval obyčeJn.ě po SC 
konsul, nebo byl-li konsul zaneprazdn~n, t~d~ pr~e,tor ,(LIV. 39. 29: 
8 38. 3' 40. 37. 4 44. 6 aj.). Takova vysetrovam dala se proh 
občanů~ i neob~anům, ba i proti magistrátům. Dálo-li se tot? 
trestní řízení "miHtiae", nebylo při něm provoka3e. Roz~udek u:usIl 
se vykonati arci militiae, přišel-li však takto ~alo~anr do Rlma, 
jistě nastávalo nové řízení. Teprv koncem II. stoleh Pl': .Kr., snad 
r. 123 zákon SemproniLtv, rozšířil pro občana provokacl 1 na obor 
militiae (Cic. pro Rab. ad : pop. 4 . 12), ač není známo, dbalo-li se 
toho vskutku vždycky . . .. , 

Konsulská iurisdikce kriminální nabyla za Augusta zcela ]meho 
vzezření: byloi možno pro každý zločin žalovati i u císaře i u kon: 
sula i u senátu a konsul byl při rozsudku vázán SC. Je to vlastne 
iudikace senátní, jen formálně konsuls.ká. Vedle toho trvaly sta.ré 
řádné soudy (na př. quaes~io m,aiest':,hs T~c. Ann. l. ,~2; Suet. ~lb. 
8. 58), a volba soudu záležl bu~ na zalobcl neb na ur~d~ :amem. 
Tak Piso chtěl Se dostaviti pred praetora "de veneflclls (Tac. 
Ann. 2. 79), ale žalobce h?al, věc pře? .kons~l~ (3. 10); t~ také zů: 
stala nechtěl-li ovšem dsar sam věc preJmoutt (lb.) - Senat (vlastne 
kons'ulové) mohli asi i odmítnouti žalobu .(Tac. Ann. 4'021 ; 13 .. 10), 
a to jak proti osobám vyššího stav~ . (hoJ~ost dok~~du, u Ta~~ta), 
tak i nižšího 3) Zvláště dálo se to pn zlocmech POhtlCkych a ured-
'nických,3) ale často i při jiných. . ' . 

4. Až do zřízení censury r. 444 měh konsulove na starostI 
konání censu a lectio senatus; doplňování senátu podrželi i po
tom až do doby zákona Oviniova. Náleželo tedy původně konsulům 
i pr~najímati stavby, cla ay p., což pak zříZ;3ím cen~u~y dostalo se 
tomuto novému úřadu. Avsak censura byl urad nestaly, a tu v do-
bách, k.dy z t.é .. či oné p~lčinyv ~,en s~rů neb~l? (i~ko na pl'. kdy~ 
Sulla čtnnost JejIch zastavIl), pre]lmah znova JejIch ukoly konsulove . 

1) Ze-Sall. lug. 69 plyne, že r . lOS už provokace proti r 0z3udku ~i1itiae byla . 
2) jakO zločinné tajné spolky při Bacchanainch r. 186 - Llv. 39. 8 3 ; 

hromadné vraždy Cic Br. 22. 85 a P?d . . . 
3) Proti centurionovi, jenž zab ll Ag~lpp~ ,Postuma: !'ac. Ann .). 6 a J. 
4) maiestas, často repetundae, vis dustoJnt ~ a ~ue! . ,TIb . 30; vrazda: Ta~. 

Arm. 3.14. 22, a 23: 4.22; Hist. 4. 40 aj; podtozem detl : Tac. Ann. 3. 2). a J. 
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, 05 . Ko?~~l ~el právo syolávati k o mi t i a: a) řídil volby magi

stratu patnoclJskych, konsulu, praetorů, censorů, aedilů kurulských 
a quaestoru.~) Jen první aedily kurulské jmenoval diktátor (Liv. 6. 
~2.14) a t~ke quaestory (Cic. in Vat. 5.11; Vell. 2. 92,3). Diktatora 
J~en?val Jen ko~sul. Konsulských voleb nemohl praetor říditi. R. 49 
~Ice. Jmeno~al dlktatora praetor a touž dobou předsedal praetor 
I .konsulske volbě, ale obojí se zřejmě pokládalo za protizákonné 
~!Y1.essala u Gell. 13. 15. 4; Cic. Att. 9. 9. 3; 15. 2). Že by praetc r 
ndll volby censorú, aedilů, quaestorů místo konsula toho není do
~!ad~, jen u vigintisexvirů se tak dálo. 2

) Co se týče Óředníků mimo
ľadn~ch , byly, vždy způsob jejich zřízení v příslušném zákone 
ozt:lacen; v pnpadech vážněJších náleželo zříditi je konsulům (Liv. 
8. 16. 12; 9.28.2; 32. 2. 7; Cic. p. Mil. 8.22. aj.). . 

~ ) Koyn.sul měl právo přivoditi usnesení lidu, zákon. O právo 
~o vsak ~ehl se s praetorem městským, s nímž v této věci měl 
:lplně stelnou ~o:npetenci (Liv. 27. 5. 16); jediný rozdíl byl v tom, 
z~. konsul O?ycelOě navrhoval zákony důležitějšÍ, ale nebylo to 
nIJak nutno; ]e pnklad (Liv. 45. 21), že praetor navrhl i prohlášení 
va~~~ . . ~~~sul. mo~l , svolá vati komitia kurijní, centurijní i tributní 
a .. } IdlÍl J.e)!ch ]edna~~;, the?ret.icky ,mohl býti místo konsula praetor 
[>,11. komltl.lch ce.nturljnJch I tnbutnlch, avšak dle římských zvyklostí 
ndIval aSI praVIdelně centurijní komitia konsul sám. 

,6. Stejně . a~i právo s vol á vat i sen á t nepatřilo jen konsulům 
samyn;, a~koh ]lr:t ?ylo, ~ t~to pravomoci přiznáváno prvenství do 
zna~ne mlry. B~h-h v Rlme neb blízko (Cic. fam. 10. 12), svolávali 
s~nat ?~a sRo.lecně, snad aby zamezena byla intercesse kollegiální: 
Ne.byIt-ll v Rimě neb na blízku, svolával se senát jen výjimkou 
(CIC. fam: 12. }8. 2). Konsul mohl intercedovati, povolával-li senát 
pr~etor, ]emu~ t?to právo. přís~ušelo a ,Fmž také vykonáváno bylo 
(LIV. 33. 21. 9, 42. 21. 8 aJ.). Jmdy bud konsulové mlčky souhlasil i 
ane~~., praet?r ?y~ k svolání senátu vybídnut se neb rozhodnutí~ 
kom2tll, ~rotl n~mz konsulové báli se in!ercedovati (Liv. 42. 21. 8), 
ponevadz e?kladalo. se to z~ neslušné (Cic. d. imp. Pomp. 19. 58). 
Je!~ za ne~nt~m,no~tI , kons~lu byli při svolávání senátu praetoři 
Je]lch o~ravnenyn:ll z.astupcl. Konsulové přijímali všechny zprávy 
p:~ sen~t, o?povldah na ně) prostředkovali mezi senátem a posly 
ctzlch narodu atd. 

7. Doplňkem n~omezeného konsulského práva cum patribus 
a cum populo ag.endl. b,Yl ? ~eome~ené ius edicendi. Edikty kon
suls.ké JSou ve~ml hOJne, ]lm1 svolavala se komitia a senát, mužstvo 
k dtlektu, ~yp~so~aly sey na rozkaz senátu daně a slavnosti a ozna
movaly se JImI vubec vseliké rozkazy občanům i poddaným. 

:) C~c .. At!. 4. 2. 6;v L~v. 7. 22. 24 ; a j .; Varro r. r. 3. 2. 2; Cic. p. Pl.3nc. 20. 49. aj. 
) ZreJme dosvedceno pro triumviri capitales II Festa p 468 kdy v'ď 

pro urbanus; u jiných XXVlvirů bylo tomu asi stejně. ., fl I 
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8. Spr á va f i n a n ční. Není pochyby, že původně konsulové 
(jako' dříve králové) měli neomezené právo vládnouti obecním 
jměním movitým i nemovitým. Brzy v tom však nastaly změny na 
prospěch senátu. Konsulům odňato bylo právo prodeje obecního
p.9lstv~ (třeba i jimi získaného), a jeho správa dána pak censorům . 
Stejně tomu bylo s daní, jejíž rozdělení a vybírání dálo se dle 
censu a svěřeno bylo rovněž censon)m. Konsulům zůstali na sta
rosti jen in cen s i, k nimž censoři neměli práva. Vypsání daně ,(tri
butum) dálo se asi vždy konsuly, ale jistě jen na základě se (Liv. 
23. 31. 1; 24.' 1]. 7). Moc nad penězi v aerariu podrželi sice kon
sulové o něco déle, ale nikoli neomezenou; brzy stalo se pravidlem. 
že ani klíčů k státní pokladně nemělV) nýbrž quaestoři . Tím za
veden trvalý dozor, zvláště když quaestoři určováni volbou (a ni
koliv jmenováním konsulů), třebas i zůstali stále konsulům pod
robeni a vykonavateli jejich rozkazů. Záhy také stalo se ohyčejem , 
že výplatu mohl poukazovati nejen konsul, nýbrž i senát. Dokonce 
snad v poli mohl konsul dostati peníze jen skrze senát, jako- každý 
jiný úředník.!!) Koncem republiky nemohl si konsul bez senátního 
svolení vzíti peníze ani na vlastní vypravení, nikdy aspoň se toho 
neodvážili, byli-li se senátem v sporu. Kořistí válečnou mohli ovšem 
konsulové nakládati dle svého uznání jako každý vojevůdce. 

9. N á J:> o žen s k é věc i. Vlastní péče o věci náboženské p ří 
slušela v Rímě zvláštním kollegiír.n kněžským, doplňovaným buď 
rozhodnutími pontifika maxima nebo kooptací. Konsulové byli činni 
jen při prvém zřízení některých kollegií, tak při utvoření sboru. 

. "magistri Mercuriales" při dedikaci chrámu Merkuriova (Liv. 2.27. 5). 
. Někdy však takové kněžské collegium místo konsula sestavil po 

nejprv diktátor (Liv. 5. 50 "magistri Capitolini "). 
Hlavní kultovní působností konsulů bylo zaslibování a- plněn í 

vot, konání obětí a her, prokurace' prodigií, piacula a vůbec všechny 
náboženské úkony za ob e c. 3) Tak příslušelo konsulům st~nov iti 

, nestálé svátky (indictio feriarum), kdežto jir1ak kalendář spravovali 
pontifikové. Za nepřítomnosti konsulů působil tu praetor urbanus, 
jen feriae Latinae ustanovovány byly v ž d y konsuly. 4) Slavnosti 
prosebné a děkovné nařizoval senát, ale vyhlašoval konsul, jen v ne
přítomnosti jeho zas praetor urbanus. 5) Slavnosti latinské účastnil i se 
všichni magistráti, ale oběť konali konsulové; nebyl-li k tomu zvlášť 
jmenován diktátor~ Rovněž předsedal konsul při "ludi Romani" , 

1) Cass. D. 41. 17 tvrdí sice k r. 49., že klíče měli konsulové sami; snad 
je tu nepřesnost tvrzení. 

2) Lze tak soudit z Polyb. 6.15.4 ; Liv. 44.16. _ 
3) Pokud ovšem o určitém jednotlivém případě zákon nestanovil jinak 

(Ov. ex Ponto 4. 9. 49 ; Liv. 25.7.9; 27.23. 1; Gel\. 4. 6. 2 aj.) 
4) Cic. ad Q. fr . 2, 41. 
5) Imperare: Liv. 36.2.2 ; edicere, indiceľe . Cic. 1.1; Liv. 31. 8. 2 a j. Liv ._ 

27.51. 8. 
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, nejstarších ?rách římských, konaných 15. září, avšak vlastní vý
prava ~er da?a byla o.~ r'v~66 ,kuru!ským aedilům, tehdáž zřízeným . 
Ostat!1lm hr~mv pO,zděl~ ztiZenym konsulové už nepředsedali. Teprv 
z~sv až ~a clsa~'stvl p,~Jpadly konsulům zvláště slavnost na počest 
vI,tezstv l U,~ktI~ . 2. ~ar~ (<;ass.,:,o. ~9: 20) a den . n?rozenin Augusto
vxch 23. ~af1. ~n hrach m!mo~adnych, nestanovIl-Ii zákon nic jiného, 
predsed.al1 take ~on~.ulove (LJV. 5. 31 . 2; Cic. p. Se st. 117; Cass. D. 
56',1 a ~.), r9,vněz pnrozeně i hrám při nástupu konsulátu za císař
stVl (ney;tarsl dokl.ad u Front. ad Marc. 2. 1). Tím vším stal se kon
s~lát Ul za CI~ud!a vě~í ~e~m,i ná~ladn0u (Cass. D. 60. 27), a jeho 
vylohy r~stly ze]mena pnbyva11lm nadhery nástupních her. jež zvláště 
ve čtvrtem stol. byly velmi skvělé. . -

r 10. Konsul.by!. kompetentn í pro v še ch n y s pTá vn í věci, kde 
zakon nestanovtl Jtnak. Tak patřila především jemu . péče o bez,,: 
p~~nos!,v městě. (Tac. Ann. 4. 59), svěřená vlastně magistrátům vůbec. 
Pn po~aru mUSIl se k~~~uI dostaviti ~ ohni (Cic. in Pis. ] 1. 6), musil 
doz~~ah na vězně, zv]aste když nebyh drženi v žaláři, nýbrž y domě 
ma~!strátově.l) Konsul mohl zapověděti nošení zbraně v městě 
(Plm. N~ 34. 14. 139), vypuditi cizince. 2) Konsul A. Gabinius vyhnal 
dokonce 1 občana, což byl skutek bez příkladu (Cic. p Sest I? ?9 ' 
ad fam. ll. 16. 2). ' . . -. ~ , 

. ,.vůbec star~} se, ko~]sul o pořád~k sám, když nestačili. magi
~tfa~1 k. to.mu zr!Zev~l (Llv. 25: 1. 11; 1 ~c. Ann. 6.13 a j). Proto také 
1 se ultlmum naleZl vykonatI v prvé radě konsulům. - Na konci 
I y. ~t~!:, po rO,zdělení říše r. 396 vznikl dvojí konsulát: v ' každé, polo
~:ne nse zvlaštn Í a, d~~el se na ~áp~dě. až. do r. 534, na .východě 
az do r. 541. - Clsall někdy davaiI Sl titul "c6nsul perpetulls" . 

§ 33._ Praetura'. 
? ~ra~tura zřízena , byla pÍebiscitem Liciniovým r.367 př. Kr. (Lív. 

6.A_}, DI~. 1. 2. 2. 2~~; bylo jí v kollegiu konsulském zřízeno místo. 
menSi vahy a menslho práva. Praetor je menši kollega konsulů 
(Messal~ u Gel\. 13. 15.4; Cic. Att. 9.9. 3; Liv. 45. 43. 2). Obor pů
s~bnostt hyl mez} k~lIe~y. rozd~]en tak, že zásadně vedení války 
dano bylo ko~sulum, lUflsdlkce mter privatos jen praetoru; ostatní 
f~nkc,ev pak z~?t~ly společn~: Titul, npraetor (tJ'CQa'C17Y ós)" vyložen 
uz vyse. Od 11.nych, pozdějI znzenych praetorů liší se označením 
"urb~n~slf, to !e~t náze\(. úřední, velmi hojně dosvědčený u spiso
vatelu J, na napl,sech. Recky jmenuje se a'CQa'C17YoS ua'Ca n ÓAl1J 
nOA-lTl x'17 tJ'CQcnr;yta, u Cass.-D. atJ'Cvv Ó/WS., Zvláštní toto označenI 

? C~SS. D. 58. 3 ;. Tac. Ann . 6. 3; Liv. 23. 41. 7 aj. ', ' • .' 
Liv. 3~. ~1~ .p Sest. 13. 30 ; 42.10. 3; v jeho nepřítomnosti směl to učiniti praetor : 
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pochází odtud, že p.Iaetor ten m us}l zůstat.i v ,!TIěs.tě; . o,všem usta
novení, aby nebyl Ríma vzd~len d~l,e d~seh dn,u (CIC. Phtl. 2. 1~. 31)~ 
by lo asi přísně prováděno az po zrlzent druhe praet~ry, P?ne~adz 
před tím výjimkou sice, ale přece užívaly se praeto~a 1 v polt. (Llv. 7. 
23, 4 a 25. 12 a j.)., Dokud byl pľaet~r ]e~}ny,. nazyva~ ~e aSI p~~ze 

praetor" na rozdll od "praetores malOres , t. J. konsulu, teprv znze
~ím další' praetury nastala nutnost dáti jim zvláštní o~načení dle 
rázu přikázané působnosti, a tehdy ~si stalo "se označent," u.rba~us" 
u nositelů nejstarší praetu[y obvyklym. Od tech dob take. ClO?y by l 
praetor urbanus pouze" v R~mě a nejbližším oko!í,. a to 1 vOjensky 
(Liv. 31. 26. 11), ale ov.sem Jen ~o~u.d . tomu nebrantlo uveden~ ome
zení jeho nepřítomnostl. Co pravl LICIntanUs (p. 15) k r. .162 o pl aetor~ 
městském, jdoucím nakupovat ,poz.emky do Cam pante, a podobny 
příklad u Liv. 27.7. ll, spočíva aSI na omylu. Praetor urbanus byl 
mezi praetory vždy p r v n U) . 

Roku 242 zřízeno v kollegiu konsulském čtv rt é mí?to.2
) ~ o.bsa

zeno novým, druhým praetorem. Nastalo rozdělenl .. lUf1~dlkce; 
Praetor urbanus rozhodoval nadále jen v procesech mezI ob c a n y! 
praetor nový mezi občany a ' neobčany; Ploto, slove:, "p,ra.etor, qUl 
inter cíves et peregrinos: ius dicít" .3) Nepresny a kratky je nazev 
npraetor peregrinus" (Gaius !nst. ,t o ,6. 4. ~I,; .,De_ss~~ 992; Cass. ~. 
53. 2 ~SVlUÓS a j. Jinak je jeho recky nazev; o Enl 1;WV SSV~)V (]'[~C(,1; ·r;yos . 
(CIG. 1543). I kompetence tohoto praetora byla mestska, pr~to 
mluvívá se o "duae urbanae provinciae" (Llv. 43. 11.8; 44;} 7; 9 ~ J.), 
ale nebyl tak vázán. na město jako praet9,r urb~nus. Spolecn~ naze,; 
obou praetorů vůči konsulům byl v starsl dobe .,praetores mlI10res. ' 
až ustálením jména "consules" pro oba vyšší úř~dníky k~I,legla 
zbylo pro dva nižší prostě označení n praetores". ASI r. 227 znzeny 
byly dvě nové praetury,4) poněvadž bylo P?t~ebí správc0, pro území 
nově získaná dobytím Sicilie r. 241 a Sardtnle. 238. Dalsl dvě ~rae
tury utvořeny po dobytí Hispanie r. 197 ~LIV. 32:.27. 6). Za k 0ol1. 

Baebiuv asi z r. 181 nařídil, že jeden rok ma se voht~ se~t prae~or~ , 
druhý rok jen čtyři (Liv. 40. 44. 2), snad že pro vzdalene prOV1[~Cle 
hispanskě určováni byli praetoři na dvě let~. R. 179 skutešně z~o
leni jen čtyři pr~etoři (Liv. 40, 44, 2), ale zakon byl po t~ zru~en 
a ročně se volilo šest praetorů až do doby Sullovy. ZatJm vsak 
rostl počet provincií (Makedonie, Achaia, Afrika, Asia, Gallia NarbolJ" 

1) App. 2. 112; Plut. Brut. 7; Cass. D. 42. 22; Fe. 154- : praetorem autem 
maiorem urbanum: minores eeteros. . 

2) {IV. ep. 19: rok lze vysouditi z toho, že v perioše před zmínkou o z!í~ 
zení nóvé praetury mluví se o událostech r .. 24?, a

v 
po t~m o r. 242. Tedy 111 "Zl 

ty dva roky padá zřízení. S tím se shodUje jakz takz . Lydus d~ mag . . 1. ~8 . 
3) Zákon o repet. CIL }2; ř. 12, 89 aj.; íurisdi.ctio inter peľ~gr!nos: L1v~ j7: 

50. 8 aj.; iurisdídio peregrina. Liv. 32. 28. 2 a J .. , ~neb provtn~la peregnna .. 
Liv. 24. 44. 2 a j ., tak jako u prvního praetora provlnCIa urbana: Llv. 24 .. 9. 5 a j. 
a toto jméno má i za císařství (Dessau 1092, 1069; T.ae. Ann. ]. 15 aJ.). 

4) Liv. ep. 19. mezi událostmi let 229 a 225. 
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Kilikie), a nad to ještě dáno praetorům řízení nově utvořených stálých 
soudních dvorů · se zvláštními obory. První, jenž byl zřízen r. 149 
(quaestio repetundarum), řídil zprvu praetor peregrinus, ale už r. 123 
vlivem C. Graccha dán zvláštnímu praetoru (p. repetundi; zákon sám 
částečně zachován. CIL P, 2. 583). 

Vzrůstem kompetencí stala se nutnými nová zařízení, aby se 
tJ ll1ožnilo šes ti ročně voleným praetorů m zastati přidělen~ funkce: 
tak sáhlo se k prorogaci a úřad z ročního stal se dvouletým ba 
i delším, vedle toho posíláni do provincií místo praetorů prokonsulové . 
Konečně zvýšil Sulla počet praetorll na osml) a stanovil, že v š i ch n i 
praetoři mají první rok konati v městě jurisdikci a teprv druhý 
rok jíti do provincie (s prokonsuly). Poněvadž propraetorů bylo 
každoročně osm a pro konsulové dva, vystačili úplně pro správu 
provincií, jichž za Sully bylo také právě deset (vedle už jmeno
vaných ještě _Gallia Cisalpina). Praetorům tedy zůstalo l. . soudnictví 
mezi občany, 2. mezi občany a neobčany, 3. quaestio r e p e t u n
daru m (zákony o vyděračství dávány často, a těmto soudním 
d vorům vždy předsedal praetor) quaestio de a m bit U, 2) qu. de pec u
latu (Cic. p. Cluent. 53.147), qu. de maiestate,3) qu de sicariis 
a de veneficiis±) a snad i qu . de falso (ač není určitého do-

. kladu). R. 65 vydán zákon o nezákonném osobování občanského 
práva (Cic. p. Archia 2. 3 a scholion p. 175 ed Stangl), jímž zřízen 
také zvláštní soud řízený praetorem; a snad ' i pro jiFlé zločiny 
stalo se podobné zřízení. Rovněž i počet provincií rostl : přibyla 
Bithynie, Kyrene, Kreta, Syrie, avšak nové praetury nebyly zřízeny ; 
ne dostatek praetorů nahrazován všelijak, ale nejsme o tom přesně 
spraveni: snad spojovány dvě praetury v jedněch rukou, neb úřad 
prorogován na dva roky, či v čelo provincie stavěn quaestor pro . 
praetore. Až Caesar r. 46 rozmnožil praetury na deset (Cass. D. 42. 
5 I), rok na to na čtrnáct (tamí. 43. 47) a zas po roce na šestnáct 
(tamt. 43. 49 a j.). Augustus pak (snad r. 27) snížil jejich počet na 
osm, k nimž r. 23 přibyli dva noví praetores aerarii (Ca ss. D. 53, 
32; Vel!. 2. 89. 3). Jen mimořádně r. 1 I po Kr. bylo praetorů 16, 
poněvadž prý císař nechtěl žádného z ucha·zečů zamítnouti (Cass. 
D. 55. 25) . . Pravidelný počet praetur za Augusta v pozdějších letech 
a na počátku vlády Tiberiovy byl dvanáct; pozd2ji za Claudiovců 
14, 15; 16, 18 (Ca ss. 0.58. 20; 59,20; 60.10), snad dle usnesen i 
senátu. ,Za Claudia zrušeni byli praetores aerarii

J 
ale za to zřízeni 

dva praetores fideicommissarii, Titus jednoho zrušil, Nerva pak 

J) Pomp. v Dig. 1. 2. 2. 32. arci tvrdí, že Su1!a zřídil praetur l C ale to 
učinil až Caesar, jak praví Cass. D. 42. 51. ' 

2) Cic. p . Cluent. :'03. 147, ad Q. fr. 2. 3. f. 

3) As~on. in Cornel. p. ~8. 50. ed Stangl; process Gabiniův r. 54 př. Kr. 
konal se pred quaestorem. CIC . ad. Q. fr. 3. 1. 24; 3. j. 3. 

4) Zákon Corneliův J. 3. 1: praetor iudexve quaestionis, cui sorte obve
nerit quaestio de sicarji~; srv. Cic. p. S. Rose. Am . 45 ; Val. Max. 8. 1. 10. 
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zřídil jednu praeturu pro spory mezi fiskem a soukromníky (Oig 
L 2. 2. 32; Plin. Paneg. 36). Snad Od Claudia ustálen byl počet 
18, praetoru, jenž potrval ještě za Hadriana (Oig. 1. 1.). Jak tomu 
bylo později, nevíme. V Konstantinopoli ve IV. stol. dle C. Theod. 6. 
4. a lnst. lust. 1. 39 byli tři, pak osm, v V. stol. zas tři. -=-- Jak roz
děleny kompetence, dobře nevíme. Za Nerona bylo víc praeton\ 
než iurisdikcí (Tac. Agr. 6), takže z některých praetur zbyl jen 
titul a pořádání her. -:-

Dle Uv. 6. 42. 12. bylo při zřízení praetury nařízeno, že praetor 
má býti patriciem: První plebej připomíná se až r. 337 (Liv. 8. 15. 
9). Mommsen (ll. 12 193) pochybuje o tom neprávem, soud~, že 
z.ákon Liciniův se týkal celého kollegia. - O volbě praetorfl mlu
veno už u konsulátů. Praetura byla roční, jen na konci republiky 
se lhllty zkracovaly ; tak r. 38 př. Kr. bylo celkem 67 praetorů 
(Ca ss. O. 48. 43), průměrně tedy úřadoval jeden po dva až tři 
měsíce. Roční úřadování obnoveno pak Augustem a potrvalo. 

Nastoupením praetury nepočínaly vlastně hned všechny funkce, 
poněvadž se jednotlivé kompetence dělily až po nástupu. Praetor 
provinciální na př. začínal vlastně úřadovat až v provincii, protože 

. před tím - jsa nepřítomen - jí spravovati nesměl (Oig. 1. 16.4). Do ·' 
příchodu nástupcova zůstal předchůdce v úřadě. Jen velmi zřídka 
vyskytuje se výjimka. Praetor, který byl v úřadě, ale ne ve své 
funkci, mohl vykonávati povšechné funkce praetorské (jako svo
lávati Ud, senát) beze všeho. a bylo-li mu to přikázáno SC, tedy 
i určité processy (Liv. 39.38. 3; 40.43. 2. aj.), neb dilectuš (Cic. 
p. ' Mur 20. 42). Tím také byl často zdržován odchod místodržitelův 

. do ' provincie, ač jindy zas senát ' pobízel k rychlému odcestování 
(Uv. 29 20, 4; 33. 26. 4. a j.), ale nebylo vlastně nijakých pro
středků, aby se zamezil odklad odjezdu. Také ani složení úřadu 
a· odchod z provincie nespadal v jedno; úřad skládal se až v Římě 
(už také k vůli triumfu). Mohlo tedy býti praetora uvedeným už 
způsl)bem užito také i v době mezi odchodem z provincie- a slo
žením úřadu stejně jako mezi nástupem a odchodem. 

O o d z na c í c h pnietorských promluveno bylo už výše. Liktory 
mĚli v městě dva, jinde šest. Též bylo už vyloženo o ostatním, 
co , praetorům městským náleželo za republiky při ílředním výkonu. 

PŮ s o b n o st. U praetórů ve skutečnosti neplatila zásada kol
legiality, nýbrž . oni si obor působnosti, dělili a to nikdy ne svob o dnou 
dohodou, nýbrŽ losováním (sortitio provinciarum). To dálo se hodně 
brzo po nastoupení (Liv. 22. 35.5; 25. 3. 1; 28. 38. 12 a j.). Do 
losov~ní míchal se častQ i senát (Liv, 35. 41. 6; 38. 42. 5), avšak 
pravidelně jen po věcné stránce, jen zřídka kdy po osobní. Tak 
r. 214 ustanovil senát výjimečně sám praetora městského (Uv. 24. 
9. 5); zastával-li který· z nových praetorů úřad kněžský; jenž mu 
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bránil od~jíti ~ Rí~a, ome;.eno bylo }osování jen na praetorské 
iunkc~ . mestske. (~lV. 39. 4:>. 4). - Pred dobou Sullovou platila 
o sorÍltto tato pravidla: ' : 

a) Praetura městská musila b)íti přidělena 10 sem a po losováni 
11ebyla ni:<dy přenášena jinému. U ní zůstal vždy týž praetor. 

, . b) Praetura se soudní mocí inter cives et peregrinos mohla 
bytt ~Ie, SC ,hne~~ při losováni kombinována s městskou,l) nebo po 
l~sovant senat pnměl praetora peregrina , že svou kompetenci ma n
d1ov,a I prae,to:u městskému a dal se užíti jinak. 2) Někdy též zařídil 
se~lat 1,0sova~1 tak.' ~e pr~etor peregr. ve dle své vlastní kompetence 
n: el by~ k, diSpOSICI . ~enatu . 3) ... ~ Uvia je patrno, že za války ha-o
ntbalske tlmto dvo]ltn pouzltlm zvoleneho téměř vždy odpadala 
pr~etura pere~r. S vní mohl senát volněji zacházet než s praeturol!1 
n:estskou, avsak uz za posledního století republiky není ani je..:' 
dll1ého příkladu takového volného zacházení. 
. c) !?okudv'počet praetorů byl dostatečný, bylo lze vynechati 

,~edno mlstod~zltelství v provincii asi jen se svolením zákona, ne 
Jen ,,~~.; ?spon ,~: ta~ stalo r. 208 (Liv. 27. 22) a tak snad · se stávalo 
1 P!'I ]myc? .vYJlmkach~ Když pak provincií by Iq už více než prae
io.ru, tu aSI Jednal sena t samostatně. Místa z losů vypuštěná obsa-
·dlta se buď kombinací, neb prorogací. . 

. K o m b i na c e připomíná se před Sullou jen jednou: za války, 
-'5 P:rs,ee~l ~ . 171-168 ?yly obě Hi~panie ~ jedné ruce (Civ. 45. 16. 1). 
Mozna,. ze 1 tu ,bylo něJake spolupusobem lidu. Pravidlem však bý
vala .za.~ypadly los pro ro g a ce a to tak, že bud praetor spravující 
provmcll kompetenci . pod rž e I (Liv. 23.21. 14; 22.25.6), aneb se 
ta' ~ompe,tence dala praetorovi dříve jinak zaměstnanému. 4) Poně~' 
~adz,~e~at mO"hl prae tor~ užíti, i k jiným funkcím J zřizoval se někdy 
1 zvlastl1l ,10,8. ~asto na pr. dosta val praetor peregr. vojenské velení;, 
t~k vypr.avl, L1V: 42. ~~ . ~ a ~1. 9,. jak ze ~esti obvyklých losil udě-, 
aa~o sP?Jel11m Hlspanll pet a sesty los slUJe: quo senatus censuisseL 
tJ ~ellat pone~h.al pra~tora, jemuž te~t? nový los~pa~n~, k volnému! 
UZItI a poslal Jej k lodstvu do Brundlsla. Prodluzovatllm místodrži-' 
iel"stvÍ v, Hispanii se stá valo, že bylo víc praetorů než losú; tu pak 
mel s.~nat. volnou ruku. Tak r: 190 z tří praetorů měli dva velení
v !talll -,a Jeden nad l~ďstve.m, )~ou, tu tedy tři mimořádné , losy 
(Ll~. 3~. 2, 1). I, takov:~o mlmoradne, kompetence mohly býti pro
dluzovany. Senatu patnlo rozhodnutI, kolik kterého roku má býti 

J.) Liv. 25. 3. 1; 35. 41. 6. sors, iurisdictio urbana et inter peregrinos nen 
urbana et peregrina; ,Liv. 27.36: 11: urbana addita et peregrina. ' , 

~) Liv. 23. 3~ . 18, kde takto praetor peregrinus poslán pak s vojenským 
velenllTI do Apulie. ' 

") P:ovincia et quo senatus censuisset: Liv. 27.22. 3' 44. 17. 10' perearina ' 
.cum Gallta: Liv. 27. 7.8; 29. 13. 2. , I I b 

~) Liv. ~1. .. 8. 9: praetor s vojenským velením v Italii dostane jako p;o-' 
praetor Sardll11l. I • 
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znzeno mimořádných kompetencí; bývalo to: voj e n s k é ve r e ní, 
podřízené konsulu, někdy mimořádné k ri min á I ní vy š e t řo v á ní, 
když ho nemohli provésti konsulové. Jakmile losování bylo ukon
čeno, nemohl na něm senát nic měniti, nýhrž jen usnesení lidu 
(Liv. 35.20. 9); leda snad odstoupil-li či zemřel-li praetor. 

Po Sullovi tomu všemu bylo jinak. Předně praetor v době 
svého úřadování konal iurisdikce a teprv druhý rok šel do provincie. 
Proto se i dvakrát losovalo: první rok o iurisdikcích, druhý rok 
o místodržitelstvích; první losování konalo se asi hned po designaci, 
druhé v prvním roce úředním, takže po složení úřadu mohl praetor 
ihned odejíti do provinde. Po Sullovi neděje se zmínka o zasaho
vání a rozhodování senátu při rozdílení kompetencí. - Za císařství 
podléhalo losování o iurisdikci týmž pravidlům, jako druhé losování 
o místodržitelství. Osoby vážené však často byly z losováni vyňaty 
a kompetence jim přidělena senátem. 1) Je sotva náhodou , že prin
cové, jako Drusus starší (Cass. 0.54.32) a Domitian (Suet. D~)[1l. 1) 
přijímali praeturu městskou. Otcové a manželé měli právo vo I i ti 
si kompetenci (lze soudit z Tac. Ann. 15. 19). - Praetorské losování 
o provincie řídil i později senát. I tu bylo v republice více kompe
tenCÍ než magistrátu} mimo to se připouštělo odmítnutí místodrži
telství a mnozí magistráti toho skutečně také užívali. Bývalo tedy 
nutno některé provincie pustiti z losu . Celá tato regulace dála se 
buď na počátku prvního úředního rokli praetorského, nebo i během 
jeho, aby však vždy zbyl místodržícím čas k losování. 

Mezery jakkoli vzniklé uhrazovaly se zas slučováním neb pro- . 
dlužováním. Prodlužování dálo se na třetí i čtvrtý rok, slučování 
byla velmi různá. Kdo dostal dvě provincie, ustanovil clo té, do 
které nešel, zástupce "pro praetore". Losování o provincie 'prae
forské dálo se odděleně od hlasování o konsulských, někdy před 
ním (Liv. 30.40.5 ; 32.28.2), někdy po něm (Liv. 28 . 38.12) . Praetor 
zůstal v provincii, i když se tam octla válka vedená konsuly. Zá
konem Semproniov'ým z r. 123 dáno bylo senátu právo ročně stanoviti 
konsulské provincie a vyloučiti je z počtu zadatelných 2) a konsulové 
ještě před nastoupením se o ně podělili; přiřčeny byly tedy kon
sulské provincie o hodně dříve než praetorské. 

Mimořádné kompetence mohl pak ::ienát vsunouti,' tak ť. 74 
oba konsulové válčí proti Mithridatovi a praetor M. Antonius vede 
námořní válku proti pirátům. Také komitia v té době zasahovala 
do ťěchto věcí. 

F II n k ce praetorů (kromě místodrži·telství, z něhož se vlastně 
vyvinul samostatný úřad) byly: 

1) Cass. D. 53. 2 vlastně pravi, že Augustus sám určoval 'praetorúm kom
petence; snad nutno si mystiti jeho přímý vliv na Se. 

2) Cic. d. domo 9.24; p. Balbo 27. 61; d prov. cons. 2. 3. 
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C i v i I n í i u r i S d i k ce. I praetoři provinciál n í měli vlastně 
v prvé řadě iur.isdikci ve zvláštních okrscích. V Ř{mě byly dvě : 
u~~an~ a v peregn~a (k v~é to náleželi i Latinové). Stávalo se, že senát 
pl ~Vnt pre, kter"e. patnly, pl:aetorovi urb., dal praetorovi peregr. 
(LIV .. 38: ,54) a vecl, ktere naležely praetorovi peL, zas některému 
provmclallllmu pra~torovi před odchodem do provincie (Liv. 43.2. ľ 1). 
Proto praetor netohko proces řídil, nýbrž i stanovil normy, dle nichž ' 
se ch!ěl spra,vovati: k~e . n~st,ačil z~kon. Odtud mají vznik edikty, 
tak vyznamne ve vyvoJl clvllnlho prava (Gai. 1.6) , Praetorská kom
petence byla pOlměně,na. ~ří~ením stá~ých sovudních dvorů (quaesti
?nes pe~petuae )'. St~ry clvtlm proces Je rozdelen na řízení (in iu re ), 
Jež~ále~elo magls~rat~, a na ,v~nesení rozsudku (iudicium), při němž 
m}glstrat nebyl č,mny .. Jedna.nl "in iure" dálo se ta~to: praetor dal 
pred ~ebo?, str~nam. vyko?atl ty akty, které byly nutny k zavedení 
SOUdlllho. n~ent (legls aCÍlo), pak určil stranám buď jednoHivého 
soudce (tud.lcem date~,. neb p~slal je k porotě, různě složené dle 
pov~hy věCI \decemvlfl, centumviri). Soudce nebo porota pak vy
n~slt, "osente~ha~ "v·, R., 149 zř!zena první quaest: o, při nichž ma
glstratu.m dano, 1 nze11l rozsudku. Pťaetor stal se tak "quaesitor"l) 
anebo lu~ex (zako~.o repet ~ic. Verr. 4! 31). Magistrát tu byl iudex 
a porota. J~h? konsIlIem. V tech quae5tlonech byla tedy forma pro
cessu v clvtll1Ih~! vskut.k~ v.šak to ?yly processy. kriminální, a tak 
vlastlJe praeton nabylI I pusobnostl v soudnictví hrdelním. 

K těmt~ k?mpetencím praetorským přibyly za císařství i jiné 
soukromopravnl: aj r. 23 př .. Kr. dostal správu aeraria místo dVOL; 
q~aestorů městských dva praetores aerarii. 2) b) Řízení centumvidl-

• ~llC~ soudních dvorů v přích dědických mel vedle decemvirů litibus 
1 udlcan?is ~aké p r av~ t o r II a s tar i us. 3) V republice spravovali ten~ 
dvůr byvalt q.uaeston (Suet. Aug. 36), ale už za Tiberia připomíná 
se praetor (Plm. n. h. 14.22. 144), snad tedy zavedeni už Augustem. 

c), Fi de i com m i s s a svěřená Augustem konsulům , dostala se· 
pozdějI praetorům: Od ~oby .Claudiovy připomínají se dva, od Tita 
jeden praetor fldelcommlssanus . . ' . 

, ,vd). Processy mezi císařským _ fiskem a soukromníky dal Nerva 
zvlastmffi'u praetoru. . . ' 

e) Ppručníky ustanovoval od doby císaře Marka p r a e t o r 
tll tel a r i (u) s (SHA. V. Marci 10). 

.!J Připomíná se na počátku 3. stol. po Kr. p r a e t o r de I i b e
r a ll? u s c a ~ ~ i s (CIL X. 5398; Cod. Just. 4, 56. 1), ale není známo 
co mel na pracl. Snad řízení nějakých pří o svobodě. ' 

. 1) Cic. Verr. 1. 10. 2q ; quaesitor od quaestor se děli ve schol. Asc. Cic. Verr. 
p. 236 ed StangI.; Varro L. 1. 5. 81 a 1 . . 

2) Tac. Ann. 13. 2Q; Suet. Aug. 36; Cass. D. 53. 32. 
3~ Dessau 1160, praetor ad hastas: Dessau 950' Plin . 5 q 5 S 

Aug.30; Va\. Max. 7. 8; 1. 4 a j. . ,ep. " . ; uet. 

219 



Praetury stálých soudnkh dvorů a praetura peregrina nedají ~e . 
stopovati přes po~átek třetího s!?letí (poslední zl12ínka o v praeture 
pere6r. je z r. 212). Snad je zrUSI! Car.a~al~a,. kdyz dal vsem svo:
bodným obyvatelům říše obč~nstvJ~ Am lUflsdl~ce n:ěstské.ho prae
tora 'nepotrvala - jak se zda - pres dobu D.okleclanovou(SHA. 
V. Gord. 18), ale praetura sama nezanikla (Symmachus ep. 4. 59). 

. Zvlášť některé praetury speciální se udržely, tak praetu~a. tutelans 
i de liberalibus causis připomíná se i ve čtvrtém stoletl I v Kon
stantinopoli,1) 

Rízenf soudní dělilo se tedy na č~st i n i ~ r e,. či~tě magistrátn! 
stanovení osob, poroty a věc.i sporne, . a na, I U d,l C I, um, . n~~ezelll 
rozsudku, který porotci vynesli buď sam!, bud za hzelll maglstt atova. 
V obojím případě měl praetor pomocmky: . 

a) p r a e f e c 1 i i u r i . d. i ('~ u. n ~ o: . Byli us!ano,vován} O? pol?
vice 3. stol. př. Kr. pro clvIlOl lUrIsdIkcI na .. ruz,nych mlstel:h. Pu,
vo'dně je jmenoval praetor urbanus, pozděJl častečne konsulove. 
Augustus je zrušil. (Srv. CIL X. 6104). . . ., 

b) "I n i u di C i o" třeba p o rot y. Ji sestavItI" bylo povmno.sh 
L právem praetorovým, jenž také porotcům mandat ?~mmal. (Olg; 
5. 1.58). Při sestavování poroty bylo pra~toru dbatI qualIflkacI 
porotců pro jednotlivé processy; ta byla ruzná dle proc,e~su neb 
dle soudního dvora. Jiná pravidla platila pro stanovelll ~ed~oho 
soudce (iudex unus), jiná zas pro recuperatory atd. Album ludICU~ 
sestavoval praetor urbanus. S počá~ku a za Sully .v n,ěm mohlI 
býti jen ' senátoři, to změnilo se zakonem Semp;olllov~m r. 1.2~ 
a Aureliovým r. 70. ZvláštnÍ, seznam~ porote~ke pro. Jednot.hve 
druhy processů v~nika~y ~ž z~ posledOlch stolet! ~e~ubl}ky; As~ od 
r. IOJ (a snad jestě dnve) brano pro spory o .ded,ctvI po hech 
občanech z každé tribue, celkem tedy 105 soudcu, (t. zv. cen tu .m
v i ri).2) Zákonem mladšíhoGra ~cha ,0 vy~ěr,ačstvI byl p.ra~to~ n~Je~ 
vázán co do qualifikace porotc~, l1lbrž 1 hm, že ~uslI ]m~~ovab 
do 10 dnů po svém nastoupeni urcltý počet soudcu, na nez pak 
byl po celou do?u úřa?o~ání o,mezen ~CIL 12 2, 58} ř. 12n). 
To snad platilo 1 pro ]me stále soudO! dvo;y, ~dezt9, praetor 
urbanu s a peregrinu s měli větší vďlno.st, že ~? p~lpadu k pnpadu ,
hledíce arci k předepsané qualifikacl ::- uZlva1t J~d~?~o n~b VlrC~ 
porotců. Sulla zřízení Grakchovo zrus!1 a pro dulezIte Vě~la ' bram 
byli soudcové zase ze senátorů. Kdy~ ~'. 7~zá~on .Aur~llUv d.~l 
porotectví privilegovaným stavům ,(s~n~ton, JezdCI, tnbu~l aeram) 
zavedena byla snad jediná poroto! 11stlOa pro všecky pre, pokud 

. 1) C. Theod. 7. 3;C. Iust. 5. 33.1; IUst. nov. 13. 1. 1; možná, že se udržely 
právě jen ty dvě praetury. . .. . . . v v 

. 2) Přesně není známo, kdy tyto cen~umvlralnl vs.oud~ VZnIkly, ponevad~ 
se předpokládá plný počet tribuí, tedy JSou mladst n~z r. 241, ale prvm 
zminka o nich je až Z r . 91 př. Kr., kdy L. Crassus mlUVil V processl.1 centum
virálním. Cic. Br. 39. 144; de or. I. 39. 176. 
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nebyly výslovně vyňaty (od těch dob mluví se pouze '0 iudices 
Cic. fam. 8. 8. 5). Sestavení té listiny patří praetoru městskému (lze 
tak soudit z Cicerona pro Cluent. 43) a listina platila pro něho 
i pro ostatní praetory s malými výjimkami (na př. processů před 
recuperatory). 

Volbou lidu bylo toto právo praetorské jen mírně dotčeno, 
poněvadž jen decemviri litibus iudicandis a tresviri capitales, kteří 
rozhodovali v jistých processech, voleni byli lidem. Za války 
spojenecké porota pro "maiestas" sestavena dle zákona Plautiova 
tak, . že ne sice komitia, ale každá tribus volila 5 porotcll (Ascon. 
in Cornel. p. 61. ed. StangI), ale to bylo ustanovení jen pomíjející. 
Za císařství pořizoval jednotnou listinu porotců p r i n cep s, a z ní 
sestavovaly si porotu jednotlivé soudní dvory. 

3. Praetor mohl zastupovati konsuly za okolností, o nichž vy
lozeno při konsulátu. Praetor tu nebyl zá s tu pc e m konsulovým, 
nýbrž jednal svou moCÍ, která však jen tehdy byla platna, ne
bránila·li tomu vyšší moc konsulská. Zpravidla vystupoval tu praetor 
urbarius, někdy i peregrinus nebo i provinční praetor. 

a) Praetoři měli vojenské imperium. I praetor městský mohl 
na př. konati nejen diIectus,l) nýbrž měl i své vel e ní, jež arci 
man doval ; jen zřídka vykonával je sám (Liv. 32. 26. ll ; 7. 23. 3. 
a j.). Po uplynutí roku často .jako propraetor sta věn byl v čelo 
vojska (Liv. 27. 22. 5; 32. 1. 6; 41. 12. I). Často také užívali vojen
ského velení praetoři provinční, a také triumfovali, al~ těžké války 
i později svěřovány konsulům .. Mezi imperier11 konsulským a praetor
ským byl ovšem rozdíl, ač' jeden druhému zpravidla nevadil. Byl-li 
však v praetorské provincii kons!.Il l nebo praetor se octl v oboru 
kompetence konsulské, musil arci konsula ' poslouchat. Někdy si 
praetora k volnému užití nechal senát, jinak mohl praetorem dispo
novati konsul. 

b) Kriminální iurisdikci, pokud nebyla provokací odstraněna~ 
. měl praetor jen zastoupení konsula a zpravidla jen dle . SC. Mimo. 

Italii, v provinciích, mě!i praetoři kriminální iurisdikci s vou, pokud 
jí ovšem nebránila vlastní iurisdikce obcL 

c) O praetorském ius agendi c. patribus a c. populo bylo vy
loženo už výše při konsulátu. Zbývá připomenouti, že za republiky 
nebylo praetorům dovoleno, aby v sezení senátu, kterého sami ne
svolali, dávali samostatné návrhy, teprv AUgl!stuS jim to právo dal 
(Cass. D. 55. 3). Nebyl-Ii nikdo z konsulů v Rímě, svolával senát 
praetor urban us. 2) Někdy svolával senát praetor urbanus i pere
grinus (Liv. 23. 24. 1). Dle zvl~š t ního SC mohl referovati i praetor 
provinční (Liv. 33. 21. 9). Cass. D. 59. 24 uvádí doklad, kdy senát 
svolávali všichni praetoři společně. 

1) To ovšem je úkon domi; LiV.25. 22. 4; 39.20.4; 42.35.4 a j. 
2) Liv. 24. 9. 5; Cass. D. 59. 24; Tac. H. 1. 47. 4.29 a j. 
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d) Konsulové po případě zastupovali také censory, v nepří
tomnosti .konsulů dělal to ovšem praetor, tím tedy měl i jakýsi 
vliv na správu jmění. - O praetorech aerarii v. u quaestury . . 

4. Hry. Náboženské funkce měl praetor též v zastoupeníykon
suIů. Ježto 'v starší době konsulové jen část roku dleli v Rímě, 
vykonával skutečně praetor mnoho z této jejich povinnosti. R. 212 
zřízeny byly ludi Apollinares, slaveny 13. července, a ty měl od 
počátku praetor urbanus,J) také i jiné hry menšího významu (Fe 274, 
CIL 12 p. 396). Avšak většina her připadla jiným magistrátům. Teprv 
Augustus r. 22 př. Kr. svěřil všechny řádné hry pro vždy prae
torům. 2) Tak dostala se praetorům Me gal e n s i a, dříve aedilská 
(Mart. 10. 41). Fl? r a ~ i ~ (Suet., Gal~~ .6~, C~ss. p. 58. 19; 78. 22), 
nová A u g u s t a II a, Jez s počatku ndth tnbunI (Tac. Ann. 1. 15; 
Cass. D. 56.46 n) a parthské hry, zřízené za Traiana (Cass. D. 
69. 2.) Ale i tu byly zas mezi praetory rozdíly: víme však jen 
tolik. že při hrách byli činni zvláště praetoři vznešenější (snad oba 

-městští, Cass. 0.78.22), a že se o hrách i losovalo (Cass. D. 59, 14) 
a to ještě ve 4. stol. po ~r. 3) Augustalia, j~k už uv~deno, měl p:aetor 
peregrinus, hry pa~thske praetor zv. Parthl~~s; bud pro tuto povl,nn9st 
nová praetura vzmkla, anebo naopak starsl praetura byla dle m pre
jmenována. I za Diokletiana a Konstantina, když už praetura zcela 
pozbyla svého politického významu, přece trvala aspoň pro hry.4) 

5. SC neb zákonem mohly býti praetorum přikázány rozličné 
jiné práce tak na př. dávány jim frumentace (Ascon. in Cornel. p. 
49. ed St~ngl). V době Augustově měli praetoři - snad jen ti, 
kteří jinak nebyli zaměstnáni - dohled nad Agustovými městskými 
čtvrtěmi (regiones, Ca ss. D. 55 .. 8). 

§ 34. Quaestura. 
O vzniku quaestury jsou zprávy vzájemně neshodné. Cicero 

de rep. 2. 35. 60 jmenuje quaestory při processu Sp. Cassia r. 485, . 
a podobně i Livius 2. 41. 1. Její zřízení klade Livius 4. 43. do doby 
mezi zřízení plebejské magistratury r. 493 a decemvirátu r. 451. 
Podobně Pomponius (Dig. 1. 2. 2. 22 a 23) v chronologickém pře
hledu magistrátů jmenuje quaestory za magistráty plebejskými a před 
decemviry. Jen Tacitus (Ann. 11 .. 22) klade vznik quaestury až do 
doby královské. SkoJo se zdá, že většina anna1istů quaestury v 90bě 
královské neznala. Ze Junius Gracchanus kladl quaesturu az do 
doby Romulovy, kárá výslovně Ulpianus (Dig. 1. 13. 1), ač sám 

1) Liv.25. 12. 10; 26.23.3; Macrob. Sat. 1. 17. 28 a j. 
2) Cass. D. 54. 2; V. Hadr. 3; TaC'. Ann. ], 15; Agric. 6; Plin. ep . 7 . ] 1. 

4.-a j. 
3) C. Theod. 6. 4. 13. 
4) i v Konstantinopoli, C. Theod. 6. 4; C. Just. 1. 39. 
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· pra ~í, ~e. ji zří.dil král T..,~llus (1.)). Patrně v těchto zprá vách sto-
tožnovam byh quaeston pOZde]SI s t. zv. quaestores parricidii 
· v processu Horatiově. 

· . Mommsen sóudí (IP, 529), že quaestura vznikla zároveň s kon
suláten;, pro~i vý?lovné,mu svědectví Tacitovu. Quaestura otlpovídá 
k~ns~l~tu, neJ~n puvodntm počtem míst (2 konsulové - 2 quaestoři), 
~ybrz I t.lm, ze suspense konsulátu za vlády decemvirů přivodila 
1 suspenSI quaestury (Cic. rep. 2.37.62; Dion. H. 10.56). Dle Momm
ser:ova :n!~ění trvá ~edy, 9uaestura jistě od začátku republiky. 
Avsa~ vetsm.a badatelv~ ~Inl, že qu~estura přec je už z doby krá
!ov.sk~, ~le 11 quaeston ze pouze bylI pomocníky královými v civilní 
lUrIsdlkcI.l) 

. R. 421 byli (dle 'staré tradice) rozmnoženi na čtyři z nichž 
dva dáni byli konsulům do pole.2) Po podrobení dolní ItaIie snad 
tedy r. 267 aneobo později (Ta~. -An~ .. ~ l. 22 a Liv. ep. 15), ~zrostl 
počet quaestoru na osm. ZdalI se JejIch počet zvětšoval úměrně 
počt~ . provincií, není známo, jen tolik víme, že SuBa r. 81 roz
m,nozl.1 qu~ .. est~ry na d va ce t. 3

) R. 45 Caesar quaestury zdvoj
nasobIl, takze JIch bylo čt Y ř i c et (Cass. D. 43. 47 a 51. Suet. Caes. 
41), ~le Augustus je omezil zas na d v a c e t, a to zůstalo za císařství 
praVIdlem. 4) 

y Qy~aestura byla p.~vní 'o~evřena plebejům, už prý při rozmnožení 
na CtY;l r. 4~.1 py!a .JIm..,. vse~hn~y ,místa přístupna . (Li v. 4. 43. 4). 
Poprve. ~e ~npOmInajl (tn) plebeJstt quaestoři r. 409 (Liv. 4. 54. 3). 
O qualIflkacl pro volbu quaestorem vůbec bylo mluveno už výše. 

V o, I b a: S počátku byli quaestoři snad jmenováni od konsulů . 
To p,ravl Tacltus. 5) U ně,ho také na stejném místě je připomenuto, že 
p~Vn1 volby guoaestorske byly r. 447, tedy po reorganisaci obce po 
padu q~?emvl.ru. 9d té doby konaly se volby quaestorské stále 
v komltllch tnbutnIch (Cic. fam. 7. 30). 
. QJaestura byla úřad ročnÍ. Dokud konsul sám své quaestory 
Jmenovat, ~ajisté i o~i 3 ní~ zároveň . úřad nastupovali i z něho 
ods~u~ov",ai1. Po vol~~ vsak teto nutnostI nebylo} a vyvinul se časem 
obyce,J, ze, q~aes,ton v.nastupova'Ii 5. prosince. Tak celkem tomu 
byl? 1 za clsarstVl. . Prtrozeně ovšem quaestura mimořímská musila 
býtI zastávána až do příchodu nástupcova pro rog a c í. Bylo pra-

l) Dva byli s~ad až od doby republikánské (Herzog I 78). Název sám 
(quaestor = quaesltor) by tomu svědčil. . 

. • 2) Roku zřízení sice Livius výslovně neuvádí ale z 4 43 3 vysvítá že 
mini r . 421. ' .. . , 

3) Tac .. Ann. ll. 22; také částečně zachována nápisně lex Cornelia de 
XX q uaestonbus: CIL J2 p . 108. . , 

: ) Lze SOUdit! z Vel~. 2, 89; o jiných důvodech- o srv. Mommsen IP, 528, p. 2. 
) Ann .. 11. 22; III nlUS Gracchanus Ulp. Dig. I. 13. 1. však tvrdí že už za 

ROl,?ula ?yll v~ l en~ lidem, podobně Plut. Popl. 12., kdežto Liviu~ o vzniku 
vOIDy mlci. Spravna je zpráva Tacitova. 

223 



vid lem že quaestor přidělený konsulovi zůstával tak dlouho v Úřadě, 
pokud' konsul. Tak na . př. konsulu L. Aureliovi r. 126 senát p!"o
dloužil velitelstvi v Slrdinii, a jeho quaestor C. Gracchus tam 
s ním byl celá tři léta (Plut. C. 9r. ~). D~qhý (a dalšD rok za~táván 
jako proquaestura. - Odznaku ~red11l~h qua~?ton nemě,ll. )el! 
byli-li pro praetore, což za republIky. ~yvalo . zndka? za CIsarstvl 
však pravidlem, měli fa s c es. - O JeJlcb scnbae, vlatores, appa
ritores bylo už vyloženo výš, 

Přidělování quaestoru provinciím prováděl ročně senát (Dig. 
1. 13. 1. 2). Slosování dálo se na základě SC (Cic. in Verr. 1. 13 . 
34; Phil. 2, 20. 50), které se stalo před nastoupením Úřadu. Je možno , 
že před Sullou počet quaestpru nestačil a byl? třeba ~egulace; po 
Sullovi však bylo 20 quaestorů a - pokud vlme -, .len 17 k0t?
petencí. Za císařství bylo 20 quaestorů a 20 kompetencI, 2 u ~erarJa , 
4 konsu]ští 12 provinčních . 2 císařští. Když tedy buď zakonem 
neb se p~ovincie quaesto;ské byly stanoveny, byly quaestorům 
přiděleny buď v'olbou těch vyšší~h magistrát~, ji~,žquaes~?ři byli 
přikázáni, nebo losem. Vo 1 ba Je ,:a ,republiky rt~kou vYj!m~ou! 
a magistrát musil býti k tomu zvlastl11m SC zmocn~n. Za clsar~tvl 
mohli -arci voliti nejen císařové (výslovnÝGh dokladu pro to vsak 
neni)) nýbrž i konsulové (ovšem designo~aní" Plin. ep .. 4. 15. 6\. Také 
když v letech 44-?6 "stáli quaes!or?ve v cel~ aerana, nebylI usta
novováni losem, nybrl- volbou clsarskou.l) JInak quaestury pro
vinční aaeraria v den 'nastoupení byly losovány.2) Dohoda nebyla 
připouštěna, stejně jako u praetor~, ale manželství a děti dávaly 
práTlo vlastní volby (Suet. Tib. 35). 

Méně jako úřední. povinnost, nýbrž spíše jako jakýsi poplatek 
za vstup do senátu (snad teprv od císařství) ukládáno quae~torům 
dláždění ulic. Není však známo, do jaké m;ry. Za Claudla pak 
r. 47 mU5i1i místo toho pořádati gladiatorské hry (Suet. Claud. 24). 
Tato "munera" jsou zaznamenána ještě v kalendář í ch pá!ého století 
(CIL 12 p. 333 nn). Též připomínají se hry pořádané vš~ml qua~story 
z vlastních prostředků; císař Severus Alexander obm~z11 tu P?vmnost 
jen na quaes~ory císařem jmenov~né, kdežto ostatm ~osta1t na hry 
peníze od statLI (quaestores aerant, SHA., v. Alexandn 43), 

Jednotlivé kompetence q uaestorské byly: 
A) Q u a es t o r e s u rb a n i3) }váni tak patrně proto, že z~ 

svého úřadování nesměli odejiti z Ríma; není však pro toto tvrzení 
dokladů. Tito quaestoři původně byli jen pomocníky konsulů; jako 
i později quaestoři provinční . by!i 'pomocníky v místodržitelů, · ~ :aK 
jako konsulové byli oba opravnem samostatne, od sebe nezavlsle 

1) CIL XIV. 58; Moml11sen IP 559. . . 
2) Cic. div. in Caec. 14. 46; p. Mur. 8. 18. ad Q. fr. 1. 1. 3; II a j. 
3) Dessau 1064 a j. ó r Cl[d w; ó r'~s nÓAéWS. Dion. H. ll. 46. 
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p~ovésti každý · úřední výkon; odpor kollegy ovšemvýkónrtlářif 
(~lut. C;at. min. 18). Teprve č.asem vyvinuly se kompetence od"" · 
ruzněne. ., 
- . Quaestoři měli kriminální iurisdikci, od níž asi quaestura 
vyšla. Ještě v zákonech 12 desk . vystupují jako quaestores parricidii 
~9Ig. 1: 2. 2. 2~; Paul. D., 24?); k~yž pozd~ji význam této jejich 

. smnos~l, ustoupIl do pOZ~d.l, .~ustalo Jen .p.ouhe označení "quaestor" .. 
Ze. s~aľl q~~estore~ ~arrtcldl1, a pozdějSl. q uaestores finanční jsou 
ste]nJ, tvrdl I staršI spIsovatele (Varro L.l. 5. 81; Zon. 7. 13). V anna
listické tradici vystupují poprvé v kriminálním processu Sp: Cassia 
M 'Vol?c.ia, M. ~al1!ilIa.l) Q.uaest~r soud~l. v kriminálních' processecb 
vpr.v.nI IOstancl , ac .neměl Impert~ , a pn p~ovokaci práva svolati 
~omJtla. ,Koona l t? Jako, :nandatar o konsuluv. Tomu nasvědčuje 
1 prvotn! zpusob ]menovam quaestoru konsuly, poněvadž konsu-love 
nechtěli ph .provokaci vydati svou auktoritu v nebezpečí. ' 

, Staré zprávy tvrdí, že quaestoři rozhodovali v kriminálníCh 
yěcech vů~ec (Paul · ~ .. 2~7; ~i~. l.v 2, 2. 23). Označováni jsou arci ( 
]a~{5: SO~~~I o .p ar r 1 c I dl ll, pste vsak se tu uvádí ,jen zločin nej
tězSI v JejIch titulu metonymlcky~ Poněvadž vedle quaestorů v po-' , 
dob.né č!nnos,ti soudc~ ~ři .kri:niná,l~ích yřích podléhajících provo ... \ 
kacI bylI take ~;uo Vlfl~ ČI~nt zvl~?těvpn pe.rduelli.o (velezráda), 
lze z toho dvoJlho oznaceOl souditI, ze zloČIny proti státu soudili 
duoviri, kdežto ' quae~toři zločiny ~prost~ a proti občanům . Proto je 
Varro ~'.1. 5. 8 ~ S~~VI v~?l~ tres~l,rt capltales. Zdali mohli quaestoři 
v .prvOl InstancI pnsoudltl 1 menSl trest než na hrdle, nevíme' ale 
sotva tomu tak bylo~ neboť by tím byli měli quaestoři iurisdikci 
bez provokac~. T~prv až k9.Yž byly všecky .multy vtaženy do pro
vokace) mohl! aSI quaeston odsuzovati i k nrm; dokladů však 
o. tom nemáme. - J.íných ~restů, než na hrdle neb jmění, římské 
právo pro obor doml nezna. . 
, Jak dlouho trvala ta kriminální jurisdikce quaestorů nevíme 

, ~vša~ ne~Í na ní ?i~ divn~ho, poněvadž neměli processů p~litických: 
Ze· JSou JmenOVa?l ' v z~k?ně 12 desek, a že se o nich zmiňuje 
V!lno (L.l. 6. ~ l)~ Jen~ uvadl schem.a quaestorského processll z 2.sto1. 
pf. Kr., SV~dČl, ze taK ?rz,y nezamkla. Také do té doby neznáme 

,pr~ takove~. pr?cessy JIneho fo:a, P?ně,vadž tribunům - jak , se 
~da - I:~t~lly ]ev~v'process~ protI polthckym provinilcům, a aedilům 
je? v urclt~c.h pncmách, zakonem stanovených a pokutou tresta
nych; tre~vlfl. capitales pak měli jen pře takové, kde trestalo se 
m~ltou! ~l~oh. na hrdl:. Celkem tedy zdá se nepochybno) že kri
m,lnálnt lU!ISdlkce patnla q uaestorům až do zřízení stálých soud~ 
nJch dvoru. , . 

2. Ode dávna. patřila· quaestorům zpráva a e r a r i a, Konsul 
sice mohl s peněZI volně nakládati, ale vzíti je z aeraria mohl jen 

1) Liv. 2. 41..11; 3. 24. 3, 25. 3; Dion. H. 8. 77; Cic. rep. 2. 35. 60; Plin. 
111. h. 34. 4, 15 a J. . 
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v přítomnosti quaestorove, jenž mu je vydal a přirozeně také 
účtoval. Aerarium bylo v templum Saturni, a quaestorové měH 
k němu klíče. Jim patřHo míti nad ním veškerý dohled, opatřova-ti: 
peníze i signa, která při odchodu- vojska se mu před branami vy
dávala a po návrJtu přijímala (Uv. 3.69 8; 7. 23. 3), stejně i listiny 
státní, pokud byly v aerariu. (Tac. Ann. 13. 28). K tomu patří 
účetní knihy a doklady, později zvláš·tě účty místodržitelů a pro- . 
vincií (Cic. Verr. 3. 79. 183; in Pis. 25. 61 ; GelI. 4. 18.9 a j.). Také 
se v aerariu · opatrovaly smlouvy za obec učiněné, pokud byly pro 
obec spojeny s nějakým příjmem neb vydáním, dále seznam osobl 
které dostávaly , mzdu neb dietyl) a jiné listiny. SC chována byla 
dlouho v chrámu Cereřině pod dozorem aedilů plebejských, později 
však (snad od doby zřízení kurulské aedility) uložena byla v, ae
rariu pak společným dozorem aedilů a quaestorů, až r. II př. Kr. 
dán byl , tento dozor quaestorům samým (Cass. D. 54. '36). Co se 
týče zákonů, tu byly jednotlivě už i dřív přechovávány v aerariu, 
ale obecně bylo to nařízeno až r. 62 (schol. Bob. pro Sest., ed Stangl 
p. 140; Cic. leg .. 3. 4. ll; Suet. Caes. 2R). · Podobně zápisy o přlsa
hách magistrátú a sťnátu (Val. Max. 2. 8. 1), album iudicum (Cic .. 
Phi\. 5. 5. 15) a j. Soukromých listin tam nebylo, teprv císař Marcus
nařídil, aby zápis o každém římském dítěti 30 dní po narozeni 
uložen byl buď do římského aeraria, neb v provinciích do tabu
laTH (SHA V. Marci 9, V. Gard. 4. a j.). Vedle toho uschovávána 
byla se taky zapsáním do zvláštní knihy (Cic. in Verr. 1. 14. 37; 
Eph. Ep. 2. 273). 

Snad se tak dálo. i se zákony a lisnnami. Quaestorskou po
vinností bylo stanoviti, je-li doklad správný; zvlášť svědomití úřed
níci žádá valí si pro to od referujicího konsula i přísežné potvrzení.2) 
P'ři odevzdávání aeraria byla zajisté nějaká kontrola 'dle soupisu.; 
zpráv však není. V aerariu byly také uloženy jeho požadavky 
a věcí, jež se měly v jeho prospěch prodati. Ač vlastní vybíráni 
daně patřilo tribuni'lm aerarii, přec soupis nedoplatků byl uložen, ~ 
v aerariu pod ochranou quaestorů, a jim také patřilo. vymáhati je 
(Liv. 33, 42. 4). I seznam osob daní povinných odevzdávali ~d-
'stupuj ící censoři quaestorům (Uv~ 29.37.6.). Stejně i státní náj.emci 
byli nuceni nájemné o.dváděti v Rímě, jen výjimkou dálo se ]tnak. 
Příjmy v provinciích, státem nepronajaté, placeny byly místodržitelúm, . 
a ti předkládali o nich účty aerariu. 

Když bvl kdo odsouzen při soudě k náhradě peněžní (na př. 
při peculatu~ repetundách), stal se dlužníkem aeraria a podl.éhaL 
quaestorské exekuci. a) Výjimku však tvotily pokuty peněžní pn 
soudech aedilských, které dostával aedil. Válečná náhrada vyplácela 

, ?) Zákon Sullův o quaestorech; front. de aq. 100. . 
2) Plut. Cato . min. 17; že se do aeraria dostávaly j podvrhy, o tom 

Cic. fam. 12. 11; Ph il. 5. 4. 12. 
3) Liv. 38, 60. 8. 
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se quaest~rům (Liv. ~2. 2. 2; 42. 6. ] 1). Jen o vlastní ko.řisti roz
h?~?val. v~dc~.; dal-II však její část státu - a to se stá valo často _ 
preJ11~aIt JI ~f1rozeně ~uaest~ři (Cic. fam. 2. 17. 4; Att. 7. 1. 6). 
.. , k Z,; ,mělI quaest~n protI váhavým dlužníkům obce i právo 
exe ucnl, o t?m nem pochyby, avšak nevíme, jak se toto rá'vo 
~e v s~u(~.čno:tt pro.vád.ělo. Quaestor asi mohl prodat dlužn~{ovo 
]mem IV:. vl~. 8; CIC. Verr. 1. 20. 52 a j.). 
. Prodej ~ect na účet aerqria konal netoliko. quaestor nýbrž 
~ .c,en,sor. Jaky .v tom b~l. rozdíl, není jasno, poněvadž i při mimo
ra,?nych a velkyc~. prodellc~ se připo.mínají quaestoři (Li\'. 28.46.4). 
YZ?Y,C1ky , pro~~delt 9u.a:sto!i ty prodeje, které náležeJy běžné správě 
Jn:e~tI: ) Tak~ pněm, Jez pri padá o.bci dle závěti neb,' pro neučiněni 
zave I, prodava quaestor (Liv. 4.15.8; 3.58. 10.). ,: . 

. O tom: jak se. a~ra.~iu platno a z něho vypláce10, mnoho 
znamo" nem. Jen to.lIk Je JIS!?, ~e platy neplynuly vždy přímo, 0.

n~v~~z ,,?Y,l:r I pokla9ny .zvlastm, aerariu podřízené (na př. po.kladny 
~1,S ol' rZlc~ch). Napr. tflbutu~ v~bír~~i tribuni aerarii a hned . vy
pace I .voJ~ku . .Rozhodně vsak Je uctovali quaestoii a oni také 
vyro.vn~va~l s tnbuny případn~ přebytky a nedoplatky. Také asi 
ml~ceI:! yl?kuota obča~um opat:ovaJi quaestoři skrze tribuny aerarii. 
. a,} lI!e nt um, ~luhum~ otr.okum ,sly jistě přímo z aeraria, podobně 
1 p~Ispevky, .. ~teft: dosta~a!l v Řllně dlící hosté obce (Plut. Q R. 
43), .. quaestorI vubec VUČt hostLlm zastupovali obec starali se 
? ]e)'ch by to a stra~~v~ní, ~ případě (Imrtí o. jejich ... pohreb,2) vzne
senym hos~ul!1 posllant byli 1 naproti, aby je do. Ríma doprovo.dili 
a ukazovalI JIm památnosti města.3) 

. . ~o se .dle s.mluv o dodávkách, stavbách a pod. mělo od obce 
pla!ltl podmkateh, vťplácel rovněž quaestor na ' poukázku magistráta 
Je~~ s~llouvu. uzavrel, tedy konsilIa (tu vyplácen vždy a bez~ • 
~YJlm:cně ce7 obno~), neb censora (pokuq nepřekročil úvěru po
: .oleneho senatem: Ltv. 44. 36. 7). Proto často k lokaci byl přibírán 
1 quaestor (Tertull. ad nat. 1. 10; apol. 13). 

b I 
O ma.nipulaci v pokladní není známo nic. O některých dnech 

Y o aeranum zavreno. 

~iné fi~an~ní věci <:,patřoval quaestor jen mimořádně. Pronájmy 
p,r~,~aděl sam Jen v ve vecech podřízených, zvláště tam, kue se to 
ty a o , po.~t a potreb hostů (Dion. H. b. 96; Val. Max. 5. 1. 1) a 0-

stave~.t nah~~bku na účet aeraria (Cic. Phi!. 9. 7. 16). ' Někdy t~ké 
by~o pIn nanzeno, aby přijímali stavby od jiných magistrátů pro
najat~ (~ront. d~ aq. 96). ,Quaestoři byli také dotazováni na stav 

T
aerana, Jednalo-II se v senatě o otázky peněžní (ad Heren 1 12 21 . 

ac. Ann. 1. 75). " . , 

1) Kořist aerariu odevzdaná, otroci: Plaut. Capt. v. 110. 
:) P~ut. l..L;, Liv. 42. f. 7; Val. Max. 5. 1. 1 a j. 
) Ltv. 45. 13. 12. . 
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Byl-li 'dlužník quaes,torem ne.?prá'vněn~ přidržo~á~ k p~ace,ní; 
neměl asi jiného , obranneho prostredku, nez dovolatl se maglstrata 
stejného neb vyššího; stejně i věřitel státu, vzpírali. li se mu qu~estoři 
platit, musil se obrátiti na t;1agistráta )inéh? ne? na v~ená~ (Plin. 
ep. 4. 12). Právní rozho~nuh o pl~tebI11 povmnostl

o 
patfllo-.~redsta

veným aeraria, tedy bud quaestorum neb praetorum aerarll (Cass. 
D. 60. 4). Teprv za Nerona', snad při zřízení t. zv. praefecti. aerarii, 
dávány pře m~zi aerariem a soukromníky před porotu; , není , však 
známo, zda se toto zařízení udrželo (Suet. Nero 17). 
, . Poněvadžquaestoři byli mladí a nezkušení, oďňal 'jim Augustus 

při znovuzřízéní obce správu a.~raria a .ur.~ilr abYv~enát ro~ně vO,lil 
z praetorů dva praefectos aerarll Saturm, _JImž sverena sprava stat-
nich financi. I ) ., ' 

R. 23 to vzato bylo mezi kompetence praetorské. Císař Ti
berius r. 16 po Kr. dal představeným aeraria jako správcům archivu 
k ruce tři curatores tabularum publicarum neb tabulariorum publi· 
corum kteří měli obnovovati poškozené listiny veřejné a doplňovati 
scház~jící (Cass, 0.57.16; Dcss3u 972; CIL VI. 916). , Císař Claudius 
r. 42 zřidil jiné tresviri k vymáháni hojných nedoplatků (Cass. D. 
60. 10 J. On též r. 44 vrátil správu aeraria quaestorům, ale už ne 
losovaný'm, nýbrž určeným od císaře a to na tři leta; ti sluli 
quaesťores aerarii Saturni. 2) R. 56 znova císař Nero, svěřil 
státní finance dvěma praetorům, zvaným p r a e f e cti a e r a ri i 
S a tur n i, jež zas zpravidla jmenoval císař na tři roky (Tac. Ann. 
13.28. n). Při tom zLlstalo, s krátkou jen změnou po pádu Nero
nově (Tac. hisL 4.9), Ale quaestores urbani proto nezmizeli; na 
nápisech jsou připomínáni často až do 3. stoletP) Jaký obor pů
sobnosti za císařství ' měli, nevíme, snad to byla jakási sinekura, 
jako některá místa praetorská. Poněvadž však je zachován doklad 
(Cass. D. 54. 36), že r. t 1 př. Kr. svěřeno uschování se jen quaestorůlT', 
je ,možno souditi, že byli quaestoři správci té části archivu. 

Quaestoři tedy byli původně konsulovými pomocníky v oboru 
do mi; v poli totiž - jak se zdá - k~nsul s počátku těchto 
pomocníků neměl, poněvadž musili dlíti v Rímě pro správu aeraria 
ci kriminální iurisdikci. Diktátor také neměl quaestora. Jako zvláštnost 
zasluhuje připomenutí, že při quaestio de vi, když žaloba byla 
podána u praetora městského, losoval porotce qu a es t o r. u rb a n u s 
(Cass. D. 39. 7). ' 

, , 

B) Quaestoři vojevůdců. 

Quaestoři , vojevůdců jsou ' pozdějšího původu, ji stě z r. 421" 
kdy zřízena druhá dvojice quaestorů.Zvláštníhojména neměli.' 
Byli jednotlivě přiděleni vůdcům jako pomocníci, proto mlu'{í Cicero 

1) Tac, Ann. 13. L9; . Cass. D. 53. 2; Suet. Aug. 26, V. str. 215. 
2) Tac. Ann. 13, 29; Cass. D. 60. 24; Suet. Cl. ' 24 a j. 
.3) Dessau 1097, 1098, 1207 a j. 
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V.err. 1. 13.34; o quaestoorově provincia consularis. 1) S počátku byli 
tedy pomoc~lky konsulu, pak provinčních praetorů, prokonsulů 

'a ~pr~praetor.u. Prae~orům v. městě úřadujícím však ' quaestoři při-
. delem nebyl1. VelmI často 1 u těchto vojevůdcovských quaestorů 
nastupovala prorogace. Když quaestor odešel či zemřel a vůbec 
k9Y.ž se jeho. úřad uprázdnil , byl místodržící povinen quaestorské 
veCl odevzdatI vhodné osohě, obyčejně některému z legátLI; ktérý 
pak fungoval pro q u a e s to r e (Cit. Verr. act. 1. 4.11). Nemusil 
~o však být legát (Cic. Verr. 1. 12. 41). - Každý mistodržící měl 
]ed?~ho q~ae~tora, jen sicilský dva, pro západní a východní po
lOVICI provlllcle (Cic. Verr. 2. 4. II ),' ježto Sicilie byla podrobena na 
dvak!át. ~ezi místodr~ícím a quaestorem býval , úzký a přátelsli:ý 
pomer (CIC. p. Plane. 11. 28; fam. 13.,26. I a j.). Když quaestor chtěl 
v~dl~ jiných žalovat místodržitele, býval při divinaci odmrštěn (Cic: 
diV. 10 Caec. 19. 62 n). . , 

Působnost vojevůdcovských quaestorů byla: 
1. Fin a n ční, patrně dle quaestorů aera'ria. Vůdee mohl peníz'e 

~ydáva! .. a přijím:lt jen s vědomím quaesÍorovým, jenž také zpni
yldla pnJímal obnosy místodržitelltm z aeraria zasílané a vyplácel 
je.

2
) I poplatky z provincie vybíral quaestor (Cic. Verr. 1. 38. 95): 

On také na rozkaz místodržícího obstarával ražení peněz á často 
se" i ~ám :1a nich j:nenoval (Mommsen, Rom. Mlinzwesen· 37 -i ll). 
Mel 1 spravu skladu (Polyb. 6. 31), vedl účty (Plut. Ti. 'Or. 5 a '6) 
a skládal je aerariu, časem z~ součinnosti a spoluzodpovědnosti 
místodržícího. Jen při kořisti válečné bývalo - aspoň dříve , -'
z~y~em, že ji spravovali a prodávali důstojníci, zvláště praefecti 
fabrum (Cic. fam. 2. 17. 5); ale i tu býval činný quaestor. 3) . ' 

2. Voj e n s k á. Quaestor byl u vojevůdce, ,, 'particeps omnium' 
rerum consiliorumque (Cic. Verr. 1. 15. 40) a proto měli podíl na 
imperiu. y táboře měl určité místo (quaestorium), blízko praetoria, 
stanu VO]eVLldcova (Polyb. 6. 31 a j.). Dostával tři stráže kdežto 
legát jen dvě (Polyb. 6. 35). Teprve za dsařství, když místbdrtícím 
by li dáváni stá li senátorští legáti, stáli , tito nad quaestory. Opustil-li 
vojevůdce provincii bud' před časem neb na čas, zpravidla své 
imperium mandoval quaestorovi; jenž pak působil pro praetore (CiC. 
fam, 2. 15.4; Att. 6.4 a j.) Stejně zastával quaestor vůdce, zemřel-li, 
neb stal-!i se neschopen vésti úřad. ,. . , 

3. ,S o u dní. Kriminální iurisdikce provinční quaestoři neměli; 
v civilním soudnictví konali iurisdikci aedilskou (tak jako místo
držící praetorskou), a mohli i vydávati edikty (OaL 1.6). V zastou
peni místodržícího konali ovšem i jurisdikci jeho. Změnami vrchního 
velení na konci republiky a za doby císařské změnilo se i po-

l) Ascon. in Cornel. p. ed Stangl p. 47. uvádí taky: quaestorCn . Pompei. 
~) Cic. Verr. 1. 13. 35; 1. 14.36; 3.76.177; p . Flac', 19. 44; fam. 2.17. 4, 
'3) Liv. 5, 19.8; 35.1. 12; Polyb. 10.19; Gel!. 13.25.9 . 
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st(;lvení quaestorů . Li~ili se pak: a) pro v i n ční, b) k o n s u I š t í, 
c) c í s a ř š t í quaestorové. Všichni vesměs ztratili vojenskou . kom-
petenci. . 

a) P f O V i n ční quaestorové byli jen v provinciích senátních 
přiděleni místodržícím. Zřízení Oioklecianovsko-Konstantinovské, které 
učinilo celkem konec senátním provinciím, odstranilo tedy i tuto 
quaesturu; jen \..l zbylého prokonsula Achaje připomíná se ještě 
quaestor (Not. Dign. Or. p. 54). . 

b) Pro vojenské veLení dostávali k o n s u lov é asi vždy 
quaestory; dokud byli v Rímě, užívali jich snad jako pomocníku 
s'{ých úředních úkonů. Když praetorové už nechodili do provincií, 
neměli quaestorů; konsulové však ano, a byli jimi ' jako pro
quaestory doprovázeni do provincie (Cic. p. Sest. D. ] 2). Tak vznikla 
konsulská quaestura, kterou vlastně známe jen z doby Ciceronovy · 
a -hlavně až z císařské. 1) Od r. 39 př. Kr. měl kaža-ý konsul dva 
quaestory, které si sám volil (Cass. O. 48. 43). Jejich tlkolu neznáme; 
víme jen, že pomáhali konsulovi při sezení senátu, na pl'. ozna-
movali se těm, jichž se týkala. 2) Kdy zanikli, nevíme. . 

.. c) Q u a e s t o r e spr i n c i p i s neb A u g u s t i. Císař mě l 
quaestory asi mocí svého : prokonsulského imperia. Jejich úkolem 
bylo na př. čísíi písemné návrhy císařovy v senátě.3) Nepřítomného 
quaestora zastupoval při tomto úkon u praetor. 4) Zajisté však konal j 
i jiné věci. Kolik Jich bylo, nepraví se, ale rozhodng víc než jeden 
(Plin. ep. 7. 16; Cass. O' 78. 16 a j.), snad dva. Ze je měl císař 
jako prokonsul, tomu nasvědčuje to, že je měl za života Vespa
si~mova i Titus, jenž měl také moc prokonsulskou (CIL VI 1348). 
Jak dlouho byli, nevíme. Za Konstantina už jich nebylo; také n·ení 
jisto, vYšel-ii · z nich jeho quaestor sacri Palatii. 

C) Itatšti quaestoři. 
Po podrobení ltalie r. 267 zřízeny 4 nové quaestury (Tar. 

Atm. 11. 22; Uv. ep. 15), které určeny byly pro lodi. Slovou prutu 
tito quaestoři classicP)' Jejich kompetence je velmi nedokonale 
známa. Jistě i oni bvli pomocníky konsulů. Byii v O s t i i (Cic. p. 
Sest. 17. 39; p. N\.ur. 8. 18; Vell. 2. 94. 3 ; Suet. Claud. 24), v Cal es 

. v Campanii (Tac. Ann. 4. 27), v G a II i i z ap á d s k é, neznámo kde 
(Plut. SerL 4; Suet. Claud. 24). Sídlo čtv ľ t é h o také není známo. 
Jejich kompetence byla snad taková, jako quaestorll provinčních, 
jenže samostatnější. Vojenské imperium měli a vykonávali je (Tac. 
Ann. 4. 27), ač v jejich obvodu pravidelně nebývalo vojska. lurisdikce 

. I) Tac. Ann. 16. 34; Plin. ep. 8. 23.5 a j . 
~ ) Tak na př. Thraseovi: Tac. An n. 16 . .:'4. 
3) Cas.s. 1).54,25; 60.2; Dig. 1. 13. 1. 2 a 4; Suet. Aug. 65; Tac. Ann. 16.27 . 

. "') Cass. D.78. 16. Nero užíval k tom u konsu l ů (Suet. Nero 15). Vespasian 
svých synťt (Suet. Tít. 6 a j.). Augustus pozděj i Germanika (Cass. D. 56. 26 ). 

5) Lyd . d . mag. 1 .. 27; 'XACWO'l'Xoi = vavaQxol. 
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asi ne·měli, ježto italské processy nepatřily konsulům a nemohly 
tedy jimi býH quaestorům mandovány, nybrž podléhaly praetorům. 
Jejich činnost omezovala se asi na vymáhání kontingentů vojska 
od spojenců, zvláště lodí ,(proto q. classici), mužstva (Plut. Sert. 4) . 
a' poplatků povinných do Ríma, pokud ovšem tato povinnost byla. 
Kampanská quaestura zanikla na počátku císařství, gallská a ostijská 
ztušeny r. 44 Claudiem, když quaestorům vrátila se správa aeraria 
(S uet. CL 24 ; Cass. D. 60. 24). , . 

D) Na konci republiky jeden quaestor měl t. zv. pro v i n cLa 
a q U a r i a; to byl asi dozor nad městskými vodovody (Cic. in 
Vat. 5. 12). Není známo, jaký tu byl poměr těchto quaestorů k do
zoru censorú a aedilů nad touž věcí. Za císařství tato quaestura 
0dpadla. . . . 

S P o leč t1 ě quaestorové nikdy nefungovali, leda snad u her. 
Poněvadž quaestura byla ve spojení s hrami, přešla jistě i do 
zřízení Dio klecian ovsko-Konstanti novského. 

§ "S5. Aedilita. 
Původ aedHity římské jako úřadu jest hledati v nejstarších 

dobách republikánských . Zachovaná tradice klade její vznik do 
roku 494' a vidí v původních dvou aedilec h pomocníky tribunů. I) 
Livius se o zřízení aedility toho roku nezmiňuje, ale předpokládá 
její existenci r. 47 1 (2. 56. 3), a přímo ji připomíná r. 463 (3. 6. 9) . 

. J f!1éno aedilů zcela nepochybně souvisí se slo~em aedes, jsoůc 
adjektIvem od něho odvozeným; pouze ta otázka se naskytá; jak 
~ tomuto jménu aedilové římští přišli . Už od p'očátku totiž) pokud 
he sledovati, mají ráz profan9ích úředníků. PlIvod jména ·aedil
ského byl nejasný už starým Rímanům . Dočítáme se u nich celkem 

' dvojih~ .výkiadLf; ~rvní, vys~ovený Varronem (L. 1. 5.81), vykládá, 
že aedJlls znamena toto, qm aedes sacras et privatas procuraret. 
Tento výklad je ovšem velmi všeobecný a vlastně ani z něho ne
vysvítá, měl-Ii Varro na mysli skutečně Í1 řad aedilský. Opravdový 
vztah k němu je už ve výkladu dochovaném v Pomp. Oig. 1.2.2.21: 
ut essent qui aedibus praeessent, in quibus omnia scita sua plebs 
deferebat.2

) - Druhá skupina výkladů pak odvozovala jméno aediltt 
naivní etymologií od toho, quod facilis ad cum aditus esset. 3) 

Je zřejmo, že nutno vycházeti od spojení s aedes, avšak nutno 
uvážiti, v jakém smyslu toto slovo bude pojímáno, zda ve významu 

. s t a vb y v ů b e c, čí speciálně ch rám u. Prvé možnosti dal před-
nost Mommsen (IP 477), jenž přiřkl původním aedilům dozor nad 

1) Dion. H. 6. 90; Zonar. 7, 15; Fe-258,' 422; Dig. 1. 2.2.21. . 
2) srv. Dion. H. 6. 9;); Lyd. de mag. 1. 35; Theof. ad Inst. 1. 2. 7. 
3) Paul. D. 12. 
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prováděním staveb a překládal aediles slovem Geb~i'udeherren . 
Opíral se ' při tom o analogii s ustanovenímilegis coloniae Urso-
'n'ensis kap:98, dané Caesarem. '., 

, ' " Proti tomu namítl dobře Ruggiero (DE I 211), že naprostO chybějí 
předpoklady nějaké analogie mezI půvoqní instituCÍ římskou a Caesa
rovým ustanovením pro municipium. - Mimo. to nutno zdůrazniti, 
že pitvodní aedHové byli úřadem plebejským" a tedy jejich půsoq
nost zůstala tímto kruhem omezena, ,dokud se z nich nestal také 

., magistratus populi. Není myslitelno, že by čistě ' plebejským úřed
'ni,kÓm byly bývaly přiřčeny s počátku' fůnkce jiné, ~než takové, 
které se týkaly sociálně politického , rázu tohoto úřadu. 
, ' Je lépe vrátiti se k mínění staršímu a obecnému, ,že aedi!oyé 

plebejští vyvinuli se z pít vodně jen sakrálních aedilít chrámu Cereriha, 
v němž byl uchováván plebejský archiv, od jistého , času dokonce 
i se. l ) Do pOkladny tohoto chrámu plynuly ' výtěžky pokut a kon
fiskací uložený'ch plebejskými úředníky.2) I později byl značně t~st1Ý 
styk plebejských aedilít s chrámemCereřiným. ' 

Řecky zvali se aedilové dyoQa~'ófwl, jak svědčí uvedená místa 
řeckých spisovatelL1. V pozdější době totiž, když funkce aedilské 
se ustálily, zaujímala mezí nimi nejnápadnější místo ta, která po

,dobala se nejvice ' athenské agoranomii. Pro dobu původní však se 
tento n~zevnehodí. ' 

Aedilové byli tedy s počátku ú~adem čistě plebejským, a jejiéh 
působení spočívalo - jak prameny vyprávějí. - v pomoci, p~
skytované plebejským tribunům při výkonech na ochranu ple~e.J.
ských ' práv a v opatrování plebejského archivu a chrámov~~o 
majetku Cereřina. Mommsen (lI 3 471) viděl v poměru tribunát-aedll1ta 

. obdobu poměru konsulsko;'quaestorského, a v plebejské aedi1itě na-
podobení patricijské quaestury, avšak toto přirovnáni, ačkoliv p.rav~ě

, podobn'ě .vypadá, přec trpí zásadní vadou. Poměr aedility ~ tribunat~ 
,byl podstatně jiný, než quaestury ke konsulátu . To se ukazalo velmt 
'brzy: kdežto totiž počet dvou konsulů nebyl nikdy překročen, ale 
za: to zvyšován byl počet quaestur a zřizovány nové úřady k uleh-

, čeni konsulské ,agendy(hlavně osamostatňováním jednotlivých funkci), 
vidíme , Ll plebejských úřadů poměr obrácený: aedilové byli až do 
samého koňce republiky jen dva, avšak počet tribunů stoupl záhy 

. na deset. Proto plným právem , možno ze dvou složek původní 
aedHity (vztah k templum Cereris a vztah k tribunátu) zdůra~niti 
hlavně jejich poměr k aedes Cereris, v jeho plném významu Jako 
chrámu výhradně plebejského. 

, ' ,Aedilita ani zdaleka neznamenala pro plebeje to, co tribunát; 
, proto u srovnání s ním jeviiase' jako úřad podřízený, takže Zonaras 

1) Liv. 3.55.13; Dion. H. 6. 90; Zon. 7.15. srv. Lange J3 856 a Rosenberg, 
Staat. d. alt. H. str. 1311. 

2) Dion. Hal: 6. 89; 10,42; Liv. 2. 41. 10; 3: 55.7 a j. 
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, mo~l ' ~e O }editech vysloviti jako , o vnr;QÉ7;cll tribunů, ovšem s po
dot~e~lm, ze to, bylo' nQó~ yť)áft,ua'ra. Je totiž samozřejmo, že aedilové 
~aJ:cI ve spra~e pleb~jský archiv a pokladnu, dostali se právě 
temlto funkcemI do urČItého vztahu k tribunům, kteří byli činiteli 
v prv,é řadě politickými, a zítstali jimi i tenkrát, když vedle dosa
vadm působnosti ' se stali i magistráty celé obce. Blíže o tom . bude 
vylož~no. v ?dstavci, o kompetencích aedilských: Rozdíl mezi tribuny 
a a:dlly jevI! se take v sa,krosanktitě. Je sice zachován výrok Catonův: 
aedtles plebls sacrosanctos es se (Fe 422), a také všeobe'cná úvaha 
nut~ .při~nati aedBům jistou ochranu pro jejich ' účast na úkoneéh 
pohttckych, ale na druhé straně je neméně jasno, že tato ochrana 
byla. ro~dílná od> tribunské, nebyla jí rovna ani kvantitativně ani 
kvalttatlVn .ě, a časem dokonce vůbec zmizela. ' Tato otázka zajímala 
zn,ačně ! právníky římsk~, jak zřejmě plyne z velmi zajímavého 
mlsta LtVlOva (3.55. 7n), jenž uvádí tam mínění "i.uris interpretum'( 
?vpodstatě sakrosanktity. Ze aedilové později, po reformě tohoto 
uradu, sakrosanktity neměli, Je jisto jak z výslovného tvrzení úv. m. 
(§ ~.), tak, i z. dokladů jiných (Val. Max. 6. 1. 7; Plut. Marc. 2). Aedi
.love yodlehalt p~k magistrátům vyšším; a to i patricijským. Při ta
sadnt ko~servat1vnosti řfmských forem státních je nemožno,-a'by 
b~la vy~1Zela . sankrosanktita aedilská, kdyby , byla bývala rovna 
trtbuns.k~: I tnbunov~ stali se magistráty celého národa, ale vý
sadn!, j~Jlch post~ve111 ~ nedotknutelnost nedoznaly vítbec újmy. 
Ne~byva tedy nez uznaÍ1, že ochrana ' plebejským ' aedilům posky
tc:vana v~y.la podstatně jiná, než u tribunů. V čem ten rozdíl byl I 
p~esně nCl ~elze, snad v tom, že urribunů ochrana spočívala na 
vysadě ~akralně zaruč~né, kdežto u aedilů jen na ustanovení zákona. 
Ten ?v~e~ k~ž~ém~" kdo bYv aedil'y ur~zil, také hrozil tresty po-

, do~n~mJ, ja~yml stl hana "urazka tnbunu,l) ale nebyl tak bezvýji-
'mecne provaděn. , , ', ' 

,,~~k .367, v9be~ tak .v.ýznatllný pro římskou administrativu, je 
důl:~lty I ve vyvoJl aedJllty. Toho . roku totiž zřízeny nové dvě 
aed~l~ty, a ,to. patricijské. Od té doby pro rozlišení zvány staré 
aedlhty plebejskými, kdežto novým dán název kurulské. 2) , 

" D~vody toho jsou na snadě: vZrůst římského panství a jeho 
správ.t11 agendy nezbytně vyžadovaly si nějakého orgánu, jenž bv 
ul~hč!l konsulům v běžných a drobnějších věcech správních, a vykó
naval dozor {r oboru policejním, tržním, zásobovacím, dopravním atd. 
.' Tyto funkc'e svěřeny byly sboru aedilů, nově rozmnoženému, 

a sice tím způsobem, že: ' 

" . 1. pleb.ejským a~dilům zůstal~ vyhrazeny úkony, které vykoná-
vah dosud Jako' magls,tratus plebeJ. , ' 

1) srv. Liv. Li; , Kat10wa Ll i8. a 249· Mommsen lI 2 472 P 2· RuO'giero 
DE I. ?14. ' ,ď; ' : " , , " ::> 

~) Liv. 6, 42, 14; 7.1. 1; Dig. 1. 2.2.26; Lyd. de mag. 1. 38. 
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2. jedině kurulským aedilům byla . dána v určitém případě 
Civilní iurisdikce, a vyhrazena i některá jiná práva, o nichž bude 
pojednáno níže, kdežto 

. 3. ostatní, běžná kompetence správní (cura urbis, annonae), 
jakož i právo uložiti pc>kutu a předsedati tributním komitiím při 
odvolánf od ní, patřilo všem aedilům společně. Dosavadní badatelé 
uznávali obecně, že rozšíření a sespolečnění působnosti obou aediiit 
je současné se zřízením aedility kurulské. Proti tomu jsou však 
vážné důvody. Předně patrný rozdíl mezi oběma, jenž polrval vždy 
(str. 237), vedle toho kurulská důstojnost, velká i speciální práva 
nové aedility a její vyhrazení patriciům jasně ukazují, že nová 
aedilita nebyla my~lena jen tak, jak ji pozdně republikánský řád 
ukazuje, totiž jako doplněk aedility existující, jež současně byla 
reformována. Naopak je patrno, že tu měl vznjknouti úřad nový, 
který by spolu s praeturou zabezpečil patricillm nezkrácený vliv 
na správu, když jedno místo konsulské bylo postoupeno plebejům, 
a· když věcná potřeba si nového úřadu žádala. Tato tendence patriciú 
zřejmě vysvítá ze všech mist, zmiňujících se o vznikli n·ové aedility: 
Nelze si dobře představiti za těchto okolností, že by kUrulská 
ťi'edilita nlěla býti jen doplňkem parallelním plebejské, a že by 
oběma společně hned od počátku byla určena společná kompetence. 
Naopak nutno se domívati, že z důvodů politických i věcných 
zřízen pomocný administrativní úřad v aedilitě kurulské, a teprv, 
když si plebejové vymohli i k nt přístup, že nastalo těsné spojení 
s aedilitou plebejskou, jejíž okruh působnosti takto byl značně roz
množen. 

V oboru působnosti s p o leč n é byla mezi aedily pak úplná 
kollegialita. každý byl oprávněn vykonati všechny úkony sem 
spadající. Z dúvodů praktických však eura urbis rozdělena místně, 
každý z aedilů totiž dostal na starost jednll z městských čtvrtí . 
Od kdy tento zvyk byl, není dosti známo. Ze by byl trval až od 
réorganisace aedility r. 367, . jak myslí lvlommsen, není možr:c . 
Dosvědčeno je to až r. 45, v lex lulia municipalis (CIL P 2. 593, 
Č. 24 n), jímž se poroučí aedilům do pěti dnů po nastoupení úřadu 
si městské čtvrti rozděliti buď dohodou neb losem. 

Když na samém konci republiky Caesar provedl reorganjs~ci 
zásobování a rozdílení obilí, ukázalo sej že dosavadní čtyři aedi10vé 
nestačí zastati celé frumentace: proto zřídil . dvě nové aedility pl e
be j s k é, a e d i I e s Cer i ale S,l) jimž cura annonae byla vý-
hradně svěřena. . 

Reforma aedllity r. 367 a brzké spojení obou aedilit dodaly 
tomuto úřadu nové podstaty i tvářností. · Aediiita· stala se novým 
úřadem, jenž sice kolleg ialitou, annuitou, volebností zachoval zvyk 
jiných magistratur, avšak přece zůstal do jisté míry zvláštnÍ.ln 

1) Stalo se to 1". 44; Cass. D. 43. 51; Dig. 1. 2.2. 32. 
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'Ú tvarem. Toho bylo někólik důvodll , zejména různé okolnosti vzniku 
a politický rozdíl obou dvojic, z nichž jedna byla čistě plebejská, 
volena plebejskými l1romadami tributními, kdežto druhá byla úřad 
kurulský, volený ve společných hromad~ch tributních a vyhrazený 
zprvu Jen patriciům (Liv. 6. 42. 13; Dig. 1. 2. 2. 26; Lyd. de mag. 
1. 38).1) Plebejové ovšem brzy domohli se přístupu i na kurulskou 
aedilitu, a sice bylo ujednáno, že budou se na ní patriciové s ple
beji ročně střídati (Liv. 1. I; Polyb. 10.4). V posledním století re
publiky však tato zásada byla opuštěna, a vyskytují se od té doby 
patricius i plebej jako kurulští aediJové vedle sebe. 2) Vždycky ovšem, 
1 když oba. aedilové kurulští měli býti z plebejú, byli voleni v spo
'Ječných tributních komitiích za -předsednictví konsulova. ~ Dvoji 
způsoh volby aedilů, . jedněch jen lidem, druh}'ch celým národem, 
nedopbuštěl vzniku naprosté a dllsledné rovnosti všech čleoLt aedil
ského kollegia. Jevilo se to jednak v i n s i g n i í c h, poněvadž 
aedilům kurulským · patřila sella euru lis, toga praetexta, scribae, 
praecones, viatores, kdežto plebejským aedilům pouze uvedení 
apparitoři, jednak v přímém o z nač o v á n í zejména řeckými 
prameny, jež mluví o kurulské aedilitě jako o br up cwéarcÉ;r;a) 
i:V1; IP, o'r:cQa; psll;w'j), d/u['j)w'j), kdežto o plebejské jako o S)" cé1;'CÚJ1' , 
'DnooH:aTÉQa, 'Xa·-,;aoua'Ctr;a. 3) Také v těch výjimečných případech, 
kdIŽ kdo zastával aedil ity obě, plebejská předcházela jako nižší 
{Liv. 22.26. 3; .Cass. C. 53. 33). Rozdíl je tedy patrný a nebyl za
hlazen ani tím, když po spojení obou aedilit stal se z ní vlastně 
úřední stupeň jediný.!) Aedilita stala se úřadem, jenž byl právě na. 
rozhraní mezi začátečním stupněm republikánské dráhy ltřednické :=: 

quaesturou, a úřady vy~šírni s imperiem = praetUrou a konsulátem. 
Dle toho, s kterého konce kariéry bylo na ni pohlíženo, jevila se 
buď slibným začátkem dalšího postupu (Cic. leg. 3. 3. 7; Polyb 
10. 4. 1), nebo zas úřadem, jenž sám o sobě mnoho neznarnenal 
(Cic. Verr. act. 1. 13.37). Aedilský okruh působnosti byl místně omezen 
na město až do vzdálenosti jedné míle (lex lul. mun . 26), svolávati 
senátu nesměli, ale měli samostatnou iu·risdikci v určitých věcech, 
a právo svolávati do hromady appellační: tu - byť i s určitými om~
zeními - jednali samostatně, nikoliv z mandátu konsulova, jako quae.
stoti v kriminálních processech. Také koercice jim příslušela. 

V c-rdo ťnagistratuum byla aedilita mezi quaesturou a praeturou, 
avšak nebyla za repubiiky závazná vůbe c,5) za císařství pak - jak 

J) Sr v. Mommsen IP 482 P 2. jenž dle Fe 436 doplněného konjektlJrou 
soudil, že se to stalo hned se zaveden!m her scénických r. 364. Ty zařídili 
aedtlové kurulští toho roku, ale z jmen jejích soudí na jednoho plebeje. 
Jisté ho důkazu tu však neni. ' 

:;j v. Ruggiero DE I 223. 
~ ) Plut. Mar. 5; Diod. LO. 36 i Cass. D. ~g. 32; 5l 33; 54. 2, 
4) Rozdíl se jeví také v pravidelném bližším · označování aedí li t)f ' srv. 

Mommsen 1[3 4R7 pl; Ruggiero DE 1 218. . ' 
11) Cic. d. dom. 43.112;. de off. 2.17.58 n; p. Plane 21. 51; Plut. Su l!. 5. 
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už uvedeno - utvořen z tribunátu a aedilit stupeň jedinÝ1 od 
něhož patriciové byli dispensov·áni. Zastávati quaesturu a případně 
i tribunát bylo obvyklo před aedilitou, ale aedillta ani kurulská~ 
ani plebejská nebyla na ně vázána. I) 

Někdy v dobách Alexandra 'Severa aedilita vůbec zanikla, nik~iy 
po jeho době není připomínána. ,. : , " .. 

Co se týče voleb a úřadování aedilského, nutno j~n připome
nouti, že nástup úřadll ' řídil se u plebejských aedi1ů , pokud byli 
sami, dle tribunú, u kurulských dle konsulů .. Jakmile aedility byly 
sblíženy, řídily se dle konsulú obě. K urulští aedilové voleni byli za 
předsednictví . konsulů v společných hromadách tributních. aedilové 
plebejští pak řízením tribunů ' v hromadách plebejských. Náz:or 

. Mommsenův, že původně byli. plebejští aedilové tribuny' jmenováni, 
Cl teprv časemvoleni,bylsiceschvalován i jinými badateli,2) ale 
.je velmi pochybný; vznikl z oné parallely mezi quaesturou a ae,di-
litou, Mommsenem . důsledně prováděné. . 

. Zbývá promluviti o jednotlivých kompetencích aedilských. 
Je účelno vyložiti odděleně o působnosti a) aedilů plebejskýcht 

b) kurulských, c) společné '. ' . . " 

. a) Působnost aedilů plebejských. 
Okruh působnosti, ' který' měli ' pleb'ejští aedilové od počátku t 

nebyl sice nijak dotčen, když nastalo spojení aedi1it, avšak přes 'to 
není snadno spolehlivě vymeziti ' pro nejstarší dobu jejiCh kompe
'tencL Jednak není pramenů současných a auktorové pozdější znali 
už jen aedilitu reformovanou, jednak nyní teprve končí kritické 
zhodnocení tradice týkající se právě těchto nejstarších dob. Proto 
výsledkem jsou tu více méně dohady. 

1. Plebejští aedilové jakožto původni aeditui Cercřina chrámu 
,byli i dále správci jehO archivu a pokladny (Dion. H. 6, 90; Zon.7. 

. 15). V archivu kro'mě plebiscitů (Pomp. Oig. 1.2.2.21) zacala, se 
časem ukládati , i se (Liv. 3.55. 13), a patrně i všechny ostatní zá
pisy a . listiny, pokud mely k plebejům vztah. O , nějaké zvláštní 
pokladně plebejské u chrámu Cereřina není sice výslovných ~ zpráv, 
ale musíme její existenci předpokládati, poněvadž je datováno mnoho 
záznamů o prodeji "ad aecJem CereIis" majetku toho, kdo se stal 
sacer, t.j. prohřešil se proti sacrální ochraně , skýtané sakrosanktitou. 3) 

Později do ní plynuly i multy uložené plebejskými aedily, pokud 
jich nebylo přímo ' užito jinak. 

2. }ako strážcové plebejského archivu, a tím jaksi jako. správní 
úředníci plebejů, pomáhali aedilové politickým náčelníkům plebej..:. 

1) Srv. materiál II Ruggiera DE I. 239 n. 
2) Ruggiero DE I. 213; Karlowa I. 1.7, 
2) Qion. H. 6.89; 10 42; Liv, 2 .. 41. 10; 3.55.7 a j. 
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ským - tribunům ~ v jejich . úředních úkonech, ' tak zejména .y krimi ... 
n~lní jurisdikci politických ,proces~ů.I) .. 
, .. ' Jejich činno~t týkal.~ se tu zejména zatčení obviněného (prensio) 

a prov~de~í .rozsudku, Jak z m{st uvedených . zřejmě plyne. Samo
statné lUf1sdlkce v takovýchto politických věcech, jak by rád 
Mommsen (I~ 3 . 475~) dokázal. neměli. I prensi vykonávali j~n z pří
l<,~lU auktontou tnbun(l. Aby mohli aedilové tribunům pomáhati 
vydatIlě, .byla . jim . časem jako koerciční prostředek přiřčeno právo . 
multae . dlcendae apignoris capio. Tradice to kladla až do r. 454 
a připisovala je zákonu .A. Aternia Vara a Sp. Tarpeia Montana (Cic. 
rep. 2. 35. 60; Dion. H, 10. 50); jenž však není historic'ký. ' 

. ~ . ,Aedilům přibyla časem funkce, která se ~tala znamenitým 
aglta~~lm prostředkem k získání přízně lidu, totiž pořádati ' hry. 
Je zajlmavo, že tato" povinnost ~ pokud se vůbec aedilů ' týkala
b.yla' přesně rozdělena kurulským i plebejským. Těmto patřilo se 
starati .0 t. zv. I u di pIe b e i,2) jež byly napodobením. slavných ludi 
Romanl. Od kdy byly tyto plebejské hry pořádány, není možno 
ur~itě říci; přes různá svědectví starší (Dion. H. 6.95; Liv. 6. 42. 14), 
z9a se pravděpodobno, že teprve od poslední čtvrtiny třetího století 
p~. Kr. První bezpečná zmínka je o nich Z · r. 216 (Liv. 23. 30. 17). 
Slaveny byly v cirku Flaminiově (Val. Max. 1. 7. 4) dne 15. listopadu, 
později i několik dní (Liv. 28. 10.7). Vedle toho patřilo plebeiským 
aedilům pořádati Cer e a I i a (19. dubna). 3) J 

" Později Cerialia ' však pravděpodobně přešla na Caesarem zří-
zer)é , aediles pl. Ceriales. ' . 

b) Působnost aedi1ů kurulských. 
Zde bude promluveno jen o těch úkonech, které kurulští aedi

lové i po spojení aedilit vykonávali jen sami. 
. , .. . !. C i v ~ I n í i u r i s d i k ce. Mezi věcmi podřízenými dozoru 

aedllu byly 1 trhy a vše, co s nirr.i souviselo. Došlo-li k 'civilnímu 
sporu, tu v případech zcela určitě stanovených, jako při prodeji 
-otroků, dobytka a při úrazech způsobených divokostí zvířat na ve
řejný~h ce.stách, nebyl instruktorem processu praetor, nýbrž ku
rulsky aedll. ·J) Stalo se to v zájmu věci, poněvadž aediIové na trh 
~ozíraFcí mohli v sporech odtud vzniklých iurisďikci prováděti tÍej
učelnějl. Omezení této iurisdikce jen na kurulské aediIy je potvrze
ním názoru svrchu projeveného, že totiž spojení obou aedilit není 
pův?dní. , I urisdikce 'aedilská byla tu samostatná, nikoliv mandatární. 
,fo je zřejmo jak z její podstaty, tak i z okolnosti, že měli právo 

'. " '1) Dian. H. 6, 90. 7. 35; Zon, 7. 15; Theaf. Iust. 1. 2. 7; Plut. Cor. 18; Liv.29. 
30. ll ,; 38. 52. 7 aj. ' . ' . 

2) Liv. 23. 30.17; 25,2.10; 27.6.19;' 27. 36.~; 28.10.7 a mn.j. 
3) Gel!. 18. 2. ll; Cass. D. 47. 40; srv. Cic. Verr: 5.14. 36a Mommsen n~ 520n. 
4) Gel!. 4. 2. 1; Dig. 21. 1. 1. 1; 2LI._ 38. n .. ; srv. Ruggiero DE I 224 n. 
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vydávati t. zv edictum perpetuum, v nemž vytkli své' pr~vní zásady 
(GaL 1. 6), ovšem jen pro obor iurisdikce sobě přiřčený . 

2. De d i k a ce. Tu byla činnost aedil·ů asi jen výjimečná , po
něvadž dedikace opatřoval buď přímo nejvyšší magistrát, nebo byly 

··svěřeny duovirům aedi dedicandae. Také máme jen skrovné doklady 
této aedilské fu nkce: Cn. Flavius dedikoval r.304 aedem Concorqiae 
(Liv. 9.46. 6), druhý doklad týká se chrámu Libertatis r. 214 (Liv. 
24. 16. 19). V obou případech lze míti námitky ; v prvém jde toti~ 
o známél10 Cn. Flavia, chráněnce App. Claudia, k jehož osobě trad ice 
připomína'la v.elmi mnoho" n:zaručeného, v ~r.uhém p~padě pak ~en! 
jisto, zda dedIkace skutecne Ee stala za a.e?lllty. V pflpadě Flavtpve 
připomíná Livius dokonce odpor ponttflka maXllna "cum more 
maiorum negaret, nisi consulem aut imperatorem posse templum 
dedicare " . 

Přes to však není nutn0 považovati za vyloučeno, že snad 
přec aedilové někdy výjimkou dedikovali, nikoli v ovšem stavby 

. význačné a velké. 
Je totiž. v aedi1ské kompetenci mnoho, co původně patřilo jen 

nejvyšším magistrátům , ale časem dostalo se jinam. Velmi závažný m 
tu byl k u rul s k Ý stupeň tohoto úřadu, . 

3. Hry. Cura ludorllm opatřována byla vždy oběma kollegy 
společně. Při I u d i Rom a n i (15. září) byli kurulští aedilové vlastně 
jen pomocníky konsulů, ale časem připadlo faktické pořadatelstv í 
zcela jim.l) Skutečné · a plnoprávné pořadatelství v lastní měli ku
ruJští aedilové při Me gal e s i í ch (10. dubIia), založených r. 204,2) 
i při Flor a I i í c h (3. května), jež se staly ročními až r. 173.3) 

c) Společná kompetence aedilská. 
Cic. (leg 3.3. 7) shrnul společnou aedilskou působnost výro~em : 

suntoque aediles curatores urbis annonae ludorumque solemmum .. 
Nepřesnost toho označení spočívá v tom, že sice do cura .urbis 
a annonae lze shrnouti skorem všechny společné funkce aedllské, 
avšak cura ludorum byla mezi ně - jak ukázáno - věcně roz
dělena, takže lze jen přeneseně mluviti s ní jako o funkci společné . 

Aedilové stavše se úřadem správním, nabyli pravomoci značně 
rozsáhlé) jež však vzhledem k jejich praktické činnosti se jevila 
velmi mnohotvárně. Lze ji roztříditi dle těchto skupin : 

1. Cu r a u rb i s. jevila se předně péčí o veřejný pořádek, tedy 
jako služba policej!lí ve vla:;tním toho slova ·smyslu . Aedilové tu 

. dbali o bezpečnost a pořádek při všecn příle7 itostech, jako byla 
veřejná shron' áždě n Í, průvody, slavnosti,4) sami neb na rozkaz 

1) Cic Verr.5. 14. 36; p. Mur. 19.40; Liv.lO 47.4; 23.30.16; 24.43.7 a 1; 
Cass D. 37.8. . 

2) Cic har. resp. 13. 27; Liv. 34.54. 3 ; Cass. D. 37.8. 
3) Cic. Ve r r. 5. 14. 36. 
4) Macr. 2. 6. I a j. 
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kO!lSulů zakročovali proti každému rušení veřejného pořádku a po 
kOJe,t) a vůbeyc se "s,l1ažili ,. aby. ani mimořádné okolnosti nepřivodily 
~matek, na pr, p~z.ar, ťpIdemle . atd.2) Ve výkorru služebním byli 
JIm podporou III VlfI capttales. - S tímto dozorem bezpečnostním 
blízko se stýkal aedilský dozor nad lázněmi, lupanary, hos\ind 
a v~bec veřejnými místy, zda neděje se nic proti předpisLlm . o po
travInách, d~volených . zábavách, náležitém šatu a pod. S) Přestupky 
mravnostní J občanstva svobodného . podléhaly aedilské trestní 
pravomoci. 4

) Oni také vedli v patrnosti veřejnou prostitucP) 
Když se začal v Ř ímě vzmáhati pře p y c h, bylo mu , čeleno 

zákony ; dohlížeti na jejich dodržování patřilo aedilům, 6) ~ tejně jako 
pé~e o Z? r a,v o t ~ ic tví, jež se však jevila především negativn~; 
to J~st uklIz:mm VS:~lO , co by H1~~I,o ohroziti život a zdraví občanů.7) 
S 11m souvIsel dalsJ sem spadajJcI obor aedilské pLlsobnosti, totiž 
d O z or II a s ta vb y, procuratio aedium. Hlavně jim paUila správa 
bu.d~v yeřejnýC!l a. c?rámů , a dozor nad aedituy,8) budov sou kro
mych Sl áSl vŠlmai1 jen potud, pokud by nějak ohrožovaly obecný 
majetek neb ŽiVOl, na př. hrozily-Ii sesutím.!!) Večeiné cesty v ob
vodu r~ěsta. a.~ do Jed~~é, míle bY,ly také pod jejIch dozorem ;ID) 
peč?}alt, o ]epch nalezlte udržent v pořádk u, zejména opravu 
a člstěnt. Dbalt, aby po této stránce učinili své povinnosti zadost 
soukr~)f~ní~i, pokud jim udržování a dláždění cest příslušelo. Ne
konalI-ll ~It? ud:žovatelé ~vé p.ovinnosti, mohli aedilové úpravu 
cesty na jejIch utraty skrze spravce aeraria zadati. Také ovšem 
zadávali stejnou cestou "m unitionem viar um ") jejichž udržovatelem 
byla obec.ll) 

. Pomocníky jejich v tomto ohledu byli lVviri viis in urbe pur-
gand!s, IIviri . v.iis e~tra propiusve urbem Romam passus M pur
gandls~ D~o.~ln ~~h ~ugustem zrušeni, poněvadž jejich funkce pak 
vykonavalt Jim ' ZflZeOl curatores viarum, kteří dozírali na silnice už 
od městských bran. 12

) S péčí o cesty souvisela dále účast aedilů 
při povolování, aby veřej1lá místa byla doča sně neb trvale l1ěčím 
zaujata. Ve věcech důležitějších rozhodovali tu však censoři, v běž
ných aedilové. Obyčejně tu šlo o nallromadění sk ládek zboží po
stavení svatyně, sochy a pOd.13) , I . 

1) Liv. 39. 14. 9; Gell. 10. 6; p. Sest. 44. 9\ . 
2) Liv. 3: 6.9 ; 4 .. 30. ll; Dig. 1. 15.1; Vell. 2. 91. 3; Cass. D. 53. 24. . 
3) S~n . ep. ~6 . 10; v: beat. 7,3; Suet. Tib. 34; Claud 3>< ; Tac. Ann. 2, 85 aj . 
4) Dlg. 48. 5. 35 ; Llv. 10. ::s I. 9; 25. 2. 9 j Val. Max. 6. 1. 8 a j . 
5) TáC. Ann . 2. 05 . 
0) Cic.Phi1.9.7. 17; CILVI 1375 a j. 
1) Dig. 21. 1 40 n: Liv. R. 18.4. 
B) Cic. Verr. 5 .. 14. 36; Varru L. I. 5. 81; r. 1'. 1. 2. 2. Paul. D. 12. 
~) Dig. 43. 10. 11. 

10) Lex lul. ·lTIun. ř. ~ 5 nn. 
11) Obširné p ře dpisy o tom jsou v lex lul. mUI1. ř. 24 nn. . 
1 2) Cass D. 54. 26. 
l3) Dig. 18. 6. 13'; 43.10 ; 1. lul. 111 un. uv. 111,; Plin. NH 34.6,30; de vir. ill. 44 
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. V obvodu své působnosti opatřovali aedilové i cesty miltlÍky.1) 
Do okruhu jejich stavebně policejní pravomoci patřila i disposice 
náhrobky. ·Dle zachovaného nápisu 2) je patrno, že za určitých .okol
nosti (dnes blíže neznámých) bylo potřebí aedilského svo~en.J, .~b~ 
směla býti mrtvola do náhrobku uložena. Byly tu patrne 1 ]Iste 
ohledy zdravotní. 

I ve v'ěcech kultovních se aedilové připomínají, a t9 při sup
plikadch jako pomocníci nejvyšších magistrátů. (Fe 152'.2.92) a při 
procuratio prodigiorum tím, že sbírali ozn.ámen~ o prodIgl}C~~ o?e~ 
v.zdávali je senátu, a prováděli příkazy Jeho 1 ~ons~ls~e vtyka]:c~ 
se prodigií. 3) Sarnostatnější jejich činnost se při pomma pn obett 
na poctu Tellury a Cerery o idách prosincových. 4

) 

Dále ' pečovali aedilové, aby officiální kulty nebyly porušovány 
svévolnými úchylkami a cizími vlivy, aby nebyly zaváděny kulty 
cizí, aby při kultech dovolených nedocházelo, k ~ýstřelkům ?hro
žujícím veřejný pořádek. 5) Aedi lové také přivaděh k platnostI na
řízení zákonů XII desk proti kouzlům zaklínání a přenášení úrody.6) 

Většinu ostatních ukonů aedilů porůznu připomínaných, pokud 
nepatří mezi funkce tržně-hospodářské; o nichž bude promluveno v následujícím odstavci, he shrnouti buď do kategorie dozoru nad 
pořádkem (dohled na pohřby Cic. Phil. 9. 7. 17), neb provádění 
zákonů proti přepychu (Ov. F.6. 663). 

2. Trž n í p 0.1 i c i e a h o s pod á ř s k Ý ú řad. 

I do této druhé, neméně rozsáhlé skupiny kom petencí patří 
dlouhá řada jednotlivých správních a dozorčísh úkonů, jichž všech 

. cílem byla regulace hospodářského života 'v Rímě. Předně aedilové 
dozírali na z ás o b o v á ní a cen y. To bylo z nejdůležitějších jejich 
úkonů. 7) Dbali tu hlavně, aby byl dostatek potravin na trhu, aby 
neuvázl potřeb Ý dovoz, aby se potraviny nestaly kořjstj lichvářů 
a zdražovatelů (dardanaril; Dig. 47. 11. 6; 48. 19. 37). Casto také 
darovali sami potraviny, aby ulehčili bídě, S) a ovšem měli v rukou , 
rozdílení potravin, jež chudým a potřebným stát dával neb lacino 
prodával.°) Poněvadž koncem republiky právě tyto frumentace byly 
velmi četné a bylo s nimi spojeno mnoho práce, ·byla cura annonae 
svěřena oněm dvěma nově zřízeným aedilům, zvaným Cedales. 

1) CIL 12 2, 8 ~9. 
2) CIL VI 1 !389. . 
3) Mart. 11,102.7; Liv. 27.37.8. 
4) CIL I P 318, Tert. de idol. 10 ; Arnob. 7. 32. 
5) Liv. 4. 30. 11; 25. 1. 10 ; 3j. 14. 9; Cic. har. resp. 13. 27. 
GJ Plin. NH 18.6.32 11; 28.2. 17; Sen. nat. quat st. 4. 7; Serv. Ecl. 8. 99; 

Aug. civ dei 8. 19. . 
7) Cic. leg. 3.3. 7. '. 
S) Cic. off. 2.17.58; Liv. 10. 11. 9; Plin. NH 15.1. 2; 18.3.15 n. 
9) Liv. 30.26.6; 31. 4. 6; 50. 1. 
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Tak jako lichvu potravinovou; : stíhali aedilové i: lichvu"; peněžnf 
pečujíce, aby dodržovány ' byly zákony zakazujíc[ micitum fenus~ 
.a aby provinilci byli stiženi náležitými tresty .. l) . , , 

Aedilové dozírali na míry a váhy,2) uchovávaJíce vzory Jelí'ch 
v zvláštní místnosti na C:tpitoliU;3) zachována jsou závaží označe:ná 
aedHskými jmény. Za císařství byl · v tomto oboru instancí aedifům 
nadřízenou praefectus urbi. · . . . . : \ ~ i . 

Konečně nutno 'připomenouti funkce aedilské, jimiŽ ukazoVAli 
se :pomocníky censorů. To ' se týkalo hlavně disposice' veřejnými 
pozemky. Aedilové totiž dbali, aby nikdo neužíval pozemkCtvíc 
než mu dle zákona patřilo/) anebo aby soukromníci neužívali ve
řejných pozemků za pastviště pro svá stáda,l» Tyto . úkony aedilů 
byly jediné, při nichž byli činni i za první milník. Kromě toho byli 
.aedilové pomocníky censorů při rozdíleni vody z veřejných vodo-
VOdll a studní. 6) '. , ' . . 

3. Spr á v a a r chi v n í. 

SC časem přenesena z Cereřina chrámu do aeraria a dána 
do ochrany quaestorů a aedilů. Kdy se to .stalo, není známo, avšak 
víme, že r. II pLKr. Augustus jim tuto funkci pro nedbalost vzal 
( Cass. D. 54.36). Není důvodu domnívati se s Momm.senem (IP 490n), 
že spoludozor nad aerariem byl vyhrazen jen kur,u,lským aedilům; 
:byla to funkce . společná. . . . 

4. R a že ní pe ně z bývalo výjimečně ilaedilům svěřováno, a to 
'buď kurulskýrn, . buď . plebejským . . Proto také připojováno ' označeni 
aediJity, 'a'však ne pra vjdeln~. 7) 

.Aédilové si vymáhali ' poslušnost koercičně. Prostředky;'~ jichŽ 
pr-i tom směli užíti, byly . tyto: 

1. v erb e r a t i o vůči _otrokům, histrionům a jiným . lide·Ol 
toho druhu. S) . - : 

2. multae irrogatio. Zvláštnímizákony .. byla projeéh~otri~é 
přestupky určena výše . pokuty (multa maxima),' až po kterQu inohl~ 
.aedilové iure coercitionis ji dávati. Jakmile · však býr přestupek 
těžšího rázu, směli uložiti pokutu větŠÍ, ale postižený měl právo 
.odvolati se. ludikace dála seoqyyklými formami, odvolací hromadou 

1) Liv. 7.28.9; 10.23. 11 n; 35. 41. 9 n. 
2) CIL X 8067,1. '2 a j. 
3) Prisc. de pond. 62; Des~au 8627. 
,b) Liv. 7. 16.9; 10. 13. 14. 

, ~) Liv. 10.23.13; .33. 42. 10; Ovid. F. 5. 285; 
0) Front. de aq. 94, 96, 97.. . " .. 
.) CIL 12 2. 4.22~ 459, .460; 466,. 469,. 490 : a ,'j;. " ; ; ::. . . ' t. 

. 'S) Suet.Aug. 45; Claud.:38; .Dig.' 5Q:2 .. 12;;:Plauti.Trih. v~99.Q" . . ~ . " 

Jo·s.ef Král: Státní zříz.enířímské. _ 241 



by-Ia komitia tributní, a to. společná, .. bylo-!i odvolá~í proti ' v~u.ru~
skému aediIovi, aneb plebejská, šlo-II o aedtla plebe]~kéJho .. Rldll le 
vždy ten aedil, jenž pokutu uložil. ,Sa!110s!atné prenslO a~! vocah~ 
aedilové neměli" a proto asi často ~e hčem konalo za nepntomnosh 
žalovaného . . .zřízení stálých soudních dvorú - zname~alo vlastně konec 
aedilských odvolacích processú, avšak právně zrus.eny nebyly, ta~že 
na př. Cicero jím ještě mohl hroziti (Verr. act. 1. 12. 36), a ClodlUs 
takto stíhal Milona. 1) . 

P o k ut y, jež byly aedily uloženy, byly buď o~evzd~.ny aerariu. 
případně pokladně plebejské, anebo jich užili aedllové -JlUa~, a to: 

plebejští ~asto na hry,2) plebejští i kurulští na roz!11an!té sta~
vební účely,S) cesty, oltáře, schody a pod.. Stavby svetske mohl! 
označiti svými jmény (Varro, L. l. 5. 158). . ' . 

-Soltau, Die urspriingliche Bedeutung und Competenz der aedlles plebls . 
(J--list. Unters. Arn. S~~afer gewi~met! ~o~n 188?, str. 93 n). _ 

Ruggiero, Aedlhtas v Enclcl. glUrtdlca Itahana 13. § 1-4. 

IV. Senát. -
Určitější zprávy o složení a púsobnosti se,,~á!u jsou od III. stol. 

pL Kr., po zákonu Oviniovu. Pro dobu starsl Jest nutná rekon
strukce zpáteční. . .. - . . _ 

-W i 1I e m s, Le sénat de la repubhque Romame, Louvame-
A ppendix du t. I. . 

B 10 ch G., Les origines , du sénat romam. Recherches sur la 
formation et la dissolution du sénat. Paris 1885. 

Czyczk,iewicz, Senat rzymski. Pro Przemysl1897. . 
W i I lem s j., Le sénat romain en ran 65 apres J. C. Musée l3elge 

1901. str. 97n; 6. 1902. str. 100n. 
A bel e Th. A. Der Senat unter Augustus. Paderborn 1907. 
Fi s che r F., 'Senatus Romanus, quifuerit Augusti tempo-

rib-us. Diss. Berlin 1908. -. , . . . 
St e c kB., Senatores Romani, qui. fuennt mde a Vespaslano 

usque ad Traiani exitum. Klio 1912, Belheft. . 
S in ten i s Fel., Die Zusammensetzung des Senats unter Septl

,mius Severus und Caracalla. Berlin. Diss. NeustreIitz 1914. 

§ 36. J'méno a ' slož'e-nt senátu. _ 
Poradní sbor náčelníků římského ~t~tu slul sen a t u s, to bylO' 

jeho trv::\lé ú ř e dní označenÍ. Člen senátu se nazýval sen a t o f" 
mistr' s' 1, -"{ ; ~~ senátu pak sen a c u I um.') " ' 
--~ C:I~ , f.~ :;..;st,44. 95; p. Mil. 14.40; Q. fr. 2. 3;.'A~c.in Mi1.14.38 ed Stangl p. 41., 

:3) Liv. tO. 23.12; 27.6.19; 33.42.10; Ovid. P. 5. 2Q2. , ' ' 
:J) Tac. Ann. 2. 49; Fe 276; CIL 12• 2, 762; '807 a mno j.. . ' 
~) I v jiných latinských a i oskických městech zvala se obecn. 'rada senatus. 
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. Senatus znamená shromáždění, řadu staršich (srv.ye~ov(Jta).. 
Slovo samo utvořeno je suffixem -tu-, při čemž chybnou analogii 
slov jako conatus, iudicatus a p. byla yytvořena (hlásko,slovně ne
správně) celá koncovka -atus, jako ve výrazech tribunatus, . consu
iatus, 'magistratus. Znamená pak , senatus předně úřední postavení 
senum, t. j. starců-člen~ tohofovsboru, pak konkrétn~ jejich shromá
ždění, tedy tolik co "senes". Recky se senát jmenovat 1) avyxA1')'COc; 
t. j. (3ov2r;, také (3ov2r;, avvtoQlOV. Náz,ev ordo (ampIissimus) týká se 
spíše společenskéko postavení senátorů. 

Senát nebyl kollegiem, poněvadž senátoři nebyli úředníky ane p 

měli individuálně nijaké pravomoci. . 
Původem svým sahal senát až do doby : královské, ' bylo to 

regium consilium (Cic. rep. 2.8. J4; srv. Liv. 1. 8.7; ' Dion. H.2. ľ2 ; 
2. 47). Tradice uvádí pro nejstarší dobu, už Romulovu, počet sena
torů 100, jenž byl pak zvětšen na 200 a na 300 členů (Liv. 2, J, 10). 
Není však v tradici shody, kdy k tomuto rozšíření došlo a jakým 
způsobem,!) annalisté koHsali mezi Romulem a Tarquiniem Priskem, 
mezi přibýváním tribuí Titiů a Lucerů na jedné straně a rozšířeni 
řad patriciátu na druhé straně. 

, Počet tří set senátorú objevuje se jako normální, ač ne vždy 
p-řesně dodržovaný, po celou dobu republiky až do změn -vl st. 'př. Kr. 
Cas ,od času bylo potřebí vydatným doplněním vyrovnati úbytky 
.tohoto počtu, tak po bitvě u Canen (Liv. 23. 23. 4) povoláno 1,77 no:
výc-h senátorú. Ještě za Grakchů a tribunátu Drusova ,bylo se_ná
torú tři ' sta (Liv. ep. 60; App. b. C. 1. 35 aj.). ' Rozmnožení normál-

- ního počtu senátu na 600 nastalo pak r. 88, když poroty znova 
byly vráceny senátorům (App. b. c. 1. 59). Na toto číslo doplnil , také 
senát r. 82 Sulla po občanských bouřích, jmenovav . 1ři . st<;l nových 
senátorú (Liv. ep. 89; App. b. C. 1. 100). , ' . 

Poněvadž však Sulla zvětšil počet quaestur na 20 a ustanovil~ 
že quaestoriové mají se státi senátory, doplňoval se jimi senát auto,:, 
maticky, číslo 600 mohlo ovšem býti dodÍ"Žováno už jen ' přibližn,ě; 
a skutečně bylo překračováno (Ca ss. D. 37. 46). Caesar v důsledcích 
svého zdvojení míst quaestorských přijímal libovolný počet sená
torů (Suet. Caes. 76 a 80). Tak r. 45 bylo senátorů 900 ,(Cass. D. 43. 
47), po smrti .Caesarově dokonce 1000 (ib. 52. 42; , ~~et.Aug. 35).. 
Augustqs vrátil se k počtu Sullovu 600 tím, že mnoho osob vy
loučil. Císlo 600 bylo cel ke m udržováno pak trvale-. , ' . < 

V dobách nejstarších, snad mezery v senátě byly magistrátťTIl 
okamžitě vyplňovány, takže skutečný počet senátorú rovnal se číslu 
normálnímu, avšak když plebiscitem Oviniovým (koncem-IV. stol.) 
dána "Iectio senatus" censorům, doplňována listina senátu jen občas~ 
když totiž ' právě lectio konána. Tím se stávalo, že časem skutečný 

1) Plut. Rom. 20; Dion. H. 2.47.57. - Liv. 1. 35. '6; Dion. H, .367; Cic. rep 
2.20.35. ' " . , ' ' , 
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pocet senátorů klesal pod stanovený normál, ' nápadně ovšem jen 
za ojedinělých zvláštních případů (na př. války hannibalské). ., 

V dobách nejstarších, kdy jediným magistrátem byl král, a se
nátoři vesměs - jsouce seniores - vojenské služby v poli zproštěni" 
mohli nerušeně porad senátu se ' účastniti plným počtem. Za re
publiky však byli ~nozí sen~toři. magLs.tráty, legáty .atd., krát~e byl! 
zdržováni úředními funkcemi mImo Rtm a nemohlI své povmnostt 
jako členo~é senátu dostáti; proto n"ormál~í ~?~et senátorů ... byl 
vlastně fiktivní a senát se v p~!1ém poctlJ am S~Jltt nem()hl. Pnpo
minají se i některá čísla, zajímavá pro účast na seděních 'senátních: 
roku 61 jednou přišlo 415 senátorů (Cic. ad Att. 1. 14. 5), -to byl 
senatus frequens; r.57 přišlo 417 senátorů (Cic. c. sen. gr. egit 10.26), 
jindy 200 (Cic. ad Q. fr. 2. 1. 1), r. 49 pak 392 (App. b. c. 2. 30) atd. 
je patrno, že často byla .. absence z důvodů čistě osobních. ' 

Senát jednal a působil jako cele k, jen} důvodů pľ~k!i~kých 
tvořeny decuriae z celkového počtu, na pr. pro zastávam mter
regna a porotectví. 

§ 37. Přijetí do senátu. 
. Senátoři nebyli voleni občanstvem, nýbrž jmenováni magistrá

tem. Užívalo se o tom výrazů: in senatum legere, sublegere, ad
iegere, cooptare. Právo jmenovací vykonával krá I (Liv. 1. 49. 6); 
pak k o n s u lov é, příp. decemvirové a konsulární tribunové (Fe 288), 
zprvu vždy od případu k případu, jak nastala potřeba. Plebiscit 
Oviniův pak přenesl toto právo na censory, kteří je vykonávali při 
občasné lectio, jednou za lustrum. Tento :zvyk pak v zásadě potrval. 

O 'plebiscitu Oviniovu je jediná zpráva u Fe 290; ani() jeho 
ťlobě není jistoty. Místo to zní: donec Ovinia tribunicia intervenit, 
.qua sanctum est, ut censores ex omni ordíne optimun:t quemq~~ 
curiatim in senatum legerent. Quo factum est, ut qUl praetentt 
~ssent et locomotiJ haberentuf ignominiosi. Čtení cu r i a ti m je 
porušeno, nejlepší oprava je asi i u r a ti. ' 

Zonaras ' (7. 19) ovšem připomíná censorskol1 lectio ' hned . pti 
zřízení censury, avšak omylem. Lectio senatus nebyla částí censu 
a 'také je doloženo, že jí censoři zprvu nevykonávali (Liv. 4. 24). 
Král a konsulové dříve 'senát jen doplňovali, tedy hodnost senátorsk4 
byla doživotní. Censoři však při lectio měli právo nejen jmenovati 
nové čieny senátu, nýbrž· i z dosavadních vyloučiti (nezapsáním do 
listiny) ty, kteří ' se jim nezdáli senátorství hodni: ·?e.natu movere, 
eicere; ' praeterire, non (ad)legere. Další změnou Ovm1Ovou bylo to, 
že nepoložena žádná váha na věk senátorů, nýbrž zdůrazněna jen 
éelková zpusobilóst (optimum quemque). 
, . PrvnÍ. lectlo senatus připomíná . ~e r. 3.1 2 (Liv. 9. 29.,.6,." 30. 3), 
'kdy však počínání censorů Appia Claudia Caeca a C: Plaútia :- v~bu-

a44 

diJo silnou opposici pro nespravedlivá prý opomenuti a zařazení. 
Z toho usoudil Mommsen, že šlo o první použití nového zákona 
a položil proto plebiscit Oviniúv do roku 312-(lP 413), kdežto zas 
Lan gel) byl toho ~ázoru, že tu porušena zvyklost. starší, a mínil 
proto, ž~ lex . <;lvinia dána už roku 354.~ejsprávnější však je asi 
~ázor W11.lem~uv (~e. osén~t I. J ~4, Appendtx) a Herzogův (I. 360)'
ze . p J e b 1 S CIt OVlmuv, Jehož učelem patrně bylo dopomoci k se~' 
nátorstvi vydatněji plebejské nobilitě, mohl míti pravý význam až 
tehdy, když plebejům bylo zajištěno aspoň jedno místo censorské, 
~ož se stalo zákonem Q. PubliIia PhiloHa r. 339. Tedy někdy mezi 
r.339-312 vznikla lex Ovinia.2) . 

Přijetí .neb zamítnuti někoho v listině senátorů bylo platno jen 
souhlasným votem obou censorů. Intercesse tribunská vyskytovala 
se až v posledních dobách republiky (Cass. D. 37. 9. týká se r. 64). 

. Poněvadž však ani plebiscitem ' Oviniovým se lectio n~stala 
částí .censu, mohl ji výjimečně provésti i někdo jiný, než censor. 
Po bitvě u Canen, poněvadž senát ji velmi proříd), jmenován dik
tát~r. "sen.atus legendi causa" (Liv. 23. 23). Podobně probrali a do
plOlh senat . SulJa, Caesar, triumvirové. Také princeps v této své 
vlastnosti konával lekci. . . 
. ~Ienov~ senátu (qui in senatu sunt) dělili se na dvě skupiny: 

vJastm ,~enat?ry, v seznamu senátním právoplatbě .zaznamenané
l 

a ty, "qUlbus In senatu sententiam dicere licet",3) to byli magistráti za 
své doby úřední i po ni, kteří měli právo jednání senátu se účastniti 
ač teprv při příští lekci některé byli do něho . definitivně přijati. ',J 

. ~oto právo .měl př~dně flamen Dialis, snad již od doby krá
lovske .. Čas:~ sIce zamklo, ale r.208 bylo obnoveno (Liv. 27. 8). 
Dále dlktaton, konsulové a jejich ústavní náhradníci (decemvirové. 
konsulšti tribunové), praetoři, po r. 250 i aedilové kurulšfí4) za 
Grakchů také už plebejští. . 

Magistráti nižší než aediIové tohoto ius sententiae dicendae 
neměli a směli tedy do senátu, až byli-li tam přibráni. . 

J , ~ri~unové p!. byl~ k senátu v zvláštnim poměru i pokud se 
tyče tUrtS sententlae dlcendae. Toho se jim dostalo až plebiscitem 
A tiniovým 2 polovice I I. stol. il) 

. Tedy byl~ to především řady bývalého úřednictva, z nichž 
-. senát by! doplnován .• Bylo to přirozeno, poněvadž rrejvyššf poradní 

sbor potreboval členu zkušených správy státní. lus sententiae di
cendae, většině magistrátů poskytnuté, bylo ovšem jakousi zárukou 

. 1) De plebiscito Ovinio, Lipsko 1879. 
2) srv. Rotondi 233. 
a) Fe 454; GeH. 3. 18. 7; Liv. 23. 32. 3; Cic. p'. Cluent. 57. 156. 
'l) Liv. 22. 49. 17; 23.23; srv. Mommsen 11. 860. . 
6) Že pochází z r. 149, ukázalo se z Liv. epit oxyr. 1. lQ7. 
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příštího členstvÍ' senátu. Těmito zvyklostmi - ?y}~ .~olnost censor~' 
při lekci - značně omezena, poněv~dž ka~dldatt Jl~ vlastně byli 
vnuceni. Na druhé strane nabylo hm nepřI mého vhvuna složen~ 
senátu občanstvo: m~glstráti jím volení přicházeli pak do senátu; 

, Nastaly-li někdy okolnosti', -že mu~il s~ dopl~iti senát.i od-: 
jinud, než z řad : úřed,?,ictya" db~no zv.~aště mgenUlty a chv~'I~no;, 
přibráni:.1i občané, kten sl zIS~~lJ v bOJl za v.last v~znamenánl, ,Jako 
spolia ex hoste, ueb corona ClVlca a pod. (Ll v. 23. 23). , 

, To vše ďéfinitivhě imizelo Sullovým ustano'vením; že quaesto": 
rové stávají se členy senátu (až do té doby ani nem~li' ius sevntenti~ 
dicendae). Lectio se stala bezvýznamnou pokud se tyče doplnovánl, 
,a také potom nikdo ' jiný než bývalý magistrát se dc> ', se~,átu ne-, 
dostal (Cic~ p. Sest. 65. 137 : ~ j.). , 

Po ' zrušení Sullových zřízení byF r. 70 sice .zvoleni znova 
cens.oři, ale quaestorům jejich , výsada ne~,zata. ~~Ch? od té d~by 
omezovala se na vylučování (Li v._ ep. 98; prlpad deJeplsce Sallustta). 

Caesar za svých diktatur , počínal. si vůči senátu. zcela libo~ 
volně. R. 47 vzal tam jezdce, centunony a subcentunony (Cass; 
D. 42. 51), ... 46 a- 45 jako praefectus morum. s ~ensorsko~ ~?CI 
doplnil senát na připomenuté už číslo 900 ' ltbertmy, provlllcl~ly 
a ,lidmi', nízkého' stavu (Suet. Caes. 41 a 76; C~ss. D. 43. ~7 .a J.). 
Zcela libovolně ' doplňoval senát také M. Antol1lus,odvolava'Je se 
při tom na Caesarovu závěť (Suet. Aug. 35;. ~lut. Ant 15~. ' ~akt(': 
jmenovaným senátorům přezdívali pr?to Or~ml. Za zmal,ku tr!um-
virátu doslali se do senátu dokopce 1 otrocI (Cass. D. 4~. 3.4,.}) '" 

Augustus snažil se zas senát ~ůkladně oči~~iti. ' Několi~r~,~ př~ 
censu i , mimo census provedl lekcI sám. Censon!. 22 na ~! ' u"astl, 
nemělLIl) Početsenátorú omezil na. ~ 600 r. 18 pred Kr. pn samo~1 
statné: lekcí; maje i!oho roku cu~~m re",gum e~ mo.r~m. , N?vé členy, 
bral ,zas výhradne z quaestonu. Prenesel1l magls~ratl11ch ~ol,e,~ 
a .. kůmitií do senátu za, Tiberia v~hra~il~. vlastně v vyběr kandldatu 
senátorství senátu: ,s?mému, ,ale vlt~ cl?aru~ upl.atnoyal. sev.mohu~ně, 
jak při volQác,h , ú,f~9ni~:~ých : (candld~tt prmclpls)" t~k prl:, ~ekclch 
se'nátitích, jež od , 00l111Í1anaprešly vyhradně na : C.1sare. ' _" ", 

, ja'k se uplatňoval osobní vliv. ~!sařův, O tom vý~luvně" s.vědčl 
přijímání libertin,ů :~o , ~~n~tu Claudle~ (Suet. ~1. ~4).., , ' i 

: " dak už při vý ~l~ct~ , o stavu sena~Qrsk~~ bylo : poQ9t~e~'O, z.a
\~ eden byl za císarst\~L pro, stav ;senatorsky ceQs.~s , l,O~O.OOO - HS~, 
a ".kromě ' , to,lw, bylo čle,nství ' senát~ , spojena s povmnqsh _,za~távah 

1) Sám svých 'členů jmenovati ani: jich koopt<.>vat~ , se~~,t oem?hl. :'R, 42 " 
však Octavianus jako quaestorius dostal od senátu pravo h~asova~1 v senátě 
mezi konsuláry a od té doby udJleno někdy . příbuzným ctsatovym. dosud 
nemagistrátům ' právo býti v; senátě a · hlasovati tam (na př. M. ~arcel,lus. 
Gaius a Lucius Caesarové). To však souvisí s udělením ornament senat?t:skych. 

2) Suet. 'Aug. 27. Mon. Anc. 8; Cass. D. ,54,2. ~" 

, 2:46, ' 

'ůřady ;' vyžadovalo: tedy značného nákladu a cisaři musili bráti ' do 
senátu nejen jiné občany z ltaHe, nýbrž i provinciály: ' Tak Clau'
dius přijal tam Aeduy (Tac. Ann. ll. 23 nn, CIL XIII 1668), podobně 
rozšířil kruh senáto.rů , Vespasián (Suet. Vesp. 9). Z,ařízení ' toto., ač 
zpúsobeno okolnostmi, přece bylo, příčinou nevole a jitření; p,roto 
Trajan, nařídil, aby senátoři mimoitalští byli- připuštěni jen tenkrát:, 
mají,-Ii aspoň třetinu svého, majetku v Halii (Plin. ep. 6. 19), M. Au ... 
relius snížil tento požadavek na. čtvrtinu jmění. Mravní výše jednůt
Hvých období císařských zračila se zcela patrně i na senátu; Ela
gabaJ na př. místa senátorská prod~val bez rozdílu komukoliv 
(SHA, v. Heliog. 6) a marny byly očistné snahy Severa Alexandra 
(i,b. v. AI. Sev. ] 9). Třetím stoletím pokřesťanským pak senát vůbec 
poklesl svým významem. ' 

, Vylučování ze senátu '(senatu · movere, otay(!ácpéO'-&at), stejně 
jako prosté vynechání někoho v seznamu (praeterire) bylo zprvu 
plně ponecháno. volné úvaze censorů, ale časem žádáno od niéh 
odtlvodnění (nota, subscriptio censoria, Cic. p. CJuent. 42. 117. a 43. 
1l41, Liv. 39. 42: 5). Právo vylučovati vykonávali i císaři, a sice 
pokud ještě censura trvala, tedy jen~u:těch senátorů, jejichž census 
klesl pod ' určenou výši. ' Od Domitiana zánikerri censury stala se' 
moc císařů vůči senátu neomezenou. Doklady, že senát · sám vy
loučil svého člena, nutno, vyložiti asi tak, 'že stalo se to se schvá
Kenímcísařovým (Tac. Ann.,4. 31; 12.59; 13.11; 14. 59). 

Po SulJovi' ,mohl ovšem vyloučený senátor novým zastáváním 
magistratury dostati ~e zpět do senátu, tak P. Corn. Lelltulus (Plut~ 
Cic. 17), historik Sallustius (Cass. D. 42. 52) a j. Za císařství senátor 
vyloučený pro schudnutí vstoupil do senátu znova, jakmile vykázal 
se plným censem; často císaři , sámi schudlým census doplňovali. 

Senátorství se pozbylo exiliem, rehabilitací se ho pak nabylO 
znova , (srv. případ Ciceronúv). "Iudicium turpe" také zbavovalo' 
senátorstvi' (Cic. p. Cl. 42. 119), za republiky však jen v určitých 
případec-h tě,žký'ch přečinú, což bylo. blíže vymezen9 ' zákony,!)' 
kdežto ~-a císařství působilo tak každé odsouzení v iudicium public'úm. 
li důbrov.olné vystoupení ze senátu bylo možno tím, "že se to cen-~ 
Boroví, později císaři ohlásilo (Tac. Ann. ll. 25), " 

Seznam senátorů, náležitě opravený, byl censorem, jehož k tomu 
Vlrčil los (Liv. 27. t 1. 11), veřejně předčítán recitací, na foru ex 
rostris (Liv. 29. 37. 1). Toto album senatorium bylo vyvěšováno 
{(Cass. 'O. 55. 3). Senátor uvedený na prvním místě ' slul princ.eps, 

' s.eriatus '(Liv. 27. ll), avšak toto "náčelnictví" ,bylo jen titulem, jen~
neposkytoval žádných · skutečných práv (Zon. 7. 19). Za ' cfsař~hIJ 

' patřila tato hodnost císařúm (Cass. D. 57. 8; 73. 5). Kdo jednou se! 
dostal v čelo senátního seznamu, býval tam z pravidla ponecháván 
i ' následujícími· cen,sůry. Všichni dosud známi principes senatus 

1) Suet. Caes. 43; Cass. D. 36. 20; aj, 
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,jsou 'patriciové; je pravděpodobno, že tato 'fakticky . bezvýznamná 
dilstojnost skutečně jim bývala ponechávána. 1) . 

.~ ': : Za' to spoiečensk'á vážnost, již se princeps senatus těšil, bylá 
velm'i značná (Zon.' 7. 19). Význam jeho celý spočíval v tom, že 
býval tázán po svém míněni , prvni ze senátorů (Gel!. 14~ 7. ~)~ 
Další pořad, dle kterého by la senátorská listina složena, byl dle 
bývalé úřední hodnosti od _ nejvyšší do nejnižší, uvnitř jednotlivých 
skupin pak byli seřazeni ' dle délky svého senátorstvf,2) , 

Kvalifikace senátorská. 
O nf 'bylo ,'promluveno_ jednotlivě už v odstavci o stavu se

nátorském i zde výše' při výkladu o přijímáni ,do senátu. Zbývají 
jen některé podrobnosti. Tak ing e nu it a by1ázprvu' 'požadavkem\ 
zcela přísným, proto vznikl takový 'odpor proti censorům r. 312. 
kteří přijali syny, a vnuky libertinů (Liv. 9. 29.8; 30. 2). Je znám 
l' doklad, kdy senátor byl vyloučen, poněvadž otec jeho byl liber
Hnem (Cic. p. Cluent. 47. 132). V posledních letech republiky a za· 
císařství však zásada tato - jak uvedeno - padla. Synové ob
chodníků a řemeslníků pouštěni do senátu, byli-li magistráty (Liv., 
22. 25. 18). , Novoobčané -cizinci nebyli právě vítáni iak9 senátoH" 
(Liv. 23. 22. 5), stejně jako občané z provincii. . 

Co pak se týče ' poměru patricijSko-plebejského, tu tradice 
uvádí nejstarší senát jako patricijS~ý, a nepochybně má v tom
pra vdu. První plebejové prý se dO'stali do senátu asi buď ještě 
koncem královské doby (Serv. Aen. J. 426), nebo až, začátkem re
publiky, celkem tedy dříve než k magistratuře. 'Že původní. 5e~át 
byl .patricijský, o tom svědčí obsazováni míst interrega a pnnclpa 
~enátu, pak přednost pé!triciů při dotazech předsedy. Dle dosavad
\'JÍch zpráv však -není možno řici, kdy se pIe bejové do senátu 
vskutku dostali. Zcela určitě byli plebejové ·tribuny s konsulskou 
mocí, lze se tedy , domnívati, že ti jistě nějaké plebeje do senátu 
Jmenovali. Avšak naopak lze tak"é souditi, že plebejové se asi dříve 
dpstali do poradního sboru - ~enátu, nežli byli' připuštěni k za-
stáváni nejvyšších úřadů. Ovš~m plné jistoty tu není, jen možnost,~ 
~,e v V. stol. už v senátě byli. S) Názor prvý je pravd~podobn(ši.. 

: i) Srv~ Willems. 2. 164, Mommsen III. 868 ; plebej _Q. l-utatius CatnlhJs" 
~e u Vell. 2. 43. 3. nazývá omnium confessione senatus princeps, avšak to zde 
znamená nejvlivnější člen", jak ,ukazuje srovnáni se Sen.-Suas.6; 19, kde s.e 

, téhož výrizu užívá o Ciceronovi, jenž také nikdy nebyl na prvním ' místě ,se'-
eá.torského seznamu. . , . 
. ~) Gell. 14. 7. 9; Liv. 23.23.5;' 27. 11.9. ' , _ 
, 3) Srv. WilIerns~ Le s'énat, App.lI., Mommsen III. 867 tl. Ferrero, SUj. Duovt 
studi di P. WilIems intorno al senato delta repubbllca Romana, (Att! d. R. 
Accad. Tor. XX 18"'5). '.. 
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Rozdily mezi senátory. . 

, 1. HlavnI rozdíl byl vzpomenutý už mezi senátory vl~stnfmj 
a bývalými magistráty, kterým bylo dovoleno býti v senátě. Proto se 
i do sezení senátu zvali "senatores et ji . quibus in sena(u, senten~ 
tiam dicere Hcet" (Gell. 3. 18. 8 ; Liv. 23. 32. 3; Fe 454). Tato formule 

- udržela se až do Hadriana. 
2. Už od počátku republiky připomíná se · dělení na ,patres

conscripti. Odtud ve svolávacích formulkách "qui patres quique 
conscripti sunt" a oslovení "patres (et) conscripti" (Liv. 2. 1. 1 t '; 

. Fe 304; rPaul. D. 6 a36); , pravidelně se říkalo ~ asy.Jí1deticky ,,, patres, 
~onscripti". Co však to "conscripti" znamená, nebylo jasno už ani 
starověku, proto v nové době uváděny . o tom výkladyrůzné.1) 

, Jedni tvrdí, že "patfesconscripti" značí jednu třídu senátoru, 
přičemž "conscripti" je attributem označujícím členy senátu jako-
nedílný celek. 2) . ' 

Vý~lad tento však odporuje závažným svědectvím starověkým 
(srv. na pře qui p'atres quique conscripti sunt) a mimo'to ani nedo
vede uspokojivě vyložiti, proč to "conscripti" vlastně bylo připojo.,. 
váno. Ihne vycházel z · předpokladu, že patres = patricii, ' ač tato 
rovnice vznikla a uplatnila se až značně později, poněvadž _ původně 
patres znamenalo senát. WiIlems sice správně soudí, že patres ~ 
senatores, ale .pak conscripti je čirý pleonasmus: senátoři (na listině 
senátu) sezllamenaní. , ' 

, Starověká místa, sem vztahovaná (Plut. Rom. 13, Q. Rom. 58; 
Dion. H. 2.12), nejsou dosti průkazná vzhledem k svědectvím opač
ným;,velmi 'přesve'dčivým; 'Cicéronův výrok (PhU: 13~ 13. 28) o "pater 
conscriptus" je vtip. '. ' 
- Druhá skupina , vykladačů vidí v "patres con'scripti" rozlišeni 
dvou kategorií senátorů, jak tomu nasvědčují závažné~oklady staro
věké. Liv. 2. 1. 11: traditumque inde fertur, ut in senatum vócarentur· 
qui patres quique conscripti essent: conscriptos videlicet in novum 
senatum appellabant lectos. Fe 304 pak vykládá, že "conscripti" 

. byli plebejové po vypuzeni králů do senátu přibranf P. Valeriem 
Poplicolou. 
~ ,Tato dvě místa jsou jediná ze starověku, jež se snaži . také 
vyložiti, co to "conscripti" byli; stilisace Liviova pak z,řejmě n~
svědčuje, že si tím nebyl jist. 
. ' Většina moderních badatelů 8ekkerem počinaje až po Langa~ 

Mommsena, CasagrandihoS) a Blocha hlásí se k tomuto výkladu .. 
~všák liší se tím, zač ty "conscripti" považuje. Obyčejné je míněnit 
jež' stotožňuje "conscripti" s plebeji dle Festovy : zprávy~4) Při tom 
; 

1) Srv. Král LF X 18821 str. Z27 n. 
'2) Ihne, Ober die patres conscripti, 1865,; Wi1lems, Le sénat I. 37, 

", . . a) ,Mott1msen RF I 227. , 
4) Le m'inores gentes cd i patres minorom gentíum. Palermo' 189? 
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však zůstává nevysvětlen.o,proc by, plebejům: 'do senátu povolaným 
byl , býval odepřen tihll patres, jenž přece byl ozn~čenim senátorů 
vůbec. , Dále- nutn'o f)řipomenouti, ž'e zpráva '~ plebejích přibraných 
do senátu P. Valeriem spo.Čívá asi- na záměně pojmů. Jemu tqtiž 
připisováno zvětšení senátu -~J.primoribtúr ~equestris gradus ledis'; 
(Liv.2. 1. 10; Paul. D. 6.), to jest asi z 18 c-enturií jízdníCh; v nichž 
ovšem také byli plebejové. Proto bude lépepoohléQuouti se po 
jiném výkladu, který by ' nenarážel _ na -takovéto potíže. Tu přede
vŠÍ-m nutno si všimnouti, že vyskytuje se ,dvojí ' způsob ' označeni 
senáfu: . seuijtores,:, ,quibusque in , 'senatu ' 'se,ntentiam di~ete ' IJcel~ 
a patres',: conscripH. ,Oné formulky delší -užívalo ; se ,.', \!' offiCiálnírri 
povolávání senátu~ této 'kratší , v bě~néni os,lovení. Je 'lidy' na StÚidě/ 
že ' oboji znamenalo totéž. Conscripti byli ': tedy:' bý'vaH magistriáti'; 
~teři měli tus sententiae' djcendae. ' : __ ; 

Je-li tento výklad, správný, ' pak , vzniklo toto 0z;n:ačení 'až pd 
zákoně Oviniově a římští historikové jí pro starší doby užívají, -a:n'a'J 
chronisticky. Patres conscripti tedy by značilo ,;otcové Ji : přísedící" . 

~,' '3. Po z-ákonu Qvir.iově ~yskytl se v senátě i rozdíl mezi ~se:rial 
tores' magistratibtis cu'rulibus functi" a "s. m. c. non functi" (Gell. ' 3~ 
18. 4 a 6). Prví 'byli váženějšÍ, druhým se. říkalo - také ad!ecti (Fe 304r 
", 4., Populárn.í název snádechem žertovným byl "pe,darii" (Gell~ 
3~,- 18. " 4 a 6), o jehož pravém významu nebyli ani staří dosti jisti. 
, ' Cestu k pochopení ukazuje asi tento Gelliův dodatek: et quia 
in PQstremi'S scripti ~erant, non rogabantur sentelltias, sed quas 
princjpes dixerant, in eas discedebant; byli to ti senátoři, kteří jsouce 
na zadním , místě : ~eznatnu , nepožívali zvláštní vážnosti ani , vlivu; 
neujímali se slova, nýbrž jen hlasovali při dávajíce se k některému 
1:. ná~orů už projevených. Ovšem nazývali se jen, pedarii a potiori, 
poněvadž přec tu i tam zvídáme, že; některý quaestorius v se,nátě 
m1.uvi,l (Vell . 2. 35. 3; Sa!l. Cat. 52 atd . .). ' 

Výklad u Gell. 3. 18. 1., že pedarii byli senátoři magistratibus 
~urulibus non fundi, kteřf musili choditi do senátu pěšky, je dohad 
dle názvu, ovšem nesprávný, poněvadž senátoři ' vůbec jezditi nesmělL 

, Na počet bylo těchto zřídka mluvících senátorů mnoho a byli při 
hlasování jako celek velmi významni (Cic. ad Att. l.19. 9; 1.20.4),1) 

-4. Úředně, dělili se senátoři na consulares, praetorii, aediHcH t 

tribunicii, quaestorii (Cic. PhiJ.13.14.30; Liv.23.23.5), To byly ord i
n' es; neb g rad u S, uvnitř uspořádané dle ancienI1ity a jimiž, se po~ 
stupoValo (Cic. Verr. 5. ,14.36). V posledních letech republiky ,~ ,za; 
c,ísařství mohly někdy i osoby, jež nezastávaly určitého úřadu, býti 
vřazeny do 'vyšší třídy bud' usnesením senátu (Cic. Phil. 5. 17.46; 
Liv. ep. 118 a j.), buď vůlí císařskou (Cass. D. 43. 47)~ To byla také 

1) J Otto.";'D -e senatoribu~ pedariis. Pr. Lvov, 1911. Cal'!i~~ellj, l se;atori 
pedarii, Boll. di vdiritto romano 1. 6. str. 277n. C. Rocco di Torrepa~ulla, I "Sena-
tores pedarii". Rím, 1918. -- , " , " 
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i.: dJe cti o! Císaři , mohli i. .deg-r:adovaH (Cass. D. 78.. 13). V pozdější 
-dohě císařské consu'lares a adl'ecti inter consulares tvořili" t. zv. ordo 
cándidatus Si PQNinnosti ,ucházeti se :o ,nejvyšši úřady (Cod. Theodl 
6. 4. 22.2). ' 

Dictatorii a censorii řazeni byli za republiky mezi consulares 
iZon. 7 .. ,19) a nejstarší z, censoriů se obyčejně:',stal princip_em 'se,nátu . 

;.:j 1 

,', , § 38;. Svolávání senátu. . 
_ ' Jé,d~Ú1C.Íh~ řádu senátního: 'zprvu ·vůbec ne:by16, tentv ' ~~g.ustú·$ 

L 8. pf. Kr. dal ' k němu jakési základy (Cass., D. 55, 3), "éil jestě p?~ 
zději děje se zminka o lex , de senatu h~b~ndo (Gell, 4.10. 1;' Plm. 
ep. 5. 13. 5 aj.); nic jistého' však o tom iitámq -neni. Nepochybně
byl tento , řád jen kodifikací zvykového práva, jímž se senát ode
dávna řídil. Svolati. senát, senatum (con) vocare. cogere a říditi jeho 
sezení, s~natum habere, směli magistrátí, kteři měli ios cum -pa
iribus agendi (Cic. leg. 3. 4. 10). Jim příslušelo ad senat~rit referre, 

. 'senatum consulere, senatus cousultum facere. Za císařstvi pak při
rozeně měl toto právo princeps mocí tribunskou (Tac. Ann. 1. 7; 
Suet. Tib. 23). " ' , 

, 'Svoláni' senátu podléhaio :~6'v'Šem intercessi kolleg-iál'n.i' j- tríbun~ 
.ské, jakož i právu veta. Magistráti patricijští , však~ si pravidel~~ 
neintercedpvali ani tu, dokonce i konsulové, 'ač v Rímě přítotritii~ 
1l1'echávali někdy senát praetorllm (Cic. de imp. Cn. Po mp. 19. 58). 
Od dob A~gustových pak praetoři povolávali senát bez ohledu na 
}i:onsuly (Tac. Hist. 4. 39; Ca ss. D. 55, 3). , , ' 

" ,Aby schŮze ~enátu byla právoplatna, byl~ nutno při svolání 
zachqvati určité fo,rmaIity. V nejstarší dqbě p r a e co ) volal senátory 
dp' s~zení (Liv. 1.47. 8) a to buď jednotlivě z domů (Cic. C. M; 56; 
App. b. C. 1. 25), nebo z nějakého senacula, kde , se, shromažďovali 
zejméné;i v těžkých dobách, kdy bylo lze očekávati časté zavolánI 
Jjv., 3, 38. 6; Dion. H. ll. 4). Jinak, zejmé:na poz;ději, byli ,-:~lálli 
sená~oři ~d i ktem .několik dní napřed (Liv. 28.9.5' mluví se ,() trt
duum; :Cic. Phil. 3. 9. 24). Za poměrů mimořádný-ch učiněna také, 
mimQřádná 9patření, tak , roku 191 při pq:čáJku válk:Y : s Antiochern 
smělo se z Ríma vzdáliti najednou nejvýš pět senátorů a t(), j~n tak 
daleko ~ aby se mohli vrátit týž den (Liv.36 .. 3, ,3a j.). Za ,Augusta 
pak konána pravidelná sezení o ' Kalénpách ' ~ . Idách ' (s~n'~tLis ' l~gi~ 
1:nmi), k nimž se už vůbec nezvalo (~uef. Aug.35; Ca,ss: l? ;.f~5: 3). 
Přítdrrinóst senátorů byla záVazná (Cic. leg; 3. 4. ll).; nebyla;;.IFabsence 
náležitě omluvena, 'nastupovala pfgrioris capio , neb mt11tae dictid 
(6eH. 14.7. 10; Liv. 3. 38.- 12 a: J.),; avšak ,pra~e tu byla hodně blah.o-
lolná jak ~a , republiky, tak za clsařstvi. Staří" 60 neb 65 let, diS

p ensovalo až za císařství (Sen. d. brev.. vitae 20~ ', 4 , a;-j.c). DO" senátu 
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chodilo , se pěšky, jen nemocnf a staří užívali nosítek; ' že dochvU .. 
no'st nebyla právě největší, dosvědčuje zvyk mladšího Catona, jenž 
přicházel vždy ·' v čas, ale až do zahájení schitze četl (Plut. C. mftu: 
19; Cic. de fin. 3. 2.7). ' 

Předpokladem byla plná účast při sezení (sellatus freque ns), 
prQt~, . s počátku nebylo nijakých norem pro stanQ.venf zákonnéh<t 
pdčfu.,l~Když ,'šak mnozí senátoři z úředních důvodů; ' jiní ·zas z osob
ních chybívali, ~tal0 se zvykem uzavírati SC i když byl senatus 
řnfrequens (Liv:- 2. 23. 12). Casem proto by), zvláště pro předměty 

. důležitější, určován nutný počet přítomných. Tak v SC de baccha
' nalibůs se stanovi, že o přípustnosti kultu bakchického se musí' 
usnášeti aspoň 100 senátorů (Li v . 39. 18. 9), jindy zas pro jednání 
o dispensu od zákonů žádáno 200 senátori1. Účast 200 senátoldl 
platila za uspQkojivou (Cic. Q. fr. 2. 1. 1). . 

" Augustus snažil ,se prosaditi požadavek dvou třetin přítomných, 
ale upustil od toho; určil pro různé věci různý počet a nařídil 
zaznamenávání praesence (Cass. D. 54. 35; 55.3). Později stačilo uf, 
jen 70 senátorů (SHA, v. Sev. AI. 16); od r. 356 po Kr. dokonce ' jeq 
50 (Cod. Theod. 6. 4. 9). Aug4stus také zařídil v záři a v říjnu jakesi 
prázdniny, při nichž vylosován k sezením jen určitý počet senátoíl"Q:, 

Aby usnesení senátu bylo platné, muselo se sezení senátu 
konati na nějakém místě imlugurovaném (Varro u Gell. 14. 7. 7). 
Zprvu scházel se senát na úpatí kapitolského vrchu nad comj
t;em na area Vulcani (Vulcanal Dion. H. 2. 50; Plut. Q. R. ,:1:7). 
»Sub divo'i ' scházel se i později senát při určitých prodigifcb.1} 

yždycky , však' muselo 1'0 býti ~tenipľumR',' kde se seiľá,t sešel. Pra-.,. 
videlně' však se senát scházíval v curia Hostilia, vystavěné prý 
Tullem Hostiliem, rozšířené pak SuHou, jež shořela ' r. 52 při pálelrnf 
mrtvoly Clodiovy, pak , byla obnovena, ale Caesarem zbořena. 
Místo ní pak Caesar navrhl a Augustus dokončil t. zv. kurii Ju.:. 
liovu. Kromě ní byly i jiné kurie, v nichž senát rokoval. Ale 
j , v chrámech se senát scházíval, na př. v chrámu Jova kapitolského~ 
kde se konaly schůze při nastoupení konsulů a při vyhlášeni války 
(App. Pun. 75) a mno j. Vojevůdcově, kteří vyjednávali se senátem 
o- triumf, povolávali si ' jej mimo pomerium na pláň Martovu, ' do 
chrámu Apollinova (Liv. 37. 58. 3; 39. 4. 2), a Bellonina (Liv. 26. 
,21. 1 a j.). Tam přijímáni i cizí vyslanci a ti! které nechtěli pusUt 
do ' měsÍ'a.~) . 
: ' ,Za cisařstvi přestala nutnost, aby senát- se sešel vždy je~' 
~ temphi (Cass. D. '73. 17; Cod. Theod. 81). 

, Magistrát ' předsedající seděl -vždy na místě , vyvýšeném na klj·· 
T~lském s~dadle (tribun na subselliu), ostatní úředníci nfže pltll':-

1) Když °t;bos humana voce tocutus est", Plin. NH 8; 45;' 183. 
" :'. ,2) Pry~i řeč p-roti CatlIinovi prones.l Cicero v senátu svolaném do chrálth1;(.I. , 

lovls Sta-tons1 čtvrtou v aedes Concordlae. " , , ' :, , " , -
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kruhen1, senátoři 'pak ,dole, patrně pořadem dle důstojnosti, na la'7 
vicích (Cic. in Cat 1. 7. 16). Dvéře zasedací síně byly vždy otei 
vfené (Plin. ep.8. 14. 5). Vojsko v zbroji do senátu nesmělo, prot@ 
Antonius, když s sebou přivedl vojáky do sezení senátu, prohřešil 
Se Jím proti starému zvyku (Cic. PhiL 2. 8, J 9 a j.). Za císařstv.Í.. 
směl do senátu přijíti i praefectus praetorio (Cass. D. 58. 18 aj.) 
.a tiberti Caesaris (Suel. Tib. 23). Přirozen~ měli magistrá,ti a se
nátoři i při sezeních po ruce dosti nutnéhó personálu, jako liktorů, 
v;atorů, scribů" apparitorú ' a stá1ních otroků. Bylo-Ii sezení pro
:.hlášeno za tajné, všichni nepovolaní , se vzdálili : a ,dveře ·se 'zaviely 
{Cass. D. 79. 1). V takovém případě mluví se o se tacitum (SHA, 
v. Gord. 12), bývalo to však zřídka. 

Pro senát neplatilo děleni dnů na' F a N, mohl býti, svoláván 
kdykoliv. O dies comitiales však konány schůze jen tak aby ne'
rušily komitH (Liv. 39. 39. 10; 40. 45. 8; Cic. de div. 2. '4. II srv. 
ib. 1. 17). Lex Pupia zakázala někdy počátkem I. stoJ. př, Kr. 
;senát o dies comitiales (Cic. fam. 1. 4. 1), patrně však zas jen po dobu 
:trvání komitií poněvadž i po tom připomíná se senát o těchto 
,dnech. 1

) Nekonán senát snad jen. o dnech slavnosti, kdy magistráti 
byli zaměstnáni obětmi a bohoslužebnými akty (Liv. 34. 55. 2), 
Zdá se také, že se senát nescházel o dies religiosi, aspoň ne 
o Idách březnových po smrti Caesarově (Suet. Caes. 88). ' , 
. S<; ne~mělo býti usneseno ahi , před východem slunce, ani po 
Jeho zapadu (Gell. J 4. 7. 8). Po 10. hodině římské nikdy nezačínala 
:se už nová relace (Cic. Phil. 3. 10. 24). Jen v největší nouzi svo
lávána nočni sezení; patrně však tu na SC se buď neusnášelf nebo 
učinili je až po východu slunce (Cic. ,fam. 1, 2. 3; Dion. ' H. '9. 60; 
11. 20). 

§ 39. :Qokování V senátu. 
.P~ed z~sed.~ním senátu musil předsedající magistrát vykonati 

aUSP!Cla (pred litrem toho dne) a obětovati pak bezprostředně před 
' zaiháJe~í~ sc.!tůze. Za ~ísař:tví kot~~na pravidelně oběť Janovi Ge
mmovl, lehoz socha stala pred kUfll Juliovou. Augustus nařídil také 
,aby, jednotliví, senáto!i obětovaIř kadidlo a víno bohu, v jehoŽ 
,chramě se pravě schuze měla konatP) 
" J~dnací pořad záležel na předsedovi, jenž mocí svého fUS te
:ferendl. s: m",ohl ~otazovati na radu o čemkoliv a jakkůliv. "More 
senatono vsak Jednalo se napřed "de rebus divinis" a pak de 
,rebus humanis" (Gel I. I. 1.). Cizí vyslanci byli přijímáni přede vŠím 
,jiným ~ úr:oru,' dl~ j~ké.si , lex G~binia (Ci~. fam. 1. 4. 1). Bylo·li tlŽ 

o relacI , predsedmcke odhlaso~ano" mohl! volně referovati, j jiní 

l)Srv, Ma'dvig, I. 307, L~n~e '113 393. S~v. Roton'di, 'str. 399 . . 
. ~) Suet. Aug. 35; Gell.,' 14, ''Z. ,9. . " 
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úřednki (Cic. de 'imp. Cn. Pomp.l9. , 58 a j.). Někdy ~ zvlá'ště pf! 
nastoupení - referovali oba konsulové spol,ečně (Liv. 27. 17; Caes 
b. c'. 1. 1), ' též· i jiní úředníci Mže hodnosti podávali referát společnÝ. 
Za ' císařství 'byli magistráti omez'eni tím, že císař kdykoliv, i když 
nebyl sám konsulem, ani nesvolal. 'senátu, mohl referovati písemně 
a' časem tato cíSařská výsada rozmnožena až na ius 'quintae re.:. 
lationis. 1) Rúzní poslanci a zástupci byli přijímáni senátem před 
relacemi týkajícími se jejich věci. Po řeči poslanců 'mohli mluvit 
a vyptávati se jich senátooŤi, kteří chtěli a přihlásili , se o slovo (Liv 
30. 22. 5; 29~ 19 1; 37. L 7). Podobně rozmanití odborní znalci 
sv:ědkové, jiChž magistrát potřeboval, petenti a jiní občané, byH 
slyšeni týmž způsobem (Liv. 2. 36. 7; Cic. nat. d. 1. 26 n aj.). ' Jak
mile , však začalo jednání, mU.sili se vzdáliti (summovere arbitro ' 
Lřv. 22. 60. 3; 26. 30. 11 aj.). 

Rokováni vlastní zahajoval předsedající magistrát starodávnou 
formulí zvanou solemne ca'tmen precationis: quod bonum feli x 
faustum fortunatumque sit populo Romano Quiritium, referimus ad 
vps, patres conscripti (Liv. 42. 30. 10; Suet. Oaius, 15). V senátních 
zápisech " zaznamenáváno bylo toto carmen začátečními písmeny 
jednotlivých slov. 'Caligula vložil za "Quiritium" ještě: C. Caesad 
sororibusque eius (Suet. I. 1.). - Císařové sami .osobně referovali 
zřídka. Augustus to dělal skrz svého quaestora principis (Suet. Aug. 
65), Nero k tomu užíval konsulů (Suet. Nero ]fl), Vespasián svých 
synú (Suet. Tit. 6); někdy i praetor takto fungoval (Cass. D. 78. 
16). Úředně se řečnění 'v senátě označovalo výrazem: referre, verba 
facere, řecky n~oaavacpt~étV. 

R e f e r r e (ad senatum, též deferre, reicere ad patres, ad se
natum) 'se týkalo zvláště magistrátů, kteří nemohouce sami dojíti 
k rozhodnutí, vznášeli je na sen'át, kdéžto v er ba fa cer e užíváno 
o senátorech vůbec. Referre, což obsahovalo v sobě i podání zprávy 
magistrátem, bylo možno při res humanae buď in fi ni te dere' 
p ubl i c a (n e bo des u m m a f e p u b I i c a), ne b ,f i nit e d e
s in gú I i s r e b u s '(OeIL 14. 7.9). Tak 1. ledna konsulové předkJ~
dali povšechný situační přehled, vytkli naléhavé a, nezbytné potřeby 
a vyznačili své stanovisko (Ca es. b. c. 1. 1). " _ .. 

Magistrát mohl buď přestati na podané zprávě, anebo moh ~ 
naznačiti, o čem chce rad u (Liv. 8. 20. 12), 'nebo odůvodnil své 
vlastní mínění a případně ' navrhl SC (Cic. PhiI. 1. 1.3). Týkala-li se 
'relace v'ěci dosud nezralé k projednání, byla sdělením magistrátovým 
odbyta. Jinak ovšem 'o věci akt ~Iní se buď přistoupilo ,hned k hlaso
vání, byl-li mezi senátory o:..;~. ~' , ;'-'1 r.bo provedena napřed debataT 

jež teprve skončena - hlas ,',:~.' Proto liší se se per d i s~ e s-
,s i o n e 'm od SC per s i 11 g U .a s sen ten t i a s e x q u i s i t a s .
Byla-li ještě druhá relace, vyplynuJá z debaty, mluví se o SC per 

1) SHA, v. M. Aur. '6; v. Sev. AI.t.; relatiónem ferre, Cass. D. 53. 32. 
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r ~ I'a t i O ~ e m fa c tu m (Oell. 14. 7. 13). O některých 'Věcech však 
tlzdy mus!la se ,provésti debata, .i když nebylo různosti nazorú, ' t~'k 
~ ?uppll k.a.cI ch (Cic'. PhiI. 3. 9. 24). Chtěl-li magistrát předseda~ 
JICI prJstouplh hned po relaci k hlasování, mohl senátor výkřike,ni 
" ~ o n s u I e," přiměti ho k zahájení debaty (Fe 174, numera senatum; 
CIC. Att. .. 5. 4. 2). S poradním rázem senátního jednání souvisí také 
ná.zev, JImž bylo označováno: c o n s u I e r e o rdi nes e na t u ln 
(LI.V .. 2. 46. 5, 28. 2). Magistrát zahájiv po skončení relace debatu, .. 
učmtI tak.slovy:: de ea re quid .fieri placet (Liv.8. 20.'11 aj.)" 
~ebo q u J- d v I de tUf, nebo_ q II I d cen s e s a nominatim označil 
~'ednotlivé. senátory. Dotazy tyto dály se po zákoně Oviniově 
g,,~ a ,d a tt m (G.el~ 14. 7. 9), dle uvedených stUpňLt senátorských, 
pTI čemž obyčeJne se začalo u principa senatus. Zemřel-li zatím _ 
tedy I?rvní dotazováni designovaní konsulové, a nebyli-l li dosud, 
zvole~l, ted~ .některý z .. konsulárů. Oslovený ,senátor musil odpo~ 
vědět.l, byt I Jen vyslovením souhlasu s míněním už proneseným., 
MI.uvllo se suo loco. Pozdě přišlí mohli býti' tázáni dodatečně , 
(CIC. d. dom. 7. 16)., " 

Ale asi uŽ o~ p~lovin~ II: stol. př. Kr. se stávalo, že designova'ný 
konsul by! tázán I pred pr!nClpem senátu (OelI. 4. tO. 2; Sall. Cat. 50). 
V po~led~lch letech repubhky rozhodovalo tu mnoho politické i osobní 
st,ramctvJ (Suet. ~a~s. 2,1 )', I na třetím tn!stě mluviti ~ylo čestno (Cic .. 

, PIS. 5 .. 1 I~. ~a clsarstvJ tazán."byl prvne konsul deSIgnovaný, před'..; , 
sedal-lL clsar~ tedy konsu~ uradující (Tac. Ann. 3. 17. a 22; 11. 5),., 
August~~ .. pry však se ptaval senátoru libovolným pořadem, aby 
udržel J~]lch '- ~ozornost (Suct. Aug. ,35). - Toto dotazování slulo , 
sen tet I a ~ (I nt e r) r o g are, byli-li tázáni všichni, tedy s., p e r
r o ~ a r ~ (LIV. ~9. 19. 1 O). Před~eda směl zasáhnouti do debaty kdy
kolt v, tl~ .vzmkala a I, t e r .ca t 10, jež zavdávala ,senátorům příčinu, , ' 
aby se uJah znova 'slova (etCc. Att. 4.13.1). Jakýmsi plebiscitem bylo
ustanove~o, aby senátoři mluvili o určitých věcech i u ra t i (Liv. 26. 
33. 14; Dlon. H. 7.39.47). " ' , .. , 
, Senátoři .mohli c~nsere nebo ' sententiam ferre trojím ' způsobem:-
a~ sen~enÍlam dlce;ndo, b) verbo adsentiendo, c) pe-
dl b u S I n sen ten t i a m e u n do. ' " , . 

. Te~t.o poslední projev souhlasu dál se tím, že stejně smýšlející: 
přIstoupIli k ~o.mu! jehož mínění schvalovali (PHo. ep. 8. 14. 13). Při 
verbo ~dsentln zustal .se~átor . seděti a jen prohlásil, že přisvě-dčuje 
tomu Čl on?~u. MlUVil-ll senator" povstal na svém místě a-řekl:: 
quod reftultsh (verba fecisti) ad senatum, neb: quibus de rebus. 
ref~rs ad senatum, neb: quod consul rettulit ad senatum - de ea 
re Ita .censeo~ decerno, mihi placet. Někdy senátor podal i návrh 
se: h~s verblsSC , f~ciendum, (perscribendum) censeo (Cic., Phil. 5,. 
13~ 36, 15.40) .. 'Ta-ke se "někdy ,navrhovalb,. aby se :žádné' se-ne
dělo. Za repubhky pronášený v senátě skvělé řeči za císařství však 
pokle'sem, ,umění řeČnickéhó á ztížením , politické :situace '- roiŠířil ,se~ 
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zvyk vzniklý už koncem .republiky, totiž "de scripto sententiam 
dice;e" (Cic. Sest. 61. 129; AU. 4. 3. 3). Za pozdějŠí~o. císařství pa~ 
mluvíval jen první (SHA, v: Aur. 19. 41), a ostatnt 'Jen akklamacl 
projevovali souhlas (Plin. paneg. 75). 

Bylo i možno egredi' relationem (Tac. Al1Il. 2. 38), to jest mluviti 
i o něčem jiném, než co bylo předmětem relac~.Nejznámější toho 
doklady jsou Catonovo: c~terum censeo Carthagme~, esse ~elendar:n , 
a Ciceronova ' 7. řeč fi1ipplcká. Tfmto způsobem manváno I SC (Ctc. 
fam. 8. ll. 2), . poněvadž ztráven ta k řečmi celý den ; diem, tempus 
dicendo 'consumere, eximere, tollere; uar.ctr.~I{Jéw, dva2laxew. Tato 
obstrukce bývala někdy na prospěch státu, když by jinak bylo došlo 
k SC nevhodnému, a žádný magistrát se nevzchopil k intercessi 
(Cic. leg. 3:t;t 8. 40), jindy ovšem nevýhodná. Bylo :yšak zcela proti 
mravu když senát P. Clodia Pulchra po tříhodinné řeči ukřičel 
(Cic. Att. 4. 2.4), neb dokonce když Caesar užil proti Catol1ovi ná
silí (Gell. 4. 10. 8). Egressemi býval i obměňován pořad jednání. 
poněvadž senátor mohl prohlásiti: referendum (de iIla re) censeo 
(Liv. 26. 2. 3; Suet. Tib. 4). Označoyalo se to výrazy: postulare, flagi
tare ut referatur, relationem postulare. Často i do SC bylo vsunuto 
ust;novení aby se o též.e věci znova neb o nějaké jiné pojednalo 
(Liv. 33. 2ľ. 9; Sall. Cat. !50)' Taková přání senátu n.ebyla sice zá
vazná pro magistráta pr~vn~, ale fa~t~cky ?yla, V~I!lll vydatná, po
něvadžsenát mohl maglstratu odepntl pro]ednant leho relace; řekl 
jen: nihU decernendum esse, nullum SC fieri placere (Cic. Sest. 11. 26)~ 
Senátor mohl ovšem ještě i po řeči změniti mínění a hlasovati jinak, 
zvláště pronesl-li někdo přesvědčující řeč . koncem debaty. , 

Hlasování slulo d i s c .e s s jo. Předseda resumoval pronesená 
mínění (pronuntiare sententias) a ustanovil pořad hlasovací (Cic'. 
tam. 10. 12. 3 a j.). Bylo přípustno hlasov~ni i Ov věcech, jež ~řišly 
v . egressi relačni (Cic. Att. I. 19. 9). Bylo SIce. moz~(),: aby maglstrat 
odmítl míněni s nimiž nesouhlasil, ale' bylo .to protI dobrému mravu 
(Caes. b. c. 1: 2; Cic. ~hiI., 14. , 8. 22)~ Byla-li "sent:n!ia" sl.o~en~ 
z několika částí o nichz mměm se ruznllo, . tu zvolamm "dlvlde 
některého ze s~nátorů byl předseda ' donucen provésti hlasování 
odděleně (Cic. p- Mil. 6. 14 a j.). Rovněž . výkřik "numoera".ho· vázat 
k přesnému zjištění celkového počtu a poměru hlasu (CIC .. Att. 5. 
A.2; Fe 174). . Tak se však nepostupovalo příliš .č~sto, mnohdy se 
usneseno i za' . nepatrného počtu přítomných (CIC. fam. 8. 11.~). 
:H.lasování .vlastní dělo se vždy discessí (Gell. 14. 7. 13), ' slulo dls
,cessionem facere. Za TJ;'aiana sice zavedeny byly pro volební hl~-
50vánL destičky; aby: se předešlo ambitu, ,ale zřízení toto brzr p~dlo 
(PIin. ep. 3. 20; 4.25). Předseda sám nehlasoval, rovněž ·am tnbu
.nové (Cass. p'. 41. 2) a patrně. ani .ostatní úředníci .. ~ozhodovala 
prostá většina , (Liv . . , 1. . ~2: 12; 26. 33. ~4). Formul~, . JIž pře,ds,~da 
k . hlasován~ .vy~val, obyceJně z~ěla: ., qUl hoc censehs~ IlIuc .tra~slt~! 
.qut · aliaomnia, in, han'C :partetn (F.e ~ 14). Řecké. prameny ' malt 
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j.u:itlar.cwiJat hd r.áoc xai tn' EXétVa (Cass. D. tl. 2). Přijetím ur
čitého ,návrhu odpadly všechny opačné neb odchylné; hlasováno 
bylo po řadě, až některý při.iat. Většina se obyčejně zjistila slovy: 
;haec pars maior videtur (Sen. qe v. beata 2, 1 a j.), o výkřiku "nu

··mera" promluveno už shora. Za císařství konsulové po · hlasování 
. .podali vždy zprávu císaři (Tac. Ann. 13. 26); nesouhlasil-li císař 
~ ujednáním (relationem remittere), jednalo se znova a nové ujed
nání, případně obměněné (relationem mutare), znova předloženo 

,císaři , poněvadž jen jeho schválením nabylo se platnosti. 

Po skončeném sezení byl senát propuštěn (mittere. dimittere 
senatum) slovy: nihil vos moramur, p. c. (SHA, v. M. Aur. 10). 
·Před tím neměl se žádný senátor vzdáliti (Cass. D. 55. 3). 

Sententia hlasováním přijatá stala se sen a t u S co n s u I te m, 
llebylo·1i při jednání formálních chyb a nedošlo-li k intercessi. SC 
není sice lex, ale mohlo zákony vykládati a doplňovati (Liv. 26. 
32. 8). Význam a důležitost jeho rostly významem senátu, takže 
fakticky se platností od zákonů vlastně nelišilo; zejména se to 
jevilo při rozmanitých smlouvách, prorogacích atd. 

Stala-li se však nějaká formální chyba, nebo došlo-li k inter
<.essi, směl sice magistrát návrh projedrrávaný dáti zaznamenati 
.a prohlásiti, že se jím bude říditi, ale to nebylo SC, nýbrž jen 
t zv. sena tu s a u ctoritas (S'A; Liv. 4.57.5; Cic. fam. 1. 2.4). 
Nic ovšem nebránilo, aby předloha nebyla projednána jindy. 1) 

In t e r ce s se pro t i se. Jistého je o ní známo málo. Mohla 
býti kollegiální (pro ni není dokladů) i tribunská, a to jak proti 
meritu relace, tak proti jednotlivým aktům celého jednání (dotazy, 
hlasování, sepsání; Pol. 6. 16. 4; Gell. 14. 7. 6). Proti relaci ' se 
musilo intercedovati hned, jakmile se k ní magistrát chystal, po
slední chvíle prO ni byla po hlasování před sepsáním zápisu (Cass. 
D . 41. 2). Byla-li senatus auctoritas zapsána~ uvedlo se vždy, kteří 
-tribunové intercedovali (Cic. fam. 8. 8. 5). Při se pak se vyskytoval 
někdy přípisek I· N, t. j. intercessit nemo. 2) Po sepsání se intercesse 
už možná nebyla, poněvadž ráz její byl prohibitivní a nikoliv kas
::saforn f. 

Sen a t u s co n s u I t u m u I t i m um. Kdy ž po m ery vy h i'a nil y 
.se do takového stavu, že nastalo nebezpečí domi a byla obava, 
že běžné ústavní prostředky selhou, usnášel se senát na sen a t u s 
c o n s u I t ume x t r emu mat q II e u I ti mu m (eaes. b. c. 1: 5; 
Liv. 3. 4. 9). Jim ukládalo se magistrátům, aby podnikli všechny 
.kroky nutné k zabezpečení obce; ' že výzva tato vztahovala se 
pak vůbec na všechny občany, nemohli-li magistráti z toho či 

·vnoho důvodu své povinnosti dostáti, bylo vyloženo už výše. 

1) 2n. Bát;17S, Zr;r.~!tar.a 'Pwftatuá, 'Aitr;va XIV, ' 1912 str. 34 . 
~) Val. Max. 2. 2. 7. má o těchto subskripcích výklad kusý a nesprávný_ 
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SC; ultimum znělo vždy skoro stejně: videant, děnt operam 
c'onsules, ne quid res p. detrimenti capiat (Cic. fam. 16. 11. 2; Caes .. 
b. c. 1. 5 'a j.). 

Za se ultimum lze považova!i i takové usnesení, jaké ~e' 
stalo, když se Hannibal blížil k ,Rím~ (Liv .• ~6. ] O. 9) ~ vši~hni' 
bývalí diktatoři, censoři i konsu~~ve, byh vyzvam, prev~~h lmpenum: 
až do odtáhnutí nepřítele. ZvlastOlho zabarvent politIckého však 
dostalo SC ultimu01 koncem republiky; kdy bylo vydá~áno,,~ bouříc~ 
občanských. Prvně za Ti. Oracc.ha r: 133,.1~ potom cast~Jl, na pro 
r. 100 proti Saturninovi, za spIknutI Kahhnova atd. o az nap0s1e~ 
se vyskytlo za triumvirátu (Cass. ~. 46,:. 47; 48. 3~!. Vubec posl~dn: 
zmínka o úmyslu - neprovedenem vsak - UŽlf1 tohoto opatrent 
je z r. 20 př. Kr. (Cass. D. 54. 10). 
, Populárové se vždy stavěli proti použití ~~ ultima na bouře 
občanské, jak o tom svědčí obžaloba ~: Rabma pr~ Snl:t. Sat,ur
ninovu, a vyhnanství Ciceronovo pro zpusob ~otlačenI ~atlltnsk.eh~. 
spiknutí. Popírali přípus~nos~ toho,to nouzovehc: pr?str:dku, . ]enz 
ovšem vymykal se formam ustavmm; faktum vsak JeJ ze od doa 
Grakchovských senát k . němu v těžkých poměrech saha1. 2

) 

§ 40. Forma a uchování se. 
SC vždy (sen. auctoritas někdy) bylo seps~no po ~konč~né~ 

sezení, jen výjimečně ještě ve schůzi, 3) , a !o z~ pn!omn .. ~sh. sena!or~,. 
jejichž podnětem bylo přijato. 4) I za clsarstvl byh tu cm~I senato~l }_ 
ačkoliv zřízen byl už zvláštní curator act?ru~ senat~s, tež ab act.l~ 
senatus zvaný. Jmenoval ho císa.ř ze sen~t~ru, zpravldl~ qu.aest~nu ' 
(SHA v. Hadr. 3) a to na rok. Zapisovant samo provadell ovsem 
scribae užívajíce četných zkratek. 5) . 

Při jednání tajném zapisovali senáto.ři sami . (~HA V. Gord . 12). 
Zápisy ze senátu patřily k tabulae pubhcae (CIC. p. Sest. 61. 129)~ 
mnohé byly ryty do kamene neb bronzu .6

) 

1) Cic. in Cat. 4. 2. 4: Liv. ep. 58; Val. Max. 3 .. 2. 17; Pl~t. Ti. G~. 19. 
2) Corr. Bar b a g a II o, Una misura eccezlOnale del Roman!. II se:. 

ultimum, Roma 1900. . ' 
A de Ma r chi DeJla costituzionalita del sen. cons. ult. Rendlc. d . R. 

1st. Lo~b. ser. II. vol: 35. 1902 str. 224 a 461. . 
PIa u man n, Oas sogenannte sen. C. ult., Klio 13,. 1913, str. 321. 
3) SC perscribere, Cic. Cat. 3. 6. 13; Di,on. H. 11. 21.. ' . 
4) Scribendo adesse; Cic. 15. 6. 2; de or. 3. 2. 5 a J .. ; zkratka v zaplse 

S. A. = ' scribendo arfuerunt. 
5) Kromě už uvedených 'a známých Q. B. F. F. F. Q, S. P. R. Q; S. ·~. q.~. 

1. N, S. A, ještě V. F = verba fecerunt, D. E. R. Q .. F. P. = de ea re qUld flell .. 
placet, D. E. R. I. C = de ea re ita censuerunt aJ. , 

6) Wil1ems Le sénat, 2. 207 p. 4. 

258 

Praeskript obsahoval jména konsulů, den a místo schůze, ozna
čení, zda S. C či je,n: S. A, předsedu a komisi zapisovací (Cic. fam. 
.5. 2. 4). Potom uveden předmět, referent a usnesení. Byla-li to' jen 
auctoritas, , vyznačena v zápise intercesse. Obsahovalo-li senátní 
decretum , (jak se taky říkalo, Fe 454) 'něco, ' čeho provedení bylO 
u~ládáno úředníkům, přidalo se vždy: si eis videbitur (Liv'. 26. 16. 
4; 31. 4. 2 aj.); stejně užíval senát' 'o sobě vždy výrazů decefnere, 
censere, ' existimare, 'placere, nikdy n~ iubere. Za císařství pak za~ 
znamenán byl i počet přítomných senátoru. Týkalo-li se usnesení ' 

, senátu i příslušníků cizích, býval . připojen k latinskému originátů 
i řecký překlad. Pravidelně pak bylo SC (nebylo~1i taciturn) pro~ 
hlášeno veřejně v kontionech; poselstvům se odpovědělo ústně 
nebo písemně (los. Ant. Iud. 13. 9. 2 a j.), listy neb poselstvími 
(Cic. Phil. 8. 8. 23). SC týkající se mezistátních ujednání vrýyána 
vždy do kovu v dvou opisech, z nich jeden ponechán v Rímě 
(v chrámu Fidei na Kapitoliu) a druhý poslán druhé smluvní straně. 
Za císařství vrývány byly do kovu řeči císařů (na př. }.ex de imperio 
Vespasiani CIL Vl 930; řeč Claudiova CIL XIII 1668 a j.). 

Přes obvyklá opatření přicházelo přece k falšování senátních 
zápisů a také archivní uschování bylo nedbalé. I ) Zprvu uchovávali 
konsulové zápisy doma (Liv. 3. 55. 14), r. 449 prý svěřeny byly 
péči plebejských aedilů v chrámu CereHně (Liv. uv. m.). Od druhé 
punské války pak ukládány byly v aerariu pod dozorem quaestorů 
(ad aerarium deferre). Ti je rovnali dle rokú ve volumina (Cic. Att. 
13. 33.3). SC označována obyčejně jménem, a to dle nomen genti
licium m~gistráta, na základě jehož relace byla přijata, na př. SC . 
Trebellianum atd. 

Za Ciceron'ovy . doby byl zvyk SC a jiné veřejné novinky 
oznamovati politikům dlícím v cizině (Cic. fam. 8. 1. 1 a j.). Také 
vešlo v obyčej užívati rychlopisců (notarii), dle jejichž záznamů 
byly senátní řeči rozpisovány a prodávány i v knihkupectvích, 
mnohé. ovšem upraveny dodatečně. Něco jiného byla acta s e na tus. 
Caesar totiž r. 59 nařidil, aby pod tímto jménem byla publikována 
SC (Suet. Caes. 20). Dálo se to dle zápisů notariů. Augustus toto 
uveřejňování zakázal (Suet. Aug. 36)., Výtah ze senátních zápisů 
byl však kromě jiných ještě zpráv uveřejňován v t. zv. acta diurna, 
založených též Caesarem a vydávaných pod dozorem konsulů (Cass. 
D. 44. 11). Tato acta diurna vycházela i za císařství a uveřejňovalo 
se v nich, co za vhodné uznáno (Tac. Ann. 16.22). 

§ 41. Působnost senátu. 
Přes to, že senát nikdy nepřestal býti sborem poradním, jak 

bylo patrno na stylisací jeho usnesení, přece přirozeným vývojem 
~ 

1) Cic. fam. 12. 29.2; leg. 3. 20.46. 
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poměrů stal se vysoce důležitým orgáne~v stá!n.í správ~: Je. to po
chopitelno zejména v republ!ce, · kd~ uredmcl "se. ,stndah ročně 
a senát představoval vedle nlch. st~l~ sb?r" slo:en~ kromě toho 
téměř výhradně z bývalých" ma~lstratu a. ltdl zkusenych. Za tako
vých okolností stalo se Qvsem 1 nemyshtelno, aby někdo nedbal 

, senátního usnesení, a magistráti de ·facto nebyli" než jeho výkon
nými orgány. S počátku byl senát pod y~liv~m p~tricljským, ~oto~ 
úplně v rukou nobility. I tribunové drzl vah s mm. Odtud U~IOVI 
senatus populusque Romanus, jež zahrnovalo ob] představItele 
svrchované státní moci římské. 

Skutečnou mocí i vlivem zůstávala ovšem i komitia za senátem 
a tak označovány jako vůle S. P. Q. R. i akty, o ~ichž rozho~l 
senát zcela sám (Cic. Phil. 5. 13-.36): Vrcholu mocI, nab~! ,senat 
za druhé punské války a v době Ihned potom nasledu]lc;. V~ 
sporech optimátů a p~p,ulárů zas vážnost s~ná~u po~le~la, ponevad~ 
se stal jedno.u z bOjU]lClch str~n, konservat1vne ?ptt~atskou) p'rott 
níž se rozhodně stavěli popularové podporovam tnbuny, kten se 
od senátu tou dobou · zas začali uvolňovati. Těžkou ránu mu za
sadili zvlášť Gra·kchovéa k bývalé výši se ho nepodařilo povznésti 
ani konservativně aristokratickým snahám a ústavě L Cornelia 
Sully. Ú 5tava Sullova ostatně brzy padla. Slavnější období nastalo 
senátu zas Ciceronem, avšak jen přechodně, poněvadž protivník 
senátu - Caesar - byl mocnější. Úsilí Ciceronovo po smrti 
Ca esarově (řeči filippické) bylo marné. 

Augustus senátu přál a. ?,nažil se P?vznést~ j~ho. ~ážno~t. Za 
Tiberia pak of1ltezení~ k?mltll stal se sl~e senat jedtnym, p:ed~ta
vitelem svrchovanostI naroda, ale byl uplně v rukou cIsarovych 
takže ani toto rozšíření kompetence mu nic nepomohlo. Nad to 
pak o záležitostech důle~itých ra,dil? se a. usná~el~ 15-20tičl~nné 
consilium principis, jehoz členove sIce bylt senaton, ale senát jako 
celek Hm utrpěl (Cass. O. 56. 28). 

Za císařLl autokratických se senát zvrhal v nástroj jejich 
choutek (na př. za Domitiana») kdežto za CÍsařů lepších se po
vznášel (za Traiana a za Hadriana). Celkem však neustále svou 
mravní úrovní klesal k nejhrubšímu servilismu. 

Do oboru senátni působnosti patřily hlavně určité věci, o nichž 
bude jednotlivě pojednáno. Ovšem míra účasti a rozhodování se
nátu o nich nebyla vždy stejná, nýbrž spočívala na celkovém stavu 
jeho auktority. 

1. Věci vojenské a poměry mezistátní. 
Uraditi se o válce patřilo senátu už od nejstarších dob, jen za 

císařství zašlo. Předložiti rogaci o válce, aniž se senát dříve o ní po
radil, pokládalo se za poklesek proti zvykovému právu (Liv. 45.21. 4). 
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O stárobylosti práva senátu, předevšíl1) poraditi se o válce~ 
svědčí i slova formule, jíž fetialové vypovídali válku; tam mezt 
jiným bylo: sed de istis rebus in patria maiores natu consulem.us" 
quo facto ius nostrum -adipiscamur (Liv. 1. 32. 10). Za repubhky 
ovšem v poslední instanci rozhodovala o vypovězení války komitia, 
avšak senát projednal sám a upravil vše, co s uspořádáním vo
jenské výpravy souviselo: počet a druh vojska římského i spoje
neckého, vojevůdce; velení ovšem patřilo nejvyšším magistrát~n:, 
ale přidělení provincií, způsobilým i extra - sortem, bez . losovanl, 
bylo pod vlivem senátu, stejně jako prorogace imperia dála se jeh~ 
návrhem (Liv. 10. 22. 9; 27. 22. 4 a j.). Senát určoval také, kdy ma 
kdo odejít do provincie (Liv. 40. 26. 5), nebo má-Ii konsul j':1eno: 
vati diktátora. Zprávy· z bojiště také byly posílány senátu, jem~z 
patřilo i určování odměn vůdci a vojínům, jakož i trestů (Cic. Phl!. 
3. 15. 33; Liv. 23. 20. 2; 24. 18. 6). Senát rozhodoval o výměně 
a výkupu zajatých (Liv. 22. 2~. 6; 61. 2), a be~ SC nesměl voje
vůdce propustiti ' vojska (Cic .. in Pis. 20. 47). Zadatelé o mír neb 
spolek byli rovněž odkazováni na senát (~i~. 2. 2~. 6),.. s n~n:,ž v~e 
projednali napřed a pak teprv dáno konecne schvalem komlŤ11 (LIV. 
30. 43. 3; Polyb.6. 14). Vedla-Ii se válka v zemích příliš vzdále
ných, dána vojevůdci k poradě komise 10 senátorů (I~gati) bu~ 
přímo jmenovaných neb vylosovaných (Cic Att. 1. 19. 3), tl fungovalI 
jako plnomocníci senátu. Theoreticky platily tyto zásady i za císařství. 

Senát byl také římským "ministerstvem zahraničí". K němu 
se obraceli králové i vládci: cizí (Polyb.6. 13; lugurtha, Adherbal 
atd.); on vysílal diplomatická poselstva (Polyb. 23. 10. 12), udílel 
čestné dary a tituly cizím vládcům (Liv. 31. ll. 11; 40. 58. 9; Caes. 
b. G. 1. 35). I za císařství přijímal senát cizí vyslanectva (Tac. Ann. 
12. 17). Senát rozhodovalo . postavení obcí i států, jež se dostaly 
do římského poddanstvL Zřízení a vůbec celou organisaci dobytých 
provincií prováděl vojevůdce, jenž provincie dobyl, za spolu_úča~ti
senátní komise (Liv. 45. 17. 1). Dozor nad správou pak vedl senat,. 
jenž přijímal i stížnosti na jednotlivé úředníky, pokud nebyli přímo 
soudně stíháni (Cic. V ~rr. 2, 49. 122). 

Maje dozor nad smlou,v~mi, u7.í~al t.oho sen.~t i k z~~a~,ov~ní 
do poměrů, zejména spornych, u spoJe-ncu, kolonll a m~m,Clpll (LIV ~ 
9. 25. 1; 45. 13. 10 a j. Polyb. 6. 13. 4 aj.). Zasahovam to bylo 
projevem politické · převahy a neustalo ovšem -ani po válce spoje
necké (Cic. Att. 4 . . 15. 5). 

2 . . Věci náboženské 
~yřizoval senát pravidelně po dobrém zdání znalců. Kněží sami směli 
referovati jen prostřednictvím magi~trátů (Gell. 4. 6. 2)~ a~šak yb~l~ 
přípustno, aby si je senát zavolal a vyslechl. Když. naJJr. yypovedl1!1 
augurů se zjistilo, že auspicia před nějakým podOlkem byla chybna, 
SC ten úřední akt zrušilo (Cic. d. domo 15.40). ·Senát byl ochráncem 
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státního náboženství a domácích kultů, proto . bylo . potřebí jeho . svo":" 
lení, aby směl býti zaveden kult nový. ,Proto také .vystupoval s~nát 
proti podloudnému šíření různých kultů v~řej~ě neuzn~va~ných, ze.
jména proti výstřelkům jejich (Liv. 4.30.~; · 39; 16.? a}~.3), z.nán~é 
je tu zvláště SC de Bacchanahbus .. z ~. 18! .p~' . Kr. Je~těza }'lbeq~ 
učiněno bylo SC de sacris Aegyptlls ludalCtsqu~ (Tac. 1\n,l'1:: 2. 8~). 
Při prodigiích miřizoval senát buď smírné obřady, neb~ ·rozkáz'al 
nahlédnouti do knih sibylIských nebo zařídil něco dle dobrého zdání 
haruspiků. 1) 

Kulty nové, stejně jako instaurace slavností. ~ her, .byly zařizo
vány dle pokynů senátu, tak kult A e s c u I a pIU v (Ltv. 10, 47, 7, 
ep. 11), magnae matris Idaeae r.204 př. Kr. (Liv. 29. ll. 6) ;-
ludi A po II i 11 ar é s (Liv, 25. 12. 15) a mno j. , 

' Prosebné obřady, supplicationes, byly nařizovány. '. _s~en~te'!l' 
ovace a triumfy jím dovolovány (Cic. Cat. 3. 6. I~) . Ud~th mSt&nta. 
triumfální za císařství patřilo senátu, jehož formálního svolem . Sl 

k triumfu skutečnému vyžadovali i císaři sami. 2) 

Také postavení t. zv. statua triumphalis bylo . vázáno povole
ním senátu. 

3: J měn í stá t ní a f i n a n ční spr á v· a. 

Dohled na státní hospodářství byl výhradním a nejdůležitějším 
právem senátu, jak poznal už. Polybios (6: 13 ?n). 'Vztahoval~ se 
na všechny složky státního majetku a podmkánt, na ager publtcl;ls 
stejně jak0 ' na stavby nadzemní, kommunikace, meli?race, vo~~
vody, na peněžní hotovcsti stejně j~ko ~~ yš~chen maJ~tek .movl!Y. 
Bez SC směli quaestoři poukazovatt Remze Jen konsulum JS?~Cl~ 
v Řím,ě na běžné výlohy (Polyb. l. 1.). 'Ze to byly v neposledm rade 
i důvody . finanční, jež povolování triumfu daly do rukou senátu, 
bylo už výše řeč~no. 
. Senát rozhodoval o tributu, jeho výši, vybírání i případném 
vrácení (Liv. 23. 31. I; 39. 7. 5), i o vojenských dodávkách (Liv. 23 , 
48. 5). Senát povoloval výdaje na státní representaci, n.a pořádání 
ber, na opatření potravin pro· lid, zvláště obilí (Liv. 25. 12. 12;: 48. 
28. 3 a j.). Vykonával účinný dozor nad censorskými lokacemi, za 
nebytí censorů opatřoval je sám (Liv. 39 .. 4~. 4; Cic. in Verr.l. 50. 13~). 
Snižoval nájemné publikánům (Polyb. 6. 17; Cic. AU. 1. 17. 9 a j.). 

I za císařství zůstal senátu nominální dozor nad aerariem (Cas3. 
D. 53. 16) a vliv na státní finance. M: Aurelius zvláště prý respektoval 
to' ,jeho pt~vo " (Cass. D. 7L 33). .\ " . . . 

. 1) Procurationes~rodigiorum Liv. 28.11. '5; 22.99; Gell. 4. ·6, 2; Cass. D. 
39.. 15;,· Cic. leg. 2, 9. 21. . , 

" 2) Tac. Ann. 2.52; 12,38; Suet. "Aug, 38; Tib. 9; Cass. D. 53. 26; SHA 
v. Comm. 2 a j.. ' . 
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4. Ad min i st ra t i va. 

Zde byl rozsah pravomoci senátu velmi neurčitý; ' spo~fval~ 
hlav'ně v tom; že v různých jednotlivých případech se · maglstráh 
k němu uchylovali o radu. Jako případy zvláštnější budiž uV,e
,deno, že zasáhl senát roku ,161 proti filosofům et rhetorůtri (Su~t. 
d e rhet. 1.), a vykázal řeckou trOjict filosofic~ou Dlog~na, KarlÍea~a 
:a Kritolaa, jež přednášela r. 155 v Rímě, kam přislá ]~ko athénské 
p oselstvo (Plut. Cato mai. 22). Rovněž z~~azóval senát ne,b~zp~,čn~ 
kollegia (Asc. in Pis. p. 15 ed Stangl). Snazll se o povz~e_sem roln!ctv~ 
·(Liv. 28. ll. 8), dal přeložiti a rozšířiti Magonovy km hy o rolmctVl 
( PHn. n. h. 18. 5. 22), a mnohé jiné podobné věci. . 

'5. Zákonodárstvi. 

Zákonodárství ' . p'atřilo lidu v komitiích, jež sé scházela na popud 
magistrátův. Ten ovšem tu jednal zcela samos!fltně, ale aby byl. 
in' auctoritate senatus, předkládal rogaci k ' předběžnému schválení 
s enátu. To se časem stalo zvykem" takže senát svými SC dělal 
téměř nťo{3ovAéVp,a'fa (Dion. H. 7. '38; App. b. c. 1. 59») jež .. tvořila 
o,bsah magistrátních rogací, ,nebo aspoň dával k určitým rogacím 
'p odněty. Zajímavý je příklad třeba z r.63: P. Sulpicius Rufus žádal, 
.aby byl zákonem znova důrazně postižen ambitus v.olební; senát 
:n á vrh schválil, · a obsah tohoto. SC tvořil rogaci, již konsul Cice~o 
-p'ředložil komitiím a provedl (Cic. Mu~. 23). 

Tomuto senátnímu vlivu na zákonodárství podléhali až do 
Drakchů tribunové pl.; potom se poněkud osvobodili, ale plně se 
\V ymanili z něho až za císařství. . 

Důležité bylo právo senátu V. y k I á dat i zákony (Cic. Mur. 32, 
6 7). SC obsahující tyto vysvětlivky neměla sice právní závaznosti 
zákonů samých, ale rovnala se jim praktickým významem. - Senát 
v šak také bděl nad , zákonodárstvím i tak, že odstraňoval zákony 
přijaté vitiosně (Cic. d. domo 15. 41; 19. 50; leg. 2. t 2. 31 a j.). Též 
", solvere leg.ibus" (Liv. 31. 50. 8), t. j. povolovati , přípustné výjimky 
:z.e ,z·ákonll, patřilo senátu. Dispensace vlastně patřily tomu, kdo 
zákon dal, tedy lidu. Senát si je však osvojil, poněvadž neinter
eesse tribunů pl. považována tu za souhlas lidu. Na konci republiky 
však Římané začali souditi jinak: roku 67 podal tr , pl. C. Cornelius 
rogaci "ne quis nisi per populum legibus solveretur" (Cass.D.36.39); 
tribunskou intercessí však bylo postaráno o její zmaření; avšak aspoň 
tolik llsneseno, že dispensace mají se projédnávati za přítomnosti , 
~sPQň · 200 senátorů a s vyloučením intercesse. ' 

·~. KQrtcerri republiky populárové '::nav'rÍiující ;zákony · zabezpečovali'. 
:se :.p,roti zasahování senátu tím, ,. ž.e ukládali zvláštními kla~sul.emi 
úředniCtvu i se"nátu přísahu na zákon , (Cass~ .0 . . 38. 7), neb . přímo , 
senátu odpor zakazovali (Cic .. Att. 3.23, 2). , 
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. Za císařství úpadkem komi.íU vzros(la . z.ákonodárná moc senátu 
a SC - ovšem stvrzená cfsařem - znamenala totéž co zákony. 
Hlavním zákonodárcem byl však císař sám svými constitutionés~> 
SC omezovala se na věci méně důležité. Proto senát vždy 1. ledna 
přísahával na acta principis. Po smrti císařově m'ohla býti zrušena 
ta acta, na něž senát dosud nepřísahal (Tac. Ann. 1. 72; Cass. D. 60. 4)_ 
Nastouplému císaři dával senát leg e m r e g i a m, plnomocenstvř 
k vládě, na jehož základě směl nařizovati, co za dobré 'uzna') (SHA. 
v. Sev. Al. 1.2; lex de imp. Vespasiani). 

6. Vo I by. 
Na volby měl senát jen nepřímý vliv tím, žé dbal včasného 

konání komitií , (Liv. 2. 28. 1; 43. ll. 3), pečoval o formální jejich 
bezvadnost (Cic. nat. d. 2.4.10 či j.), do roku 367 pak určoval, mají-li 
býti voleni konsulové nebo tribuni mi1itum consulari potestate. 
Změna nastala za s~ísařstvi, kdy za Tiberia přešly volby , magistrátnt 
na senát (Tac. Ann. 1. 15; Vell. 2. 124. 3), a jen renuntiace dála se 
před lidem. ' 

, Kandidáty pak navrhovali jednak císaři (candidati principis), 
jednak se hlásili , u senátu : sami (petitores PIin. ep. 3. 20. 6). Také 
udílení ornament magistrátních patřilo senátu, jenž se tu 'asi řfdH 
přáním císařským (Tac. Ann. 11. 4 ,a 38; 12.53; Suet. Claud. 28 aj.). 
Také jmenoval senát kandidáty pro kollegia kněžská~ kteří pak byU 
kooptováni (Tac. Ann. 3. ,19 a j.). V dobách po smrti panovníkově 
senát buď snažil se míti vliv lJa volbu císaře nového, nebo osoboval 
si i právo jmenovacU) Illusorní bylo právo císaře sesaditi; to se: 
stávalo, když už obyčejně byl císař vskutku bez moci (Suet. Nero 49). 

7. Soudnictví.. 
Za republiky přímé moci v soudnictví senát neměl. Působi t 

však jednak tím, že vykonával jistý vliv na edikty praetorské a tím 
na . theorii práva (Cic. Att. 5. 21. lInn), jednak svou radou při 
organisaci a administrativě soudní, jednak tím, že až do dqby Grakchů. 
bylo album iudicum sestavováno ze senátorů. Kromě toho určoval 
senát někdy ze sebe i zvláštní komise k ruce praetorovi pro, 
jisté pře (Liv. 29. 20: 4), a jistě ze senátorů brána byla consilia, 
jež si přibírali v těžkých případech magistráti.2

) Senát pak celý 
býval brán na potaz při všelijakých přích a soudech nad spo-· 
jenci, poddanými a provinciály, kde magistrát chtěl se krýti (Polyb~ 
6. 13; Liv. 10. 1. 3; 28. 10. 4). Ustanovoval též t. zv. quaestio extra
ordinaria, mimořádný soudní dvůr, řízený magistratem c. impedo,. 
k vyšetření a projednání zvlášť . těžkých deliktů (Liv. 9. 26. 6; 29. 

, :1) Tac.H.1.12; SHA v.H.adr. 4; v.Max.20n; nejznámější přiklaďje volb a 
dvou CÍsařů Balbína a Pupiena, pak volba Tacitova" v. T~c.12. 

~) Jako dříve králové; Zon. 7.9; Dion. H. 3, 26, 27 . . 
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36. ll). Zřízení quaestionfs extraord. vůči . občanům musil však lid .. 
schváliti (Liv. 4. 50. 7 n.; 38.54. 12), ač asi senát se snažil této kontrole 
vyhnouti; svědčí o tom lex Sempronia (C. Graccha) ne de capite civis 
Romani iniussu populi iudicaretur (Cic. in Cat. 4.5.16; Sall. Cat. 51 aj.). 

Lex Sempronia ovšem obnovila jen starou zásadu (Liv. 26.33. tO). · • 
. jakousi disciplinární moc měl senát tím, že mohl magistráty 

až po praetora na čas suspendovati, totiž vyzvati jej, aby přestal 
úřadovati; 1) ovšem mohl zas toto zastavení úřední činnosti odvolati. 

Za císařství dostal senát i skutečnou moc soudní zřízením 
konsulsko·senátorských soudů (vedle císařských). Do kompetence jich 
spadalo: crimem repetundarum mistodržících (Tac. Ann. 3. 66 aj.) 
vraždy, incesty, tumulty v !taIii (Tac. ib. 14. 17; Hist. 4. 45), zrady 
cizích knížat atd. Dále všechny žaloby na členy stavu senátorskéh.o, 
proti státu a císařské rodině (Tac Ann. 2.· 28; Cass. D. 52.31). Záhy 
pak dovolena provokace k císaři (Tac. Ann. 6. 5; Cass. D. 59. 18). 
imž ostatně dovoleno i předsedati těmto soudům místo konsulů . 

V. Hromady lidu. 

§ 42. Com'itia a contiones. 
1. W. S o It a u, Ober Entstehung und Zusammensetzung der 

altromischen Volksversammlungen. Berlin 1880. 
2. H a II a y s, Les comices a Rome. These. Paris ' 1890. 
3. G. W. Bot s for d, The Roman assemblies from their origin 

to the end of the republic. New-York 1909. 
Představitelem státní svrchovanosti římské bylo za republiky ob

čanstvo ve svém celku. Jeho vůlí dosazováni určití občané v magis
tratury, jen s jeho svolením vznikaly zákony, ale bez iniciativy ma
gistrátní nemohlo dojíti k uplatnění této široké pravomoci. Jaký byl 
podíl lidu na státní moci za království, lze usouditi jen obdobou 
s poměry na př. řeckými, a částečně i metodou zpětných úsudkú. 
S tradici annalistickou nu.tno zacházeti velmi. obezřetně, poněvadž 
ona promítla do nejstarších dob velmi mnoho ze zřízení i událostí 
pozd~jších a sobě současných (srv. Dion. H~ 2. 14; 4.20 a j} 

V pravidelných -shromážděních sněmovních za království byla 
úloha lidu zajisté celkem velmi trpná, omezená na schvalování před
ložených navrhů, ať už se dálo prostým vzetím ' na vědomost, tedy 
podobně jako v t. zv. komitiích kalátních neustále i později za re- . 
publiky a císařstVÍ, či formálním odhlasQváním po kuriích a .centu-
riích, zavedeným neznámo kdy. . 

1) circumscribere magistratum, Cic. p. Mil. 3~, 88; a reipublicae administra
tione submovere, Suet. Caes. 16. Na tomto případě je nejlépe viděti,> jakého 
ohromného faktické'ho významu se'nát nabyl. . 
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Za republiky ov&em vliv a význam lidu ve státní správě stoupl, 
:ále hned od počátku učiněna opatření, aby nemohlo jeho zasažení 
;působiti příliš rušivě a na úkor státního pořádku. Initiativa, spočí
. v~jící ve svolávání a řízerií schůzí a sněmů ' lidu, byla částí práva 

.·m.~gistrátního (ius cum populo (neb plebe) agendi), a bylo o tom 
'p,ojednáno při magistratuře str .. 153! nn. 

.' ; Byly ~ dva druhy lfdových " shromáždění: com i t i a a co n t i 0-
11 e s. Rozdíl mezi nimi naznačerije výkladem .Me'ssalovým u Gell. 
.i 3. 15. 9: "aliud esse' cum populo agere, aliud contionem habere. 
Natn cum poptilo agere est rogare quid ' populum, quod "suffragiis 

'SLiis aut jubeat aut vetet; contionerÍ1 autem habere est verba facere 
.ad. popuhim sine ulla rogatione". ' 
. Tato definice celkem správně rozlišuje po vnější 'stránce komitia 

·Qd, ~ontionů : , 
>. Co n t io nes · byly, schůzky občanstva svolané mag.istrátem 

( také pontifex maximus byl k nim oprávněn). Lid· stál v nich ; fuse, 
}bez určitého pořádku. Také nekontrolována účast a oprávněnost 
,občanská u přítomných. Účelem kontionu bylo sdělení, jež chtěl 
magistrát lidu učiniti, proto v nich řečnil, vykládaje a odůvodňuje 
před občany, co právě bylo potřebi: n~vrh rogace, různá opatření 
správní atd. Také bylo přípustno, aby magistrát svolal kontio 
y prospěch někoho jiného, contionem dare alicui (Liv. 45. 40. 9 aj.), 
jenž pak ujal se tam sám slova, avšak nikoliv s roster, nýbrž 

. nižšího míst~ (CiC;. Att. 2. 24. 3).' Kontionů se mohlo konati , několik 
.najednou, ale vyšší magistrát směl nižšímu občany z kontionu o'dvo
lati (Gell; 1. 1.). Dobře vystihl věc Quintilian slovy: Romanis pro 
,contione suadere ac dissuadere moris fuit . (2 4.33). 

Význam kontionů byl nesmírný',' poněy.adž v nich vcházel ma
g istrát v přímý styk "s lidem a' zjišťoval ' jelfo ' názor na své ' počlnání. 
'S dovolením magistrátovým neb na jého příkaz směl který~o1i občan 
ujmouti se slova , (Liv. 3 .. 71. 3; Dion. H. 5. 11 a mne j.). Ze bývaly 
kontiony značn~ bouřlivé, dosvědčují nám starověké zprávy dosti 
,četně (na pře Cic. p. Sest. 59; 126). Kontiony, bSly formálně zahajovány 
j rozpouštěny (Liv. 39. 15; Cic. Att. 2. 24. 3) Konány byly kdekoliv. 

Com i t i a lišila se od kontionů zcela přesně tím, že: 
1; lid v niCh' nesťáľ fuse', nýbrž uspořádán dle kurií, centurií neb 

t ribuí. Proto přístup k nim byl vyhrazen jen občanům; pak také 
2. v' nich nebylo řečněno, nýbrž jen · hla'sováním návrh ma

gistrátův (rógatio) přijat čr ' odrriHnut (Cic. leg. 3. 4. 10). Srv. § 44. 
:' . Vůbéc celé jednání v k9mitiích ' záleželo na magistrátovl před

sedajícím; státi se smělo jen ' to, co on nařídil, hlasovati jeri o před
ilozeném návrhu. Nebylo , možn~ rogace ~ěliti, č.ásteč,""ě ' plijmouti 

" ,a ~ č,áste'čně ': iaVrlin'buti; ;'~ niúsila býtr~ schVálenaneb ! o.dhtítnuta, ,celá. 
Původně byly podávány.'· rogace jen s jednotlivými záko'hy, tak.že 
komitia mohla skutečně osvědč,iti : své ústa~ní poslání. Časem však 
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spoj?v~no bylo 'v .i~dnLl , rogaci' několik ~ávrhů, ' mnohdy, i . zcela 
. ifoz~I1ny~h !t. zv: lex sa'tura); tím pojišťovalo se snáz~í přijetí 'ná
~rhum, J;,ž by samos~at~ě . neby:y , ~rošly •. To ovše~ pociťovalo ,se 
l~k? ~,epnpustn.é a prO'to zabranovano smíšeným rogacím ', čím . dál. 
ttr1~ pnsněJl, zejména l?ak zá'ko'ne~ Caecili6vým a Did~óvým ť. 98 
(~IC., d. dom. 20. 53; leg. 3. 4. ll" a J.). Jen při 'vo,lbách ' kollegH ' úřed~ , 
mcky~h bylo, d?,v?leno společn~ hlasování o všech rogacích téhož 
k9.11eg1a se !}',ka]lclch., V posledmch létech , republiky Jex satura zas 
ozda, hlavne Caesarem (na př. t. zv. lex lulia municipalis z r. 45 
CIL P, 2: 593). v Ačkoliv je přir9zeno, ,že - zejména později - bylÝ 
'fogace, d,ukladne . p'robr~ny v senátě ~ kontionech, př~c nepozbyla 
!hl~sova~l v komlÍl~~h n!,kterak své duležitosti '; ' na pouh,é ,formality 
sklesla Jen v několIKa pnpadech už podstatou svou ' k tomu nutících 
( I ex de imperio a pod.) a projednávaných ' v komitiích kudjníéh. 
Z~ to kOf!1itia centurijní a tributni zůstala svou kompetencí volební, 
zakon~d~rnou a soudní vysoce důležitým činitelem po celou dobu 
'republtkanskou. Jak byla tato kgmpetepce j.ednotlivým sněmům roz
~ě,le.na, bude :,~Ioženo, jednotli vě při každém z riich, stejně i o po
-stup~., hl~~ova~1 . a .mls.tě schůzÍ. 'Nestejný význam jednotlivých 
'komlÍlI pnyodll I' nestejnost našich zpráv o rozmanitých podrob
~ost:c~, zvláště pokud se, týkaji zevního ' postupu sněmovních 
]ednanl. Lze sice předpokládati jisté , obdoby vzájemné, a'však na-
,opak zas rozdílný ráz jednotlivých sněmů doporučuje promlouvati 
<O těchto věcech pokaždé zvláště dle .konkrétních dokladů . 

, Rogace komitiemi přijatá stala se zákonem, I ex, byla;oli schvá-
J en~ některou hromadou všeho občanstva, nebo u'snesením lidu" 
pIe b i s C'i tu rI?'. přijala-Ii ji jeh hromada plebejská. Avšak: k tomu: 
.aby se stala zavaznou, bylo potřebí ještě schválení senátem, t. zv. 
.auc t o rit a s pat rum. 1) . " 

. ~' Tato. auctori!as p~trum byla dříve zcela mylně stotožňována . 
:S }e~ c~n~ta de lIupeno, poněvadž při zprávách o volbě královské 
prJpom~~aJI někt.eré prameny jen auctoritas patrum (na př. Liv. 1. 
17. 9), J10é zas Jen zákon de imperio (Cic .. rep: 2.31. 53). 

~ásluha o oddělení obou aktů od sebe patří Langovi, avšak 
ve vy~la~u ~~ou pochybil. Patrum auctoritas bylo schválení 'zákona 
~Om.1tler:ll pflJat~h.o, a toto schválení udělil celý senát. Byl to výkon 
]e~o' prava dohllžltelského ,3 kassačního, o němž bylo svrchu vý-, 
J oze~~: Ale poněvadž toto právo ,dávalo senátu přílišný vliv na úkor 
k:QmlÍllm, bylo zákonem Q. Publilia , Phi10na roku· 339 a zákonem · 
Maeniovým - ?si z~čá~kem III. stol. př. Kr. - určeno, aby aitcto~itas, 
patrum byla . da~a 10 ~ncert~m co~itiorum eventum (Liv. 1. 17. 9;' 
~', t 2. 15), tedy Ještě pr~d tlm, nez rogace dostala se do Komitií. 

. Tlm ,ovšem~ stala se z .. této auctoritas pouhá formalita, naprosto 
bezvyznamná., . '.', ' . " ' 

'. J.) Limge 13 300; Willems, , Le sénat II. 52 n~ 
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jednání v komitiích byla všeobecně právními úkony, které byly 
vázány na určité dny. To' byly předně dies comitiales, označené 
v kalendáři C, pokud na ně nepadly feriae conceptivae' (pohyblivé 
svátky) aferiae imperativae (mimořádné svátky). Dní C bylo koncem 
republiky asi 190, rozdělený~h po jednotlivých měsících dosti ne
pravidelně. Ustanovováním pohyblivých a mimořádných svátků bylo. 
často v pozdější době úmyslně bráněno komitiím (Cic. fam. 8. 11. 11) ~ 

Roku 58 pak staly se volnými pro komitia vůbec všechny F 
(Cic. p. Sest. 15. 33; prov. cons. 46). 

Všechny dny C byly i F, avšak nikoliv opáčně. 
Komitir' byly II ŘímanůcelkellJ čtyři druhy: 1. curiata, 2. ca-

Iata, 3. centuriata, 4. tributa. Dvoje první scházela · se po kuriích 
centuriata po centuriích a tributa po tribuích. 

§ 43.' ~omitia curiata. 
Do ~urijních komitií, jež obsahovala vše~hno občanstvo, sc~á-, 

zeli se Rímanépravidelně na komitiu (Vano~. 1. 5. 155) pred 
kurií. jen jedna výjimka se připomíná: když hyl Rím v moci Gallů " 
sešla se kurijní komitia na Kapitoliu (Liv. 5. 46. 9). 

Občané byli v nich shromážděni curiatim (Dion. H. 4. 84)" 
v každé kurii provedlo se o rogaci magistratově hlasování viritim 
(Liv. 1. '43.10; Dion. H. 4.20) a dle rozhodnutí prosté většiny určen 
byl hlas ce~é kurie. Zji~tění hla~ů jedno.~li~ých ku~ií pr.ovádělo s: 
tak, že napred vylosovana ze ,vsech kuru Jedna (pr.lllClplUm), kter~, 
odevzdala svůj ' hlas první. Ten byl ihned veřejně rel!uncován: 
a platil za omen (Liv. 9. 38. 15). Potom odevzdávány byly hlasy 
ostatních kurií a sice dotud, až docíleno prosté většiny (Dion. H. 
2. 14); , některé kurie 'se tedy ani k hlasování nedo~taly. S?uhlas. 
projeven byl slovy u ti ť o g a 8, nesouhlas pak a n tI q u o, t. J. "ne
chávám po starém". 

Kdy asi zavedeno bylo vůbec hlasování v kurijních komitiích ~ 
nélze ani přibližné určiti; jen tolik je jisto, že bylo už zvyklostI 
trvalou za poslední doby královské, kdy provedena nová organisace
občanstva 'do centurií a zřízena nová komitia centurijní, jež odňala 
kurijním všechnu důležitější kompetenci. Při · formální konservativ
nosti římské není možno, aby se bylo v kurijním sněmu zachovalŮ' 
hlasování, kdyby nebylo . bývalo už v době vzniku centurijnídt 
komitií starobylou zvyklostí. ' 
, .' Zahafována byla kurijní kómitia auspiciemi (Liv. 5. 52. 16; 9. 
39. 1 n). Svolával je .a . před~edal . jhTľ král, za republiky ~ nejvyššf 
magistrát a to edfktem ústním, později i písemným, jenž . ob~~hoval 
též údaj ' o tom, co bude předmětem hlasování. Zprvu snad nebyla 
žádná lhůta vyměřena, po kterou musila komitia ~ýti předem 
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()hlášena (promulgatio, Cic. leg. 3. 4. ll. Paul.. D. 251 a j.), jak by 
bylo lze souditi i z pozdějšího postupu při lex curiata de imperio, 
u níž platil jen zvyk, že nebyla magistrátem navrhována prvé dva 
-dny po nastoupení úřadu (Macr. Sat. 1. 16. 21). je však také možno. 
že jen u této lex de imperio pro její zvláštní ráz byla dovolena 
promulgace jen Hídem:Jí. Co pak se týče ostatních aktů, těmto 
·komitiím přikázaných, tu asi časem se u nich ujal zvyk promul
gace trinundinální (jako u ostatních komitií). Připomíná se totiž 
zákon C~eciliův a Didiův z r. 98, jímž se zakazovalo projednávati 
l1ěco v komitiích bez trinundinální promulgace {Cic. de domo 16. 
41 ; 20. 53; p. Sest. 64. 135. Phil. 5. 3. 8). 

Za pozdější doby republikánské, blíže známé, byla už kurijní 
komitia jen jakÝ.msi přeži tkem formálním, jejichž důležitější kom-

. petence byla už dávno př~šla na komitia jiná. V době starší, kdy 
hyla tato komitia jedinými, je známe málo spolehlivě, abychom 
mohli přesně vystihnouti jejich skutečné postavení a vliv v celém 
ústrojí státní správy. Je však nezvratným faktem, že skutečně Už 
existovala a také poměrně záhy hlasovala. Ovšem duch státní 
správy, praxe a zvyklosti jevily se na stejné formě jinak za mo
narchie a jinak za republiky, zejména když uvážíme, že v té nej
starší době to jistě nebyly široké vrstvy občanské, které se zvláště 
v těch veřejných jednáních uplatňovaly, nýbrž hlavně vrstvy uro
zené a bohaté. 

Kompetence těchto kurijních komitií vztahovala se - pokud 
lze zjistiti - na tyto věci: . 

1. A r r o g a t i o, přijetí občana sui iuris do cizího rodu; dostal 
se tak ovšem zas do patria potestas arrogujícího. Dálo se to ze
jména pro udržení rodu, tak jako adopce, jež se však týkaly ne
dospělých a prováděny před magistrátem (Oel\. 5. 19. 3). Předcházelo 
zkoumáni pontifiků, není-li nějakých závad sakrálních, odpovídá-li 
zamýšleném u aktu věk obou stran i osobní vlastnosti, a pak ne
děje-Ii se to z úmyslu nekalého (Cic. de domo 13.34 n; Gell. 1. 1.). 
Kromě toho musili pontifikové dosvědčiti, že arrogovaný provedl 
fádně t. zv. detestatio sacrorum v komitiích kalátních, jíž se vy
prostil ze sakrálního úvazku dosavadního svého rodu. O ní v. dále 
při komitiích kalátních. Po dobrém zdání pontifiků, že není nija
kých překážek, předložil předseda rogaci takto stilisovanou: velitis 
iubeatis, uti L. Valerius L. Titio tam iure legeque fi1ius siet, quam 
si ex eo patre matreque familias eius natus esset, utique ei vitae 
necisque in ' eum potestas siet, uti patri endo tilio est. Haec Ha, ut 
dixi ita vos, Quirites, rogo (Oell. 5. 19. 9). 

2. C o o 'p t a t i o a a dle cti o. Cooptatio bylo přibrání rodin 
původem cizích, neřímských do kurií a pat r i ci á t u (Liv. 4. 4. 
7), adlectio pak přibrání do kurií a pIe b i ty (Suet. Aug. 2). Výslovně 
se dosvědč~je, že se to muselo díti ,iussu populi (Liv. 1. 1.; 10. 8. 6; 
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·Dion. H. 5. 40; Suet.. Tib. 1). Také asi nu~no uznati působení kurií 
pri povýšení některých rodin do patriciátu (Dion. H. 4. 3; Suet. 
Aug.2). , ' . ' . 

I Výrazů cooptatio a adlectio bylo někdy užíváno promiscue 
(Suet. Ner. 1). '., 

3. Vol b a kr á 1 e · patřila též ke kompetenci kurijních komitií. 
Senát vyhledal vhodného kandidáta, úřadující i'nterrex svolal ko
mitia, jež navrZeného krále bud' přijala neb odmítla. Král tedy vládl 
iussu populi (Liy. 1. 17. 3). Není ovšem ani jednoho dokladu, že 
by komitia byla zamítla kandidáta navrženého senátem, volba byla 
jen ryze formální, ale přece ,.,populus redem interrege rogante 
comitiis curiatis creavit (Cic. rep. 2. 17. 31; Liv. 1. 32. 1 aj.) 

Ostatní úředníci za království byli králem jmenováni, nikoliv 
. občanstvem voleni.1) V. str. 116 nn. 

4. Z á k ony. Není ani jedné zprávy, ani sebemenší stopy, že 
"by v kurijních komitiích byly kdy dány nějaké zákony v běžném 
smyslu toho slova , vyjma t. zv. lex curiata de imperio. O ' jejím 
významu a také o tom, kterým úředníkům byla p~třebná, bylo 
vyloženo už na str. 193 (o nastupování magistratury) . Ze tato lex de 
imperio byla dávána už králům, ' o tom svědčí kromě tradice (Cic. 
rep. 2. 18, 25 a j.), právě okolnost, že i' republikánští magistráti Ji 
dostávali v k u r i j ním . sně m u. Rogaci zákona de imperio pro
váděl tu ~pro sebe a i ostatní magistráty konsul za přítomností tří 
auguril. Casem ovšem ustrnula tato rogace na pouhou formu , takže 
občané se ani k jejímu schvalování nescházeli a kurie byly jen 
za~toupeny svými liktory . (Cic. 1. . agr. 2. 12. 31) . . O promulgaci 
zákona de imperio bylo promluveno výše. 
. Kromě funkcí uvedených připomínají se pro kurijn! sněm v historických 
pramenech ještě i jiné; jde však vesměs o dobu královskou a zdá se, že tu 
byly poměry pozdější přeneseny na dobu starší. Tak prý i králové vznášeli 
někde rozhodování o válce na sněm kurijni, přenášejíce tím dobrovolně část 
své moci i Odpovědnosti (Liv. 1. 32. 11). Ovšem formule Petiálů, na tomto 
místě Liviem uvedená, je z doby pozdější. Podobně zm iňují se prameny o jakésí 
provokační funkci kurijních komitií při rozsudcích perduell~onis, vynesených 
královými zástupci t. zv. duoviri perduellionis. V. str. 119. 

: Co se týče dnů, o kterých kurijní komitia směla se scházetj ~ 
neznáme tu úchylek od obecných zvykú komitiálních.· 

Význam kurijních komitií zcela zanikl už zřízením komitií cen
turijníéh; přes to ona nezanikla a udržela se až do doby císařské 

. (Tac. Ann. 12. 26 a 41), kdy však znenáhla ' některé úkony jim při
kázané začali cí~aři prováděti samostatně svými akty. Zanikla až 
za ' Diokleciana (Cod. Theod. 8. 48. 2 a jJ 

Zastoupení občanů kurijními liktory v kurijním sněmu 'bylo za 
republiky obvyklým a pravidelným zjevem (Cic. 1. agr. 2. 12. 31). 

1) Ze byli kurijními komitiemi voleni první tribunové lidu, je dohad. 
: Srv. Mommsen IP 278 n; Willem s,. Dr. p. 261 p. 4. 
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§ 44. Comitia calata. 
Vlad. Groh, Kalátní sněm římský, LF 46, 1918, str. 13n,' 80n. 

~edí1ná mooc král?~ská byla :řízen!m republiky rozd~lena mezt 
něk?hkv,~ást~p.cu.: pohtlck~ a yOJ,enske funk~e a vůbec nejvyšší 
spravu nse pre]ah konsulove, VěCI naboženské vsak pontifex maximus
a z nepatrné části i rex Sé\crorum. Určité věci rázu náboženského 
jež" byly za králo~s~vi vyřizovány v komitiích kliriátně sestavených: 
a~sak bez hlasovam, dostaly se za , republiky se souborem jiných ' 
nab.oženských věcí pontifikoyi max., jenž měl právo povolati Sl 
kune občanské do t. zv. com i t i a c a I a t a a za jejich přítomnosti , 
ty úkony provésti (Gel!. 15. 27. 1 n). . , . 

Komitia kalátnf představují asi'nejstarší podobu řím~kého sněmu ' 
vůb~c.; zdá se., že udržela, se oY něm tradi~e z dob nejstaršíc;h; kdy' 
koml ha neproJevovala . sve :vule hlasovámm, nýbrž jen svou pří
tomností dodávala au.ktority · úkonům před nimi prováděným. H!a
s,ová~o ne~ylo v kalat?ím s~ěmu nikd~: od kontionů lišila se le~ : 
hm, ze obcanstvo v nIch stalo dle kum, nikoliv "fuse". Svolávána. 
a ří~ena byla "pro collegio pontificum" (GeII. I. 1.), t. j. pontifikem 
I1!a~lmem Sk!:; praecona .,,(Theof. ad lust. I~st. II. 1~. 1). Smysl ka:- . 
latnlch komItll byl ten, ze občanstvo pra'voplatrie svolané a dle · 
kurií rozestavené poskytlo officiálního svědectví ci zaručilo platnost: 
těmto úkonům: . .' . 

1. I 'n a u g u r a c e krále obětníka (rex sacrorum) a tří neF 
vyšších f]aminů (Gell. I. 1.). Inaugurací mělo býti zjištěno, zda osoba 
nově zvoleného je bohům milá. Magistráti a pontifex max. zvěděli 
to ."'provedením ~ . zv. prima spectio, poněvadž měli ius auspiciorum ,_ 
avsak rex sacrorum a nejvyšší flaminové sami auspikovati nemohl i:: 
a . proto musili býti inaugurováni. U flaminů dálo se tak už za, 
království, rex sacrorum přibyl k nim za republiky, poněvadŽ: 
králové skuteční prováděli spekci samU) . . , 

Inaugurace ': kalátních komitFch byla velmi slavnostní" po:" 
něvadž se dála pred veškerým občanstvem, proto dostávalo se . jí" 
právě jen nejdůležitějším nositelům kněžských hodností' ostatn í, 
kněž!, pokud u nich byla inaugurace nutna, byli inaugurováni prostě _ 
jen v svém kollegiu. 

. 2. Detestatio sacrorum. , Když kdo přecházel ' arrogaci ; 
z jednoho rodu do druhého, musil se, jak už svrchu podotčeno~ .. 

.napřed vzdáti kultovní příslušnosti k rodu dosavadnímu. To se 
stalo de í e st a ti o nes a cr o rum v kalátních komitiích. Předložka" 
d e- v slově detestatio má týž význam, jako při deprecari a pod. 

Teprv když tento úkon byl proveden, a pontifikem dosvědčen , .. 
mohla nastati arrogace zákonem kurijním. . 

Detestace byla úkon, jenž vedle inaugurace udržel se nejdéle:· 
při životě~ konány byly až hluboko do doby císařské. 

1) Tak také nutno vykládati místa u Liv.. L 18. 6, a u Plut. Num, 7. 
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3. T es tam e n tu m. Dvakrát ročně sll)ěli občané v kalátním 
sněmu ohlašovati své závěti a zajišťovati . jim takto platnost (Oell. 
J. 1.; Oai. 2. lOl). To byl nejstarší způsob závětí, zřejmě ~obrazující 
prosté poměry původní.' Není nic bližšího známo o te:mtnech, kdy 
se tyto závěti konaly, zda" byly pevně stanoveny, Čl, každoroč~v~ 
znova určovány. Dny 24. brezna a 24. května, označene v kal.:ndan 
jako Q. R. C. F., nebyla s těmito testamenty v naprosto ntJakém 
vztahu. 

Tato funkce kalátních komitií brzo zanikla; už s počátku, po
něvadž dvakrát ročně býlo příliš málo, vznikl obyčej, že při vo
jenské výpravě mohli .občané oh.lásit~ se stejno,~ pl~tností. svou 
poslední vůli "in procmctu", t. J. pred shromazde~y~ vOjskem 
(Cic. de or. 1. 53. 228 a j.). Oba tyto způsoby neprakhcke byly· pak 
záhy vytlačeny pořizováním závětí "per aes et libram". 

Kalátní sněm scházel se jistě také na komitiu, a není pochyby~ 
že v pozdějších dobách byly i při něm kurie jen zastoupeny svýmI 
liktory. Zanikl pravděpodobně také za organisačních změn Dio
kleciánových. 

. § 45. Comitia centuriata. 
AOXlTrs ExxA/Yjaia. 
Reorganisací občanstva v classe.s a centuri~e, je~. byla yrove: 

dena dle tradice už koncem doby kralovské, vzmkl pnrozene novy 
'druh sněmu, jehož se občanstvo účastnilo seřazeno tímto novým 
vojenským způsobem, totiž po centuríích. 

Comitia centuriata strhla na sebe veškeru skutečnou moc do
·savadních komitií kurijních a udrŽ-ela se za repub~i.kr v trvalé I?lat
nostL Pokud se uplatňovala za království, nelze nCI pro neurčItost 
zpráv; kromě tohá tvoří tato ot~zka část. ce1kv~vého p ... ~oblému 
o historické ceně annalistických zpráv pro ne]starsl dobu nmskou, 
a sou visí těsněji s další otázkou, lze-li reorgani~aci ... občanstva sk~
tečně klásti pře d vznik republiky. Jist? však Je, ze se s .cent~nJ
nimi komitiemi shledáváme už na samem začatku republiky Jako 
s činitelem důležitým, jehož význam ústavní potrva1. 

Uspořádáni komitií centurijnich. 
Poněvadž centurie, ve které bylo občanstvo ró~děleno, .byl'y 

rázu vojenského, tedy svolati je do. sněmu s~ěl Jen l.naglstrat 
s i m per i e m. Pravidelně to však bylt konsulove" proto t z~konJ 
·tímto sněmem přijaté sluly leges consulares. ~tery z konsulu mel 
'comitia habere, comitiis praeesse, určilo se počatkem roku ~ohodou, 
l osem neb dekretem senátním (Liv. 35. 6. 2; 35. 20. 3). K9Yz nebyl~ 
vůbec možno, aby některý z konsulů !ídil centurijní komltia volebnt 
(jichž nemo·hli říditi praetoři, leda az za Caes.a~a, Oell. 13. 15. 1), 
itu z popudu senátu byl zřízen buď dictator comlÍ1orum habendorum 
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causa (Liv. 7.~. 4 aj.) neb i interrex (Liv. 22.33.10). Ne.šlo-li o volby 
nejvyšších magistrátů, směl ovšem praetor také svolati centurie do 
komitií, poněvadž mělimperium. Promagistráti nebyli oprávněni 
Bditi centurijních komitií; stalo-Ii se to : r. 43, kdy Octavi~nus_ byt 
zv?len ~onsul~~ v komitiích svC?l~ných prokonsul~m) nutno to po.-
vazovatl za vYJtmku (Cass. D. 46.43). - . : 

. Bylo v~k přípustnO, aby centurijnf komitia svolal pro odvolací 
řízeni v proce'ssu kritninálním j quaestor (parricidii),l) ovšem z man
dátu konsulova. . . . . -

. Magistrát, jenž hodlal s komWemi jednati, svolal je vyhláškou 
(edictu~) ve formě vojenského rozkazu,2) zprvu ú~tní) později _pí
semnou. Edikt písemný byl napsán barvoU na dřevěné desce a vy
věšen na veřejných a přístupných místech . všude tam, kde byli 
občané, jichž se týkal. Mezi vyhláškou a dnem komitií byla časem 
stanovena určitá lhůta tr~nundinální (Liv. 24. 7. 12; 2.5. 2 aj.). . 

Edikt obsahoval · j znění rogace, jež měla býti centuriim před
ložena. Po tuto dobu promulgace konaly se contiones, v nichž 
rogace zákonů neb voleb byly doporučovány (suasio), při řizeni 
odvolacím pak. prováděn postup pře (Liv. 10.21. 13; 31. 7. 1; Quint. 
2. 4.33). Rogace mohla býti také v době promulgační odvolána 
(Cic. p. Sulla 23.65). Navrhovatel slul actor, lafo.r legis (Liv. 3.31.. 
7), dle jeho nomen gentile pak zákon se jmenoval (lex Cornelia, lex 
lulia a p.); ostatní magistráti, jimž bylo dovoleno k návrhu se při
pojiti, učinili· Ji to, zvali se a d s cr i p tore s legis (Cic. I. agr. 2. 22). 

Poněvadž byla pfípustna konkurence mezi magistráty opráv-" 
něnými svolati centurijní komitia, bylo lege Aelia Fufia stanoveno,. 
že volební komitia nesměji býti rušena žádnými jinými komitiemi 
zákonodárnými (Cic. Att.1.16.13; Cass. D. 36. 39; sclI: Bob. ed. Stangl 
p. 148). Co se týče komitiálních dnů ·pro centurijr1Í sněmy~ platilal 

kromě všeobecných pravidel sněmování ještě ta výjimka, že se ne
směly scházeti o nundinách, jež musily býti ponechány tribunům pL 
pro jednání s lidem. 

Vzhledem k · vojenském.u rázu. centurijních komitií nebylo pří
pustno, aby se scházela uvnitř pomeria. Pravidelné místo jejich 
schůzek byl Campus Ma-rtius, ·ale připomínají se v}'jimečně i jiná 
místa mimo pomerium;3) Co se týče úpravy hlasovacího místa, bude 
vysvětleno níže. 

Před jitrem toho dne, kdy se měla sejiti centurijní komjtia~ 
konal předsedající magistrát auspicia a to ve starší době ex avibus'; 
jak bylo vš~obecným zvykem u vojska, a ovšem na místě komitii 
(Varro L. 1. 5. 32). Místo auspicií ex avibús nastoupila j fu časem: 
pohodlnější auspicia pulIaria, ex tripudiis. Aby . se předešlo obnun-

1) Pomp. Dig. 1. 2. 2. 23 a j. V. str. 225. 
2) Liv. 1. 44. 2; 39. 15. ll; Varro L.l. 6.93 aj. 
3) Liv. 6. 20. II aj. 
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Haci -nižších úředníkll, dávala se do svolávacího ediktu formulka: 
ne quis magistratus 'minor de caelo servasse veHt (Oell. 13. , ~? 1). 

Nenastala-Ii žádná překážka, zač~l magistrát svolávati ' sněm 
napřed skrze accensa1) ex templo; byla to jen formalita, kterou 
později vyko~ával augur (Varro L.I: 6 .. 95). Potom accensus svoláva-l 
občany circum m()eros a de moens (lb. 6. 87 a 90) . 

Dále dáno znamení vojenské, c1assicum, a to de . moeris nebo 
in arce (Varro L.' 1. 6. 90; Prop. 5. 1. 13). Zatroub~l!0 .,bylo bucina, 
'pti soudních komitiích také ještě II dveř,í obžalovaného (Varro L. 1. 
'6. 91 n). Tato vytrubován!. ~patřova!i. zprvu .,čle~ové setniny corni
,cinum a tubicinum, později Je censon pronaJlmalt (Varro L. 1. 6. 92). 
To všechno stalo se ještě před úsvitem, poněvadž už prima lllce 
musilo se občanstvo v starší době sejíti. 2) Původně chodili občané 

·do centurijních komitií ozbrojeni, exercitus instructus (Li 'I. 1. 44. 2; 
Dion. H. 4. 22 a j.), to, však časem přestalo, t.ak jako mize.} ~istě ,vo
jenský ráz těchto komitií vůbec. Kromě classlca pak na něj upommal 
j eště jen rudý prapor (vexillum russeum),. vztýčený a hlídaný na 

_ arx CapHolina (dle Cass. D. 37. 28 na Iamc~lu). ~yla ' to ~a~átka 
:starých dob, kdy stržením praporu měla straž dátI znamem, ze se 
,blíží nepřítel. Dal-li magistrát _ sám sejmouti tento prapor, rušil tím 
'kotnitia (Cass. D. 37. 27). Jakmile se občanstvo shromáždilo, ma,
gistrát před zahájením komitií svolal je do kontionu (vocar.e ad con-

, ventionem Varro L. 1. 6. 88; Paul. D. } 00); v tomto konhonu byla 
bud ještě' poslední suasio, neb znova čten seznam kandidátů či 
rogace zákona. Ještě p~e? kontionem v'ykonal magistrát oběť z~ 
odborné assistence,3) umlshl se pak na tnbunálu a za~al slavnostm 

_ modlitbou, solémne precationis carmen (Liv. 39. 15. 1; CIC. p. Mur. 1.). 

Tyto kontiony bývaly obzvlášt živé a P?hnttté (~ic. p. Sest. 50. 
107 a j.), končil je magistrát (summovere contlOnem, Ctc. p. Flac. 7. 15) 
dle svého zdání a- zahájil vlastní komitia slovy: i m per o q u a 
convenit ad comitia centuriata (Varro L.1. 6.88). Občan
'stvo rozstoupilo se do centurií (ire, discede!e in suffrag!a, vmitt~r~ 
in s.) aby hlasovalo. Při volbách bylo mozno hlasovám prerušltl, 
imíti ~ovou conti.o (ordinem comitioru~ i,nterpellare, ~iv. 26. 23: ~; l~: 
13.11 a j.) a v komitiích znova zaháJenych hlasovám .dokončltI. Pn 
lhlasováni byla každá cen!uria ~~d~na ~vým .ce.ntuf1~nem a n:těla 
v předu své vexillum. Napred stah JezdcI, za nllTII pedlt~s ve vOlen: 

, ském postavení. Rogator centuriae, zprvu snad centuno, pak ~Sl 
některý občan při censu určený, zjistil j~dnotliv:é hlasy své centun.e, 
případně. je j seznamenal na destičce (~lC. de diV. 2. 3,5~,7~) a, určt l , 
~da centurie se rozhodla pro nebo proh. Toto hlasovam _ ustm bylo 

1) vocare in licium Quirites, Varro L. I. 6.94 a j, " 
2) V pozdějších ctobách však komitia se nescházela vždy na úsvitě; Cic. 

nat. d. 2. 4. 11 ; de div. 2. 35. 74. _ 
3) Liv. 31. 7. 15; Dion. H. 7. 59; ,10. 32 a 57; Varro L. l. 6. 95. 
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'později ,t. zv. leges tabellariae změněno v hlasování písemné '(Cic. 
Jeg. 3, 15. 34n). 

< Jak~j)e. občanst~o zaujalo vyk'ázané postavení, předseda opa-
Koval ~ogacI (Fe. 3?6), začav formuli Q. B. F. F . F. S a skQnčiv : 
h a e c t t a ut d I X I, i t a vos Q II i rit e s r o g o. r o dálo se asr 
-:' prostředního hlasovacího můstku (Suet. Caes. ~O). Poton}' ~de
vzdáyary, se hl~sy jednotlivý~h centurií, nejprv jezdeckých,pak 

· prvm tndy (pnmo vocatae, Llv. 10. 15. 7; 10. 22. 1), atd. Centurie 
p~volával p,raeco neb ' ~ccensu~ (Dion. H. ] O. 1'7). 18 centurií jezdec-

_ Kych ?y!y praerogahvae (LIV. 5. ' 18. 1; 10. 22. 1; Fe. 290);' jejich 
, h1a~ovant bylo omen -a vyhlašovalo se ještě, nežli začali hlasovati 
pedlt~s (~e 1. 1.). Jakmile do~lo. ~e prosté většiny, přestalo se hla
sovatt (DlOn . . H; J O. 17~; bylt-Il Jezdci a občané první třídy svorní, 
nebyla už am druhá trlda volána (Liv. 1. 43. I t). Jen při komitiich -
souůnÍCh hlasovalo se až do konce (Polyb. 6. 14. 7). Skrutinium dálo 
-:~e ta~: - že na p~aekonovu ~ýz~u hlásili mu (referre) rogatores 
~entunl r~.zhodn~tJ své centune, jež on pak oznamoval předsedovi 
~a.kto: (pn volbach). olla centuria conslIles -dicit Q. Fa
b l U mAp. C: I a u d .. u m (V~rro L. I. 7. 42), (při jiných rogacích) 
o lla centuna utl rogas ltlbet neb olla centuria antiq.uat 
(Cic. AH. 1 . .14). ' . 

Dos?žení většiny se nazývalo leg i ti m a s u ffr a gi a cIO' n f i
L e r ~ (LlV .. 9. 34. 25), celkový výsledek . pak magistrát ohlásil (re
n,unhare, CIC. p. ~ur. 1) 'a, ~omit.ia rozpustil (remittere - exercitum, 
Fe 368). Nebylo-h _ hlas.ovam ukončeno do západu slunce, odložIlo 
se na příští dies comitiális (Liv. 10. 22. 8). Po skončení komitií sňato 
.~ vexHlum russeum. ' , 

- I _ _ 

Po reformě centuřljního zřízení nastala i změna v hlasováni 
:~,ejmé~a tím, že. ne~a~ali od.evzdáyati hlasy , jezdci, _ nýbrž -byla vy
~ osovana centuna praerogahva (Llv. 25. 3. 16) jejíž hlasování -bylo 
~ ~,ké, hned renu~cová~o . Dále se postupovalo tak, že v jednotlivých 
~ndach '.do~ržovan porad tribuí, z nichž napřed voláni vždy seniores, 
pot~m lUmores; Jezdci. hlasovali ~ p~rvní třídou. Byly-Ii námitky 

',proh hlasovánI centune praerogattvm, mohla býti k němu znova 
_" olána (revocare, Liv. 24. 8. 20; 26. 22. 5). ' , , 

, Rogátory S!~1i se o.bč~né, .kteří se dobrovolně nabídli á jejichž 
nabl~ka byla pfljata (CIC. m. PlS. 15. 36). Hlasování trvalo po re

-forme ovšem .?éle~ poněvadž bylo centurií více, hranice většiny se ' 
posunul~, a pre,vaha ~Iasů první třídy zmizela. Hlasovati jen' 'až do 
,dosažem proste větŠiny zustalo - kromě komitif -soudních _ 
zvykem i -tu. Při volebních komitiích však často nastala nutnost 
proferre, ,differr~ comitia (Cic. p. Plane. 2.0. 50), ale renuncován byl vý-
slede~ častečny . U censorů však musila renunciace býti sp'olečná 

,- a . volba t~dfž provedena ,v jednom dni (Liv. 9. 34., 21). Forrnul; 
..zustaly stejné, 1 názvosloVl. Jednotlivý občan na pře při volbách 
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magistráta . ;,f acH", (Liv. 3. 21. 8; 64. 7),· předseda ~ svou renůnfiad 
"c r e a t" (Liv. 3. 55. Laj.). Způsobiti přijeti zákona slulo "Leg em 
p ~Xf e r r ~.~" :. Nedostati potřebné " většiny se nazývalo "c e n.t u r i a s 
n9,ft e'x,plere", neb "legitim,a suffragia non conftcere". 
Je~tě při hl~sovánímohlo býti jednání zmařeno buď interéessí nebo 
aminem. po I re,nuntiaci pak , st,alo se to jen dodatečným zjištěním 
viti a, pro něž pak senát - jak už . uvedeno ;- ujednáni komití! 
mohl zrušiti. ·' 

\ Hlasování písemné zavedeno bylo hlavně proto, aby se udržela' 
čistota voleb (Cié. leg. 3. 16.35); stalo se to při komitiích voleb
ních leg e G ab i n i a r. 139 (ib. 3. 16.36; Lael. 12. 41), pro soudy 
(kromě penduellio) lege Cassiao dva roky později (tribun L. 
Cassius Longinus, Cic. Br. 27~ 106), pro zákonodárství r. 131 1 e g e 
Pap i r i a (tribuna C. Papjria '. Carbona, Cic. leg. I. 1.), a konečně , 
r. 107 i pro perduellio leg e Ca e li a (tribuna C. Caelia Calda, 
ib.). Těmto zákonům říká se dohromady leges tabellariae; nedo,
vedly však. úplně odstranit všech přehmatů (Cic. Att. I. 14. 5 aj.). 

Písemné hlasování provádělo se tím způsobem, že každý občan 
dostal dvě tesserae, jednu ·s písmeny · V. R. (uti rogas), druhou s A 
(antiquo), při volbách však tabulku voskem natřenou, na níž na
psal jména kandidátů, při soudech tessery s písmeny C(ondemno) 
a A (bsolvo). (Cic. Att. 1. 14; Phil. 11. 8. 19; Suet. Caes. 80 aj.). 

Místo, ná němž centurie stály, bylo provazy ,neb ohradou uza
vřeno; zvalo se ovile (také ovi1ia; Luc. 2. 197; a j.). Uvnitř bylo 
tolik oddělení, a,by centurie jedné třídy mohly současně nastoupiti 
k hlasování. Z každého tohoto oddělení vedl na straně od východu 
odvrácené můstek opatřený zábradlím (pons), na němž stál rogator 
centuriae, kterému každý mimojdoucí odevzdal hlas (Varro r. r. ,3. 
2. 1). Pak 'se odcházelo; snad až zjištěn celkový hlas centurie. Po 
zavedení zákonu o hlasování tajném · umístěny byly na můstcích · 
zvláštní cistae, osudí, do nich se hlasovací destičky házely. Na tuto 
manipulaci dohliželi custodes z občanstva (ib. 3. 5. 18 a j.). Poněvadž 
tohoto zřízení bývalo zneužíváno tím, že se na !TIůstcích kupilo 
mnoho lidi snažících se působiti na voliče, přikázal C. Marius zá
konem, aby můstky byly zúženy (Cic. leg. 3. 17. 38). Po odhla
sování centurie byly cistae odneseny do censorské úřadovny, villa 
pQblica '(Varro r. r. 3. 2), později do t.zv. diribitoria (Ca ss. D.' 55. 

,8), .a tam . sčítány tak, že zapisovány byly body na desce, terre
,punctum (p. Planc. 22.54; Horat. A. p. 343 a j.). Destičky zazname
nané házely se ,do . sáčků (loculi) a uschovávaly pro případné řízen f 
de ambitu. Celý tento úkon zval se diribitio~ prováděli jej diribitores; 
custodes, zapisovali body (Varro r. r. 3., 5. ! 8). Poněvadž i tu dálo 
se dosti úskoků,' bylo k povinnosti diribičn( povoláno za Augusta 
900 jezdců.. Centurijní sněmy snad směly užívati i t. zv. saepta 
lulia, o který~h bude promluveno při komiti~ch tributních. 
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Pitsobnost- centur,ijnich ,ko'mf,tií · 
byla trojí: a) ~Ole?n!, bY, ~oudn~, ' c) zákonodárná: ' 

aJ Vol e b n í. S bezpečností lze o -.~nL mlu viti až za repubfiky, 
ač je pravděpodobno, že aspoň theoreticky volba . krále byla na ,ně 
přenesena z kurijních komitií. Svědči tomu zejména i . ta okolnost, 
že i za te'publiky nejvyšší magistráti byli voleni také v centurijnim 

' sněmu: konsulové~ decemviri legíbus scribundis, tribuni · milit~p1 
consulari potestate, praetoři a též i ·censoři,. Při těchto volbách 
směl komitia říditi . konsul (nebo ovšem diktátor či interrex), ne 
pcaetor. Praetoři byli zprvu voleni ' současně s konsuly (Gell. l3. 
l5. 6), teprv od r. 200, kdy' byli už čtyři, položeny byly , jejich 
volby na zvláštní den, ' ale brzy po konsulských volbách (Liv. 27. 
35. 1; 13. 24. 2). Úředníci nižší a · mimořádní nebyli v centurijním 
sněmu voleni. . 

b) S o u d,o í.' Týkala se jen iurisdikce kriminální1) a měla po
vahu rozhodnutí appellačního. Tak zv. · zákony provokačními ' bylo 
určeno, že , každý občan, odsouzený ' k smrti nebo k těžkým trestům 
tělesným, směl se o j rozsudku , magistrátora odvolati . k lidu . . 

. Castěji už vzpomenutá tradice římská zná proyokaci už v dObě 
královské, bylo však už také řečeno, že provokace za královstvl 
nezdá se dosti zapadati . do ' celkového , rázu, státního zřízení, a ',že 
tu asi pítsobily analogie republikánské. 

, , Za republiky byla provokace upravena řadou zákonů, časem 
vždy obnovovaných. Tak první z nich byl , klad~n už . do r; 50,~ 
a přičítán P. Valeriu Poplicolovi, dále se týkaly provokace zakopy 
XII ' desk, lex Valeria Horatia z r. 449, zákon konsula M. ; V ~Ieri,a 
t. 300, tři leges Porciae a zákon C. Grakcha. , ,,' 

1. Zákon P. Valeria!lt Poplicoly prý obsahoval ustanoveni: ' ne 
quis, magistratus civemRomanum adversus provocationem necaret 
neve verberaret (Cic~ rep. 2. 31. 54; Liv. 2. 8.2). ' ' . , 

. Neuposlechl-li .magistrát, bylo to "improbe factum" (Liv. 'ID. 
.9. 5), trest ' však nestanoven za n,euposlechnutí Ž:,ád~ý. Z místa 
lLiviova ,právě uvedeného, pak Dion. H. 5. 19 a 79 a z Dlg. 1. 2. 2. 16 
vysvítá, že doslovné znění tohoto zákona nebylo pozdějšímu staro
Věku známo. · Výraz "improbe ťactum" znamená zločin ' (srv. ho~o 
]mprobus = zločinec), magistrát provokace nedbajici dopustil ·se 
"crimen caedis civis indemnati" , (Liv. 4.21. 4). Provokace platila nej
dále jednu míli od města.2) 

, Jméno a doba tohoto zákona V'aleriova zavdaly příčinu k pode~ 
zJení a byla mu upřena právem ' historičnost (Rotondi 190)~' ' ,; 

1) To stvrzeno bylo výslovně zákony XII desk, Cie. leg. 3. 19. '44 ; p. Sest. 
30. 65; ď: dam. 17,43. '. . , . " . 

' 'ol) Liv: 3. 20. 7 ne.que e'nim provocationem esse :longit1s ab urbe 'rume 
p~ssuum; Cic. leg. 3. 3. 6 mmtiae ab' eo, qui imperabit, . provoc·atio ne ·· esto. 
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, Nu~no přizna~i! že. sice r. 509 je poněkud podezřelý, jako vůbec 
datovám začátku rJmské republiky právě na 510 má ráz silně umělé 
konstrukce, ale jinak je pravděpodbbno, že prvni provokačni zákot~ 
byl dán skutečně už někdy počátkem republiky, a zákony XII des ~ 
pak převzat a upraven. 

~. ~ ~ k o n v ~II des k ách stanovil předně de capite civí~ 
rog~n mSt per ~axm~um comitiéltum posse (Cic. leg. 3. 4. 11), a dMe 
iJrčtl, které zločmy a Jakou smrtí mají býti trestány (Plin. NH. 18. 12'). 
. Záko~y XII desek, t~dy kodifikaci práva, byla provoka~e 

'Jednak vyslovn~ přikázána centurijním komitiím, jednak podáno 
přesné ~ymezem co do viny a trestu. Tato podrobná ustanoveni 
předpokládají, že už dříve nějaký , žákon provokační byl. 

3. L ~ x Val e.r i.a Hor a.t ia byla kladena do doby hned po 
odstr~něm decemv!ratu. Dle Llv. 3.55.5. obsahovala: ne quis ullum 
!11agJstratum st~e provocatione crearet; qui creasset, eum 
tUS fasque esset OCCJdi, neve ea caedes capitalis noxae haberetur. 
T~n~o zákon zapovídal tvoření úřadů, které by provokaci nepod·
léhaly, měl tedy vý..znam jaksi negativnf. 

4. Lex Valeria z :r.300 je připomenuta pouze u Liv.l0.9 , 
3., zdá se, že obsahovala jen nějaké buď zostřeni neb, podrobnějši 
v~mezení zákona starého. Praktického významu neměla, proto také 
Ctc. rep. 2. 31. 54. se o něm nezmiňuje. 

5. Leg es Por c i a e spadají mezi dr-uhou válku punskou a dobu 
grakchovskou.Z.miňuje se o nick Cic. rep: 2.31. 54 slovy:"neque 
vero le~es Porclae,. quae tres sunt trium Poreiorum· ut-"scitis, quic
quatn praeter sanchonem attulerunt novL« V praxi však předsta
vovaly zákon jeden, jehož se ještě za dob Ciceronových Římané 
dovolávali. Patrně zahrnoval v sobě základní ustanovení starší. Lze 
se,domnívati dle Sall. Cat. 5t. 1., že dovoloval v n~kterých přípa
dech navrhovati místo trestu smrti vyhnanství, a rušil asi trest 
"necare verberibus'" (I. 1.; Liv. 10.9.4). Také se zdá, že se vztahova! 
Í1~ občany mimo Rím a v provinciích (Cic. in Verr. 5.63. 163; Gel! 
10. 3. 3). To ovšem jsou jen dohady, jichž s určitosti hájiti nelze 
(Herzog 1085 p. 1). 

Je otázka, o které Porcie tu jde. Cicero mluví o tres leges 
trium Porciorum; smysl těch slov může ovšem býti různý. R. 195 
byl totiž praetorem P. Porcius Laeca (Liv. 33~ 42. 7) a kO.llsuLJobo roku · 
M. Porcius Cato se chlubil, že Porcia Laeku podporoval-' v návrhu 
na prospěch zad římských občanů (Fe 266). Proč však se říká 
ti'es leges, nevfme, také ani ne, . co znamenají ti tres Porcii. 
~ 6. Dosavadní zákony provokační, ač častěji obnovovány, přec 

, Oyly různým způsobem obcházeny (Gell. 10. 3). Ptoto C. Gracchus 
ve svém tribunátě provedl zákon nový: ne de capite civium Roma
Dorum 'i"iussu ,. P~i)llli iudicaretur, ne quis iudicio .circumveniretur. 
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Toto ustanoveni bylo namířeno zej'méná proti SC ultimu a proti 
quaestiones extraordinariae (Cic. p. Cluent. 55. 151; p. Rab. perd.4. 
12 a j.), ale znění zákona bylo příliš neurčité a nemohlo tedy svér1Ío 
Ú'čeluplně dostáti, nehledě anl k tomu, že postup'ně od r. t 49 se 
celé řízení kriminální převádělo do jednotlivých quaesUones per
petuae, poněvadž řízeni původní v komitiich bylo už přllfš ne
praktické~ 

. Podstata zákonů pro.vokačních spočívala \i tom, že občan 
k určitým trestům odsouzený odvolával se k lidu, jenž pronesl 
pak konečný výrok o vině neb nevině. lurisdikce patř~la ,nejvyššimu 
magistrátovi; aby však on nem:usil svůj výrok poru-ob'ovati ZKOU
máni komitií, svěřoval své soudcovské právo první inStall'Ce svým 
pomocníkům, duoviri perdue11ionis a 'quaestores Když pak tito po
mocníci stali se sam'ostatnými úředníky, přenesená kriminální iuris
dikce jim zůstala, jsouc tak via facti vyňata skutečně vykonávané 
pravomoci konsulů 'a později praetorů. V době historické vypadal, 
kriminální process s odvoláním k centurijnímu sněmu takto: Když 
duovir perduellionis neb quaestor dostal udání kriminálního zločinu ~ 
tu obžalovanému určil lhůtu (diem dicere) k prvému stání (prima 
accusatio), pro něž také ihned svolal kontio. Při -prvním stáni byla 
žaloba pronesena a určeno stáni druhé (secunda accusatio), kde 
byla opakována. Ukazovala-li se potřeba, byl žalovaný zatčen neb 
uloženo ·mu rukojmí (Liv. 25. 4. 8). Potom určeno třetí stáni (terlia 
accusatio); určení těchto tři terminů slulo i diem prodicere (Uv. 
2. 61. 7 a j.). Čas mezi nimi vyplněn byl výslechy svědeckými, 
vy~etřováním a pod. Obžalovaný - byl-Ii na s\:,obodě - mohl se 
~ stání nedostaviti, udal~lr náležité důvody (Liv:' 38. 52. 3). Jakmile 
bylo celé šetření (capitis anquirere, cápite a.) ukončeno, určena 
bylá quarta accusatio, při níž se pronesl rozsudek první instance 
(Cic. de dom. 17. 45). iK této quarta accusatio svolána byla řádně 
komitia, před nimiž držena kpntio, v níž obžalovaný za přispění 
svých přátel se hájil a v níž magistrát také pronesl rozsudek (Liv. 
38. 53. 3). Hned potom zahájil komitia (Varro L 1. 6. 91), jež ob
vyklým způsobem odhlasovala vinu. Při několika žalovaných z téhož 
zločinu hlasovalo se o každém ' zvlášf (Liv. 4.41. 10 a j.) a vždy 
až do konce. Týž úředník nesměl téhož občana stíhati dvakrát 
z téhož zločinu. Byla-li komitia přerušena, jednání se vůbec ukon
čilo. Aby stačil den, vyměřoval se řečníkům čas (Cic. p. Rab. 3.9), 

Perduellio, ' jejíž stíhání- patřilo -,půvódQě -dl:l0virúm, přešla ", PO
zději také na quaestory, ač duovirové nezanikli. 

Zavedením stálých soudních dvorů přešla kriminálni iurisdikce 
na ně, provokační process však právně zrušen nebyl. ' 

c) Z á k on o dá r n á. Začátkem repubI1ky patřila zákonodárná 
InOC výhradně centurijním komitiím; jakmile však zřízena byla ko
mitia tributní, přenesena byla běžná legislativa na ně, ci sněmu" 
centurijnímu zůstaly trvale vyhrazeny jen někferé věci:' 
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1. Lex de bello indicet;tdo (Liv. 4.58.14.60. 9aj.) pře
]~ta !Jyla z ~omitii kurijních._ Rogaci o ní .podávali konsulové po 
usnesení senátu. Obyčejně · byla zcela bez závady přijata, jen jednou 
se připomíná odmítnutí (Liv. 31. 6,'6 n), ' avšak konsul podal tutéž 
rogad podruhé a proše l. 

2. Z měn y úst a v y a p r á·v a. Tu OVšem je těžko vésti přesnou 
mez mezi centurijními a tributními zákony, poněvadž výslovných 
zmínek, o jaký zákon jde, je poskrovnu. Lze se právem domnívati, 
že an.i nebylo jasně stanoveno, které zákony kterým komitiírri patří, 
a že tu rozhodovalo uznání magistrátovb, pro · něž zákvnodárná 
praxe ~ tribuí byla mnohem pohodlnější. ·· S počátku vyřizovaly se 
v centuriich věci významnější než v tribuích, tak jako i volby vyš
ších magistrátll konaly se centuriemi, ale časem zvláště pie b e j s'k é 
hromady ubraly centurijním mnoho věcí (přehled této otázky má 
Rotondi 47 nn). ' 

3; -L e x de cen s o r i a pot e s t ci t e. ' Obdobně jako, magistrát 
s i m pe.r i e m zavazovali si občany kurijníin zákonem k poslušnosti, 
prováděIikonsůlové v hromadě centurijní podobnou rogaci ve pro
spěch censorft (Cic. '1. agr. 2. 11. 26). Rá~ její byl stejně formálrít.. 

4. Udílení civity a odnímání .její také, pravidelně se vyřiio·valo. 
v c.entui'iíC,h, podobně i důležité a mimořádné změny občanského 
stavu, jež se častQ nenaskytaly, a svým r4zem vymykaly běžným 
,právním úkonům; tak změna patriciátu ' v.plellitu, transHio ad plebem 
(v. výše str,; 51 n), při níž právní nábožensk4individuf:lHta zústala za,.. 
chována. Ze opačný postup, totiž kooptac~ ,mezi patricie se pro
váděla v kuriích, .nesmí mýlitr 'Za republiky totiž nebylo . zásadně 
níc přidáváno k působnosti sněmů kurijních, a ttansicese před 
dobou republikánskou nevyskytovaly. Kromě toho kooptace byla 
meposledním významem i sakrální, kdežto při transici převládala 
:stránka politická. ' " . '. : . . 

5. Centurijní komitia udílela moc osobám, jež měly buď orga
llisovati provincii neb upraviti postaveni nových poddaných, a oprav
ňovala je dávati koloniím a novým poddaným zákony, občanství a p. 

Zákony schválené v komitiích byly stilisovány tak, že napřed 
~yla uvedena p r a e s c r i pti o obsahující označeni všech vnějších 
okolností: předsedajícího magistráta, případně zmínku o účasti se
nátu na návrhu zákona, ' místo a den schůze sněmovní, jméno cen· 
turie praerogativní a prvního hlasujícího v ní. . Ovšem ne vždy byly 
všechny tyto části , spolu. Některé zachovan~ praeskripty znějí:!) 

"Consul de ' senatus sententia pOpulum 'iure rogavit populusque 
iure scivit in Campo, Martio, . ' .. ' .- . (datum) ..... .... principium-

1) Cic. I. ag-r. 2. 9. 22; lex de XX quaest. 'CIL (22. :587; l~ Quinctia ~ FrQntina 
de aquaed. 129, . , , ' . ' .' 
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1uit, pro centuria primus scivit ... Po praeskripci následoval ' ,text 
zákona; napsaný, na dřevěné desce neb vrytý do. mramorové , byl 
'pak vystaven na foru 'rteb na Kapitoliu, opis uložen v· archivu. ' 

Takový schválený zákon zval se lex publica populi -Roman~. 
'asto ke konci se mu plidávala t. zv. sanctio, , t. j. určení. trestu 

pro toho, kdo by zákona neposlechl nebo proti němu jednal. , (Dig. 
48. 19. 41). Také někdy . 'vymezovala tato klausule poměr ,. k před
"'hozím 'zákonům stejného druhu (Cic. Att. 3. 23. 2). si quidJn -ha:~ 
t:ogatione scriptum est quod per leges plebisve · scita pr<Y41'-1lgare 
abrQgare d,erogare obrogare sine fraude sua non licea t neve :· .1.ic,~erl~~ 
quodve ei qui pro'llulgavit obrogavit derogavit abrogavit db leam 
Teln poenae multaeque sit, eius hac lege nihil rogatur. . ':1 

Tyto jednotlivé terminy vysvětlil Ulpian fragm. 1. 3: 
.. abrogare " zbaviti zákon platnosti celý 

derogare .' = část zákona zrušiti 
obrogare = změniti něco na zákonu. 

'. J 

. Taková klausule byla velmi důležitá, poněvadž už zákony XII . 
diesk bylo stanoveno, že poslední ,zákon vždy je platný: ut quod
.cnmque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset (Liv. 
7. 17. 12; 9, 33. 9). Z toho plyne, že us.tanovení zákonná, jakmilť( 
jednou nabyla konečné platnosti, směla býti dále měněna zas jen 
zákonem . . ' . . 

Trestní ustanovení v klausuli býv,alo i náboženského rázu, kdo 
přestóupil zákon, byl p-roklet nějakému božstYUi :' \(~!~~er, a!icui deo 
esto. Takové záko l1y jmenovaly se le ge s' sa ci-a tt'en(Cic._ p. Bqlbo 
'14. 33). Toho, kd9 bylsacer, směl každý . .usrriťfi't: \{Liv. 3 .55. 5; 
ťe 422) .. U leges sacratae byla ještě ' ob~estat'i~, t. j.: :sla'v~ostl1í jeh<? 
přijetí a přísaha naň za jistých sakrálnichi fotem';iJ) : L.eges sacratae 
byly obvyklejší jen v době nejstar~í, 'J<dy jéjfef(sakrosanktita IJ1ěl~ 
nahraditi nedostatečnost obyčejných práVních i~vazkú. Vyspělejší . 
právní formy ji zrušily. ..;: . ', : " i ; .~. u' ,· . 

. ! : : :1 

§ 46. Comitia tributa. 
Výklad o komitiích tributních ' naráŽí na ' rozmanité otázky pojíci 

se k jejich dějinám i uspoř~dání. . , 
Rozdělení občanstva římského do ' tribuí, tedy' původně dle 

zásady místního rozsfdlení, mě-lo ovšem ' prvotní určeni zcela jiné, 
než uspoi'ádáni cent~rijní. Avšak už prý r.-471 přijat byl za záko~ 
návrh tribuna. Publilia Volerona "ut plebei magistratus tributisco-' 
mitiis fierent" (Liv. ·2 .. 56. 3; Dion. H. 9. 41n). 

Kde a jak byli ' voleniplebejšti 'tnagistráti · dříve, o· tom nenl 
.mezi badateli shody. Asi vznikly hrorriady ' ti'ibutni jako orgán 

1) Cic. p; Balb. 33; sr:v.<však Herzog 1111 p. 2 . . ' . 
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plebejské části občan:stva. a měly zprvu jen pravomoc voliti plebej-
ské úředníky. K roku 449 se pak připomíná lex Valeria Horatia 
(Liv. 3; 55. 3) "cum velut in ,controverso iure esset, tenerenturne 
patres plebiscitis, legem centuriatis comitiis tulere, ut, quod trlbutin 
plebs · iussi~set, populum teneret (srv. Dion. H, ll. 45). 

Je však nepochybno, že zákon nebyl tak široký, jak dle Li 
vi.o,yy "-··zprávy , připadá; '- sic by už tenkrát byl tim .~ téměř ,uklizer 
patricijsko-plebejský spor. Faktum je, že zákonem Valeriovým 
a Horatiovým dostalo se jakési sankce plebiscitům, neznámo však. 
do ja,ké až miry. Mínění badatelů se v této věci značně rozcházejP ) 

Pravdě nejbližš[ je 'asi názor Herzogův, " že totiž se tím zákonelh 
určilo, aby všeobecnou platnost, tedy nejen pro plebeje, jako asi 
dříve, měly ty tribunské rogace přijaté hromadou tributní, jimž senát 
dá výslovné potvrzení. S tím by souhlasilo nařízeni, aby SC byla 
ukládána v chrámu Cereřině pod dozorem plebejských aedilů (Liv. 
3. 55. 13). 

Zákonodárná moc plebejských komitií tributních byla posflena 
r. 339 zákony Q. Publilia PhiJona, plebejského konsula jmenovaného 
diktátorem; tres leges secundissimas plebei adversas nobilitati tuHt ~ 
unam, ut plebiscita omnes Quirites tenerent .. t (Liv. 8. 12.- 14), Pokud 
tato lex Publma obsahovala nějakou zrn ěn u zákona dřívějšího, nelze' 
nijak vypátrati (srv. Herzog 254 p. 3). ' 

Další ustanovení o plebiscitech byla lex Hortensia, jíž provedl 
plebejský diktátor Q. Hortensius, smiřiv plebeje po třetí secessi 
r. 287. Jeho zákon je sice připomínán dosti často,2) , ale zas nent 
m()žno stanoviti, v čem legislativu plebejskou rozšířil nad zákony 
předcházející. Snad to nějak souviselo se současným téměř usta:" 
novením, že ' tribunové pl. smějí povolávati senát a referovati v něm. 
Jisto je, že po době zákona Hortensiova nebylo potřebí všeobecné 

, pl,atnosti plebiscitů znova zdůrazňovati, S) 

Uvedenými zákony byla upravována legislativa tributnfch ko
mitif plebejských; bylo jí vydatně užíváno a zasahovala stále šjr~ t 
okruhy působnosti. ~) 

Avšak vedle těchto čistě plebejs~ých hromad po tribuích byly 
i jiné, v nichž byli patriciové i plebejové spolu, čili , celý populusr 

a ty byly svolávány pat~icijskýmj magistráty. Ponejprv se připo
mínají r. 447, při volbě quaestorú, kteří do té doby byli jmeno-

' ) MommsenRF I:l 185; Lange I 640; Herzog 192 a j. i Pais, Storia dí 
Roma I. 452; St. crit. II. 219 nn. Wil1ems, Le sénat II. 81. Rotondi 204. ' 

2) Liv. ep. 11: Plin. NH 16.37 ; Gal. 1. 3; Gell. 15. 27. 4. 
3) Srv. Rotondi 238 n; Costanzi, A proposito della lex Hortens.ie s.u l 

pJebisciti, Riv. di fil. 42 r. 19ľ4, str. 258 n. 
4) Dle nového historického badáni jeví se pravděnejpodobněji, že teprv 

lex ·Publilia Philonis dala plebiscitům platnost zákona všeobecně závaznéh o" 
ovšem s podmínkou schváleni senátem. Lex Hortensia pak toto omezení zrušila. 
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váni, (Tac. Ann. 1 1.22; Cic. fam. 7.30. I aj.). Volebnf kompetence 
těchto společných komitií byla později -rozšířena na kurulské aedily, 
vigintisexviry a úředníky mimořádné. K ni pak přistoupila i legislativa. ' 

Oboji komitia po tribuíCh byla dostatečně rozlišena osobou 
předsedovou, patricijský magistrát při comitia popuU a tribun lidu 
při comitia plebis. ' 

, ' Přijatá usnesení plebejských hromad zvala se právnicky př~sně 
!'~- " plebiscitum, plebei scitum (Fe 264. 372: scita plebei appellantu'r ea 

quae plebs suosuffragio sine patribus iussit plebei magistratu 
rogante; Gell. 10. 20.6; 15. 27. 4), a obdobně dle zákonodárstvň 
jiného se ' mluvilo o "plebem rogare, ad plebem ferre, cum plebe 
agere". Nepřesně, avšak často mluvi se tu o lex, zejména připojilo-U 
se jméno tribuna neb ,tribunů, kteří podali rogaci (Iex Licinia Sextia 
atd.). Usnesení patricijsko-plebejských hr~mad byly ovšem vždy 
leges; že jich magistráti patricijští užívali pro větší p~~odlnost 
k legislativě, bylo už řečeno. Celkem však byla tato komltta vždy 
-pokládána za "leviora" (Cic. p. Planc. 3. 7). 

Starší starožitníci užívají pro čistě plebejské hromady po tri
buích jména conci1ia plebis, zakládalo se to v jednom tvrzeni Laelia ' 
Felika (Gelt 15. 27. 4) : is qui non universum populum, sed partem 
a1iquam adesse iubet, non, comitia sed concilium edicere iubet; 
avšak d6kladnějsím zkoumáním se ukázalo, že prameny naše na
zývají i ' čistě plebejské hromady comitia. Conci~i~m je u Cicerona 
i Livia vždy jen ne p o I i ti c k á shromáždění.1 ) 

Plebejské hromady svolávalo buď celé .C-bI!egium trib4Pské neb 
jednotlivý tribun. Pro' volební komitia byl řídíCí tribu'n vylosován 
(Liv. 3. 64. 4 a j.), při zákonodárných a soudních pak předsed~U 
bud tribun svolávající, neb svolávalo-li celé kollegium - k tomu 
vylosovaný (Cic. 1. agr. 2.9. 22; Liv. 2. 56; a j.). Svolávací ,Právo 
jednotlivých tribunů bylo omezeno intercessí. Výjimečně - Jak se 
připomíná - předsedal jednou volbám plebejských úředník.ů p~n
tifex maximus; to r. 450, když zrušena byla suspense tnbunatu 
a měly býti provedeny nové volby, tribunů .pl. však nebylo (Liv. 
B. 54. 5). Soudní hromady plebejské bývaly někdy povolávány 
a řízeny i plebejskými aedily, patrně z uložení tribunů. 

Patricije i plebeje po tribuich měli právo .svolávati předn~ 
magt~.tr~ti oprávnění agere " qum . pOPl!lo, vedle mch pak ' kuruJštt 
aedi10vé při odvoláni dd jejiCh multae dictio, a pontifex maximus~ . 
když kněz jemu podřízený se odvolal z trestu pontifikem uloženého 
(Liv. 37. 51. 4; 40. 42' ,9 a j.), nebo při volbách kněžských. 

1) G. W. Botsford, On the distinction between comitia and concilium, T f. , 
A Ph A 85, 1905 str. 21 n. 

Em Costa La Jex Hortensia de plebiscitis, Mem. Ac. Bologna 1912. ' 
Víc. Constanzi, A proposito della lex Hortensia sui plebisciti, Riv. fil. cL 

42. 1914, str. 258. 
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, Zvláště , se připomíná, že do. tributních komitii chodili od ' r. 332 
· radi praetoři (Liv. 8. 17. 12). 
, Tribunové svolávali plebejské hromady nejčastěji , ústně v kon
tiqnech (indi'cere, Liv. 6. 38. 4), posílajíce po venkově posly (App. 

. .b. c. 1. 2.Q); později v~ak se ujal ú ni~h, jakož i u magistrátů 'patricij
'Ských pro smíšené hromady, zvyk ediktů písemných (Liv. 39. 15. U). 
, Plebejské hromady scházívaly se z důvod,ů praktických o dni 
trhovém, nundinách, k,dy patricijs~ým , magistrátům nebylo dovoleno 
míti sněm (PIin. NH 18. 13). Od · dob zákona Hortensiova . roku 287 
přidržováni byli i tribunové, aby dbaH"dnů C (Cic. Att. 4.3.4), · rovněž 

· byli donuceni dodržovati i trinundinální promulgaci (Cic, Phil.5. 3.8). 
O dnech a době tributních komitií .platí obecná pravidla pro komitia. 

Přibýváním n'ových tribuí rostl ovšem i tributní sněm" ale ve 
skutečnosti z tribuí vzdálenějšjch občané málo do · něho , chodili, 

· takže se ozývaly stesky' na nedostatečnou účast (Cic. p. Sest. 46. 100). 
U plebejských hromad bylo místo', určeno okruhem moci tribun

ské, nejčastěji scházely se na foru, tribuni stáli při tom na Vulca
'nalu (Dion; H. 2. 50; 6.67 a j.) později , na rostrech. 

Hromady patricijsko-plebejské scházívaly 'se i jinde; ,připominá 
se okolí Říma (Liv. 7. 16. 7), prata FJaminia ~ circus FL, area C,api

:tolina, Aventin, Campus Martius (Liv. 3. 54. 15; 25.3.14; Cic .. Att. 
1. 1. 1. aj.). 

Otázka auspicií u čistě plebejských hromad souvisí s tím, měli-Ii 
tribunové pl. ius auspiciorum. Není důvodu o tom pochybovati. 

Před hromadami patricij sk o-plebejskými také se auSpicia ko
nala, avšak původně jiná, než před komitiemi centurijními (Cic. fam . 

· 7.30. 1). Zdá se, že auspicia ex tripudiis právě , pro SVOŮ prostotu 
ujala se právě u tributních komitií (Va1. Ma,x. 1. 4. 2), jež se " vůbec 
vyznačovala větší , prostotou v jednání i formalitách. ' 

Kontiony svolávány byly i před tributní hromadoů (Oell. '1. 15. ~). 
Když pak zahájena byla komitia, tu tribun dával rogaci čí~ti buď 
scribou, neb aspoň scriba ji pfedříkával praeconovi (Plut. Cat. min. 
28;' App. b. c. 1. ll), prý proto·, aby intercesse byla snazší. Mohla 
ovšem nastati i po recitaci návrhu před začátkem hlasování (ljv. 
45. 21). Před začátkem hlasování vylosována byla jedna tribus, 
v níž měli hlasovati Latinové ,do Ř'íma přestěhovalí (App. b. c. 1. ~3) . 
Když dostalo se občanského práva všem Italikům, vylosovalo ' se 
vždy -pro ně osm tribuí (Vell. 2. 20. 2). Z téhož osudí byla pak 'T/y_ 

losována tribus pro principium. Výtaz "sitellam defere" značil 
",začíti hlasování" (Cic. nat. d., 1. 38. 106, aj.). Sitella byla naplněna 
vodou, losy zhotoveny stejné (sortes aequare), vhozeny do vody, 

'protřeseny (na to vše dozírali custodes), potom voda z osudí byla 
vylita , a los, jenž . vyšel první, označil principium.1) , 

1) P·laut. Ca~. V. 296; Asc.70; Front. aq . 129. ' 
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" Občana, jenž měl v 'princi piu prvni hlasovati, urči! .předse~a ' 
(Cic. p. Planc. 14.35). Před první hodinou nemělo se začltt s hlaso
váním (Cass. D. 39. 65). Rozkaz k hlas?váni zněl asi: d j s ce d} t e 
Quirites, si vobis v!de.bitur (LlV. 25. 2). A~y hla~ovánl ~e~. 
usnadnilo bylo sněmovistě 1 tu rozděleno na ,tohk oddJlů, koltk 
bylo trib~Í (Dion. H. 7. 59), teprv Caesar navrhl roku 54 na pláni 
Martově velkolepou mramorovou' sta~bu t. zv. saepta lu,lia, určenou 
především pro tributní. komitia; . dokončena byla až roku 27 po Kr. 
Agrippou (Cass. D. 53. 23 a j.). Po princi pius hlasoval,y všechny,. 
ostatní tribue najednou (lLt~ ",).:rWEt, Dion. H. 7. 59). ~, počatku ovše~ ' 
ústně, sčítání prováděli asi, curatores tribuum, kter.l, tu vystupov~!1 
jako rogátoři. Písemné hlasováni dálo se analogIcky dle kO~I~lt 
centuriátních ' též i renuntiace, před níž provedena t. . zv, '"sortttlo 
tribuum", jíž' se stanovilo pořadí, v jakél11 hlavy jetinotHvých trib~i, 
byly renuncovány. Za pravidelných pomě-~ů býv:al? hlasovánf v ~n
butní hromadě ukončeno ve čtyřech hodmách (LlV. 45. ·36. 3), Jen 
při soudech někdy nebyl konec hl~~ování do západu slunce, tu 
musilo se přestati a proces nesměl byt! v téže formě znova zaveden 
(Cic. de domo 17. 45). 

Dosíci většiny II tribuí slulo tribum Jerre (Cic.Att. 2.;1.9 aj.)" 
nedojíti jí pak tribum perdere (ib.).1) , 

Rušiti průběh komitií, ať už se to stalo prodigiem neb násil
ným zasažením, slulo di r i m e r e (Cic. leg. 2. 12. 31). 

Působnost tributnich komltií. 

1. Vo leb n i právo začaly vykonávati nejprve. pteb~tské hr~
mady volbou tribunů' pL od r. 471, a vedle nich I aedllu plebeJ
ských; tyto .volby dály se za předsednictví tribunského. T~ibue 
patricijsko-plebejské pak voli.ly ř,ízením konsulů ... ne~, ~raetorů ma
gistratus minores a extraordmanos. ~r~etor. vzdy ndll volby pr~" 
lVviri iuri dicundo (od r.318), a IlIvtn capJtales (od r. 289). ASI 
od dob grakchovských prováděna v plebejských hromadách i volba
úředníků mimořádných, když zřizování těchto úřadů jim ' patřilo uf 
od dřívějška. K tomu pak osvojila si plebejská hromada právo za
sahovati do jmenování dikta!ora, vojevůdce ~ , .p. (Liv. 26. 2. 5; 27; ~ , 
5. 16 aj.); těmito počiny stykala se těsně Je]1 moc z?ko~odárna. 
s volební. . 

Volby mim'ořádných úředníků ovšem pr~vně ~eměly. býti plel?ej-
skými hromadami prováděny, dálo se. to 'Jen VJa !ac~J; r. 64 do: 
konce tribun P. Servi1ius Rullus pokusIl se provéstI zakon agrárnl 
s výslovným dodatkem, aby člen'y komis~ a~ris da~dis assignandi~ 
zvolila plebejská hromada, ale .len 17 tnbU1; protI tomu se velmI 

1) v. PI. Fraccaro, La procedura del voto nei comizi tributi Romani 
Atti R. Ac. Tur. 1914, n. 49. 
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r,oih~dně vyslovil Cicero (řeči ,' de lege ' agraria). Sérvilius Rullus 
měl na mysli analog.iL voleb kněžských, kde také sestupovalo se 
jen , 17tribui. 

, Hromada 17 tribuí vznikla asi v druhé polovici třetího století 
po Kr.,l) rozhodně až pa dovršení počtu tribuí ~a ' 35 .. Určena byla 
pro volbu pontifika maxima a asi i curiona maxima (LIV. 27.8. 1 n); 
byl ' to jakýsi kompromis mezi dosavadní kooptací a opravdovou 
volbou (Cic. I. agr. ' 2.7. 18). Předsedal některý ze služebně starších 
členů kollegia, jen jednou se připomíná , předsed.nictvÍ č.len~ práv,ě 
kooptovaného (Liv. 25. 5.3; 39. ~1. 1; 40. 42. 6 a J.): ~ent mkde. vy
slovné zprávy, zda tyto polovičnt hromady byly patncIJsko-plebe]ské, 
rt~bo je~ plebejské; pravděpodobně však. Sf!1íŠ~."é. R. 1 04'p~ovedl 
tribun lidu Cn. Domitius Ahenobarbus plebIscIt, Jimž bylo phkazáno, 

, aby členové čtyř hlavních kollegií kněžských (pontifices augures, 
; Vllviri epulonum, X Vviri sacris faciundis) byli nadále voleni lidem 

z kandidátů kollegiem navržených, ale tak, že sice každý člen 
kollegia směl někoho navrhnouti,. avšak nejvýš je~ dv.a čle~o'yé 
kandidáta téhož (ad Heren. 1. 20; CIC. Br. 1, 1); zvolem byh pak ]estě 
formálně adoptováni. SuBa sice obnovil starý způsob, ale tribun 
Labienu,s r. 63 za podpory Caesarovy zavedl zas úpravu Domitiovu 
z roku 104 (Cass. D. 37. 37). 

2. S o u dní. Obojí tributní hromada ' byia rozhodují~í insta~cí 
při multách uložených tribuny (Dion. H. 7. 17; 10. 50 aJ.), aedlly, 
pontifikem maximem (od II. pUllské války). Od mult "irrogovaných" 
'kurulskými aedily a , pontifikem maximem se odvolávalo k hro~a
,dám smíšeným, od tribunů a aedilít plebejských pak k hromadam 
plebejským. 

, Ve ' věcech kriminálních stala se plebejská hromada důležitým 
,činitelem až po vyrovnání patricijsko-plebejských spOrtl. Do té' doby 

, stíhali tribunové soudně jen ty, kdo nějak dotkli se výhradních 
práv plebejských, jež zaručovala t. zv. leges s~c~atae.' poto~ v~.ak 
stali se 9rgánem celé obc'e v processech p o II t J C k Y c h, shhaJlce 
zejména magistráty, kteří porušili nějak ústavu. Postup soudniho 

,řízeni byl obdobný jako u komitií centurijnich, jenže ovšem jed~án! 
in iure prováděl tribun lidu, in iudicio pak rozhodovala plebeJska 
:hromada tributní. Mnoho processů projednaných dříve duoviry 
perduellionis a centurijní hro~adou př~šlo k tribunům .a ~ komitiím 
ifributním. Zřízeni stálé quaestto de malestate Sullou uČlmlo konec 
']urisdikcím plebejských hromad. ROk,u 70 byla jim s}ce v~á~en~, 
;,aJe vykonávána byla už jen výjimečn,ě, poněvadž quaesho malestaÍls 
p·otrvala. Za císařství byla soudní kompetence plebejských hrom~d 

' ti p:ně vytisknuta soudy ' císařskými , a senátními. , 
3. Z á k o' no dá r n á. Jak plebejské hromady se usnášely, zprvu 

jen se závazností pro plebeje, a. jak časem těmto plebiscitům se do-

1) srv. Mommsen 2.27; Lange 2.506. 
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:,:, ' 

'stalo všeobecné závaznosti, bylo už vyloženo svrchu. ' Tam byla také 
zmínka o vázanosti plebiscitů senátem, jakož i ó neurči.té hranici 
kompetenční mezi komitiemi tributními a centůrijnimi. 1) 

Záleželo asi jen na magistrátu, chtěl-li svólati komitia centu
-rijní nebo tributní. Výslovně dosvědčených zákonů jako -tributni 
není mnoho. 2) . 

, Zákon v tribuích přijatý měl ovšem ve své stilisati úpravu 
podobnou, jako zákon centurijní. U plebiscitů byla sanctio pravi-
delně důrazná, kryjfc se sankrosagktitou tribunů. s) '," .' 

,§ 47. Zánik komitií. 
Zárodek úpadku komitii byl v územním šíření římského občan..: 

-:;kého práva; tí~ stávala se komitia vždy méně a méně, představiteli 
sk utečné suverenity národa a upadla do vlivu a moci určitých vrstev 
městského , lidu; zejména plebejské hromady byly koncem republiky 
přímo rejdištěm městské j:hátry (Sall. CaL ,37). Nedostatek '2;ájmu 
~ro komitia byl pak způsoben také vzr,L1SÚljící spletitostí a'ge,ndy, 
jež přirozeně' hlavní rozhodování přenesla senátu ' 'a magis'trátŮm. 
Komitia stávala se předmětem korrupce a jevištěm násilí, a když 
koneGně monarchické pokusy v Římě skončily zavedením princi
pátu, pozbyla komitia významu úplně. Začala býti zanedbávána, 
ale k zrušení výslovnému nedal , dojHi duch forméllně konservativní 
římského úÍzení. Také nemohla býti dodržována' 'zásada o' 'zařazení 
všeho občanstva do tříd a centurií, jež kol roku 300 po Kr: byly 
liŽ považovány za antiquitu. ' 

o Účeln.03t a potřeba zbavila časem komitia jednotlivých oború 
-pusobnosÍl, když nemohla jich dosti vhodně už zastávati. Stalo se 
10 tím, že ty či ony úkony byly svěřeny jinému orgánu, aniž však 
výslovně odňaty komitiím, prostě že jiný orgán začal je vyřizovati. 
Tak už za republiky zřízením stálých soudních dvorů odňata byla 
$němům hlavní soudní pravomoc. 

Další oslabení moci komitiístalo se až v době přechodu re
publiky ~ principát, kdy mnoho legislativy vztáhly na sebe vedoucí 
?sobnosh (Ca.esar, Augustus) a konaly ji mocí imperia (Cass. O. 42. 
~O; 52. 41 a J.). Augustus pak soustřediv na sebe imperium pro
konsulské, moc tribunskou a úřad pontifika maxima dostal veškero 

, zákonodárství do svého vlivu. Jeho ediktům dána moc zákonů 

, 1). So~pis tributníc~ zákon~, rogovaný magistráty patricijskými i tribuny 
. Or~lh-Balter, Onomastlcon Tulllanul11 Vll. t 7 n: Lange 2.128 n. a Rotondi 197 nn. 

2) Většina zákonů vůbec je po této stránce neurčitelna: Liv. 7. 16. 7; 
App .. b. c. 3. 7 (Do/abella dostal Syrii), lex Quinctia (Front. de aquaed. 129), 

, Jex Ca/purnia de ambitu (Asc. 75; Cic. Phil. 1. tO. 25). 
3) W. Soltau, Zur rom. Verfassungsgeschichte, Philol. 73, 1916, str. 504 n. 
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(Cass. D. 52. 15 aj.). SC 'schválená císaři nastoupila též llél mfsto
zákonů přijímaných' sněmy. Sice ještě tu a tam proveden byl ně
jaký zákon v komitiích, za Tiberia, Gaia, Claudia, ba dokonce ještě
za Hadriana se připomíná lex, ovšem lex sluly tehdy už j císařske 
constitutiones a SC (v. na př. "Iex de imperio Vespasiani" CIL VI 930:' 
Rotondi 471). 

Co se konečně týká voleb v komitiích, tu kněžské začaly bý ti, 
zanedbávány už , Caesarem a Augustem (Cass. D. 41. 36; 49. ] &). 
Posledni volba pontifika maxima byla r. 12 př. Kr., když se jím dal. 
zvoliti Augustus (ib. 54. 27). Od Tiberia počínaje byli členové kněž
ských kollegií voleni senátem a volba jejich pak jen v shromážděni 
17 tribuí renuncována (Tac. Ann. 3. 19; Cass. D. 53. 17 aj.). 

Podobně naloženo i s volbami m'agistrátními: Caesar už na
vrhoval komitiím dva kandidáty na konsulství, kteří byli ovšem 
zvoleni, při ostatních úřadech ' pak navrhoval uchazečů polovic .. 
Dělal to formou: Caesar dictator iIlj tribui. Commends vobis iIIum et' 
iIlum ut vestro suffragio suam dignitatem teneant. ' (Suet. Ca es. 41 ). 
Podobně počínal si i Augustus (Ca ss. D. 53. 21). Tiberius' pak zašel' 
dále a volby magistrátů vůbec přenesl na senát (Tac. Ann. 1. 15), 
v hromadách konána jenrenuntiace (Cass. D. 58. 20). ,Pokus Cali
gulův o obnovu volebního práva komitií narazil na úplnou netečnost 
občanstva (Snet. Cal. 16; Cass. 0.59. 20). 

Komitia potrvala tak až dolIl. stol., zachovávajfce, zevni formy 
staré (Cass~ D. 58.20), dokonce i někdy akklamace se y nich ozvala., 
jíž se říkalo suffragia (SHA, Tac. 8). Potom i to zaniklo. 

Rejstřík věcný. 

Abdieatio 195. , 
abduetio in carcerem, in vincula 151. 
abrogatio úřadu 19jn, 264; zákona 281. 
.accensi 90nn, 102n, 177. 
accusatio ~79. 
a censibus 62n. 
. acta diurna 259; priocipis 204; sena-

tus 259. ' 
Actirici ludi 213. 
aetor legis 273. 
addietio in causam ,mancipi 26. 
.ad/ectio 47, 75, 187; v senátě 25 t n; 

v kur. kom~ ~69. 
adoptio 207, ~69. 
adscriptivi 91. 
adscriptor 273. 
adsessor (coosiliarius) 174. . 
,aediles 231 no; curules 213, 237n; plebls 

187, 2360; Cerialťs 176, 234, 240; 
původ 231 i hodnost a odznaky 186, 
235n; spojení s tribuoátem 179, ,187, 
236; působnost společná 2380.n. 

.acrarium 160, 225n; SC vaeranu 258. 
,aerarius 2t. 
,aes equestre 58, 8~, 98; hordearium ib.; 

pararium 58-
.affinis 31-. 
.ager effatus 1320; hosticus 115; .publi

cus 117; Romanus 81 n, 84 
,agere eum patribus 156n; cum plebe 

154, 283; cum populo 153nn, ~83. 
.agnatus 30. ' 
dY0f!avóp,oc; 232. 
.album 155, 273; iudicum 69, 210, 264; 

senatorium 247. 
,0 libellis (et ceosibus) 62. 
altercatio 255. 
.ambire, ambitio, ambitus 180. 
amici et socii 112n. 
.amplissimus 205, 243. 
anteambulones 241. 
olltiquare 268, 276. 
.anulus aureus 67, 166. 
Apomnares ludi 171, 2'22, 261. 
.apparitores 175n. 
applicatio 42. . 
.aqua et igni interdicere 27'0. 
ara maxima 31. 
.architectus 178. 

archivní správa 226, 232, 241, 259. 
ariminské právo 109. 
arrogatio 269. 
Arvales 53, 172. 
os 93n. 
assertor 37. 
assiduus 85, 92, 95n . 
auctof generjs 55. 
auctorltas patrum 116n, 267n; publica 

147n; senatus 164n. 
augur za království 120; za republiky 

140n; oděv 172 . 
auguraeulum 140. 
augurium 1360n. 
Augustales ludi 213, 222. 
auspicia 1230, 136'On. 
auxilium 164'0. 
Bulla 670. 
eandidatus principis 264. 
Capite ceosi 91n. 
cardo 140. 
carnifex 36, 168, 175 . 
celeres 79. 
censor 123n; nástup na úřad 194; 

lectio senatus 243nn; představený 
scribů 176; desigoatus 189. 

censu manumittere 37 • 
censuales 179. 
census jednotlivých tříd 89nn, 94; 

jezdců 5Hon, 65; senátorů 74. 
centumviri 164, 219n. 
centuriae původ 78n; vojenské 97; jízdní 

79, 97n; ni quis scivit 98; zřízení 89nn; 
původ 98n; reforma 100'00; za císař
ství 105n. 

centurio 7 I, 143. 
Cerialia 237. 
cibarium 166 . 
cippi 133-. 
circumseribere magistratum 265 . 
cista 276. 
civitates foederatae 112n; immunes, li
- berae, stipendiariae 1130'0 . 

, clarissimus 73, 76. 
c1assici 91, 95 . 
classicum 274. 
classis' 95, · výzbroj 97. . 
clavus na tuoice 17, 660, 74, 76, 171. 
clientes původní 39n'O, 41; pozdějši41 . 
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coercitio 148no, 165n; patronova 21; 
aedilská 241; tresty 150nn. 

eognati 31. 
eognitio 149, 152, 164. 
collega maior-minor 128. 
eollegium 127; fabrum tignariorum 102; 

tibicinum et liticinum ib. 
colollia 108nn. 
colonus 39. 
eomites 72. 
eomitia 154, 266nn; curiata , 2680n; ca

lata 271n; centuriatél 272nn; tributa 88, 
281nn; 17 ťribuí ~86 . . 

comitium 268, 272. 
commentarii regum 118; Servii Tullii 88. 
commercillm 17, 19,20, 23; Latinů 110. 
commune Latium 107. 
comparare sortirive provincias 128, 130, 

261. 
eOllcilillm (plebis) 283. 
congiariu17l 166. 
conseripti 249n. 
eonsecratio bonorurn 151. 
eonsensus gentium 33. 
consilium magistrátní 174, 264; císařské 

72, 174. 
constitutio 263; Antoniniana 15. 
eOllsul201nn; nástup 193; hodnost 186; 

ordinarius, stiffectus 205; perpetuus 
213; sine collega 126,203; působ
nost 207nn. 

eonsulere senatum 255. 
contio 153nn, 266n. 
eontribLlti 115. 
eontubernillm 36. 
eonubiuni 17, '19n, 23; Lé!-tinů 110n, 114. 
eooptatio 121, 157, 269 . . 
comieines 90nn, 102n, 274. 
eorona cívica, .muralis 148; triumphalis 

172n; . císařská ib. . 
eorpus lulianum Augustale 105n. 
euneus iurtiorum (Germanicii) (-8. 
eura annonae 240nn; ludorum 237n; 

urbis 238n. 
curator actorum senatus 258; aquarum 

169, 178, 205; frumenti 169, 17.7; tabu
larum publicarum 169, 228; tribuum 
86n, 28;;; viarum le9. 

curiae XXX 76nn; veteres e~ novae 77. 
curio(nus) 73, 77; maxi,mus 78. 
custos .276,284. 
Debellatum 146. 
deeempl imi 176. 
deeemviri legib..:s .scribundis 99, 150, 

168; stlitibus iudicandis 176n, 219n. 
decumanus 140. 
deeuria původ 78; porotců 69; appari

torů 175. 
decurialis 176, 179. 

decurio 69, 71, 143. 
dedicatio 160, 238. 
dedit(iti)us 114. 
deminutio capitis 28n, 30. 
denarius 93n. 
deportatio in insulaťn 28. 
derogatio 281. 
descriptio regionis 140. 
designatio 1~9nn. 
detestatio sacľorum 271. 
děti, zápis o narození 226. 
diadema 172. 
Otaa17,tÓ7;a7;Or; 72. 
dicio 114. 
dictator 121, 129, 150; lictores 168; pro

vokace 157; comitiorum causa 190, 
272; senatus legendi causa 245. 

dies comitialis 268; fastus ib. . 
dUeelus 206n. 
dioecesis 159. 
diribitorium 276. 
dirae 137. 
discessio 256. 
dispense 263. 
domi 13!nn. 
dominus ludorum 172. , 
duoviri aedi dedicandae 161; perduel-

lionis 1l9~ 153n, 158, 225, 279; pro
consulari potestate consulibus crean
dis 203; sacris faciundis 120; v.iis 
purgandis 239. 

dlLStojnická služba jezdců 70n; závaz
nost 186. 

Edictum 155n, 211n, 219, 229n; při kom
itiích 273. 

ecclesia, manumhsiones in e. 38. 
egregius 72n. . 

. emancipaiio 29, 207. 
eminentissimus 72. 
eponymnost 205. 
epulo 172. 
equiso 59. . ' 
equites 57nn; equo publlco 58; pnvat.o 

58, 6t; senatoria dignitate 75. . 
evectio 166. 
evocatio 200. 
exekuce 2260, 228. 
exercítus 95, 130; instructus 274. 
exilium 27n. 
e; 0Xw7;a7;0S 72. 
exter(nus), extraneus 107. 
Pabri 89nn, 1()2n. 
jamilia 2911, 36. 
jas 9. . 
jasces 134, 16.8n, 172. . . 
jeriae conccptlvae 268; tmperattvae 268; 

Latinae 108, 158, 212. . 
jestuca 37. . ' 
jetiales 120, 162, 209, 261. 
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jideicpl71missum 37, 208n. senátní 264n; komitií centurijních 
jinanční správa 212, 225nn, 262. 277nn; tributních 286. 
jlamen za království 119; za republiky ius 8n, 219n; gentium 9, 1.14; Latii 108; 

53, 73, 169nn, 181; curialis 77; Dia1is Papirianum 118; vitae necisque 76, 
v senátě 245; inaugurace 271. 134, 167. 

jlexuntes 79. iustitium 163. 
Ploralia 238. . jezdecký stav 62nn. 
joedus 106nn, 112n, 161n. jméno občanské 14nn, 31; libertinů 20, . 
fOllnula amicorum 106; census 156'; so- ::'8; otroků 35; peregrinů 16; znakem 

ciorum 112. . gentility 360: . 
Fomacalia 81. Kalator 177. . 
jossa 132. kněžské úřady jezdců a senátorů. 73, 
jrumentatio aedi1ská 240; prae~orská kollegialita 125nn. 

2~2. kolonát 39. 
jrumentum in cellam 166. kontinuace úřadů 184. 
juriosi,'dědické právo 32. kořist válečná 200, 229. 
jurtul7l manifestum 152; pecuniae pu- královská moC 117n. 

bHcae 200. X(?áUa7;Or; 72n. 
Gentilitas 30. kultovní péče magistrátů vůbec 160; kon-
geruU 178. 2 Qlebae adscripti 39. sulů 212; praetorů 2 2; senátní 261n. 
~ kumulace úřadů 183. 
Haruspices 138, 178. J1Clp.nnÓ7;cnor; 73, 76. 
hasiči 175. " hasta \48. lapis niger 115. 

Latiar 108. 
heredium 9t.. latinitas 108. 
!wmo novus 55, 75. Latium 108. 
honores 17, 19, 166; u libertinu ~2. lator legis 273 .. 
hospitium pubHcum 114. laudatl'o funebrt':;: 155 173 
hostis 106n. u , • lectica 170. .' 
O.Clt, lAaQxol 70. lectio porot 69; senátu 73n, 210, 244n. 
illustris 72. . legati 147, 159; Augusti 168; iuridici. 
imagines 54n. 159; senátní 261. 
ímmunitas 19, 112; militiae 96. , legio Cam pana 25. 
imperator 143nn; destinatus 190. legis aetio 219. 
imperium 124, 142nn; domi-militae 131nn; levir 32.:. : 

konsulské 206nn; praetorské 221 ; ital- lex 267; de imperio: centuriata 280, cu-
ských quaestorí't ~31; lex de imperio riata 117, 193, 269; se!1átní 259, 264; 
117. consularis 272; sacrata 281,286; sa-

inauguratio 271. tura 267; tabellaria 271n. . . 
indictio feríarum 212. injamis 182. libert(in)us 20n, 34; nárok na jezdectvf 
ingenuus 34. 65; v tribuich 85. 
insignia 1670, 260. . librarius 176. 
intel' amicQs manumissio 37. libri Sibyllini 120, 138. 
intereessio m~gist~átní 126, 162n'n; hra- licium 274. 

nice tribunské 135; 'v senátě 257. lictores královští 118; magistrátní 168nn ; 
interdictio aquae et ignis 27nn. kněžští 177; císařští 169; curiatii ib; 270. 
interpretes 178. lituus 140. 
interrex 53, 116, 129; v republice 197nn. locatio 227, 262, 274. 
in .transcursu 37, 1b7. \.. . . loculus 276. 
irrogatio multae 241. ludi 161, Actiaci 213; Apollinares 171 , 
iterace úřadů 184. '222; Augustales 213, 222; Cereales 
iudex (~nus) 129; iudex = consuľ202. . 237; Florales 238; Megálenses 222, 
iudicatus 35. . 228; Parthici 222; plebei 237; Ro-
iudicium 219; turpe 247. . ' mani 212n, 238. . 
iuniores 63n; 89nn; 96n; 101n. Magister 121; Capitolinus 212; census 
iurisdictio 152n; v poli 14.3; prov.inční 159; 179; e'qui1um 12J, 168; Mercurialis 212; 

konsulská 207nn; praetorská '215nn; vicorum 172. . . 
aedilská ~37, .242; quaestorská 225; magistratus 121 nn. 
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mancipium 2?, 2800; 35: .. 
manipulus puvod 79; uZlh 105. 
manumissio 3600, 167;koosulská 207n. 
manus iniectio 35. 
matronae 167. 
meddix tuticus 24. 
Megalesia 222, 238. 
. mensae curiales 77. 
miles původní výzoam 78; gravis (Ievis) 

armaturae 97. 
militia 18, 21n ; equestris 71; klientů 40. 
militiae 131 nn. 
ministerla 175. 
morbus comitialis 137. 
mos 8n. 
movere senatu 247; tribu 86, 181. 

, mravnostní policie 239. 
multa 149, 152, 160; aedilská 237,241. 
municipium 180, 108. 
munitio viaľum 239. 
murus 132n. 
mutatfo civitatis 27. 
Nastoupení úřadu 190no. 
nexum 110. 
neXllS 35. 
nobilitas 530. 
nomen Latinum 107, 113. 
nomenclator censorius 177. 
nota censoria 247. 
notarii 259. 
Illlncupatio 193. 
nundinae 284. 
nundinium 204. 
nuntiatio 140n. 
Občanství nabytí 130 i ztráta 25; zmen-

šeni 28; kumulace nedovolena 15. 
obnuntfatio 141, 163, 274. 
obrogatio 281. 
oděv jezdců 66; magistrátni 171; občan

ský 16n, 20; propuštěnců 38; sená
torů 74. 

patres 450n, 24900. 
patricii 4400. 
patroni 21, 3800. 
peculium 36. 
pecunia 33, mutua 160. 
pedarius 250. 
Juvún;at v Etrusii aj. 42. 
peníze poloobčaoů 25. 
perduellio v. duoviri. 
peregrini 1120n. 
per epistulam maoumissio 37. 
perfectissimus 72. 
per mensam maoumissio 37. 
pe/itio 179, 185. 
petitor 264. . 
phalerae 148; equorum 66. 
pignoris capio 149, 152, 237. 
platy úřednické 166n. 
plebejové 19, 48nn; koosuly 202n-; prae

tory 216; aedily kur. 235; quaestory 
223; v seoátě 248. 

plebiscitum 267, 283. 
pocty magistrátů 173. 
poena theatralis 68. 
pomerium 13100. 
pomocníci magistrátní 158n. 
pons 276 . . 
pontifex 73; zaJ království 120; za re
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oores 177. 
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populi priscorum Latioorum 107. 
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praecones 178, 275. 
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odpovědnost magistrátů 200. 
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officiales 175. 
officium klientů 41. praenomen nuceně měněno 16, 31; vy-
oppida attributa (coo-) 115. necháváno 15n, 31. 
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orbi 19, 86. praerogativa 2750. 
orcini 37, 240. praescriptio 2800. 
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ordo candidatus 251; magistratuum 124, 19!; odznaky 168; řízení komitii 211, 

185nn; senatorius 73; comitiorum 274; 2810; provinčni 130, 214nn; zastupuje 
magistrátní 264. cís. quaest. 230; aerarius 215, 219; 

ornamenta triumphalia 148, 171n. fideicommissarius 208,215,219; hasta-
ovile 276. rius 219; latinského spolku 109; de 
Palladium v chrámě Vestině 170. liberalibus causis 219n; maximus 202; 
paludamentum 134, 167, 173. Parthicus 222; tutelarius 208, 219 ; 
Parthici Judi 222. volba 277. 
pater familias 29; patratus 26, 120, 162. praobyvatelstvo Italie 100; Latia 43. 
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prensio 15], 237. 
princeps iuveotutis 70; Latioorum 109; 

oobilitas 55; seoatus 53, 24700. 
principium 268, 284. 
pNsaha magistrátů 194, 263. 
privati eum imperio 124. 147. 
probatio equitum 61n, 63. 
n(!o{3ovAEV!1-a 263. 
pro collegio pootificum 27J. 
procuratio aedium 239. 
procurator 72. 
prodigus dědické právo 32. 
professio } 79, ] 82. 
proletarii 19, 85, 91. .. 
promagistratus 122; řízení komitií 273. 
promulgatio 269. 
p' opraetore 199, 218. 
proquaestor 1«;;9, 2230, 229. 
prorogatio 1960, 217. 
provincia 130. 
provocatio 17, 19, 23, 164, 279; za krá

lovství 118; za republiky , 150, 153, 
167; Latinů 111; žen a cizinců 152; 
k císaří 265; zákooy prov. 2770. 

publicanus tO. 
pugio 173. 
pulla! ius 178. 
pupillus 86. 
Quadringenarius 69. 
quaesitor 219. 
quaestio extraordioaria 264, 279; per

petua 153; 21\ 219. 
qllaestor 22200 ; volba 282; oástup 192; 

hodnost 186 ;aerarii Saturni 228,259; 
aquarius 231; italský ~~O; konsulský 
230 ; parricidii 119, 1530. ] 58, 22300; 
principis :ť30; provioční 2280. 

quatfuorviri viis purgandis 239 . . 
quindecemviri sacris faciuodis l38, 172. 
qllinquefascales ] 68. 
Rationes referre, deferre 2C1. 
ražení peněz 241. 
1 ecinium 172. 
recognitio jezdců 61 no . 
recuperaíor 114. 
referre ) 560; rationes 20]; ad seoat. 254n . 
regina 117. 
reiectio civitatis 37. 
relationem egredi 256 ; mutare, remit-

tere 257. 
relegatio 28; 151. 
renuntiare 179, 182, 2750 
repetere auspicia 144. 
repetundae 175. 
restitutio oatalium I 7. 
revocatio io servitutem 28. 
rex 11500; sacrorum 5\ 115, 117; in

. augurace 271; směl jezditi v městě 170; 
neměl ius hooorum 171. 
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řemesla provozování zbavovalo volitel4 

nosti 182. 
rogatio 2660, 273. 
rogator 271n. 
Sacra curionia 77; gentilicia 300 ; občaoů 

sioe suffragio 22n; detestatio 271. 
sacrosancta potestas 2330. 
sagu(lu)m 167, 173 . 
salarium 1660. 
Salii 53. 
salutatores 41. 
sanctio 281, 287. 
sceptrum ľl3. 
scipio 172. 
scriba 176. 
securis 167. 
sella 170; castrensis 170; curuJis za krá-

lovství · 118 ; za republiky 123, 170 . . 
a17 !tEl ov 97. 
senaculum 242. 
senatores nabytí a ztráta stavu 75; kva

lifikace 248 ; rozdíly 2490; vojenská 
služba 71. 

senatus 242no ; auctoritas 164, 257; de
cretum 259; senatus populusque Ro
manus 120, 260; senteotia s . 255 ; 
působnost 259. . 

senatus 'consultllm 200, 25400, 25700 ; 
extremum atql1e ultimum 257n ; de 
8acchanalibus 261; de sacris Isiacis 
ludaicisque ib; de philosophis et rhe'
toribus 2t 3. 

seniores 89nn, 960, 1010. 
servare de caeló 137nn, 163. 
sententia 156; seoatus 255. 
servus 35no; poeoae 26; publieus 175 ; 

servi loco 35. 
sestercius 930. 
seviri Augustales 22, equitum 70. 
sex primi 176. 
sex suffragia 97, ]OOn. 
signum 13600. 
sitella 284. 
socii populi Romaoi 113. 
sodales Titii 81. 
sochy 173. 
solllm vertere 27. 
solvere legibus 263. 
sortes 284. 
sortitio proviociarum 216; tribuum 285. 
spectio 138; prima 27 J • 
splendidus 173. 
sporlula 41. 
stemmata 55. 
stipendiarii populi Romaoi 114. 
stipendium equestra 71. 
a7:ťa7:17YóS 2010, 2130. 
střídáni ve výkoou úřední moci 127no, 

168 . . 



suasio 2730. 
submovere magistratum 2f-5. 
subscriptio ceosoria -247. -
subsellium 164, 170. 
suffectio 20300. 
suffragium 17nn; cives sine s. 14, 22n, 

181; ire in s-a ~74nn. 
suggestus 170n. 
sulclf:s primigéoius 132no. 
(Jvf,t(3ov2wv 174. 
supellex 166. 
supplicatio 262. 
suspense 163. 
tabulae Caeritum 24; publicae 258 
templum 132, 139n. . 
tessera 276. -
test~mentum comitíis calatis 272; in pro

cmctu 272; per aes et libram 272· 
manumissio t-o 37 - - ' 

-tituly jezdecké 72; seoátorské 76. 
loga 16n, 171n; candida 16, 186; picta 

148; praetexta 74, 171nn' purpurea 
1710. ' 

torquis 148. 
lorta 175. 
trabea 660, 118, 172. 
trans Tiberim veodere 25. 
lransitio ad plebem 51 n. 
transvectio 63n. 
tribu movere 86, 181. 
tribuni a~r.aril t8, 69, 87; celerum 79n, 

119; mlhtum consulari potestate 145 
168; ~r. m!~itum starší 78; aogustic1avii 
a lattclavl1 74. 

tribunus plebis volba 157n, 190; nástup 
192; ?dzoaky 170! 178; ho doost 179, 
187; l~S coerceodl 149n i c. patribus 
3gendl 1ó?; c. plebe agendi 154; io
tercedeodl 1620; senteotiae diceodae 
245. 

tribus původ 80; staré tr.81 · nové tr 
. 8200, 133; zřízeoí tr. 83no.' . 

tTl.bu tun.l 18n, 20, 88, vybíráoí 226n. 
trmundmum 269. 
tripudium solistimum 137 
triumf 144no, 171n. ' 
triumviri capitales 1750 239' rei publi-

cae coostitueodae 150. ' 
trossuli iH. 
tubicines 9000 102, 274. 
lunica palmat~ 148, 171. 

turma 70, 790. -
tut~la mulierum et impuberum 32 ' legi-

hrna 28, 208. ' 
Usu maoumissio 37 
Vn1]XOOt 1 14. . 
vno'Cs2stt; 1 1 4. 
úřednická služba jezdců 7l. 
uti rogas 268. 
Vac.atio .militiae 97; muneris publici 19 
vadlmomum 151 • 
vasa(rium) 166. ' 
věk outný k magistratuře 18~. 
velites 97. -

-vendere traos Tiberim 25 
verberatio 241. . 
verna 35. 
ver sacrul1l 161 
VestaJis .virg.o '1/37; měly Iiktora 169 ; 

smely Jezdlti v městě 170 
vexillum russeum 274. . 
vetandi íus 1620n. 
via sacra 61. 
viaficum 166. 
vialor \77. 
vicarius 176. 
victimarills 1 i8. 
vigifZti (sex)virát H 6. 
villa publica 276. 
vindex 27. 
vindicfa 37. 
viocurus 173. 
virga 37, 167. 
vitium přI spekci 1410. 
vocatio 149. _ 
vol~a krále 116, 270; úředoíků 277. 
vobtelnost a její překážky 18000' 264 
votum 160. ' . 
vLlz k~ál~vský 118; v městě za republiky 

a clsarství 169nn. 
vydání občana cizímu státu 26. 
vyloučeni z jezdectva 62 66· za se-

nátu 74. ' , 
vypovězeni války 260 280. 
výzbroj vojeoská 97.' 
vyznamenání cizincům 261. 
Zajeti válečoé 27. 
zastupování úředoí~ů 197 no. 
zsiravotní policie L39. 
Zeny, právoí postaveoí 32 181' vyňaty 

z provokace 152. " 

Vlastní jména osobní a místní. 
Achaia provincia 214. 
Aemilia tribus 83. 

M. Aemilius Scaurus 
Aeneas 12, lOS. 

L. Aemilius Papus censor r 2')0 prv Kr 
100. ' . - . . 

Aequi 23, 83n. 
Aesculapius 260. 
Afdca provincia 214. L. Aemilius Paulu s 1450. 
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48. 

Agrippina mladší 169. 
Alba Longa lln, 47, 73, 107. 
Albanus Mons lOS, 148. 
Amiternum 23. 
Anagnia 23. 
Aniensis tribus 83, 10 1. 
T . Annius Milo 137. 
M. Antonius 134, 252. 
Apollinis aedes 252. 
C. Apronius vydán Apollonii 26. 
L. Apuleius Saturninus 258. 
Aricia 22, 73. 
Ariminum 109. 
Amiensis tribus 83. 
Arpinates 23, tribus 84. 
AteUa 25. 
Augustus 287n; občanstvo 15 ; 1ibertini 

22; patriciové 47; jezdci 63., 72n; se
nátoři 69; reforma důstojnické služby 
7ln; kněžských úřadů 73, 288; prae
tury 215; quaestury 223; senátu 74n, 
246, 251n, 260; úřednické platy 166; 
rozšířil pomerium 134; koerciční trest 
smrti 151. 

Aurelii ctili Sola 31. 
C. Allrelius Cotta, ceosor r . 241 př. Kr. 

100. 
l.. Aurelius Orestes, konsul r. 126 pf. Kr. 

.,.224. 
M. Aurelius provedl poslední lectio po-

rot 69; dbal práv senátu 262. - -
Aventinus 108, 284. 
Balbinus 264. 
Bellonae aedes 252. 

Cilicia p.rovincia 215. 
C. Cilnius Maecenas 75. -'''. 
Claudia tribus 83n. -",' \ - \ 
Claudii neužívali praenomina ,.,.. -,31 ~ P;O-

čet úřadů 55. . - :, ,- ... 
CLaudius rozmnožil patriciát 41; - _roz-

šířil pomerium 134. . ~ 
App. Claudius Caecus, censor r. 312 pf. 
K~,85n,9~ 19~ 202. . 

C. :Claudius censor 169 př. Kr. 21. 
M. Claudius Marcellus 138; ovace 145 ; 

abdikace 203; abrogace 195. 
Atta Clausus 40, 94. 
P. Clodius pulcher fl1nn. . 
Clustumina tribus ~3. 
Collina tribus 83n. 
Commodus rozmngži1 patriciát 47. 
Compitum Fabricium 77. 
Concordiae aedes 238, 252. 
Constantinus propouštěl na svobodu in 

ecclesia 38; diadema 172. 
Cornelia tribus 83n, 86. 
Cornelii jejich familiae 31; nespalovali 

mrtvých 33. 
c.Cornelius trib. pl. r. 67 př. Kr. 263. 
C. Cornelius Dolabella 104. 
L. Cornelius Cinna, zákony o civitě15. 
L. Cornelius Sulla příjmí Epafroditos 16-

měl :l4 liktorů i v městě 168; refor
moval -udíleni obč. práva 13, 15; jez ; 
dectvo 62; poroty 69; hlasováni 101; 
praeturu 215; quaesturu 223,243; po
měr k senatu 260; koercice smrtí 150; 
pomerium 134. 

P. CorneUus Scipio Africanus st 61. 
Bithynia provincia 215. 
L. Caecilius Metellus zachránil r. 241 př. 

Kr. Palladium 170. -

Corsi U. 
Corsica 130. 

L . Caecilius Metellus, konsul r. 68 př. 
Kr. 126. 

Caere 22, 2t . 
Ca/atia 25. 
Cales 230. 
Co. Calpurnius Piso 210. 
CamiLia tribus 83. 
Campani 23; senát 24; legio 25. 
Campus Martius 273, 284. 
C. Caninius Rebi1lus 126. 
Capitolium 133n, \39,144,162; oběť kon

sulská 194; vzory závaží 241; comitia 
26~ ; arx C-na 274; area C-na 2'34 . 

Capua 23n. 
Caracalla rozšířil občanské právo 15. 
Carthago 108. e. Cassius měl maius imperium 125. 
Sp. Cassius 225. 
Castorum templum, oběť jezdců 63; 
( praetorova 171 .-
Celer 79. 
Cereris aedes 22->, 232. 

Creta provincia 215. 
Cumae 23; ůředni latina 25. 
Cures 23. -
Curia Hostilia r: 52. 
Cyrene provincia 215. 
P.Decius Mus censor r.304př. K~34,85 . 
Diana na Aventinu 108. 
Dioéletial1us pozemková daň 18; oddě-

lil civilní a vojenskou službu 72. 
Domitianus 172; praetorem 2l8; zmen

šil vážnost senátu 260. 
Cn. Domitius-Ahenobarbus, trib. pl. roku 

104 př. Kr. 286. 
Elymové ll. 
Esquilina tribus 83n, 105. 
Esquilinus 11. 
Etrusci 10n, 14. 
Fabia tribus 83, 86. 
Fabii měli sacellum na Quirinále 31; péče 

o rod 33. 
M. Fabius Buteo censor r. 241 př. Kr. 100. 
Q. Fabius vydán Ap'ollonii 26. 
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Q . Fabius Maximus cens. r. 304Př. Kr. 85. 
Q. Fabius Maximus Cunctator 195. ' 
Fabricii pohřebi"ště 32; ccmpitum 77. 
Falerna tribus 83. ' 
F aucia trIbus 77. 
Faunlis 1G8. 
Ferentina aqua 108. 
Fidei 'templum 259. 
C. Flaminius censor r.220 př. Kr. 100n. 
Cn. Flavius aedHis curulis r.204 pL Kr. 

22, 23~. , " ' 
, Foiničané kolonisace ll. 
P. Fonteius arrogoval Ciodia 52. 
Foriensis tribus 77. 
Formiae 22n; tribus 84. 
Fundi 22n; senát 24; tribus ' 84. , 
L. Furius splnil votum v jiné hodnosti 

161. 
. M. Furius Camillus 225. 
Gabli 108. 
A. Gabinius vyhnal občana 213. 
Galba dal občanství Gallii 15. 
Galerla tribus 83. 
Galii v Římě 2t8. 
Gallia Narbonensis 214; Cisalpina 215, 

2:'0. ' . 
Radrianus zavedl právnickou výchovu 

úřednictva 72; rozšířil p'omerium l34 ; 
povznesl vážnost senátu 260. 

Herakleia 14. 
C. Herennlus trib. pl. r. 60 př. Kr. 52. 
Rernici 23, 109, 112. , ď 
Hispania provincia .214, 217. 
Roratia tribus 83. 
C. Hostilius Mancinus vydán Numantii 26. 
laniculus 274. 
Janus Geminus 253; templum I-i 172. 
lapygi 10. 
Jguvíum 80. 
lllyricum 130. 
lstria 130. 
ltalia 11, 130. 
ltalicí 11; tribus 284. 
C. Julius Caesar udílel civitu 13nn; po
měr ~ propuštěncům 21 n; ke Clodiovi 
52; k D. Laberiovi 66; . consul sine 
collega 126, 203; osobní vyznamenání 
170n; pomerium 134; koercice smrtí 
150; aedi1es Ceriales 176; kandida
tura r.60, př. Kr. 182; reforma voleb 
288; praetur 215; quaestur 223; se
nátu 243, 246; patriciátu 47 j acta di
urna 259; -saepta 285. 

L Julius Caesarcensor r.89 př • .Kr. 14. 
L. Julius Ursus Servianus naposled tři-

krát konsulem 184. 
Julus 12. _ 
Junia vdova po C. Cassiovi 55. 
D. Junius Brutus 125. 

Juno Curitis 77. . 
/uppiter Latiaris 108; Optimus Maximus 

134, 162, 172; oběť konsulská 193; 
Stator 252. 

/ustinianus reforma dědického práva 32~ 
D. Laberius skladatel mimů E6. 
Labienus trib. pl. 63 př. Kr. 286. 
Lanuvium 23, 73. ' 
Latini 10, 14, 107nn; luniani 110 ; prisci 

109n; tribus L. 284. 
Lavinium 73, 108, 194. 
Lemonia tribus 83, 86. 
Líbertatis aedes 238. 
M. Licinius Crassus triumfoval jako Pľo-= 

konsul r. 27 př. Kr. 144. 
P.Licinius Crassus censor t.89 př.Kť.14~ 
Ligures 10. 
Livii počet úřadů 55. 
M. Uvius Drusus trib. pl r. 91 př. Kr. 1l1~ 

243. ' 
M. Livlus Salinator .145. 
Luceres 12. 76n, 97. 
Lúkumon 77. 
Luperci 73. 
Macedonia tribus ~ 14. 
Maecia tribus 83. 
Magna Mater Idaea 260. -
Magon -knihy- o rolnictví 263. 
Manlii nucená změna jména 31. 
L. Manlius vydán Carthagu 26. 
M. Manlius Capitolinus31. 
C. Marcius Rutilus dvakrátcensorem 184. 
Q. MG/-dus konsul r: 68 pře Kr. 126. . 
C. Marius udílel civitu vojákům 13; re": 

formoval vojenskou službu 98; hlaso
vací pontes 276. 

Marsi 84. 
Menenia tribus 83. 
Messapii 10. ' _ . 
Metelli počet úřadů 56. 
Q. Metellus Pius konsul r.60 př. Kr. 52. 
M. Metilius, trib. pl. r. 217 př. Kr. 195. 
L. Minutius Myrtilus vydán Carthagu 26. 
Mithridates 206. 
Neapolis 14, 112. 
Nomentum 22. 
Osci 11. 
Ostia 2~0. , 
Oufentina tribus 83n, t6 . . 
Palatin a tribus 83n. 
Palatinus ll, 133. 
Octavius Pantagathus 102. 
Papiria tribus 83. ., . 
C. Papirius Carbo navrhoval IteracI tn-

bunátu 184. . 
L. ,Papirius Cursor současně konsulem 

i censorem 183. ' . 
Sex. Papirius auktor luris P!lpirianl 118. 
L. Pedanius Secundus praef. urbi 36. 
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Pedum 22. 
Penates 194. 
Cn. Piso přinucen změniti jméno 16. 
Pollia tribus 83. 
Cn. Pompeius cognonlen Magnus 16; 

consul sine collega 126, 203; _ trium
foval jako privatus cum ímperio 147; 
udi lel vojákům civitu 13. 

T. Pomponius Aftlcus nezměnil po arro-
gaci jména 32. 

Pomptina tribus 83. 
Poplilia tribus 83. 
M. Porcius Cato 278. 
P. Porcius Laeca 278. 
Sp. Postumius vydán Samnitům 26. 
Potitil ctili Hercula 31; sacellum u Ara 

Maxima ib_ 
Praeneste 22, 107; odnětí polstva 25. 
Prala Flaminia 284 . 
Prívernas ager 83. 
Q. Publilius Philo triumfoval r. 326 jako 

pro konsul 145. 
Pupienus 264. 
Pupinia- tribus 83. 
Quirina tribus 84, 86. 
Quirinalis ll. 
Quirites 12n. 
C. Rabirius žalován pro perduellio 258. 
Ramnes 12, 76n, 97. -
Rapta tribus 77. . 
Reate 23. 
Roma původ a jméno 11n, 139 ; quad-

rata 133. 
Romulia tribus 83. 
Romulus a Remus 12, 7.6. 
P. Rutilius Rufus omezil závazky klientů 

21. 
Sabatina tribus 83. 
Sabellové 11. 
Sabini 22n. 
saepta Iulia 285. 
C. Sallustius Crispus vyloučen ze senátu, 

246n. 
Samnites 112. 
Sardinia provincia 11, 130, 2Lt 
Scaptia tribus 83. 
C. Sempronius Gracchus reformoval jez

dectvo 61, 66, 6~; sněmování 105 ; 
občanství l11n;' byl tři léta provinc. 
'quaest. 224; pomět k senátu 260. 

Ti. Sempronius Gracchus censor r. 169 
př. Kr. 21. 

Ti. Sempronius Gracchus 163; abrogoval 
kollegovi úřad 195 ; poměr k senátu 
260. 

Sergia tribus 83. v 

P. Servilius Rullus trib.pl. r. 64 pro Kr.; 
285. 

Servius Tullius ústava 79, 82n, 88n, 98n ; · 
pomerium 133. 

Severus Alexander 170, 173. 
L. Sextius Lateranus 55. 
Sicilia 11, 113n, 130,147; provincia 214, 

229. 
C. Sosius legát Antoniův 144. 
Stellatina tribus 83. 
Suburana tribus 83n, 102, 105. 
Sucusana tribus 83n. 
Suessula 23. 
P. SuljJicius Rufus trib. pl. r. 88 pf Kr.lS. 
S. Sulpidus 48. 
Syria províncla 215. 
Tacitus 264. 

- Tarentum 146. 
Tarquinius Priscus 47, 108. 
T. Tatius 76n. 
Tean_um 23, 25. 
Teretina tribus 83. 
Tibur :ť2 ; odnětí polstva 25. 
Titia tribus 77. ' 
Tities 12, 76n, 97. 
ritus rozšířil pomerium 134. 
Traianus povznesl vážnost senátu 260. 
Tromentina tribus 83. 
M. Tullius Cicero 166; petitio consulatus 

ltO; poměr k senátu 260. 
Tullůs Hostilius 47. 
Tusculunz 22n, 73. 
Umbri ll. 
Urbs et Capitoliunz 133. 
Valerli pohřebiště 31 n. -
P. Valerius Poplicola konsul r.509 před 

Kr. 249n. 
Veliensis tribus 77. 
Velina tribus 83. 
Velitia trit:ius 77. 
Veneti 10. 
P. Ventidius legát Antoniův 143. 
Vespasianus 34, 134. 
Vesta ctěna kuriemi 77. 
L. Veftills zatčen koercičně 151. 
T. Veturius Calvinus vydán Samnitům 26. 
Vindicius 37. -
M. Vipsanius Agrippa 144, 148. 
Volsci 22n, 83. 
M. Volscius 225. 
Voltinia tribus 83. 
Voturia tribus 83. 
Vulc'anal 252, 284. 



Vlastní a úřední jména důležitějších císařů římských 
od Augusta do Diokletiána. 

.AUGUSTUS , (C. O c t a v i u s, od r. 40 př. ' Kr: C. I u I i u s C <\j e s a r 
Octva"'lanus): Imperator Caesar Augustus (16. I. 27 př . KL). 
31 pr. K1'.-14 po Kr. 

TIBERIUS (T i. C I 'a u rl i u sNe r o, od r. 4 po Kr. Ti. I ul iu s C a e
s a r): Tiberius Ca.esar Augustus. 14-37. 

GAJUS (C. I u I i u s Cae s a r, přezdívka C a I i g u I a): C. Caesar , Au
gustus Germanicus. 37-41. 

CLAUDIUS (Ti. Claudius Orusus, od r. 4 po Kr. TI. Nero 
CI e r 111 a II i c u s): Tiberius Claudius Caesar Augustus Oermanku's. 
41-54. ' 

NERO (L. 0(; mi t i u s Ah e 11 o bar b u s, od ' I'. 50 Ne r oCl a II (ri u s 
Dr u s u s G e r man i c u s Cae s ar): Imperator ' Nero Cfaudius 
Caesar Augustus Germanicus. 54-68. 

úALBA (S e r. S u I pic i u s G a I ba): I~perator Servius Sulpicius Oalba 
Caesar Augustus. 68-69. 

OTHO (M. S a I v i u' s O t ho): Imperator M. Otho Caesar Augustus 69. 
VITELUUS (A. V i tel I i u s): A. Vitellius Augustus Imperator Oerma-

nicus 69. • ' 

VESPASIi\NUS (T. Flavius Vespaisianus);.Imperator Caesar Ve-
spasianus Augustus. 69-79. ~ 

TITUS. (1'. F I a v i u s Ves P:éli s i a 11 u s): Imperator Titus Caesar Vespa
slanus Augustus. 79-81. 

DOMI~IANUS (T. Fl a v i u s O o m i t i a 11 u s): Imperator Caesar Oomi-
tlanus Augustus. , 81-96. ' 

NERV A (M. Co c c e i u s N ~ ~ va): Imperator Nerva Caesar Augustus 
Germanicus (97). 96-98. 

TRAI~NUS (M. U I P i u s Tra i ,a 11 u~): Imperator Caes~r Nerva Tra
lallUS Augustus Oermanicus (97) Oacius (102) Optimus (112) Par
thicus (115). 98-117. 

liADRIANUS (P. A e ,} i u s Had r i a n u s): Imperator Caesar Traianus 
I-Iadrianus Augustus. 117-138. , 

ANTONINUS PIUS (P. A u rel i u s Fu} v u s B o i o n i u s Ar r i II S 
A n to ni n u s, od r" 138 lm p. T . A e I i u s Cae s a, r A fl to 11 i- , 
n II s): Imperator T. Aelius Caesar Hadrianus Antoninus AuO'ustus 
Pius. 138-161. b 

MARCUS AU,REUUS (M. A n n i u s Ve r u s, od 1'. 138 M. A e 1 j tl S 

A u r e II u s Ve r u s Cae s ,a r): Imperator Caesar M. Aure1ius 
Ant~ninus Augustus Armeniacus (163) Parthicus Maximus (165) 
Medlctls (165) ,Germanicus (172) Sarmaticus (175). 161-180. 

VERUS. (L. Ce i o n i u s Com m o d u s, od r. 138 L. A e 1 i u s A II r ť_ 
11 u S Com m o d u s): Jmperator Caesar L. AureIius Verus AuO"us
tus Armeniacus (163) Parthicus Maximus (165) '-Me'dicus ({'66). 
161-169. 

COMMOOl!S (L. A u rel i u s q o m m o d u s): Imperator Caesar ,M. 
, A?re!JUs , Commodus Alltonmus Pi~s Felix .Augustus (do 1'. 190, 

OG te doby).: Impera!or Caesar Aehus Aure-ltus Commodus Augus- ' 
tus Germanlcus ,Maxlmus (172) Sarmaticus (175) Britannicus (184-) 
Pius (183) Felix (185). 180-192. , --

PERTINAX (P. Hel v i u s Per t i n a x): Imperator Caesar P. Helvius 
Pertinax Pius FeJix Augustus. 193. 
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SEPTIMIUS SEVERUS (L. Se pti m i II S S e v e r u s): Imperator Caesar 
1.. Septimius Severus Pertinax Pius Felix Augustus Adiabenicu,s 
(195) Arabicus (195) Parthicus (195) Parthicus Maximus (198) Bn
tannicus Maxjmus (210). 193-211. 

CARACALLA ~.(S e pti m i u s B a s s i a n u s, od r. 196 M. A u rel ~ u s 
A n t o n i n u s Cae s ar): Jmperator Caesar Severus Antonmus 
Pius Felix lnvictus Augustus (Caraca!la) Parthicus Maximus .(199) 
Britannicus Maximus (210) Oermanicus Maximus (213) Arabicus 
Adiabeniclls (obojí 213-14). 211-217. 

HEUOGABALUS (Var i u s A v i t u s E I a g a b a I): Imperator Caesar 
M. Aurelius Antoninus Pius Felix Invictus Augustus. 218-222. 

Sf.VERUS ALEXANDER (A I e x i a n u s B a s s i a n u s, od r. '· 221 M. 
A u rel i II S A I e x a n der Cae s ar): Im'perator Caesar M. Au
relius Severus Alexander Pius Felix lnvictus Augustus. 222-235. 

MAXIM~INUS (e. I u I i u s M a x i min u s): Imperator Caesar .e. lulius 
Ve rus Maximinus Pius Felix Invictus Augustus Germamcu,s Ma
ximus (236) Sarmaticus Maximus (237) Oacicus Maximus. 235~238. 

PUPIENUS (M. C I o d i u s P u pie n u s M a x i m u s): Imperator Cae-
sa~' M. Clodius Pupienus Pius Felix Invidus Augustus. 233. . 

BALBINUS (O. Cae I i u s Ca 1 v i n u s B a I b i ri u s): Imperator Caesar 
O. Caelius Calvinus Balbinus Pius Felix Jnvictus Augustus. 238. 

OORDJANUS (M . A n to n i u s G o r dia n u s): Imperator Caesar 1M. 
Antonius Oordianus Pius Felix Invictus Augustus. 238- 244. 

PHIUPPUS ARABS (M. I u I i u s 'p hi I i pp u s): Imperator Caesar M. 
Julius Philippus Pius Felix Invictus Augustus Persicll's Maxim-us 
(244) Parthicus Maximus (244) Carpicl:ls Maximus (247) Oerma
nicus Maximus (248). 244-249. 

VALERIANUS (P. Li cin i tl S Val e r ia 11 u s): Imperator Caesar P. 
Licinius Valerianus Pius Felix Invictus Augustus Germanicus Ma
ximus (256). 253- 260. 

OALLlENUS (P. Li cin i u s Eg n a t i u s O a ľl i e n u s): Imperator 
Caesar P. Licinius Egnatius Gallienus Pius Felix lrivictus Augustus 
Oermanicus Maximus (256) Oacicus Maximus (257) Pa.rthicus Ma
ximus (264) Persicus 'Maximus. 253-268. 

AURELlANUS (L. O o mi t i u s A u rel i a n u s): Imperator Caesar L. 
Oomi1ius Aurelianus Pius Felix Invictus Augustus Oermanicus Ma
ximus (271) Gothicus Maximus (272) Paiihicus Maximus (272) Car
piCllS 'Maximus (272). 270- 275. 

T ACITUS (M. Cla u d i u s T a cit u s): Imperator Caesar M. - Claudius 
Tacitus Pius Felix Invictus Augustus Oothicus Maximus (276). 
275- 276. 

PROBUS (M. A u rel i u sPr o b u s): 'Imperator Caesar M. Aurelius 
Probus I?ius F e1ix Invictus Augustus Gothicus Maximus (277) Oer
manicus Maximus (277) . 276-282. 

D] O CLETJAN US (O i o cle s): Imperator Caesar C. Aurelius Valerius 
Oioc1etial1us Pius Felix Il1victus Augustus Britannicus Maxim-us 
(285) Oermanicus Maximus (285) Persicus Maximus (288) Sarma
ticus Maximus (289) Carpicus'Maximus '(297) Armenjacu~ Ma~imus 
'(297) Medicus Maximus (297) Adiabenícus Maximus (asi '297) . 
284-305 . 

MAXIMIANUS (M. A u rel i u sVal e r i u s M a x i m i a n u s): lmpe-
" rator Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Pius Invictus Au

gustus a všechna ostatní vítězná cognomina stejná s Diokletianťm. 



Leges rogatae. 

A c i II i a repdundarum r. 123 př. Kr.; 68, 111n, 220. 
Acilia Calpurnia de ambitu r. 67 př. Kr.; 287. 
A· e I i a de modo legum ferendarum asi 160 př. Kr.; Hl. 
A e 1 i a Sen t i a de manumissionibus r. 4 po Kr., 38, 115, 273. 
A t e r n i a T ,a r p' e i a de multa r. 454 př. Kr.; 238. 
A t i I i ,a Marcia de tribunis militum senis denis a populo creandis r. 31 [ 

př. Kr.; 206. ' 
A ti n i a de tribunis plebis in 'senatum legendis r. 149 př. Kr.; 245. 
A u rel i a de tribunicia potestate r. 76 př. -Kr.; 181. 
A u rel i a iudiciaria r. 70 př. Kr.; 69, 220: 
B a e b i a de praetoribus r. 181př . Kr.; 21-1-. 
Cae c i I i a O i d i a de modo legum promulgandarum r. 98 př . Kr. ; 

267, 269. 
Cae I i a tabellaria r. 107 př. Kr.; 276. 
Ca J pll r n i a de repetundis r. 149 př. Kr.; 153, 215, 219. 
C a n tl 1 e i a de conubio patrum et plebis r. 444 př. Kr.; 19. 
C a s s i a tabel1aria r. 137 př. Kr.; 276. 
Cla u cl i a de senatoribus r. 218 př. Kr.; 73. 
C I o d i a de iure et tempore legum rogandarum r. 58 př . Kr.; 141. 
Co r n e 1 i a iudiciaria r. 82 př . Kr.; 69, 220. 
C o r n e 1 i a de magistratibus r. 81 př. Kr.; 184n. 
C o r n e 1 i a de tribunicia potestate r. 81 př. Kr.; 181. 
C o r 11 e I i a de 'xx quaestoribus r. 81 př. Kr .; 176. 
C o r 11 e I i a de iurisdictione r. 67 př. Kr.; 156. 
Fu f i a de modo legum ferendarum asi 160 př . Kr.; 14l. 
F u f i a C la n i n i a de manumissionibus r. 8 po Kr.; 39. 
F u r i a de ;aedilibus curulibus ľ. 367 př. Kr.; 233. 
F u ľ i a de praetur a instituenda r. 367 př. Kr.; 128. ' 
O a b i n i ,a tabelIaria r. 139 př. Kr.; 276. 
O a b i n i a de belIo piratico r. 67 př. Kr.; 187, 191. 
O a b i n i a de senatu legatis dando asi r. 67 př. Kr.; 253: 
Hor ten s i 'a de plebiscitis kolem 1". 287 př. Kr.; 101, 282n . . 
I u I i a de civitate Latinis danda 1". 90 př. Kr.; 14. 
1 u I i a de residuis ľ. 49 neb 8 př. Kr.; 201. 
I u 1 i a de civita,te Oaditanorum r. 49 př. Kr.; 15. 
I u 1 i a iudiciaria r. 46 př. Kľ.; 69. 
Ju lia municipa1is r. 45 př. Kr.; 239, 267. 
I u I i a de maritandis ordinibus r. 18 p"ř. Kr.; 20, 185. 
I u 1 i a theatralis před r. 4 po Kr.; 61. 
I u n i a Norbana de manumissionibus asi 19 po Kr.; 110. 
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!L icinia Sextia de consule uno ex plebe creando r. 367 př.Kr.; 202n., 273 • 
.Licinia Mucia de civibus redigundis r. 95 př. Kr.; 111. 
L i V i a iudiciaria r. 91 př. Kr.; 69. 
M a e 11 i a de patrum auctoritate z konce 3. sto1. př. Kr.; 267. 
Man I i la de vicesima manrtmissionum r. 357 př. Kr.; 37. 
JV\..ar(c)i ,a Porcia de triumphis r. 62 př. Kr.; 147. 
M e m m i a de ,ahsentibus r. 113 př. Kr.; 201. 
.M i nic i a· de liberis asi 90 př. Kr.; 13. 
O v i II i a de senatus ,lectione r. 318-312 př. Kr.; 210, 244 n, 255. 
P api ,a de peregrinis r.65 př. Kr.; 15, 215. 
Pap i ,a, Pop p a e ,a nuptialis r. 9 př. Kr.; 20, 185. 
Pap i r i ,a tabellaria r. 131 př. Kr.; 276. 
P e t r o n i a de servis ľ. 61 'po Kr.; 36. 
PIa u t i a iudic;:iaria r. 89 př. Kr.; 221. 
P) ét U t i a Pap i r i a de civitate sociis danda r. 89 př. Kr.; 14, 84. 
Po e tel i a P a'P i r i a de nexis r. 326 př. Kr.; 36. 
Po mp e i. a de ,ambitu .r. 52 př. Kr.; 183. 
Pompeia de provinciis r. 52 př. Kr.; 197. 
Porciae de provocatione asi r. 195 př. Kr.; 151,278. 
P II b I i 1 i a P h i Ion i s de censore plebeio r. 339 př. Kr.; 248. 
P u b I i I i a P h i Ion i s de plebiscitis r. 339 př. Kr.; 267, 282. 
P tl h I i I i a Vol e r o n i s de plebeis magistratibus r. 471 př. Kr.; 83. 

281. 
P u P i a de sen atu diebus comitialibus nOI1 habendo zač. I. stol. př. Kr.; 

253. 
. Q II i n c 1 i a de aquaedudibus r. 9 př . Kr.; 287. 
R o s ci athe.atralis r. 67 př. Kr.; 58, 65, 67. 
Sem p ro n i a de capite civis Romani r. 123 př. Kr.; 278 n. 
Sem pro n i ,a iudiciaria r. 123 př. Kr.; 61, 68, 210, 220. 
Sem pro n i a de provinciis consularibus r. 123 př. Kr.; 130, 218. 
S e ľ v i I i a repetundarum r. 111 př. Kr.; 112. 
Ser v i I i a iudiciaria r. 106 př. Kr.; 68 n. 
S u I pic i a de novorum civium suffragiis r. 88 př. Kr.; 15. 
T e r e n t i a de libertinorum liberis r. 189 př. Kr.; 2l. 
T r e bon i a de tribunis pl. perrog,andis r. 448 př. Kr.; 158. 
T ul I i a de ambitu r~ 63 př. Kr.; 263. 
Val e r i ,a de provocatione r. 509 př. Kr.; 277 n. 
Va 1 e ľ i a de provocatione r. 300 pL Kr.; 151, 278. 
Val e ľ i a Hor a t i ,a de plebiscitis r. 449 př. Kr.; 282. 
V ,a I e r i .a Hor a t ia de provocatione r. 449 př. Kr.; 202, 278. 
V i ) I i a ,annalis r. 180 př. Kr.; 185, 188 n. 
de a ITl 'b i tur. 432 př. Kr.; 180. 
de b e 11 o indicendo 280. 
uti ,Iiceret c o n s u I e s a m b o s pie b e i o s creari r. 342 př. Kr.; 203. 
de ma g i str a t u iterum capiendo r. 342 př. Kr.; 184. 
de p' raetoribus duobus creandis r. 242 př. Kr.; 128. . 
de praetoribus quattuor creandis r. 227 př. Kr. ; 130,214. 
de quaestoribus qu ;attuor creandis · r. 421 př. Kr.; 143, 223. 
de senatu h ,abendo z nezn. doby; 251. 
d u ode c i m tab u I a rum r. 451-450 př. Kr.; 82, 278. 
de tribunis militum senis ,a populo creandis r.362 př. Kr. ; 

142, 206. 
de t r i bll n i s m i I i t ume r e a n d i s z 3. stol.; 142, 206. 
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Opravy ,a doplňky. 

Čtenář si laskavě opraví sám menši nedopatření a chyby hlavně ve 
znaménkách interpunkčních a diakritických, a pak ty, jež vznikly 'přehozením 
písmen. Zde poznamenávám jen chyby hrubší a smysl rušící. 

Str. 2. řádek 14 zdola čti nedochovaná . 
8. " II " "r. 1910. 

12. " 13 shora " ~éV-
15. " 3 " "App. I. 55. 
16. », 16 a 30 shora čti bude ještě dále. 

" 24. " 20 zdola čti Fundijských. 
24. doplň literaturu: D. Anziani, Caeritum tabulae, Mélanges ď archéo-

, logie et d'histoire 1911 str. 435nn. ' 
" ~6. řádek 4 shora čti Apollonii. 

26. 13"" Postumius. 
30. 7 a 6 zdola čti Aemi1io a Aemilii. 
33. 10 shora čti skutečně nic. 
38. 6"" Publicii. 
39. 7 zdola doplň místo publikace: Turin. 
40. " 25 shora čti polstva. 
45. 4 zdola " vellet. 
45. 2"" Cat. 
48. 10 shora " R. Hist. 106. 
48. 16 , " "determinativ. 
51. 6 zdola transitio . 

,,55. 2 Porcius. 
,,57. 19 n jezdcem. 

64. 7" transvectio. 
69. 9 " r. 82. 
74. 4 Gracchů. 
78. " .18 leguntur. 

" 81. " 7" Patriz. und pIeb. 
,,90. 1" adscriptivi. 
,,94. 9 Liviově. 

100. II 15" Aureliu. 
101. 6"" Liv. 24. 7. 

" 105. " 8 shora " , o reformě. 
" 105. " 1" lulianum. a. 

109. 10 zdola " Arimina. 
" 124. " 19 " "Magistratus. 

124. doplň literaturu: S. Wide, Pomerium e iI pelargicon, "Ausonia" VII 
Rím 1913, str. 177nn. 

" 157. řádek 15 zdola čti potestate. 
177. " 2 shora " Liv. 
180. " 4 zdola électoľales des Romaines. 
188. 1 " všech magistratur. 
193. ,,2 Z. rom. 
202. 21 n senatum. 

,,203. " 16" Messala. 
219. 21 dostali. 
23l. " 14 " "toho. 

,,231. " 8" eum. 
233. " 1 shora " aedilech. 
246. " 10 " "sententiae. 
269. " 15 " " známe je. 
276. " 12 " "perduellio. 
277. ,,18 " magistrátova. 
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