
Předmluva. 

Spis tento jest míněn jako učebnice pl'O posluchače právnické. 
fakulty. Tím jest dán také celkový ráz spisu. Z tobo důvodu po
kládal jsem za záhodné přičiniti místy obšírnější výklady a pro 
snazší porozumění věci ·výklad jednou podaný tu a tam na při
slušných místech i doplniti. 

Ve svých výkladech přihlédám podrobnčji ku dnešním t. zv. 
historickým zemím. k Lužicím a k t. z·v. Pruskému slezsku jen po
všechněji. 

Spis jest rozdělen na dvě knihy: Dějiny právních pramenů a 
Dě.řiny státního vývoje a státního zřízení. Při dělení látky na ob
dobí přidržel jsem se y knize prvé dělen): až dosud obvyklého. Ve 
druhé knize však (Dějiny státního vývoje a státního zřízení) za
vedl jsem dělení úplně nOvé, a to podle tří druhů samostatnosti: 
politické, státní a správní. ~oYé dělcní- toto jest odůvodněno jed
nak y tomto spisu, jednak i y mém článku: "K periodisaci a k po
všechné charakterist.ice Dějin práva na území republiky českoslo
ycnské" uveí'ejll{-ném YC Vědecké Ročence pránúcké fakulty Ma
sarykovy university y Brllí\ ročník Xl I. (1933). 

Korekturu laskayě proycdl p. cloc. dr. HudoU \Viercr, začež 
jcmu vyslOYll.ji STŮj snlečlIÝ dík 

V Brně v hřezHu 1935. 

Spisovatel. 



I 

Uvod. 

§ 1. Pojem práva vůbec a rozdělení pláva. 
"~ 

Právo můžeme definOvati jako souhrn právních pravidel, 
t. i. pravidel závazných pro iednání lidská. Pravidla ta jsou dána 
mocí k tomu všeobecně uznanou. II jich závaznost jest také vnějš:i. 
mocí zaručena. K platnosti resp. závaznosti právních pravidel jest 
tudíž třeba jednak, aby tu hy la moc neboli autorita obecně uzná
vaná, která jest oprávněna tato pravidla vydávati (moc zákonq
dárná), jednak ~.':.~~~ byly orgány, které by platnost I'eSE. zá
vaznost daných pravidel mohly proti těm, kdož se zpěčují je z;:,.
chovávati, také-.YY.!!1~liti (woc_výkqJllJfl1 Avšak tato definice prá
va dopadá spíše jen na doby dnešní (ačkoli ani nyní není bezvý
hrudná), nikoli také vždy i pro doby starší. 

~rá vo v pojetí zde 1\ve4cJ!§!n __ na~',<!rne ---.!.aké právem l~hjekIi"\'
.llÍ:lll.; Jest to prosté--p:!~~.y:_~~í rá9- u}:Ntého nárona tt;2p. státu. Od 
rt;;~R~,jí smy~lu_o_bjektiYllínL ()ilIišujell1!, právo yg,m,)'s]u _'lIlk 
~.e . '. t. Ť, 0W'áYn~_~1.L~_<i_~klJ?:t:gQiU_čt;né_QQt~tiVJ1íTLLP_~áveJh 
je not iV""1ll oSlnám __ ~))o Jednotlivým společensk'-Ý.~~0n\m 
!:~i!h. 

Právo jest jev '-~p~r~č~nsk-\rl-~:o-dální), t. i. jev pospolitého 
života národa res]). národů. Jest úzce spÍato s životem. národa a 
prodčlá,,'ú s ním také veškeren jeho vývoj, Na nryotnÍm stlJnn~ T) 
vzdělalJOsti určitého národa jest právo jeho také prinÚtivl1Í, ale 
současně jest to také právo výlučnč nál'odní, t.' T. jest to právo_ ien 
určitého národa. Ale pokračujfcí vzdělaností určitého národa 
právo jeho se zdokonaluje, právní život se stává bohatěišínl. 
avšak zárove:ií také tím, že určitý nároU vchází v kultur-ní a po 
případě i politické styky s národem jiným resp. s národy jinÝmi, 
i jeho právo, prvotně čistě národní. začíná přijímati i právní in
stituce iiného nál'oda, čili jinými slovy domácí právo se začíná 
zabarvovati vlivy cizími. PřeJímají se (recipují se) určité právuí 
instituce i národů jiných a záleží tu vždv na odolnosti domácího 
p.ráva, do jaké míry toto právo domácí zachová svůi nál"odní Hiz 
či llstupujť~ právu cizímu. 

y doháCh primjtjyního s1flYH -právního právo sotva má své ff') 
samostat~Y.il NeodliŠuje se od pQubrllO mrayu od předpÚdi 
a zvyklostí náboženských a pod. pQstupem Y7dělaugstj nab-vvR 
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však právo samostatnějšího bytí. názory a předpisy právní se od
lišují od názol'ů a předpisů mravních, náboženských atd .. právo 
se l'v-suíe jako samostatnÝ jev společenský proti mravu. nábo
ženství atd. Při tom ovšem právo zůstává v těsné souvislosti se 
všemi ostatními složkami národního života. prodělává s nimi také 
-všeliké změn:LJest a zůstává vždy výplodem, (produktem) své 
doby. Právní řád jest součástkou společenského řádu národa. 

A však právo. i kdvž jest již samostatnÝm -revem spgleČenským 
(sociálním). prodělává ur-čitý vnitřní vývor. Nejprve zatisté jako 
právo platí to. co se jako právo skutečně zachovává. Vznik to
hoto- práva nelze vždy bezpečně zjistiti; stačí prostě, že se zacho
vává. ~enÍ také dáno v písemné formě, nýbrž žije v právním 
pi;csvědčenÍ národa nebo kmene jako jeho duševní ma.retek 
a přechází s pokolení na pokolení, a v tomto právním přesvědčení 
národa nebo kmene tkví také jeho závaznost. To jest Drávo zv.+: 
kové neboli obyčejové, čili tak~ nepsallé. Pramenem neboli zdro
jem práva jest tu ta1<'fka výhradně· právní oJ?yčej, a existenCI 
takovéhoto právního obvčej-e zjišťuje soud. Proto mluvíme tu 
také o období T)1"áva soudcovského. 

Pozd~U však ti. kdož ve stáh~ mají skutečnou moc v rukách~ 
vvdá-vaíí přcdpisv. íimiž se zařizují poměry ve státu nebo y" ná~ 
rod II neho jen v určitém kmenu, a .iimiž ti, k~gž j:~~~j~jich lll?ei 
podroheni. j~ou povinni se říditi. Závaznost takovýchtQJ;!:ra.videl 
tk-d -ve skutečnosti, že jsou vydána od těch, kdož maíí moc v ru
kách a kdož mají tudíž~ávo poroučeti, íinÝmi slovy kdož mají 
moc zákol1odál'llou. Tato pravidla [sou vvdávána již v písemné 
formě. Takto nám vzniká nový druh práva, právo psa~lé neboli 
zákonné. íehož pramenem neboli zdl'ojem jest rozkaz státllÍ moci. 
1. í. zákon. Začíná nám období práva zákonného. 

Pokud f:asového pořadu ohou těchto druhů pl'á v se "týče. 
v každém státu a II každého národa jest nejprve právo ohyčejové:
k Ílěmú -se pozd{';:.íi druŽÍ právo psané, draJmou dobu jde oboje 
toto právo souběžně, potom právo psané nabývá vrchu nad prá
vem obyčeíovÝm, až konečnč v převážné většině státu právo" 
psané zatlačuje právo obyčejové úplně do pozadí, někde v urf:i
tvch oborech práva platnost jeho i zcela vylučujíc. 

PI;"áVOdCl1řllC zasa<liie lUl ----)ravo -~-ere---ne a souk~omé.""" De~'=~-·--=t 
lid lem jest iu nazírání na č ově a. Na č ově a Vll ec mužeme 
totiž pohlížeti s dvo.rího hlediska: buď jako na ,jedince, který 
proti ostatním jedincům stojí v poměru soui'adném, 1. j. jest jim 
rovell. anebo pohlížíme na člověka jako na člena určitého svazku 
jemu nadřízeného "(obce, okresu, státu atd.), vůči kterému stojí 
v poměru podřadném, t. j. jest jemu podroben. Tu pak souhrn 
právllÍéh pravidel. které upravují poměr člověka jako jedince 

s 

" 
k ?J'uhým )edincům. tvoři právo soukromé. kdežto souhrn prá
'7'111ch pravIde1. která upravují pomčr človčka k vyššÍm svazkÚm 
Lemu nadfízený..!!!.,~ichž o:Q--Est čteHern. tV9L:Lpribm YCrerne 

Právo veřejné dělíme na právo mezinárodní. správněji mezi
státní, a n~ právo státní v širším smysl1l. Prvé upravuje Y~ájemné 
v~tahy statu mezi sebou, druhé jest právo platné y oblasti urč'i
teho státu. Toto dělíme pak dále na právo trestní, které -uprávujc 
oprávnění státu trestati ty, kdož se jakýmkoli způsobem prohřeŠÍ 
proti platnému řádu právnímu, na právo procesní neboli soudní, 
Jež upravuje způsob, .jakým se jedná u soudů, na právo správní. 
které obsahuje předpisy, jimiž se řídí správa státu, tl konečně na 
právo státní v užším smyslu neboli právo Ústavní. kterÝm se 
upravují prij.vnÍ postavení hlavy státu, pravomoc a přísl~šnost 
orgánů státních, ústrojí neboli organisace státu a práva a povin
nosti občanů státních vů6 státu. 

Právo soukl'omé zahrnuje v sobě právo občanské. které upru
vuje právní poměry státních občanů mezi sebou, právo obchodní. 
které j-est souhrn předpisll upravujících zvláštní poměry občanů 
státníeh, pokud se týkaj í věcí obchodních, právo směn~čné. kte·
rým se upravují právní poměry vzníkajíd ze směnek, a právo 
horní. jež upravuje ,právní poměry vzniklé z Pl'O-vozoyání pod
niků horních .. 

§ 2. N á z e v a y v Tll e z e II í jJ J' e cl m ě t u. 

Předmětem tohoto oboru 'sou dě"inv Jl'áva na území l'c)ubli
ky čes os ovens é. t. Ť. práva platného v oblasti dnešní republiky,_ 
jak se vyvííelo od neístarš:ích dob až do převratu r. 1918. Jde' tu 
tedy o děiillv práva platného y českém státu. Právo toto jest 
y základním svém rázu národním právem českÝm, t. t. právern 
č,eského národa. Postupem doby národní právo toto bylo sice za
barvováno vlivy cizími. zejména západními. nicméně základ jeho 
zÚstal vždycky česk\T. 

\ Předmět tento nepodává však dějiny veškerého práva neboli 
~Šech oborů práva plativšÍho na území republiky č.eskoslovenské. 
nýbrž oblllczn' e se 1)(,1 dě' inv wáva státního v užším smyslu. tedy 
na dě '"jnv ústavní. 'inv-mi s ov - na ě -iHY státního vvvo' e a stať= 
ní _o zŤizení. a dále na dě' inv rávních )ramenú. 

Ce<;;ké nriíyg právě ta ja ~o právo které okoli Ťiného státu 
s,tředověkého. se y jednom směru zásadně li~ilo od práva státu 
moderního. totiž svou nejednotností. Kdežto v moderním státu 
jest veškero právo iednotné, 1. j. platí. pokud zvláště není stano
veno něco jiného. pro všechny ~~íslu.~ník-y státu bel; rozdílu. právo 
české tuto vlastnost nemělo. Y českém státu nebylo iC'clllotného 
práva, naopak h\:l tu silnÝ partikularisnt právní. t. j. neplatilo 
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jedno 1~rávo_2ro všednI y pí'!§.hl~níky_§J~t!li_LllÝ,h_!~~---.P.I2 __ ,_!_~:r-:~lt~jřídy 
obvv:~te1~tva.:. . .A. pro Ul'9jJé ___ ()b(:ll'_y. __ veřejnép.o života . platila práva 
zvláštní neboli partikulární: jiné právo platilo pro šlechtu, jiné 
pro příslušníky církve, jiné pro obyvatelstvo mčstské a opět jiné 
pro .obyvatelstvo v~~E .. kovské. ,LišínlcJodle toho právo 7emské 
pníyo ehkevnf. právo městské. právo vesnické. dále práyo l11all~ 
ské nehol i lenni, Drávo hOfnÍ. yiničné atd. 

Podle toho. (;0 vvše bylo uvedeno. můžeme obor clějin práva 
a území re uhlikv československé v Tmeziti takto: . sou to dě

_. il ~ státního vv-vo· e a státního zřízení v oblasti rc II b i ''"Ir čes 0-

~lovenské a d~jipy~B!ávní~?h 1lE':.t..IE:entl ~-~W~_ v čes, O~_.?::_~.!!S Te. 

§ 3. M. e t o dal í č e n í. 

},{etooou nazýváme všeobecně způsOb.-..-i9..kÝlll postu},"!u jeme 
lili-zpJ:Jl,~.9vání určité lá!k-·(. Každý ohol' "ěelní vyžaduje určité 
metody. kteráž ovšem podle rtlZllOSti oborů vědnich lest také 
rÚzná. Má tudíž svou metodu i obor dějin práva. -v tomto obonl 
vědním můžeme postupovati celkem podJe troíí metody: histo
xické. svstemat.ické a srovnávací. 

Historická metoda- ÚíkžI ~;-tom, že se veškera látlsa zpracovává 
podl~čit-vch <lbdobí ča~ov-ýgQ.. Tato obdohí časová isou ovšem 
stanovCl).a nikoli libovolně, llvbrž podle hlavních rYSlo,. jimiž se 
y:rznaču íe právní vývo i v dotčeuén;t období časovém. 

~1etoda __ §'ystematická zálež{ v tOIll. že se na zák ln dě dncs
!lího rozdělení právních věd jednothvé instituce právní prqhírají 
samo.§t<ljgQ,_"t: ..... L~be~,,_~,t~t~~~_ll~_~i~dJch souvislost s ostatnÍIni insti
tu(;cnÚ právllími, od jich~opočátku až_do zakončení jejich vv
roje na~.!:..?-"y() ,!~.!Q.l!~I:~i,9k~._ 

-Metoda srovnávací záleží v tom. že se jednotlivé institnce 
)rá-vuí v různých zemích, které °iž odJe ·ména nebo z ·lnakého 
jiného důvo 11 dáVil o í tušit.i buď římo s olečn r ůvod nebo 
aspoií úzké příbuzenství, kla ou vedle sche, vyšetřují se jejich 
vzájemné vztahy a zjišťuje se, co v dalším jejich vývoji zůstává 
společného a co se mění vlivy domácími, na př. instit.uce maršál· 
ka (marescalcus). 

Pro dějiny práva v území republiky československé voHme 
metodu histOl!Íckou, která má tu výhodu, že ná1l1 zachycuje změ
ny, jež instituce právní v určitém obdohí časovém J2!:odělávají 
a bodává nám jasný obraz celkového právního vývoje dotčeného 
období. 
------uělení H"ávníeh dě' in na určitá období časová naz)-~váme pc
riochsací. užíváme . iné o e ell1 erlO isace 1'0 dě.jinv práv
ních pramenů cl" jiného opět pro dějiny státního v-vvoje a státní 10 

zřízen], 

10 

Kniha I. 

Dějiny právních pramenů. 

~ 4, Pojem a dělení pl·á,yních-l?ramell_(1.; 1'0zclěJeltí 
látky na ohdohí. 

Práyním _ llrBmv1WJU_ nQ?:;J~"yállle zdrQj, odkud čerpánIe znalost 
práva resp, Pl'ávního stavu příslušného období časového. Právní 
pramen dluŽJlo dobře odJiŠovat~-m~~~;-p;:~.-Tí~žr~ 
me obecně zdroj, odkud určitý předpis právní čerpá svou vížící 
moc. Právní pr'amt:ny dělíme e_~1:~em na 

t. histo_Ji~ 

2. ~ávni~~é. 

Ad 1. Historickými l1az\- vame ty prameny. iichž účel není 
obírati Se institucemi pr·á~níIlli, l!.ýbrž které pojednávaií o děíi
nách politick)Tch, kulturních, 1lábožeg~kýgh a pod., ale nepřímo 
se také zmiÚují o určitýchyrávních institucích I?vé doby. Sem 
patří ve starší dobč rÚzné kroniky, legendy svatýcll, v nově}šT 
době Palackého dějinv českého národa a pod. 

Ad 2. Právnické pra~!!~J}. .. x.. právní jsou 1J~~. jichž hlavni, ba 
výhradnv pí'edmět isop. instituce právní, Dělíme je opět na 

a) prameny, které tvoří právo, t. j. jichž obsah jest právo 
v tu dobu platné. na př.: zenlská zřízenÍ, snesení sněmovní atd., 

b) prameny, kt.eré nám podávaTí svědectví o p~'ávu v té době 
pl~tllérmv' ~ t. i. z nichž se dov'ídámc, taký byl v té době platný 
E,raVJ1J rad. Sem patří po y"\rtce právní knihy a paměti úředníkll. 

Dějiny právních pramenů dělíme na tři ohdohí: 

1. na dobu starší sahající až do konce 12. st.oletí. 

2. na dohu střední sahaiící až do vydání Obnoveného Zřízení 
Zemského r. 1627, 

3. na dobu novou od vydání o. Z. Zelllského až do převratu 
z J". 1918 
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Období I. Doba starší. 

§ 5. P o vše Chll Ý ráz. 

Základní ráz této doby jest: jest tO
m
2.l) .. Q02J2i_..lLI;.!!.Y3LzyyJf.Qyého 

neboli l1~~'!-!_l::~_hQLIÚ~_~_~~Jád~j_~ zde pra!g~JlY hi8torick;.~,,~rameny 
prá~pI~-ké ,l-lcmají yžch- cenu nepochybnou. Zpráv"f a právní pa-
!!!~tk:LJG ___ SlQ_by,j§,9J~ \"dmi sk["Q~~~~_mj:~k~g __ ~:, __ Jnllohém jsme tu od-
kázáni na pouhé doll<:l(h-. 

V zemích českých platilo pl'lvodncLm:..ávo kmenové. Jednotliví 
kmenové ~cští zauiavší sídla v našich zemích podrželi svoje 
zvláštní právo. _Byl to úplný partikularism právní, t. i. partiku
larisll1 práv kmenových. Také lze míti za to, že i li nás, právě 
tak jako i II jiDých nál'odÚ, platila zásada osobnosti práva neboh 
princip personality práva, t. j. každý příslušník určitého kmene 
posil svore právo s sehou a bylo jemu také podle jeho práva 
souzeno. Tato práva kmenová byla právy zvykovými II k sepsání 
jejich vůbec nedošlo. 

Posílení a rozšÍř'enÍ moci l,cnížeJ~. J?::taž~~ého jeví svůj vliv 
také na vviváření práva Cl to ve dvoiim směru. Jednak proti 
práYlI zvykovému tVOl'í se t. zv. právo knížecí neboli úřední, 
které jest již právem psaným a které vydává Cl tvoří kníže praž
sk{ jako zákonodárce více méně lleobmezenv. Jednak toto právo 
knížecí není právenl kmenovÝm, nýbrž územním neboli teritoriál
ním, t. j. v obvodu oblasti moci knížete pražského platí stejné 
právo pro všechnv obyvatele bez ohledu na příslušnost k určité
mu kmenu. Proti dosavadnímu kmenovému partikularismu práy
nlmu spěje se k sjednocení práva, a zásada osobnosti práva (prin
ciP personalitv) začíná ustupovati zásadě územnost.i práva (prin
cinu teritorialitvL 

Avšak při tomto sjednocování práva zajisté ještě velnli ne
úplném vznikají již v této době určité výjimky. Pro kupce a ciziu
ce. - což jest v této době vlastně pojem totožný, - platí zvláštní 
mávo a rovněž i židé se H(lí svÝm zvláštním nrávem židovskÝm. 
Odlišnost obon těchto dl'uhÚ práv se zakládá na privilegiu kní
žeCÍm. Dále i církev se řídí zvláštním právem řimskÝm - ecclesia 
vivlt lege rOl;nalla - a později i církevním. které z římského 
Dráva vychází. Vzniká tedy nový partikularism nrávní. 

Právnických pramenů v této době jest poskrovl1u. Tři t. zv. 
nej·stadí zákony české: 

1. edikt knížete Boleslaya II. z 1'. 992. kt('n~m se biskupům 
pražskÝm udělují určitá práva; , ., ~ .. , 

2. dekreta Bř·etislava T. z r. 1.0:;9. kte-ra obsahuTl predplsv ])ra
va soukromého. trestního a správního: 
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3. starešinsk-<- zákon HIetislava 1. z r. 1055, kterÝ111 se' na 
{rllnČ českém z<lyádí posloupnost podle řádu starešinského neboli 
5cnim'átního. . 

nejsou prameny zcela nepochybnými. 

.:\es ornÝm )rávnickvm )ramenem 'sou statuta ducis Ottollis. 
poeházeiící or Konrá a Otv us r, 118 . z o y. - yz HZ yl knj~ 
žetem pražsk"lU. Statuta tato vznikla v již. lvforavě a platila také 
asi .jen pro již. :Moravu. Ohsahují předpisy soudního zřízenJ, 
organisace úřední, práva trestního i soukromého. a podávají nám 
v podstatě jf':ll s·vědectvÍ o právu v této době v již. I\1oravě 
platném. 

DalŠÍ právniLké prameny -[sou listiny císařské a papežské. 
jimiž se knÍžah'hn pražským a biskupům pražským a olomouckým 
udělovala rlÍzllá privilegia, aneh .Timiž se upravoval poměr Čech 
k ~ěmecku; dále privit~gia čeID.~h panovníků. Z této doby 
máme však .i iž také Jistiny domácí, knížecí resp. královské, bis~ 
kupské a soukromé. 

ZnačJion eCHU y této době mají prameny historické, které 
jsou bud' domácí - Je~;en(l-y o sv. Cyrilu i ~1:etOdu, Václavu, Lud
mile, Vojtěchu, kronika Kosmova - bucf ~ - německé, polské. 
byzantské i arahské. 

Období II. Doba střed n í. 

§ 6. P o vše c h n Ý ráz. 

Ylivem práva knížecího tvoří se jednotné právo zemské a par
iikularislll práv kmeno\,'vch jest tu celkem již překonán. Avšak 
toto právo zel1l~kfjg(:l!}"Qt:r:té .pro .y§~.<;:h~ly QJn.y.~J~JG~" .. ~t~tp_ se' .!L~1I.: 
žeti nemůže. Tvoří se řada práv zvlá"~tl1ích (partikulárních) ~ 
]lak platících pro určité třídy ohyvatelstva. jednak upravuiících 
urclfé obOl"v práva. Tato práva zvláštní vytlačují pak právo zem
ské z jeho původní působnosti. takže konečně právo zemské platí 
jen pro osoby resp. třídy obyvatelstva. jež z tohoto práva vy1li-ltv 
nejso·u. a vedle toho podpůrně. neboli suhsidiárnč tam. kde ·nráva 
zvláštní ničeho o dotčeném předmětu neobsahují. 

Po ustavelií práv zvlášt.!l~_ch J2latí právo zemSké yedle své 
9hecní podpůrné platnostUen pro držitele svobodnfch statkll 
a stává se osobnínl právem v yšších staviL V Čechách a na ~{oravé. 
čita.Ťíc v to i .opavsko a Krnovsko. jest to právo české a zůstává 
i v dalším s·vérii vývo}i právem po výtce českým, v obojích Luži
cích a ve Slezsku; ·kteréžto země náležejí do oblasti práva ně-
~kého, jest to pr~vo saské. . 
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Podle své poyahv jest právo zemské s počátku jen pl'áyem 
obyčejovým a po drahnou dohu t'uto povahu podržuje. Právo to 
se doplňuíe a -vyvíjí y prvé řadě nálezy soudů zemskÝch; důsled
kem toho. že zemské soudy isoll obsazeny soudci-kmety. tudíž 
živlem laickÝm. llezanáší se do zemskÝch soudů právo cizí (řím
ské) a právo zemské zachovává celkem národní ráz. Později. když 
se vydávaii zPIllská zřízeni. silně se uplatiíuie právo psané (soud v 

cové z~lnffilLj§'Qu povinni souditi podle zemského. zřízení), takže 
právo psa_ně začíll~ tu již převládati nad práve!fl __ ~~E~a:t;lým. o.by
ČerovÝm. 

PráYllí rameny rávnické. které tvoří rávo. nerna' í v této 
době svůŤ zdroj již jen v moci královské, ný )rž ve značné míře 
spolupůso.bí také stavové. vliv stl:!:YQY§_~i~ začíná tu . iž vyrov
návati vlivu kráIQYi1s~~ )a nč ..x o ~ě jagai ovs é ~ 
!_ vX:va_ž_!!-je. 

N a základě toho, co vÝše bylo řečeno, můžeme tedy toto ob
dobí charakterisovati jako dobu rozvore práv zvláštních a práv
ních pramenů rázu stayoyského. 

Historleké prameny ll~iupují zde proti pramenům právnic
k Vln řiž valně do pozadí. 

Š 7. Prameny práva zemského. 

A. PramellY které tvoří pl'ávo. 

1. Usnesení sněmovní. 
Za usnesení sněmu zemského platilo. na če'ill se král a stavové 

souhlasně snesli. Takové usnesení sněmovní ~)ylo zákonem vše
obecně závazným. U~~~~;;;{-;J&ne;;J-"s~~.~so.vala -v Č~~~_~~h. 
na MOl'gyě a v Opaysku clo zemskÝch desk a to zprvu do knih 
pamáiních. od 16. století do knih sněmovních. Ve Slezsku a. v Lu
žicích. '-kde desk zemských nebylo. us-nesení sněmOVlll se zaplSO
:vaIado veí~~iný'c~. knih. 

Teprye zápisem do zemských desko resp. do knih veřejných, 
nabývala usnesení sněmovní platnosti a účinnosti. Z toho důvódu, 
aby zde byla záruka, že v zemské desky bude skutečně zapsáno. 
jen to. na čem se král a stavové snesli, v závěru každého sněmo
vání král jmenoval t. zv. re1átorv k deskám a -rovněž i sněm volil 
stavovské. resp. sněmovní relátorv k deskám. Královští relátoři 
spolu se stavovskÝmi relátory odebrali se po skončení sněmu do 

_desk a učinili zde t. zv. relaci k de.skám. t. i. nařídili úředníkům 
zemských desk zapsati toto usnesení sněmovní do desk. Úřední
k{im zemských desk bylo pod nejpřísněii3ími tresty {i sml~tit~ 
pověděno zapisovati usnesení sněmovnÍ, která bv jim nebyla uči~ 
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nčna l'(;='látol'v královskými spolu s relátorv stavovskými l:~SJ). 
-sněmovními. 

Zápis do dcsk znamenal zároveň tak~é vyhJjšení.~_c!Qtč~.!l-iJ;t.Q 
usnesení S!!.~!1!-o~!lÍh9.:. Později se usnes~~i s~~blnovní vydávala .ta
ké t~skem. První takto zachovanÝ tisk jest z r. 1492. 

Totéž~_.~Q __ Q~,!!S_;g._~_sgll-1~h __ .~}~mů zemských, platí tak.é o usnese-
nÍtili-. generálních sněmll zemí koruny l:eské, t. j'L-,'iJlěIlJ-JJ. které s....e.. 
scházelv ze všeeh zemí korUllv české. jsouce 0})~sfrci~:Y-Tě~(1OOtfi=" 
vými sněmy zemskými O generálníeh sněmech bude podrobně 
jednáno j-eště níže. 

2. Nálezv soudů zemskÝch. 
Soudy zemské t.'_o.l!dilv podle zemského práva a nálezy j-eíich 

přispívaly s pol,~tk~-- takřka v~-]nč:ně k vývoji zemského práva 
jako práva ohyčerového. Nálezv soudů zemskÝch neměly totiž 
povahu soudních rozsudků_ v našem smyslu. 1-. Ť. nezařazovaly 
určitý nřípad pocl uJ'č~itÝ Dfedpis právllí a podle toho přfpad roz
hodoval v. nýbrž bvlv právním nálezem v plném slova smyslu, 
-to j. takovÝm nálezem se právo tvořilo. Členové zemského soudu 
l"ozhodovali drahnou dobu až do "vdáni Vladislavského Zřízení 
Zemského nikoli podle nějakého psaného předpisu právního, 
nýbrž podle práva obvčeíového resp. podle syého právního pře
:svědčelll a tak Drávo skutečně tvořili. Podle J)ovahv věci tvořil i 
Dvšenl Drávo vlastně jen mezi stranami spornými (jus inter par
tes); ale nálezy ty se zapisovaly do zemských cle-sk a těmito ná
lezy SE'- y obdobných případech }'ídili jejich llástupcové v zem
ském soudu, takže nále~v ty (vořilv právo vůbee (odtud rčení 
,-"nalezli vuobec za právo"). Hozhodnutí zemskÝch soudů hylo 
konečné a odvolati se z nálezu zemského soudu ke kráh nebvlo 
až do převratu bělohorskeho lze. 

Zemské desk T b Iv úvodně )l'otokolv zemského soudu: do 
nich se zapisova a vše i á roz lO( llUtí soudu. Pozděj-i YŠt1k když 
činnost- zemských soudl] značně vzrostla bylo nutno k vÚli BUgZ-

~ímJl p!·phledJJ zemské desky děli1i pgdle látky Tak yznjkly 
zvláštní druhy des k neboli kvatt'l"IlV (jméno kvatE'l'll pI'icházÍ od 
toho, že SE': .jednotlivé složky dávaly vázati do ktlŽC neboli desk 
vždy po Nyřech arších neboli d-vojlistech). Jsou to y Čechách 
desky neboli kvateruv pŮhOllllé. trhové? zápisné. ariikul-ll sně
moynich 91d, JH! iVforsyě půhollné. llálezové namátlll. rokll hejt
manskÝch atd. Ve Slezsku. v obou Lužicích a v Klndskn zem- ~ 
ských desk nebylo; byly tam zvláštní knihy a l'UZlla regisÚa:.. . .. 

3. Stavovská a zemská privilegia. 

,5em čítati sluší 4:privilegiatr.j~~.....s10sJ~:yajÍ stavové od svÝch 
pano\"llíkÚ. králů. 1',08p. markrabaT a knížat. na př. V{~lké nnp-
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le,;rlum krále Tana z r. 1311.. l'ada maÍestátÚ krák Karla 1. z r. 
1348. jimiž se unravuje a uneviíuje svazek zcmí koruny české. 

2)Dále seTI! náležejí smlollYv. ktť'l'é uzavírají stavové mezi sebou 
samvmi, lla pi'. v Čechách smlouva z r. 1508 tl t. zv. smlouva 
sv. václavská z T. 1.:317!;)(lálc privilegia. kterÝmi se upravuje poměr 
t.':eské kOTlInv k :říši římské, na př. zlatá bula sicilská z r. 1212 a 
Zlatá bula císaře Karla IV. z r. 13:35 a 1356.4"j a konečně meziná
rod~J"~Illlouvy. 

4. Zemské míry neboli landfrídy. 

Zemským mírem nehol i lalldfrídcm JldZVVame smlouvu pa
novníka se stavy, nebo panovllíkfl mezi sel~ou. po J)ř'ina.dě_ i. __ @ 
stavů mezi sebou k tomu účelu. aby hvlv staveny rozbroje a ne
pořádky a abv zavládl všeobecný mír. Mvšlenka zemskÝch mírů 
jest převzata od církve z fo zv. hožího mÍl'u (trenga Dej). kter,"" 
církev k tomu cíli. aby stavila všeliké rQzhroje. čas od času Y\'· 

hlašovala a jchož porušení nejpřísnějšími tresty. i· klatbou, tre~ 
stala. 
--Při smlouvě o zemsk-{- 'mír zavazovali se úč~astnÍci neboli 
lalldfrídníci přísahou dodržovati podmínek Iandfríclu a jimi se 
říditi. Instituce zemského míru přišla k nám z Němec. kde vyvo~ 
lala zvláštni organisace. V Čechách zemské míry měly celkem 
malou důležitost. mnohem 'I?ě"tší vÝznam měly však na :~vIorR,'ě. 
kde se jich zúčasfÚoval i panovnik jako nejvyššLlandfrídník. 
Rovněž ve Slezsku a y obml Lužieich měl~, zemské míry SVll j

vÝznam. 

5. Nařizeni královská. 

Původně panovník český měl zajisté IIcohmezenou moc zá
konodárnou a nařízení jím vydaná měla povahu zákona. A však 
postupem doby. zejména od 14. století. začali stavo'vé podstatně 
ohmezovati zákonodárnou moc královskou. Stali se V~(llf' krále 
spoluzákonodárci zemskými, takže se zákonem zemskÝm mohlo 
státi jen to na čeUl se král a stavové souhlasně snesli. Za 1a
g'llpovců moc stavovská nab-{rvá dokonce vrdlll nad mocí kTáloY~ 
skou, takže snesení snčmovní llab-vvaj'í mnohdy povahy zákona 
i bez královské sankce. Teprve za HabslllJTb'1· se moc královská 
o Jětllě o,,'znáší a ze' ména za Ferdinanda 1. nahývá JO určitou 
dohu Jřevah nad mocí stavovs ou. A vša - i v době, kdy stavové 
jsou již spoluzákollo árci zemsk'7JlÚ, vvcIávaií se nařízení krá
lovská hez SpoJllPllsOllCní sněmu. t. Ť. stavů. zi'tstávaií však obme
zena na věci spaclající \' ohol' neobmezcllé moci královské 
komora kl'áloyská, židé. dočasně i města atd. -

NařízeIlL~~rá!QvskáEl'!-YY4~y_ána ve_ formě majestátů 
.sl(n~ml.~'LtDi..iQ.~.:;m.~~~I1íŽ bvlo třeba velké lječeti královské a pod-
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,;l~U 1181'\ ~~lllo kancléI-c ~_, člllC"L jako pÚYi18gia, patentv. de
ki'ch, instrukce. Tesolllee a pod. \'-'vcházela z: .. kl"álo,"ské .Eance
]8.1'e a lrdu zapisována T rer.Ústra ~~bem. že důlcžii.ěÍŠí li
t>tiny hvly do rell"iS1er ZallÚ;CTlY v celém svém zně,ní. kdežto 
z méně dll1cžitfTh byly poř·izo-vállY jen y-{j;:dn' nehplj Tf"TsŤ<i. 

6. Zř'lzrllí zemská. 

7.ř·ízcní zemské Jnážeme definovati jako zákoník. 'fehož ohsah 
,~ státní zřízení -určité z~lUě. Od Ústavní listiny v našenl mo(l.:'I·
ním smyslu liší se zemské ziízellJ tím, že nCUpl'i:lYl1 je -ren DJ"á"vG 

~T-;~l;-~-"~~ ~t~t~~l-;L ;~·i;ii-ol;~ ailllL-:_i_líi:t:ih2iB~:,_ll1iÍX:iJ Ul Cl '1 sk éhll. 
-trestního. soudního a sou.k.rmP.-.&li!: 

K poHzcnf zemských zřízení došlo li nás pomérně pozdč. už 
y novém yčku. Pokou.še1i se sice již y d-Hvějš{ dO,hě někteří krá
loyé č:eš-Lí (Pfenn'-sl II .. Yáclay TJ" Karel L Jiří Podčbrad.§l~ý) T-y
ddi zemské zřízení Cl tim dOSélyudni prá'vo ohyčejové nahraditi 
právem psallým.~ nle VŠecllJJy pokusy ly selhaly. Zejména Karel I. 
dal poří_giti zemské ZHZ~l]í t. Z-Y. lvIaieshs Caeol~lla,~ale pTO O(lpor 
.'?t_a"~"l1 QxLlllleen vzí1i je zpět. 

Již ri'emysl ll. S(' pokoušelo yydánÍ zemského ZIlZP-lll lím, 
že by domácí pnlYo ob}čejoy{ hylo doplněno předpisy ]náv cizích. 
\" pl"yé fadč l"ímskr;ho a saského. Váda--;- II. dal k tocnll cíli POyo
latj italského ]Jl'H.YJ1Íka Gonia ah Or-vieto, ale i tento po\ns pro 
oi/pOl' stSYÚ selhal a Vádu\- TI. použij slu7cb toholo práyníkn 
k sepsání pl'ánl horního Cjns regale montanorurll). . 

Karel I. -dol-ol!ce již dal poříditi zemské zřizellí. zvané :\laJc
stas Cmolilll1, ·které obsahoyalo kromě práva ústaYllÍho také prá
vo somlnL sOl!kromé a trestnÍ. Pí'edložil je yemskému sněmu ku 
scJl\'iílení,' ale zemský sněm odepřel je pi-ijati a Karlu 1. nezbylo 
než yzhi toto zemské zřízcuÍ zpět, Nicméně práce tato neyyšla 
nazmar, nehoC v dobách nfísledlljících se k tomU11) zřízení přihlí
):clo iH koi:to ke statntlnn králoystd českého a yalná část toholo 
zřízc;;'i nešla skutečně y platllost. 

Za JiH Poděbradského na snčmu se .Tiž pracoyalo na sepsání 
zemského zřízení, ale yuější fl. YHitřní rozbroje práce tyto zn~Hřily. 

Teprve 7,a -Vladislava II. do~há7.Í k prvé kodifikaci právu 
;'::,cmskép-o. Test to t. zv. Zř'ízení"Vladislavské z 1'. 1500. 

Podnět k sepsání zemského zřízení tu vychází tentokráte od 
siavu _.- až dosud vycházel podJ1(~t od kráh'l '---o Stavové, uznayše 
dobu pro sebe příhodnou. chtěli kodifikací platného nrávcl zvy
kového sj zajistiti SYOu převahu. O podstatnou č:ásf toholo zří
zení dohodli se v rre.špurku vyšší dva stavové. panský a vla
dvcký s králem (t. :zs. zÚstánÍ prcšpurské). ale zřizení samo j(--'-st 
vyhlášeno a vytištěno hez souhlasu krále. ZJ':ízení, leví zřejmou 
snahu za řistiti ohěma VVŠŠíUl stavům převahu íednak nad králem. 
íedllak nad městy: .zvláště města m.ěia býti :ze sněmu vvlou(:cna 
a Hm práv Hct{ho ze:mského s1a"Vu zbavena. Přes tuto zřeímou 
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I k '[ "I d' J II ZJ';ÍzenÍ toto po dvou Id-ech ph návštčvě sna IU rra \ a 18 av .. ,. v 1 -'I'J 
, - h' h 1502 be i za králov.ska mesta se 1"' .. a I . sve v Cec uc - za se k . "1 F 

Al ~ ě ta se s touto újmou svých práv llE'SpO -OJI a. nazy\~~-
• F ~ e

i 
m v~ r r _r Rendlovými" (hlClvnÍ tvúree to, hoto Z1'J-

Jlce to o znzenl "prav)' ll' lJ . [" 
'k 'J k' . k ·"t' r Albrecht Henc z Ousay"\, .. Zl"enc ova zeUl ra o\'s Y pro Ula o - - ..' "I J ' .. 

F V t k;') D ':1 k otcvI'enému bOJI lne Zl_ s ee ltou a me8Í\. 
pLavu mcs s a. F os o -' 1fT ,nč v r. 1217 smlQuvou í. 
který)nt! urO-V11a11 v 1'._1..::>08_8" _~_~_1!!_~,.1_~_", v __ • "::·~'.r -::~~~ .. "_~, 

'''t--- F 1 1 ._., Jl]avni obsah hyl. ze ]rylo krdlo~sk:.m 
'7)T sya-,"!vaC_aY~KQm )SF __ :. o., v ť ' 
měst-ůn?~};fi~;~áno prá,.ýo-seděti a hlasovatI na snemu a 1m pľa\lo 

(třetího) zemského stavu. ,v __ ~ ,'" 'J' _ 
, , 1 j' 1 k' e ysechuv obOl"' pJa"\d. tl e ne 

ZřIzeUl V (1C lS avs e upravuj '-' ' , _, b v 

" ",'" .' to c1osi:lvachllho prava o yce 
vyeerpava pch. hm nastupUJf' mlS ' k;";' T • 1-00 "_ 
. 'j' , D' J lkem toho hvlo ta . e J" , 1. > - " Jove 10 pravo psane. us ce , () l' 1 
~láno usnesení. kterÝm se zapovídá užívati těch nalezu SOll{ lUC l. 

které odporuií tomuto zf1.zení zemskénul. v v " 

, clv j' t -- "J)l J)"h, nl0C stavovská znacnc nosJlpn<1 Poneva z 11n o znZeJll ( " J" 
'k . k '1 k' 'c"'t snadno ocho Jltelna sll,aha )oze e-na II or mOCI ra ovs e, ", . v ] , k " 

(1.ch králÚ ziednati v tomto směru nápravu ve !WOSpec 1,:U0C:1 J,~
'1- k' J" J, d' 'k I se "Jlažil o io. ale mal'llC. Ve zvysene mue ovs e, lZ .. 11 Vl • k~ , 'I) "" L' 

'[ [. i o cl' cl I' 7'1 nčho i-SOll vvdana: Zl'lZC--'1l1 ZC-1l1S.KC USl ova o o I' er -l11an _. __ ' __ ,,~_,~,,--,.f., __ ,____ 'k 1 
z T. 1530. ve kierém snaha jeho posíliii ll~~C k~'a]ovs ~u_s~ 1l1~ a~~ 

'J ' . k I'a'le 7J-práva a 7..1"12enl zemska kl'dlo\,shl 
JH a meron Jen s Tovnou . .J " • '1 11' ... ' 
českél,o z 1'. 1549. pořízená po lle-zdaru ,st.~~'O'vsk ____ e 1,,0 O( .~oJ,t~ Z l. 

1-47 (k " . v b· .toJomě)·-skv). ktera JIZ znacne POSllUJl ma," 
:J l"vav)' RnCl1l dr ,. , k 'J k' J' 'v' 

k 
'J k "' . tu dobll 'o·chol mOCl -ra ovs -e. .JUbl 'ra ovs ou a ZllamenaJl nd. -, ,,, k') , 1-( < 

J:n-" , v', k' kralo-vst-Vl ces e 10 z r. ') )"="., 
zřízení jest brava tl Zr1Zenl zen~~v a v F _~ " '7 r_ k·' 
"Ve kterém královská moC (:ÍnÍ JIZ opct ustuJPky ~mkoJ(:,l staR' mlS Jfe. 

r ,,, ., k-I ,Y,' 'J'iž ncdOf;O ae Ol za UfO a K dals1l11 rCT1Sllll zem s --e]O %11ZC111. • , , r 

v 'k'" 1 V vypracovaly nove ZI'lZeUl II. hv1y voleny snemovm 9m1se. cl J --------

?&msJEe
k
:· -cl~-"J-'~~k' 'ke 'ho zHzel1Í sluš( zde uvésti práci místo-

_<1"0 O)) ne ze-ms ~ , , 1 1 
sudího Jakuha ]vfenšíka z :Menštějna ,,0 ,mezee1;. chraJ?lC}; 1. .~.,ouc II 

,. Y' [' t"' 'ch v kralovst.-Vl e-('-"kem , tJsteHoU a rozeDři meZIn J pns USel)S, YJ-.J_~_ ,~": .• , '-'- 'Tzn 

Y r. 1600. --- kt ' I J . 
" , f:i v' , ' zemské z ]" h,n. ,ere o Jsa HIJe 

Ni,;~a~~~0l1~o~ra~,~',~~ mame zpZU1! --,-' - ~ 'J ' I~ I 'h ,,', soukromeho Ll treshn 10 a z fil-
pfedpIsy r1ZCnl SOll{ Ul o, pIB;::V~,. ,', k' . 1"4< 1604 Po-

, " t' . 't "h T''Íle-JZl'lZCUl zeHlS. e z 1. :J:,1 a . pahne eas 1 1 11S _ClV 111 O. _H - • "J, '[ , 't" llC'Z' 

J b k " ·t 'ovská hv a na 1" orave ye ~I -
nčvDdž za Ha)s Ul' u mO'C s a"\· " _' "~' ,1', 

-, J' h ., kl -,.řízenÍ moravska take vetsl -.;; n sta-v Lee lac , JevJ ze111S ah' 

yovský. _ _ ';' IT ClllSk{']11 právem mora\"-
NfLO~Javskn a Krnoyskn sc ] l( lIZ - , . ="""'_ __~". ", , llloravska sk-vni:-W:a -1 a zde- tudlZ zemska Zl'lZC111 '-', 

'\~ c=J' k ,4iJsJ zské právo zemské sehl,eslsches Land-
, (>. ~~ez§ li luame e, - =-,- 'I o I' 

recht vvdané v r. -~13j6. Právo tQÍ.!;Lj)wh o pnvO( ne [en DtO 
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Vratislavsko. ale užívalo se ho y celém doln:ím SleZSkll. Dále jsou 
tu zfízení~--2;_eD!-,slc,~ knÍi:g,ct.yl. __ o..Q..olského __ a ~atibořského z r. 1563, 
yydané jen čes y a' ráva'~' zT1~eni 7em~ ~á 1 ze' 1, 

Z r 157, vydaná také jen česky. V dolním Sle-zskn máme více 
zemsk-vch zř]zt;.nÍ;",,,y nieh ye~Ue práva saského se silně unlatÚuie 
také právo římské. 

Obojí Lužice maj:í rovněž svá zemská zHzeni (Lanclesord-
Dung:), 

B. Prameny. které podávají syěcledví o nlatném práTu. 

L Paměti úředníkl"1. 
Paměti Úředníků jsou záznamy úředníků ulzll"v-ch úl'adil o 

platném právu. Záznamy _J)~ __ jns,o_l~ __ . __ ~_f!_llJÚ'_()!ll~~ .. Pl'?&;' .1.J,t:':lg~J.L mou. 
~!.torit~.:li.Y!Ú,~ .. _~~.~ jsou dldežl1ÝJ1J- EXfl-llleJle:m n_právn.1.rQ jeduak 
Jl roto, že _~I~~h~~_9i __ j~~?isq,:Y~~_\L$.Lln.::.li".J.&.ii~.é~j!~h.d e i šího pr áya 
~}.!.~~lí, j ednak L-12tQJQ,,_,ž~",)'i,{L.!l-~stu pe- i t.eiiili....LJiř.ru:lLtěm ito Úí
~D-,ll1!Y~ja~~Ll?lfl-Jn'~Il,Ll)rávE'm řídili. Sem patří také dlzué for
mule právní pro ur6tá právn] jednání. jako for'mule {)'1"O žaloby, 
pro přisalHl 11 pod. 

2. Právní knihy. 

Právní kllihy isou soukromá ~e2~.~p_i."a., ?iPl'IJ~9Y...411_L pl~t.1l~J:lO 
práva. Pochá'Z~jí od osob soukromÝch. mnohdy dokonce od ne
známého autora. ale i ec1nak obsahem svÝm. jednak i osohou 
autora nabývaií mnohdy tak značné váhy ve veřeínosti. že se, 
stávají i autoritou zákot111o.~ 

Selll patří v Cechách· 
a) Kniha rožmberská, nejstarší památka loho druhu, od ne

známého autora. POChází z koncc 13. a ze začátku 14. století. 
Kniha tato se nám nedoc.ho,ala celá. Vznikla z několika in-ad a 
pO,jednává z valné části o soudním -řÍzenl. z menší části také ob
sahuje předpisy práva soukromého a trestního, 

h) Řád práva zemského ordo judjcii tcrrae -; jest sepsána 
rovněž neznánlÝlll autorem a pochází z doby Karla 1. Jest ve dvou 
sepsáních, v če-ském a latinském. Původní jest text českf', 1atin
sk}' jest jeho překladem. Obsah této práynÍ knihy tvoří takřka 
výhradllě nálezy soudu zelhského. 

e:) Ondře'je z Dubé Práva zemská česká. AutOl'elll jest neI
vvš~i sudí zemský Ondřeí z Duhé. Kniha ,rest sepsána kol L 1400 
a ,pouává p:řehled celého právního rozvoje dot(~ellé dohy. 

cl) RegistrllP1 na' dávní zřízení zemská či ?\'álezové konulY 
i-eské kteří if.ní se dáli od prvních- l~::;--ěrn-vch. CÍsařóv. kl1ť 
lóv. kllížat pánóv a vlac1vk y zemi české. Autorem jest přísedíci 
zemského soudu Albrecht Oj-íř z Očedělic. Kniha pochází z konce 
15. století a obsahuje pou{enÍ o jednání li soudu zemského. 
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e} .:\í:'jz!Jamenitčj?ií právní kHiholi této doby a yůbee vr~hol
j"' ~-:m dílem práyní včely sou,čké jest dílo místonísaře zemsk-{-dl 
·(L:~k V.iktor.illH. Kornelu ze Všehrd O nrávjceh země čc"ké kJJilrv 
<liC,-atf'TY. Kniha fato jest nám známa YC dvou zpnicoválllCl~:- -Fr\:'C 
Y\."-n.r~_ ll-tť_d __ ,_Y.y'~l§ll_im .. Vladis]é!Yského ;;:řízení. zemského. Cl. slněl' 
jeho Jest Luíjíti právu stavu n:ěsiského proti upřili?;llěll~';m mil'o
kÚm stavu panského a -dndyckého. Druh;-,~ zpracování jest lJO
l.[zeno již po vydání \/ladisl,n'.skphn zHzení zemsk-pOn a jest 
rsáno silnč pml tlakem [chdejš:ích poměrů. 

KDib_L 1ato zpracc:..\'I~yg. soustavně platné p;:'ávo tehdeiší a l(:'~t 
rozdělena na devět knih: prvé Hi rednuji o í'ízcní před zCmSk)'lll 
soudem .. IV. až \'!lL o právním jednání u zemských desko, lX. o 
/~mi.ncích a pozJějších změnách práva. Hlavním pramcnemlsou 
zde nálezy soudu zemského, a Yšehrd se p{>iclržu j-c :v-esměs p;'áva 
domúcího J)J:oti právu německému a římskému. 

Po knize Všehnlové 119.-siává zase úpadef.-. právní vědy české. 
JHámc z té doby jen nčkollk méně významných právních knih od 
neznámých ;:,ulorů. 

ye \.fgrpy§ nám právní knihy vznikají mnohem později. Jsou 
to: 

a) Ctibm.'a Tovačoysk6ho z CimhurlGl Pamčt obyč:ejuóv a 
zvyklostí starodáyních" llBrkrabstv-í lnora,,:ského, neboli kruiZ'ej i 
kniha -tQvd~2vská od Ctihora ToYač'oYs~ Cimburki.l. Poc:hází 
Z konce 15. století a. podává sručný přehled práva na Ivioruvč 
tehdy platného. 

b) Knjhr drno-"'Bká od Ctiboru z DT'llOVic. Pochází ze začútku 
16. století a jest. y podstat.ě Ten přcpracovánfm knihy tovačovské. 

',T ol'ksti sw;kého ~ráv-a zemského lze uvésti ~nihu JvTiknláše 
'"\V-urma Blume des Sac sensoiegels, yzniklou ve Slezsku na konci 
J4. stoleti a Právllf knihu zhořclcck()l] CQ['ditzyJ' Rycht.-dmch 

yzniklou ve Zhořelci v pl'vnJ. polovici 14. století. 

§ 8. P r a 111 e n v TI r á y z y I á š t ní C'- h. 

A. Právo manské. 

Práyo manské neboli iennÍ Ťest souhrn předpisů, kterÝmi se 
upnnuŤe Doměr maUBk-v neboli lenní. Právo manské jest u nás 
-cizího pflVOCh!. Přišlo k nám z Německa. nikoli jgtko- právo jed
notné. nibrž iako dvojí právo: saské a .~váhské. Na nodklů4~ 
i@.QiQ._~i~ihQ~Qrávi! __ ~l1ans~-(éhQ_~,:-~W DoshÚ)em doby vytvořilo 
české právo manské, avšak německé právo manské zachovalo zde 
vidy POUJJl!ploulli§.1.l1.9..§L V NěmecknlJxJ dálfL~!!li~'!:_!9~ílll1ezi 

rávem manskÝm a Hávem d'vorskÝm a rozuměl se rávem 
dVOl"skÝm SOll Hll __ právnLc pravl 9,_ tervnÚ _$.~ ŤÍ i v_ osoby, 

ť:'''' .. -y 

• ! 

llályŽrjící ke dvoru. t. zv. osob\- dvorské. V Čechách tohoto roz
dÍlu Č'inčno nebylo, a 6eské právo dvorské se u nás vůbeC: llC:<Y\

ť '1:ot'ilo. 
l)l:amellY českého pl'áva manskébo jsou ie.dlli;k.l"'domácí pn-

yikgia EHws,,-a. tn..l'" )mnch ure níKů soudu dvorsk F h 
HSY soudÚ manskÝch. . 5"i ráyní kniln:r 

. Doložiti sluší. že pni-vo maliské y zemích českých nem:olliklu 
cil' veřeJnoprávnícb poměrů v tako-i,'é míře a důsledkem toho se 
nedodělalo -vvznamu tak zuač'llého jako \' zcmfeh západnkh. 

B. PJ:á"o c,h-kevll'J. 

r akQ YC všech kř_~~t<.!:.llSkých ze~íc~_t~k.~j~ u nás se řídila dl'
kt:Y právem J'ímským, k (;cmuž pfistoupjlo později na podkladě, 
pritva římského vvtvoi'·ené s_umo§"\?,,tllé brá".Q LÍl-keyn[, 

Pl'amcnv práva církevního, platného v zemích ceskvch. JSou 
-iuIllukfj,;-šeo1)ecné prameny cÍ1'kcvního právu Te(lnak~->i Z-'í'láŠt.iií 
prameny české, lako privilegia českých punovníkÚ. konko;'(1áh-. 
statut\' nroyinciálnÍ a diecesnL knihy kanceláře biskunů a kOD

sistofi. [udw'" fI'"~ftrc a~l 
C. Pl'ávo městské. 

Ilovnčž IHáYo lllěstské jest li nás cizího původu a Hení Jt'cl
Lotné. Podle toho, odkud do českých zemí přicházeli městští ko
lUuisté, v-yiYo~~ly .se 4vě ,,~lavní skupillY městského práva: Skll
pina práva s~c"yerollěll1-cckého a skupina prúya jjhol;l~úhh;k.éllo. 
T. ZY. mateřské Jněsio neboli středisko práva li skupiny měST 
Fráva severoněmeckého bylo město }+§$.i~1~ill-_k, u skll~piny mčst 
pri_l-Va j-ihončmeckého ;\"orlmLerk. Odtud mluvíme také o skunině 

,:a map.:deburskéno a-'-pr~va norimbcrského. Ve skupině P~"á\"(:L 
E(:'vt'l"onč'mcckého J]choli magdehurského vynikají zejménn Lito
měřice. IvÍcnší mčsto pražské, Olomouc,' Opava, Te,;íll. Zhoř~ľE'C:. 
B_udyšÍJť a j.; ve skupiIie lněsf práya j.D~ončJ]leckého n('1)~Ú nq

ú!:~11;_~ESk?ho jsou Siar~ město pražské. K~;tl1á Hora. Plzeň. B-u-
clčjovice, Cheb, !1J'l1O, Znoj-mo. Uó(lonín a .Ť. . , 

I\Iaf.eřské město neboli středisko práva má význam JnÍmo jiné 
y tom. že mčsta k určité skupině náležející brala od svého 111(;

ťeÍ'ského města PTáVlIí l1ouč:ení a nad to že mateřské 111ěsto bylo 
llf'jvy,š,ší stolicí odvolací pro všechna města sv{-'šktiú"iúy. Tak '"{u
mu h~~lo i v zemích českÝf"h a má:me čeiné doklad,~ toho. že o:-~
volání Oll mčstských soudů kO.f~lny české šlo do' :)!fagclebm'k" 
resp. i'Yorimbel'ka. 

Jest pochopitelné, že se panovníci čeští stavčli proti tomu, 
aby odyolii:llí od domácích souchl městsk::eh chodila do ciziny. 
DEn'oely toho h-yly .Jednak fi~l~llGnf: ucházely tím příjllr~- do c;-
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ziny, jednak s(á.topráYllÍ: hpNu tím soudllÍ výsost krále českéhu. 
který takto ve v]astnÍ s-vé komoře (města kl'álovská, j uk ještč 
níže uslyšíme, spadala pod královskou komoru) lIehyl nejvyšším 
soudcem a tudíž svrchovan-§-m pánem, Pot.Ínajíc 14, stoletím, za
kazují tudíž čeští králové takováto odvolání do cizinv a stanovÍ 
zároveň vlastní domácí soudy odvolaCÍ a tu y Ce('hád~ Staré mě
sio pražské pro skupinu měst P1'áYH .řihoněnwc:kého a Litomčřiu-> 
pro skupinu měst práYi:l severollělllec:kého, na '\Turavě Brno pro 
skupinu práva jihoněmeckého a Olomouf: pro ~kllpil1u J)l'áva 
severoněmeckého. Zákazů těch nebylo však -vždy šetřeno. nehOl 
pozorujeme, že se zákazy ty opakují. Teprve kd~-ž hvla v- 1'. L54f-l 
zřízena l'<:L_cta _nad ape~acell1i (ape1atnÍ sond) na "hradě pražském 
a tím vytvol'ena jednotná odvolací stoJjce pro městské soudy 
všech herní koruny C:eské. zaniklo o(h-olánÍ se do ciziny. " 

Zřízením tohoto apelačního soudu v Praze hvl l~oložen také 
pevný podklad k sjednocení neboli llnifikac:i (c-sk6ho ptáyi.l měsl
ského. Neboť skutečnost, ze nyní jedeH soud rozho(loval y ne j
vyšší stolici o odvoláních od městských soudú všech zemi korm;y 
české, způsobila, že se protivy mezi městským právem l:;eVel"~
německým a městským právem j-ihoněmeekým _začaly stírati, a 
vytvořuje se nám .jednotné české právo mčstské. . 

Prameny českého práva městského nejsou jednotné. Každá 
skupina městského práva měla svoje zvláštní prameny a pa
mátky. Z _ památek městských sluší pi.'íkladlllo uvésti Právo 
pražských Němců Ous Teutonicorlllll pragensjum), jakožto nej
starší památku pražskou z doby Soběslava n., platné pro ně
meckou osadu na Poříčí v Praze. Dále sem patři: Pražská právní 
kniha z druhé polovice 14. století, práva Sobčslavská a ShlI"O
pražská z doby válek husitských a mezivládí po smrti krále Al-
brechta; všechny tyto tři památky JSOll však sIwrné. " 

::\a 1'Ioravě nejznamenitější právní památka jest sbírka zvaná 
Bl'iinner Schoppenspriiche a písaře Jana Schoppenbuch z polo
vice 14-. století (zv. brněnský lllHlúcipál). 

Odlišnost práynich pramenú a památek se zračila jednak 
v odlišllých privilegiích, jimiž .jednotlivá lllěsta v zemích ('c
ských bývala nadána, jednak i y nálezech soudních, v právních 
knihách .městských. ve sbor nI cích právních atd. 

Tato ne.jednotnost právních pramenů a tím přirozeně i sa
motného práya městského byla živě pociťována. a jsou tudíž 
pochopitelné snahy o unifikaci městského" práva. Snahy ty začí
nají v Čechách y 16. století. Ještě za krále Ludvíka byla k tomu 
cíli zvolena zvláštní sněmovní komise ze všech tří Slavii zem
ských. jejímž členem hyl i (.len rady pražské. mistr Brikcí 
Kouřímský z Licka. Tento dokončil za Ferdinanda 1. a vytiskl 
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v 1". 1536 Knihy práv městských Starého města pražského i .ji
ných mčst království českého k témuž právu náležitých, jichž 
základem jsou ]ná va brněnská a jihlavská. Dílo toto jest práce 
soukromá a nemá tudíž autority _zákonné. Také tll šlo v pod
statě jen o unifikaci městského práva skupiny jihoněmecké. Za 
Ferd.inanda 1. byla zvolena noyá komise sněmovní, která by se 
radila o ceskěm právu mčstském. Avšak teprve za Ruclolfa ll. 
hylo v 1'. 1579 ~e svolenim sněmu zemského vydáno dílo kancléře 
Starého města p!"i.lŽského Pavla Kristiána z Koldína Práva měst
ská kl'álovstyí (.('ského a králem Rudolfem Il. také schváleno. 
V tomto díle Koldín uvedl. v nále~itou soustavu, co nalezl 
u soudu pražského, ale ve značné mHe recipoval také právo řím
s_~~. O dva roky později - 1581 - vydal toto svoje dílo ve formě 
ZKrácené Práva městská králov!:i1ví českého v krátkou sumlllu , ' llVeOella. 

Koldínova práva městská znamenají značn§ pokrok v uni
fikaci českého prúva městského. Unifikace ta zlJstala prozaUlll 
ohnlCZC1H.l je-J! na Čechy a rozšÍi'ella koncem 16. století také ua 
Těšínsko. V ostatních zemích koruny české Koldíllova práva 
městská v této době ještě neplatila; zde však, zejména ve Slez
sku a v Lužicích, dochází k vydávání práv městských. 

Vedle těchto pl'áv městských důležit-ý'm pramenem českého 
práva městského jsou městské knihy, kam byla zapisována ,jed
nání před soudy nlěstskými, a rovněž i jiné věci z oboru správy 
městské. Pozděj i k tomu př-istupu.jí t. zv. listáře městské. t. j. 
shí rka listin neb rcgest listin jednotliv~~ch" měst dále. památky 
cechovní, v prvé řadě cechovní statuty. 

D. Právo hornÍ. 

Právo horní jest li nás rovněž cizího púvodu. Jako nejstarší 
právo se uvádí právo. jehož se užívalo v Jihlavč. V r. 1300 vv
dává král Václav JI. horní právo (jus regale Ulontanorurn): Z&
klad tohoto práva tvoří pl'ávo platné- tehdy v Jihlavě, ale velmi 
patrné jsou zde i vlivy práva římského. Toto horní právo bylo 
dophlováno nálezy soud II .jihlavských a vytvořeno takto horní 
právo j-ihlayské. Jihlava hyla Karlem I. prohlášena za vrchní 
horní sOlId pTO Čechy a :Moravu; za JiH Poděbradského nastou
pila na její lllísto Kutná Hora. Horní právo jihlavské bylo 
doplňováno nařízeními králoyskými. zejména za Karla I. 
a Václava IV. a vytvořeno takto horní právo jihlavskokutnohor
ské, zvané také českým právem horním. 

Proti tomuto hornímu právu j ihlavskokutnohorskému stojí 
honlÍ právo jáchymoyské. Právo toto jest horní právo saské, 
dostalo se do Čech počátkem j 6. století a nazývá se také hOl'ním 
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právem nčmcekým. Tak se -v-ytyoři]o y zt\lllkh českýeh ch'ojí 
prá"o horní - české a němpcké --- a tento dualism pTáva hor
ního, přes vcškel'y snah~- českých králú, překonán nch;-L 

Jako (lůležitý pramen 11orniho pTáya jest dále uvésti smlou
vn o koyy SjcdJHlllOU Y L 1534 mezi Ferdinandem 1. <l stavy 
českými a" dále naroYJláuÍ o hory 1:1 km--;.r I!z;_'tYřellé r. "j573 me;i 
}\:Iax1mjliánem ll. tl stavy č-esk·<:mi. 

Stejně cizího pÚYOd~l jaka" hotuJ p:távo jest i právo vinit:né 
neholi hOI"f'llSké. kterým se Ndili pěs-titch:; vinllé réY'y. Prameny 
tohoto práYu .ISOll z vě1ší úísti lWl'LzenÍ keálovská a z mcuší (ésti 
lLsnesení VillUŤll samotných; 

E. Pl'áyo yt'sllické. 

Právo yesulcké j-cst již podle svého názvu práVeJlL kter{m 
se řídilo ob-vva(~~~J':_f;:_finj_f:_ké. Právo Toto jest II nás dvo ji: 
ít'dnak domácí, zvaué také pl'ávClll č-est-{m nebe!! cLědjck';m, 
~ cizí. zV{lJlé také Pl áVClll llém(:'(;k-{-~'n 11ebbli zátupnVill t'jh 

elPfyt['ntclfrn <llH:l){) takť rnnk~~hulEL 
< Právem ČeskÝm se Helilo' domácí selské obyvatelstvo, Frávo 
t.oto bvlo pn 'lvem zvvkovÝm, a rozhodovaly zde namnoze POlilě!'y 
mocenské. Pnj,/Q zákuTlné Jleholl emf-dcllt-ické p:Í'inášelj s sebon 
cizí kolunisle phcházcjíci v pi'e,.-ÚLllC míře z N(':lllee~, 1-'1''-''-\-0 toto 
se tyoJ.ilo v poclsiatě smlouvou uzavřenol1 llH_'zi domádmi YI"ch
doslmi a cizími kolonisty. kl-erou pon,-čl' Yl"('hnm;fi a 1)0{1dan'7ch, 
ze,T',néna vzájemná pdlya a pOYi1ll1OSii b-vvaly přCSllě formn
lOVLul."\'. 

Pr-ima facic právní posta-vcllí selského ob"·YHtelsiYR sedídho 
Ha prá\,u_ C:cském hdo lepší; b-y1i{ pl'\'_~oll\.ybstllik\::",.!2ebóli 
snoludědic,i nÚdv. na které h-Yli usazeni a hyli osobně syohmhí. 

,Naproti tomu pl'ávní poSfaVeJlí selského ob-,.,yaiclstva sedicího 
na právu nem('ekém hdo hor~l potud. že vlastníkem pÚdv zůsHi
vala -vrchnost. a sedláci zaf, určit-v pÍ'edclll stalloven-{ plat lněli 
dědičné užíyánÍ; l'ovnčž již od zi.H':átkn b-vli v l.učií.ém zá-vislost
ním pomeru na vrchnosti. Avšak postupem dohv stávalo se po
slavení selského ohv\'i3.telstvll DocIle lH'á\'ci čes]\..ého horším, proto
že Doměl" obyvatelstva tohoto k \Tc.-h-llost.cm Jl ('hvl llnl'avcn 
Úmluvami psanÝmi, nf-hrž jen nrávem z"ykpyvsn tpkže vl"chnosti 
mohly zde snadno práY<l svá na úkor leho roz~iřoYati i Hm i pti.~ 
y-odn{ leho osohnÍ svoboda írněla Proi-ivou k íomu byly poměr 
selského obYYHtelstva podle práva ně111eckého k vrehnoste-ni, 
zejména vzáíemná práya Cl povinnosti UnUH'Tl1V nsanvmi úmll1-

vami, takže vrchnosti ne-mohly zde libovo1ně práva svá na úkor 
ohvvatelstva l'ozšiřovati. Z toho IJ;,:''rvo(lll i selské obvvatelstvo 
domácí uzavíralo čas10 nové smlouvv f:i:e svvmi vrchnost.mi podle 

24 

.-
I' 

,i; 

práv? zákupného lleboli emivicutického a zuměiíovalo tak~o 
sVQle České právo za J)l"ávo němec;ké. Takm éto smlouvy j.':',;J); 

nc '-sti;nší }ramenv }saného J)l·Ú'''l Yesnického~ Poněyadž pak tyj () 
~mlQll\T\< l1elllu-j-í sicjnÝ obs.;! . ~;'zn ~a {lm znučná různost práni 
\"u:llického, 

Pramen\ práva \Tsnlekého [sou .jednak jmenované již 
,,-;:_:,nlOllYY uzuYlrané lnczi VrUl1l.0S1mi a obyvatelstvem selsk<:' 
.r:;jednak sbhk\7 vesnick{ch naučenI zvané tež potazy, jednak zi-í
.I/(:l1i <l i·ád\-' H~Sllkké, Dále selU paii'f"'1Jrbái·e nebOlI knihy- Úroc:ne:' 

do k1Cl·ých se zapisovuln zlJoL:í YrChlloste:l-~ké s pnívy a povin
,'wsÍIlli lidu na Jlěril usedlého, jakýsi prvopoc'átek veHkovsk-Ýcll 
knih pozemko\'ých, KOlICt;uě sluší llvéstltáclv yrchDos1cll,,}sé, kte
c)---mi vl'chllostj j-ednoshunně upra\:oy;:d-y poměr poddaného 11th, 

Období I!L Doba nová, 

Období t010 lze charaktcrisovati těmito rysy: 

A. J\a-řÍzení kJ:álovská maj-í značnou p}evahll nad })l'áVIJ1nl1 
pnmlCl1V ráz;u stavovskÓho. 

B. Cizí rn·ávo vniká nebÝvaloLl mčrou clo zemí če~k{ch: llll= 

.'3u_lvá 1. zv. 1"('ce1)ce Dráv cizíc-h. 

C. V oLlčLs'Li zemí konmv české docházf. ač nikolj vVlU(;lJě. 
k unifikaci práva. 

D. 'fvo.ří se ,wávo spolef.llÓ zemLu kOJ Ull' česl....? cl také lm:JJ! 
královstvím a zemím spojenÝm poJ. žezlem rodu bGbsburského 
l"ESp. lotrinskéb'J. 

E. Unifikace práva Tele "šal, j-ešt{ \' liTlém směn!: lnÚya 
zvláštní Zét{íl1i.ljí mizeti a zavádí se ŤP(l11Qtnť 1)1'6YO 12btJ1é nrQ 
y;echny vrstvy ohyvatÓ1s1va, 

F. V chlsledkl) nm'é llDl'iu'y c;tfjtom·ávnÍc:h noměrÚ monarchie 
loirinské DO Je, lR4B vznik[~ nám dvojí Pl·ávo: říšské a zemské, 

Ad A. Bitva na n:ílé noře tl důsledkem toho puvalení odhoj-e 
stavovského v Čechách ft l1a IVÍorayě muj-í v zápěti, že si moc 10·(" 
lovská zjednává naprosié pi-cvahy nad mocí stavovskou, Převaha 
taio jest v pn:é .řadě patrna v oboru moci zákonodárné. K:rál -vy
dává ze své moci Obnovené Zřízení Zemské a osobuje si pl'á"o 
vý'hrac1uého zákoJlodárství. Skutečně také hla-vním pramenelll 
práva jsou v této době nařízení královská resp. zákony vydané 
J ednosll'annč z nlOci králoyské, Zákollll. na kterých by se shodli 
kntl se stavy, jest tu již pOmČl'lIČ málo. 



Ad B. V obdobi předcházejícím vnikalo sicc Cizí právo také 
do zemí tesk-ý-ch. '1'. z-v. práva zvláš1ní, jak již výše bylo uvcdcno, 
jsou takřka vesmčs cizího ptlvodu. Avšak toto právo cizí podlé
halo pi"cce jen ži"l lnH domácllli a y mnohém oboru práva, na př. 
práva městského, se přetvořilo na zvláštní právo české. Naproti 
tomu v t01nto období dochází k soustavné recepci cizích práv na 
úkor lná H_l domácího. .r cst to zejména písemllÝ proces římsko
kanonický, kterým bylo vytlačeno a nahrazeno domácí řízení 
soudní, spoč,íyajíd na ústJlÍm a veřejném jednání, dále právo 
-římské a italské právo manské. 

Ad C. Hozdíly práYil ,- jedllotlivých zemích koruny české 

st" stítají a llllifikace lHáYi:1 p.to celou korunu zdát·ně pokračuje. 
Začínají sc vydáv~lti jedno1né zákony plnillé pro všechny země 
koruny české. 

Ad D.· PanovllÍci snaží se připoutati k sohě blíže a pevneJ
šími pouty všechna králoyst ví a zenl(~ spojcué J){)(l' žezlem panu
jícího rodu. Snahy tyto zcjméúa od poloyice 18. století za éry 
t. zv. osvíceného absolutismu nabývají jasnějMt:h obrysů a uplát
iíují se také v oboI"l1 zákonodárství. Od sklonku lB. století znčí
na.ji se vydávati zákony v rllzných odvčtvích práva pro všechna 
tato království a zemč, a začíná se Y~:ivářeti jednotné práyo, 
které můžeme nazvati již prá-vem rakouským. 

Ad E. Padikularism právní se začíná odsiraúo-vuti také v tom 
směru, že přestávají zvláštuí práva platná je'll pro nečité vrstvy 
obyvatelstva a vydávají: SC' zákony platné pro všechny obyvatele 
monarchie bez l'ozdílu pHslu.~enství l~ určitému staVl!. Tím nám 
mizí zehnélla odlišné právo městské a vesnické. Provádí se právní 
nivelisace, jejímž důslcdkem jest státoobčanská rovnost, i. j. rov
nost všech občmlll přea zákonem. Ovšem tato lúvelisace právní 
jde krokem velmi volným a dlouho to trvá. Hež všechny výsady 
stavovské padají. PJ'áYllČ se státoobčanská 1·0"lIost dostavu.je 
teprve v druhé polovici 19. stokti, ve skuteč-nosti plné její účinky 
nenastaly v monarchii lotrinské nikdy. 

Ad F. Ústavní a státoprávní změny provedené y monarchii 
lotrinské v (lrllhé polovici 19. století llIají m .. j. y zúpětL že se 
nám vytvořuje dvojí zákollo(1árství a důslcclk('m toho také dvojí 
.zákonodárÍIé orgány: i''Í.~ské a 'Zemské. ZákOllOdárllým orgánem 
říšským, t. j. celé říše, jest říšská rada a císař, zákonodárným 
orgánem každé země JSOll zemské sněmy a dsař jakožto hlava 
dotčené země. Oba dva tyto zákonodárné orgán y .jsou na sobě 
naprosto nezávislé a vzáj~mná pravomoc jp.Ťich jest přesně vy
tčena. V pravomoc zákonodárného orgánu říšského spadají t. zv. 
věci říšské, t. j. věci, které se vztahují na celou říši. v pravomoc 
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zákonodárných Ol gauu zemských spadají 1.. zv. včci zemské. 
:\'emúžc j.CdCll orgán zákoIlodárný potáhnollli pod svou pravomoc 
yčci spadající y pravomoc druhého orgánu zákonodárného, ani 
říšské zákonodá'·Slví nemá vrchu Had zákonodárstvím zen1ským. 

Takto se -vytvořilo dvoj í prá-yo: zemské a říšské. Zemské, 
právo jest právo. které až do r. 1848 platilo jeu pro určitou zemi 
H jc-ž J;:e po I'. 184B "doplnilo resp. vytvořilo zákonodárstvím zem
ským. I\íšské právo jcst právo, které do r. 1848 platilo pro celou 
eblasi monarchie nebo aspoli bylo spolcč-né většímu počtu zemí 
1éto 1ll00W1"chic Cl j-ež se po 1'. 1848 vytvořilo zákonodárstvhll říš
ským. 

Prá"o zelHské a _právo říšské j~ou Ilčlvzájem na sobě naprosto 
HE'zi"tvislú a vLlči sobě úplnč samostatná. 

§ 10. P r á voz e 111 s k é. 

Ferdinand II. "ydal z j ednostraullé své moci neholi oktro
joval pro Čechy o. z. z. z r. 1627 a pro ~Ioravu o. z. z. z r. 1628 

Ohsah o. Z. Z. českého tvoi-í právo ústavní, nikoli však vý
luč'ně, dále .řízení soudní a deskové, právo trestní a soukrorné 
a právo manské. Zřízení toto jest vydállO jen německy a také 
jen text německý jest prohlášen za auteniický; č:eský překlad 
pořízen jest do kap. F. 1. a to jen soukromě. Domácí řízení 
soudní jest nahrazeno procesenl Hmskokanonick'§:m a v určitých 
i-ástech jest pr'evzato právo i-ímské, nčkue i saské. Koldínova 
Práva městská ol)(l!'žda podpúrnou platnost. V tomto O. z. z. 
král vyhrazuje sohě a sv);m llástupeům jus legis ferendae, L j. 
právo vydávati zákony, jinými slovy výhr'(Hlnou moc zákono
dárnou, a právo rozhodovati všechny sporné otázky, jež v bu:... 
doucnosti snad vzniknou. O. Z. z. bylo prohlášeno i v Chebsku 
a koncem téhož století i v Kladsku. 

Na Moravč bylo o. Z. Z. vydáno rovnčž jen německy. Obsa
hem svým sc značně přibJižu.je O. Z. Z. (·eskémll-. Zde však sta
vové, poněvadž podle o. Z. Z. bylo pochybné, zda stavovská 
privilegia trvají čili nic, vyžádali sobě na Ferdinandovi II. vysvět
livky různých pochybných článkll neboli dubií; skutečně také 
na vysvětlenou některé deklaratorie hyly vy(lány, ale odpovčdi 
cel.kcm uspokojivé se jim l1f'dostalo. 

V 1'. 1640 vydal Ferdinand III. pro Čechy .,Ferdinanda na 
O. Z. Z. publicirované královské deklaratorie a novely", česky 
a německy, kde hyly VE' věcech nepatrnějších stavům přiznán"y 
j'akési ústupky. Platnost tě.chto deklaratorií byla r. 1650 rozšt
řena i na Moravu. 
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Jak C:eské, [<lk i lno.rdvské O. Z. Z. b~,lo ,- pozdější době ně
kolikráte 'yydáno, vždy yšak jen německy. 

::\a Opaysku él Kl'llOysku pOclrželo moravské Z. Z. z }'. 1604 
svou platnost. Za Leopolda I. bylo sice sLayúm nařízeno říditi se 
mOHlYským O. Z. 7., ale, pončYi.ulž se sta\'o\"é tomu yzepřeli, zave
dena jen llť"ktel'á USÚIHOycní tohOtO O. Z. z., jiuak "šak, jak sluší 
míti za to, zúsialo to pE 5iaré11l. 

Ve Slezsku t. zv. slezský akoru z r. 1621 hránil Ferdi1HH1-
dovi 1 L pI'oyé.sri stútnÍ převrat ye prospěch mo~j lc·álovské. 
VÝYOjclll doby v;ak i zde byla mol' královská 1l1.n7~cna, avšak 
stará zřízení zemská ztlstula větším dílem v platnosti. 

od 18. stoleH ObjCi:ují sc nám již b'nahy o lInifjkaci práv,,'., 
Prvllí krok hvl učiněn za iosefa 1., kdy y r. 1707 l:n,-lo vvdáno 
"Císaře a kTálc Josefe, 1. n~;-,-é l'l'áyo úť,·pné a lndeh;í pro· král. 
české, llli.ukl·allství moravské čl vé\"odstYÍ slezské". O málo po
zdčji (1'. 1710) hvh·' zřízen,.' v PI'a:ze a y Brně zvlášbl"Í. komise 
k tornu dli, aby· ];·ylo v"Ytv~ořeno jednotné lwáyo sOUkrOlllé pro 
ZClll(\ kOl'ulJY C:eské a aby lryly vyl'oVIláD~~ rozdíly mezi IJl';i;em 
ZelTlSk{rm a mčstsk{m. Komise tyto skutec-ně .... ,.."cvl·acovaly 05110-· 

vy, }u;lŽská Ll<2bo!"~iulll l;oheIHi<":~!Tn a brllěnská·'i~liiborat;lm mo
l'i:l"i.C"UUl, ale elaboráty ty nedošly schyálení ~1anovnikoYa; jiua
kého positiyního výsledku komise ty neměly" 

Postupem dohy se snahy panovník-ll o unifikaci pl"áva neoh
mczují .liž ,ien na země koruny česk:é, nýhrž l'oz~:i-řu.tí se na 
všechm.l království i.i. zemč pod jieh žezlem spojené. Za ·;Víaúe 
Tel'C~zie jest v·yc1ána COJlf:it:i11~lio Cl"iminaiis The.resiana, ktel"čí 
obsahuje lJl"ávo tres1.ní lnnclJ'.é a Hzcní ireSll11, čl platí jako' 
zákollík SPO}etllý" l}i·O země c.:esk.é i:.l rakonskr.. Za Josefa II. 
k lomu phslupl1jc "',·~eoheC!P( .zákonfk o zlo(·jl1ceh a hesiee:h 
z r. 1787 Cl obecaý soudní i;ád Zo 1', 1,'81. Po{álkeUl .19. sioletí .test 
vydán no\')>;: zákon o Z10Č.i.llcch Cl těžkých policejních přesiu p
cích 8. v r. 1811 všeobecllý oh2.;anský zákoník·. Ye všech tčchto 
zúJ,;,oHeeh llcjde -,-šak jlž o r-rávo č.eské, n)~hrž jimi se tvoří právo 
noyé. všem králO"yr;tvím a zC.!llím .srO·lcČllé. ZVH1lé později právem 
I"n kousk ým. 

Po r. 1S48· uJlifikace pr;)ya jes.i j;ž soustavná. Zákony :říšské 
i zemské pJatí, pok,ud v nich zvláště nčco j"iného stanoveno JltTi, 

pr-o všechny ob}yatele hez rozcHlu SL.lVU. 

§ 11. Zákony zemské. 

O. Z. Zemskýnl a zejména. výhradou pl"á·va zákonodárného 
v tom1.0 zHZf'l1í zem.ském obSaŽCJlOl~t potáhl kráJ veškeru mc.:: 
zákonodárnou na sehe a vydává Jl)'HÍ zákony jako neohmezeDý 
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zákollodárce. CČ·uSlt'llství stavú zemí kOj'uny e:eské y {.illllOSti 
zákollOdáJ."llé bC olnnezuje na míru nejmcnší. Pl'(l"\·~idélliě jsou 
n·YllÍ stayoyé sly.šálli jen o různých modalitách zákona, Hikoli 
1aké o podstatě zákona salllostainého, lakže jej"ich souČilll.lost 
z~i.konodúrllú toU ~e svÍšc o otázku QUilllc1of. llikoli an? 

Ecyoluční rok 1848 přinesl s sebou podstHtné změny. Y Če
chách suaJry o llO"VOU úsia .... :Ll zemskou ztroskc}ialy nadobro, na 
:\"Jora....-ě 1. ZY. selský :iněm, ktcl'Ý l1usi.oupil na místo dosilvad.lJiho 
stayon;l.;;:ého SnČmlJ, Y")·})J'acoYal sice novou ústa'í'l.1 mat'kl'nb~tvi 
1110l·uys.kého. ale ústavě téio sc nedostalo sankce pano\l1Íkovy. 
T. Z\:. ústaY8 bl'Cz!lová z r. 1849 prohlásila všechny dosavadní 
sbvoyské ústavy ;.;;a ZrLlŠeny a sHbila nová zemská zřízení. Sku
td'llě také dne 30. listopadu 1849 ·vy'ciány byly úové zemské 
ústélXy: českci, I}JOl'ilyskú a slezská. ale ústavy ty, práyě. tak, jako 
uni bh'Zllová ústava sama, v živoi. llCYSi.oupi1y. Teprve v. 1'. 1861 
SOl.LlHSnČ :3 i. zv. ústavou Ú1l0I'O'\'Oli hy.1a Yy<.lána nová zemská 
z.ťizení: české, moravské a slezské (jakož i zemská zřízeni. ostat
ních i:. li"Y. ZClllt lkUhel'ských). jako ziikladnl ;rákoll"y státní p~o 
země ko1'1.111.).' české. Na podkladě těchto zemskýeh zřízení vzniká 
zcrnské ziiJ,;,oi1cdársh'l, ak jím Se llet\'o:ří právo zemské y býva
lérrt s\~éTn \-~;,zllHmll j·ako právo pL::dné pro staY)'" panský a rytíř
ský" n-ýbr7 jím vznikajl zemskó zákony jako/to zákony pla1.né 
y dotčené zemi, pokud n~co jiného zvláště není slanoveno,. pro 
všechny Gb;'·~'2telc země bez rozdílu sÚ"rvu. Tčmito zemskými 
z,:-ikony se 1YOl-l ovšem právo zemské, ale toto nové jJl'áyo zemské 
rná v";'znmn 'l:cela jiný llež mčlo do zač~á1ku 19. fltoletí rcsp. do 
1'. 1 SM:L 

XOY~l doba 'přine~la s sebou tuké IlO,'ý způsoh vyhlašován[ 
zákonú, Sl;:" .. H zpúsob relace do dcsk miz:í, zákony se nyní y~;
hlašují po krajích, lll.ěsiech a vesl1icích a vydúvají: se také 
iiskem. YyhL.lšování zákom:l 1JJ.·ost:ředkem tisku. má y zápčtí nut
nos·l", ahy zákollY bv1v vvdávány občasnĚ' {aké y souhrnu za 
l.Hl:itá o];dohí čas·ová.· Tak ~láln yz·nikají sbirk....- zákonů. 

Pro 17, Cl 18. století nejclůle7;iičj~i. sbhka zákonú jest \Ve:in
gartenů....- Codex FCl'llinanclo-.Leopoldinus, zvaný všeohecně .ko
etikem "\Vejnga1'Ťenovým. Kodex telllo ohRahnje zákony II Daří,· 
zenl pro všcehl1Y země konmy české a Vyšel ye dvou v"\'dánÍch. 
Pn'ui vy(láJll oh~ahuje zákon)": a lla.řfzclll 'od 1'. 1600--,·1701. druhé 
yydállí od 1'. 1600 do .t'. 1709 s dodatky až do 1'. 173?, Vedle toho 
mámE' rllzné ::;1Jjrky zák01H'l: české, moravské a slezské. V 1'. 1784 
zaCllHl BC yychí.vati úředJlí sbírka VieJ'tclj~lhriger chronolog;i-
5chel' Auszug der von dem kg. Landesg:ubel"nium in Bohmcl1 
hckitllUt gcmachtcn uud in das Al1gemeille einschlagenden Ver
.ordnungen, kte1"~' již podle syého llázyu obsahHje C:+.~rtletJl"l pře-
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hled yšcch pro královstvi {{:'ské vydan-ýTh zákonú a IHll'lZCllÍ. 
Podobllá sbírka byla vydávána pro :MoraVll a pro Slezsko. od 
r. 1819 vydávala se pak pro oblast. každého gubernia zvláštní 
PI'oYinzialgesetzsammlung, ve které hyly vyhlašovány yšechn~
zákony a nařízení vydané pro dotčenou zemi. 

Pokm] jde o zákony a na:HzenÍ, které se vydávttly nejen pro 
země koruny (-,eské, nýbrž zároveú i aké pro jiné země monarchie
lotrinské. ,Ťsou tu dvě velké úřední sbírky zákonú a to: sbírka 
zákonů a nařízen:í ve věcech soudních od Toku 1780 clo roku 1848. 
Ccsetze und Veronlnul1gen inl .Tustizfache - c:-itujl' se dell a rok. 
-vydání dotčeného zákona nebo nařízení s udáním čísla. pod kte
rým jest tento předpis yc sbírce uveden s dodatkem J. G. S. 
(Jllstizgesetzsammlung), a sbfrka zákonů a nařízení ve věceeh 
politických 0(1 r. j 790 do 1'. 1848, politische Gesetze unel V cr
ordnung'en fiir die deutschen, hohmisehell und galizischen Erh
lander - cituje se den a Tok vydání dotčeného zákona neho na
řízení s udán:ím -t~ísla, pod kterým icst tento předpis právllJ 
ve sbíre,e zafazell s doclatkem P. G. S. (Politische Gesetzsamm
lung). 

Od r. 1849 se vydává pro všechny země monarchie lotrinské 
:říšský zákoník. ve kterém ,jsou ohsaženy všechny zákony a naří
zení. Cituje se den a rok vydán:í dotčeného zákona a nařízení 
s udáním čísla,' pod kterým jest tento pI'edpis právní ve shírce 
z<lřnzen s dodatkem ř. z. (říšského zákona). Tento říšský záko
ník se vydává podle cís. patentu z 4. března -1849, Hs. 153 ř. z. 
a nařízení ministerstva vnitra a spravedlnosti z 2. dubna 1849 
ve všech zemsk~'eh jazycích, tudíž v JO vydáních a to v :řečích: 
něn\C("ké, italské, lnaďarské. č,eské. polské. nlsínské. slovinské, 
srhskoih-l'ské y srbském písmě, :O>l·hskoil-yrské y pÍsmč latinském. 
Cl rumullské. Texty ve všech těchto zemských jazycích jsou stejně 
antelltické. Od :l. ledna 1853 vycházel tento říšský zákoník jen 
v .Ťednom vydán], v řeči německé, a jen německý text .Test 
autentický; překlady do zemských jaz-ykll hyly uveře,rŤlovány 
y zemských vládních Estech. 

Pro každou zemi koruny české zvláště hyl od T. 1849 vydá
ván zákoník 7,;emský a včstník vládní jakožto vládní list zemský, 
ve kterém byly uveřejiíovány zákony říšské, pokud v dotčené 
zemi měly nabýti platnosti. a nařízení zemská. V č-e'chách a 11<1 

:Moravě .rest tento vládní llsi zemský vydáván v ohon ,razyeíeh 
zemských, a oba texty, český i německý . .ison stejně autentické. 
ve Slezsku jen v německé l'eči a jen llěnwck-ý- text jest auten
tický. Po r. 1867 se tento vládní list zemský mění -v Zelllský zá
koník, a v-yhlašují se v nčm zemské záko'ny <l l1ólřízení lÚadft 
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zemských. Citllje se' den á rok vydání dotčeného zákona a naří
zení s udáním č'ísla, pod kterým jest tento předpis právní 
ye shÍl'ce zařazen s dodatkem z. z. (zcmskél1o zákona). 

§ .12. I i II é p r a m e Jl Y P r á y Cl z e III s k é II (), 

l:loJlčvac1ž král resp. moc královská se stává y této době 

takl'ka výhradným zdro.Ťenl práva, osia1ní prameny práva zem
ského tratí značně na své váze a ustupují naprosto do pozadí. 
J )rivileo'ia sL:l1/oyská neboli zemská -j sou nyní závislá lUl Vlolli. 

krá OVs -é. ZÚstávajf sice stará pri\~ileg:ii:l. pokud oyŘe'm, sc w:>pJ'í
čf O. Z. Zemsk'::mu: no\'v-ch privilegií "V této c10hč pepřj!r.d-o. 
cL ~ta~~ch. i pokud neodporují O. Z. Zcmskému. se 111nohdv ani 
nesetrl 

~álezy SOU(]Ú ZE'lIlsk-fch přestávají hvii právním pmwellflJJ 

POll,l,:vadž zelll1:iké souch- jsoll povimn, HJiti se O. Z. Z('!llskÝ!ll 
G zúkonv nozděfi VVdml)Tmi. Nálezy ty JSQlI nyní rQzsudkv , .. no
šeru smyslu a z rozsudkÚ těch jde již octvolállÍ ke králi. Zemské 
(lesky klesly Ha pozemkové knihy, kam St~ znnisli-[í svohoc1né 
siaiky. 

I vÝznam sněmÚ zemských valllč )lokksl KOllcem lR 
a v prvé"'- polovici 19. stoleií jsou sněm"\' zC'mské sotva více llež 
t. zv. sněm-v poslnIátnL fo j. pl'ellnášcií se a vvři?:l1·j-í na nic-ll 
vlastně fen kl'áloyské Dožadi.rvkv neholi l)QstuL-lty Teprve ičsl1č 
přell 1'. 1848 v-vznam snčnll"'t zase stoupá. ale r. 1.848 stayovské 
8němv zemské rázem orlsiranjl. 

Státních smluv jest v tomto obdohí. 0osii: uJl'avu'í se jimi 
. ('dll - pomel' oruny ces re - nSl nms e, Jcdnak územní' po
měrv korun v české. Bude o nich je(lllállO y dějinách stálního 
zHzE'n L 

§ 13. P l' á Y il Z v 1 á š t n í. 

DÚs]edkem unifikace právní v-<~.znaJll práy z~Jláštních npadá 
a Pl'áva tato se tratí y jednotném právu platÍCÍJtl pro všeehnv 
vrstvy ohyvatelstya. 

Právo manské jest zvláště .,eště upraveno O. Z. Ze1llskfm 
a pozdějšími kl·&lovskÝmi reskripty a instrukcemi. Podpůrně tu 
platí manské právo italské. od polovice 18. století vynořuje 
se snaha vytvohh pravo manské spole{né všem královstvím 
a zcm.Ím rodu lotrinského, ale snaha ta Zll stala. bezvýslednou. 
V letech šefle-sátÝch 19. století se v našich zemích manský poměl' 
zrušuje; Hnl J)l'ávo manské odpadá. 

Cír'sgy se dostává po vítězslví katolicismu v prvé polovici 
17. století posJupem doby v područí státu. Dllslt:'dkenl názol'lt 
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o noměru státu k t;hkvi Y této clohě Dl"OJlikJljíc{ch dopllmk 
se právo cÍrkcYl1i přerlpisy -státními. a právní Tlolněrv dl'kye 
Sf; y našich zemích jednoHo 

\,i nráYH mtstském zj-echlána Koldínoy-ým Pr'áY-{lll1 městsk--:';-111 
platnost noslunl1ě JUJ .c\Juruvě. y Kl{!cJsku a \' Horním_ Slezsku. 
Koncem 18. ,'d_oletí l'ozšířenE ~)Jafnosi s01l1~.romého nrávG měst
ského t11ké na STay poddanskf- na. l\!oruvč n ve Slezsku. Právo 
rnpsfs"k.é st' doulÚLlTe králoysk-(mi llai·ízl~llirnl. zeŤména lJlstTuk
ccmi >_,áZH hospodÚ-rského, -Y-nl.fínf'}1 všenb~_c-llého ohčan.-:kého ?:<1-
kOllíka z r. 1811 z'\,láštnÍ Dn'ivo mčstské odpadá. 

V horním J)l'áVll bylo O. 7. Zcmsk-vmi, českýrn i moravsk)"rm 
preTHto narovnáni o koy'.:- z 1'. 157S. Snah:" poiomních pmlovnikú 
o "'ylvoř'ellí jednotnéhu pl'á"<l horníllO pro zf'mě koruny {e-sk:
se llezda-řily. 'L'é'1)TYC jec!notnv rakonsk-ý zákon horni z l'. 1834-
sŤednocnŤc pI·á-vo hor115; iÍm odpadá také T,'láštllí horní pr8.\'o 
č'C'ské. 

PP3YQ yjničJqé 11eho]i horeniké bylo rozmnoženo nový:ml 
"předpisy. ale uniti kacC' J)táyní do ('ohla j na ně. 

"'{esnické p,<á-vo hylo v iéto době rloph'iováno tl l1prayoyáno 
takřKa v+lučně instrukcellli -'ll"chnostcnskvmi, aniž by kn'íloyská 

fl .moc s počátku do tohoto ohoru nějak zasahoycda. Tepnce llesncsi
ff tcJné poměry stavu selského a dů.s]e(lkclll tobo mnoŽÍcí se bm1řc sel-
I! ské don niilv moc královskou včnovati tomuto stayú pozornost. ?\'Júc 
~ královská. začíná od c!rl1hé polovice J7. století ŤCChlOsl'·mm(': upraYo-

Yati poměry stavu selského: (lějc se to t. zv. rohotl!in;j llair:nty. 
J-1leclisko tčchto robotních patentCl neuí jc(botné. Až do I\{ark 
Terezie staví se tyto )atentv s Íše na stranu vrchností než pod
danÝch: isou to l'ohotnÍ patenty: pro Cechy z r. J680. který )yl 
r 1713 rozšířcn i na IV'[oravu, dále z l'. 17J7 pro Čcchv a }\foravu 
a koncc;ně iednoi-lrv patent. z L 17';8 pro země- -k0r111rV Č"eské. Od 
dob lvIarie Tcr.C'zie se yšak toto hledisko mění. St á1 se začíná 
uíímati stavu l';clského, poměry .jeho se zvláštními královt'kÝmi 
komisemi vyšetřují. začínají se mocí státní upravovati vrhářy 
dětí se pokusy o zrušení roboty jednak tím, -že se yrchnostcl1ské 
pozemky TozdělutÍ lllezi sedláky (t. zv. l'aahisace).· jednak ,'V-
kupy z poddanského poměru, a nov-vmi robotnh1li patenty sc po
stavení· stavil selského zlepšuje. JSou 'to patent z roku 1775 -iirq 
CveJn a lvíorayu a naient z 1. lisiopadn 178.1. nlainÝ pro všechny' 
země- monarchie'. kter(m se zrušuŤe ncvolnidYÍ Jidll sclské11O. 
od doh Leopolda II. lze v tomto směru znamenati jakousi stag
naei a teprve r. 18.:18 l:iní definiti-vl1í kon'ec JJoddanství staY11 
selského. Tím padají i poslední zb-vtkv' :zvláštního nráva \'C'$

nického. 
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Kniha II. 

Dějiny státního vývoje a státního zřízení. 

§ ~4. ft o z Y l' h 1 á 1 k y U \7 Š e o 13 C o II Ý r o z h i e d. 

Dějiny státního výyoje' a- státního zHzenÍ zHyhají y sobi': 
dějiny územllího V-)7"\~ojC a dějiny pl'áva státního v užším smysln, 
1-. .j. dč.jill-Y ústavy a sprá-vy. Dl~jiJJ-y ty- dělíme na tři doby: 

I. Na dobu starší sahající až do L 1326, 
II. na dobu střední sahající až clo r. 1749, 

JIL Na dobu novou .jdoucí až do převratu 1'. 1918. 

Ad 1. Doba prvá jest období státnÍ. politické a prnozeně 
i SlH'áYllí sl.unOslatllosti zemí koruny české. Státní B~unostatnost 
znmnelli:Í.. že ze11lě koruny ú"Bké jsou ne.Ťcn ve vnjtřnÍ1l1 poměru 
státním, nýbrž i v pomčru zdhranj(;n:írn státem naprosto samo
statným a s jinými státy nesmíšeným. Politieká s-arnostatno~t 
zlUl1ncná, že politika {eského státu nejen vnitřni. nýbrž i zalua
nic;l1t, .rest Hl·čoválla výlučně teskými zájmy. Z obou těO{lio ch-u
hel samostatnosti vyplývá i správní samostatnost. t. j. skutečnost. 
že stát český má vlastní nej-vyšší úřady a sOlldy, jic:hž pllsohnost 
se vztahuJe jen na oblast českého státu. Pozoru.leme sice. 
že i v této době- jest přec:hodllě paJloYlIík {esk)"c záToveú i panov
níkem cizího státu, ale skutečnost ta nemá celkém vlivu, na státní 
a politickou samosta1-llOst českého státu. 

Dohu tuto lze opčt rozlišovati na dvě podobdohí: prvé sah!! 
od llejstLlršÍch dob až do počátku 14. století, druhé jde až do 
r. 1526. 

Podohdohí prvé jest doba pauování rodu přemyslovského. 
doba národu:ího státu českomoravského. "\..foc panovnická ph'
vládá a stát má aspoň s počátku I'áz více méně patl'jmonijní. 
Právní řady jsou tu z nějvětší části domácího p-tivodu a cdkcm 
Jednoduché, a teprve na. sklonku tohoto podobdohí se začÍllnj í 
bohatěji l'ozyíjeti. Právo obyčejové má znaČ110l1 převahu nao 
pI'ávf"tn psaným. 

V podobdobí druhém se národní stál českOmOn_lyský přc
měI'iuje v dynastickou říši kotllny české. 11/Ioc panovnická se za
číná podstatně obnlezovaii moci stavovskou, -yzniká zde středo-

33 



"ěký stát stavovský". ve kterém na sklonku tohoto obdohí moc 
sta\-~Yská si ZÍ5kú,:,i dokonce i převahy llad mocí královskou, 
(za Jagellovců). PI'ávní řády domácí se zaharvují západními 
živly (;izhni. rozv-í.její se bohatě. po boku práva obyčejového 
.zjednává si místo i právo psané a vedle územního práva zem
ského tvoří se Pl·áva zvláštnÍ. z pi·evážně yčtšiny cizího púvodu. 

Ad n. Doba druhá neboli střední znamená ztrátu politické 
.samostatnosti českého státu. Volbou Ferchnanda, arciknížete 
l'akonského, za krále českého a rovněž i zn krále uherského 
-ystupují zemč kOl'uny české ve spolC<:'·enství se státem uherským 
a se zeměmi rakouskýnli llcbob alpskými, kteréžto společenství 
se osvědčilo býti již Ťl:valým. Tím jest dán zeměpisný základ po
tomnÍ mOllarchie rakouské. Vzniká t. zv. personální unie česko
uherskorakouská, spojení států rázu skutkového Deboli faktické
ho, nikoli také právního, záležející v tom, že Hi státn1. celky, 
stát č,eský, stát uherský -a zemč rakouské mají nahodile osobu 
panovníka společnou. Praglnatickoll sankcl se foto spojení nizll 
skutkového mění ve spojení rázu pI·ávJlího. M_Ísto unie perso
llální se vytvořuje unie d-yllast.i~ká záležející v tmu, že na zákla
dě srovnalých zákonů o triinllí posloupnosti pi'ijatých ve státu 
českém, ve st.át.u uherském a v zemích rakouských nastupu,je 
nutně týž panovník ve všech těchto skupinách státních. Nejen 
panovník, nýbrž i ee]ý panující rod (dynastie) se stává nutně 
společn-ý-m; odtud název unie dynastická. 

Ni:t státní samostatnosti zemí koruny české se v této době 
nemční: ničeho. Avšak personální unie .řevÍ uI'čité pobtické 
účjnky. SpolečenstvÍ téhož panovníka má totiž y zápětí, že se za
čínají tvoEtj instituce společné všem zemím týmž panovníkem 
oyládaným. Instituce tyto, t. zv. ústřední úřad.y, Demají sice 
y jednotlivých skupinách státních ústavní základ, poněvadž ani 
jich nezna.ří ústavy, ani nejsou pÍ'ijaty stavy těchto skupin stát
ních, a jsou to v pravé své podstatě jen pomocné orgány spolec
]Jého pauovníka, avšak tím, že se opírají o samotného panovníka, 
zjednávají si v jednotlivých skupjnách státních náležité mlsto. 
od 17. století, kdy se 11lOC panovnická neb)rvalou měrou posiluje, 
"ykonávají ZIHtú;ý vliv na celkové ústavní poměry. 

Dobu tuto' lze opět dělili lltl dvě podobdobí: do Bílé Hory 
d po pI'cvratu hělohorském. 

Pod období prvé jest ohdobím státu stavovského po výtce. 
S počátku se sice moc královská posiluje na úkor stavů, alc po
sílení toto jest jen přechodné. Poměry v panujícím rodu, zejmé
na spor Rudolfa II. s l'víai.ěienl o trůn, mají v zápětí opět vzrůst 
JUOCl stavovské. Na sklonku tohoto podohdobí ·vstupu.Tí v život 

stayoyské konfederače a stávají se clúležitým činitelcm politic
k;."m. Spory ústavní se konbillují se spory náboženskými, 

~rá'~;ní život jest bohatě rozvinut. Vedle práva zE'Jnského 
dospl~raJ?~ vr~llOlu IJI'áva zylá~tní~ z nichž velmi mnohá sc úplně 
z~harYUJ1 v:~vy dom~~ími. Právo obyčejové ustupuje právu psa
nemn; 1ll1l0Zl se kochflkacE' práy. 

P?dobdobí dn~hé se vyznačuj e náhJým přesunutím moc-i 
-ve s!at.u na prospcch moci královské. Převratem bělohorským 
poru:;lI.Jc se Jláhle a násilně dosavadní rovnováha moci kl'álo 'sk' 

't k' \ e a moca s <:LVOVS "e; moe stavú jest zlomcna. Král vydává z , ~_ 
hl" 'OZ'k '\ 'r~( Ile RYe 111';>C1 . . Z., ·-terým sobě a svým nástupcŮIll V1']11':l-
Zl:J~ moc takJ'ka. ne~blllez:-nou. Spory náboženské jsou rozřešeny 
l1~Slln?u, rckat~hsa~l zeme. J eu ve slezsku si moe královská ne
zJednava na raz prevahy nad mocí stavovskou a rovněž i svo
?ocla ~ _ ná~)o .... ~ens~á ,zůst~vá. Výhradné panství jazyka českého 
Ja~ozto ~'ecl stahu pada a nastupuje rovnoprávnost jazyka čc
skeho s Jazykem německým jakožto řečí zemskÝch: ve skute{
HOSti v~akv vlivem pa.rrujícího rodu jazyk ně~e~ký nabýv6 
jlostupne pre-vahy nad .razykelll č~eským. 

, Pl'~vnÍ život zaznamenává recepci práva římského a drkev
ln~o. \iýznam pI:áv zvláštních upadá, začínají pokusy o unifikaci 
pl'aVll. J\-1oc kralovská se stává takřka ,-"'§hradnfrnl zdrojem 
práya. 

Územně ztrácí koruna če~ká obě Lužiee, Slezsko tl Kladsko. 

,Ad, nI. Doha t~etí neboli nová znamená nejprve ztrátu 
SpraYill samostatnostI zemí korunv české Česk r d . k' kallc~-I ' '"' ·""""'.L .' a. VOl s a '-~ 
aľ, lJe,lvySSI SOUWIÍ tl správní ú.řad pro země korun)T če k' 

Se Y 1 1749 -' v v k ,s e, _ - ... v' ~rusuJe, a zeme ces é j sou .správou neboli adlllini~ 
stl·at!vue spojeny se zeměmi rakouskU-mi ""(TZll1'k ., r • ""'"" '"' d .. J • \ aJI llOve neTvys8I 
ura ~y a soudy, JIchž pravomoc se vztahuje nyní zároveJ~ i na 
t~~lle:. k~run~ české i

r 
na zCI~ě rakouské. Nastává správní centr<l

lsa<:t, ,cesko~·akou~ka, _ ktera se postupem doby rozšiřuje i Ua 

Hove ,zl,skanc zeme polské, ba 1l1llOhdy postihuje i země kOrUIH," 
uhersko. . 

Na státní samostatnosti zemí koruny české se zr" , v -. k-
dvorské k I''''' " usenlnl ccs e 

ance are ovsem nemění ničeho. Tato sťt ' t 
nost f 'h v ' Vt"" a III samos at-

se OrIlla le .les e uZllává, ba místy, zCj'me'lla ve styk ' , . d ' ., I ... . - . u IneZl-
HalO ~~lln, se" 1, vys ovne .~platňuje; avšak po r. 1848 se tratí 
~ p~v~'r mod:l?ll ~~o~a:·c~ll rakouské, resp. po r. 1868 rakousko
~hers~e, ,..by~ ~ urclte J~Jl prvky se udržely až do r. 1918. :Moc 
stavů, ska 111IZ1 lla pouhy stín, zřízení stavovská živoří Cl v r. 1848 
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mizejí úplnč. AhsolntnÍ moc z(:'mčpaH.<;ká \'ysiupu.fe nyní 1 f01'

málně na jcvo. a jest po 1'. 1848, mísiy ovšem jen zdánliyč. obme
zována modcrnJm konstitucionalismem. 

Dobu tuto rozlišujemc opět na (hě po(lobdohi: ]Jl"yé do 1', J 84S 
a druhé do rO?'padnuH se monarchie rakouskouherské y r. i9iS. 

Pn,é podobdohí jest ohdobím absolutismu po Y~~lce. T. ZY. 

osvíu:,ný absolntislll pf'inášf nové pojetí mocj zelllěpanské, Ab ... .o
lutll] moc; pallovníkoya SC' n'Yllí yefejně hlásá a rlb,:uými thť'o
riemi ospravedlúnje, PanovlJík ,Test základem a zdroj cm yc~kel""y 
moei ye státu .. Test z výkonu své vlády oclpověděn jen syémú 
s"\,ědoJllÍ c'l Bohu a nesmí býti ve yvkonu své moci nikÝm ohmt'
zoyán, (;kolcm jeho jest pfil1ésti st&tu a poddaným. POk~ld možno. 
Hejvyšší blaho. Úkol ten hyl ycd.en s po-čMku v myšlenkúeh 
pokl'oku, později však, od Leopolda ll. v myšlcllcE' reakce. až 
kouec-llě osvícl:'n," aLsolutisl1l utonul úplně v policejním ahsoln
ti:'illltl F!'antiška i. a Ferdinanda V. 

OsvkeHý absolutisll1 jest ovšem y p.řikrém rozporu s moc:í 
stavovskou, která panovníka v jeho moci obmczuje. Ocltnd yi
clílllC, jak pod tlakem moci panovnické moc stávovská soustaYJlě 
upadá. Z:říZClli stavovská tratí vůčihledč na svém významu, 
Teprve za Leopolda TI. doeházf k j'akés takés rcsjallraci a tím 
i k stab:ilisaci stavovsk,TCh lÍstav. hyť 1 se tak !dalo .spf,~(' v zájmu 
reak("{:' proti pi'i1išném{l duchu 1l0\l~ot.Rřskému než ·k vlHi stayoy
.<:kým Ítst<.1\'ám. samohiým. Kebývalý vzrůst moci panovnické má 
v zápěti také úpornou cenhalisaci. Centralisace tato jest posí
lena 1'. J804 p:řij"etim titnlu c1ědiěného císaře rakouského, ktcr;.'" m 
se do,.,tává společnému panovníku jednotného, byt: i jen čcstného 
ti.tulu. a zrušením :říše Hmské v 1". 1806, kterým Se rnší svazky, 
jež až dosud ('ást 11lOJHuc:hi.e lotrinské, "totiž zemč rakouské, POll
t<llv k řiši :řimské, Tínl se 1ll0narc11ie Joi.rinská staví na vlastní 
základy. a titu] dědičného císaře rakouského propújču<Te jí nyn:í 
i státol;rávní nodklad. Přes to však země koruny t:cské z{istávají 
j nadále sam~statným státe'll, což se někdy úředně i výslovně 
zji~fuje. S cCl1traIisací jde ruku v ruce germaDisaee. Národ;lOsi 
{~eská upadá, a jazyk český mizí z úřadů, ba i ze škol a vubec 
z života Yel,~ .. j]léh.o, z11stáva,fc .Ťen obřadným jazykem snčmu 
ěeského. 

Stát sllai.í SE' podrobiti své l110cj všechny obyvatele stáh~ b~z
prost:ř('dnč a usiluje o jakousi l.Iivelisaei ohyvatelst"vCl zrusel1UU 
nevolnidvL 

V právním životě jest výhJ'adll~711l ZClrOjC'lll prúya jen moc 
zeměpanská. ::\:ivelisace pr-áva zdárHč pokračujC' fl s Jli Zál'OYE'Tl 

';6 

l unifikac:e práY~l. ZYlú~tllí právo české postupně mizí II llahl"i.l
zuj (' sc pl'á,"em JlOY~~lll, TR kouskf"l.ll, které platí pro v;echny 
zemč mOlHll'chie, ~ 

Podohdobí druhé jcst boj'cHl českého llároda o právo, .Bok 
184,b' nplatiíuje nové my;lt'nky konstituční, a jinl podléhá i 1ll0-

lwn·hic lotrinská, Absol.utisl1l LJr'cchodně padá. Cl nastává él'a koa
stitUČ"llÍ. .. "\úl'od č:eskJ- se clomáhá svýeh práv, jemu se dostává 
t, Zy, č'cské' charty, kabinetního ljstu 7. 8. dublla 1848. Avšak. 
lloklL~ o (-eskon kOllstituc:i se maÍ"Í; Češi vstupuji na pf'nlu ús1a
yodúnléllO sněillll j"íšskéhu a zúčastúnjí Sl' jednání o ústavu 
l'akollskoLl, Po krátkém opojení ústavním se však dostavuje 
noyf ahsoJlltism (t. zv. 13aehova éra), ktel'Ý pak definitivně kOllčí 
r, 1SbO. T. zv, Hjlloy; di.plom zahajuje novou. éru ústavní a nová 
Úp1'élYa státopráyních pomčl"ú monarchje se děje s hlediska tis1.ě 
l'akoll~kého, Státní samostatnost zelllí koru Ll y české se ztráeí 
y Jllon1:uchii rakouské. hYl i v této dohě zazuamclláváme akty 
státnÍ, ve 'ktel'ýc:h jest h~to stální samostat.nost dokunlcntováll~, 

"1", zv. rakouskouherské Y"\ToYllání z 1'. 1b'67 zavádí dualism: 
JHI p údě closi"! \"CHlní jedlJotllé ;llOlli.ltchie vZlljkají dva nové státy: 
kl'áloyst \ í a zemó ua Hšské I'tuk zastoupcl[(S a země kOl'UllY uhc~'
ské, a lllowuehie dostánl 1'. J1)68 1l0VÝ úředllÍ název: mO~larchie 
neboli říše rakouskouherská. Y 1'. 1871 doc.hází k pokusu o čcské 
-vyulynáni (l't'skJ.·ipt z 12. zúÍ':Í. lB71 a t. zv. flllldamcntálky ). Avšak 
pokns lell jesi Zmal"Cll, a stútopráYlll boj český končí formálnč 
ystoupeuim Čcchú na říšskou Taun v L 1879, což Y podstatě Zlld

.1liE'J1i:í uZllánÍ ú.<;ti.lYY z 1'. lH67. . . 
S 11O\"Oll ústaYllí érou clostayuje se i dClllokratisace, spíše ovšem 

j.('Ji zdánli\"á než skulctná, poslupným l'ozšii'ovánÍm volebního 
]Jl"áYi:1 až do ZayedCllí yšeobecJle:ho a }THlllého práva hlasovacíhD 
do i-i~ské rady r. 1907. 

BczpníYi sOusta\"llc': páchallá jak od panovníka, tak i od vlád 
. y.í:deúských, Hcjen na národu C:cskélll, Jlýhrž i lla ostatnic.h 1lárodech 
JlCllčl1l(:'c-k)Th i.l. llemuc]"an;kýc:h - s "Yýjinlkou Polák II - liIá y zá
pěti llcllstálé o1upovállJ právního včdomí i.l ub:íjení smyslu a cílu 
pro práyo. Válka vZ:llikl.á·v L 1.914 stupiíuje toto bezpráví Jla míru 
ltt',T\"yš,ší, ale zpúsohuje také, ŽC pl'ávllí vědomí příslušnost.i k mo
narchii J"ukouskolJhC'l.'ské II národů llcnčrncc.kÝch a nemaďarských 
ull1:!slnú nadobro. V "říjnu .19.18 llC'dosiaikem tol~oto právního věd~mí 
l'ozpadá\"á Sf' monRechie rakouskollhel"fiká, aniž by lněla Času válku 
do.kon(~iti, a Ha jC',Í.ích troskách "Vznikají nové národní stálY. mezi 
nimi l obnoyt'nf" t-t'ský stáL zvčH:ien-ý' llyní o Slovensko a P~clkar-
pat."kou Hus. stát t-eskoslovellský. ' 
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V právuÍm životě zaznamenavame úplnou nivelisaci a unifi· 
kaci práva. Jakákoli práva zvláštní mizejí a 1Jčlshlpnjí jednotné 
právo rakouské neboli říšské a jednotná práva zeluská. Zdrojem 
práva jest tu jednak panovník sám, jednak - (po r. 1860) -
panovník spolu se sbory zákonodárnými, říšskou radou a zem
skými sněmy, byť i moc panovníkova i tu zachovala napl·ost011 
převahlL 
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Díl I. 

Doba prvá (do r. 1526). 

§ 15. Vše o b e c n Ý r o z II .1 e cl. 

Doha tato, jak již v § 14 hylo řečeno, jest období politické. 
státní a správní samostatnosti zemi koruny české. Politika českého 
státu, jak vnitřní, tak i zahranič.ní, se určuje jen zájmy českého 
národa (samostatnost politická), na oblasti zemí koruny české se 
vládne jcn ze státní moci české (samostatnost státní) a obyvatelstYD 
zemí koruny české jest spravováno úřady a soudy, jichž pravomoc 
se vztahuje výlučně jen na oblast zemí koruny české (samostatnost 
správní). 

Ve svém rázu jcst stát český y prvélll podobdobí (do vymření 
Přemysloyců) státenl národním: zahrnuje Čechy a lVloravu a jest 
obydlen (s mizivými Y5-S:jimkami jen) národem ~eským. Ve clrnhéw 
poc.lobdohí mění se národní stát český ve stát dynastický: jednak 
jest to dYllilstie (lucemhurskli), která vytvořu.je stát český s novýllli 
úzcmky, jednak zemč novč přibyvší ku státu českému nejsou již 
obydleny jen národem česk-Ý'Ill, nýbrž t.aké nčmeckým a z část i 
i polským. 

Po stránce ústavní stát český jest s počátku siátCll! pai.rimo
l~~jnim: ú~elllí státní se pokládá jaksi za majetek rodu punu.iicího. 
Avšak patrimoni.jní ráz nevysŤ11puje ·zde v takové příkrosti, jako 
na př. v Německu ncbo v zemích rakouských (alpských), ye 
kterých, ]'ozmno~í-li se pa1Jující rod, dochází dokonce i k reáln:ímu 
d.ěleni zemí mezi členy roclú, takže vznikají (státně) samostatJlé 
větve roc.lu. V c státu českém se to obmezuje jen na zl'izování t. z .... 
údělných knížectví. Jen jednou, a to v době poměrně již pozdní. 
uplatňu,le se pojetí patrimonijní: při smrti krále Karla 1. stát ~esk<' 
se dočasně rozděluje (přes výslovné ustanovení Zlaté' huly téhož 
panovníka .lako císaře římského Karla lY. z r. 1355-56) mezi 
jeho syny. 

Stát patrimonijní se "šak ještě na sklonku doby přenryrsloyské 
mční ve středovčký stát stavovský. Vedle krále (rex) yznikají sta
vové~ ktci'í ve svém souhrnu tvoři politieký národ (regnllui) a 
dochází tu k (~llalismu státnl moci,. ktcr§ jest typickinl Zllllkcl11 
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síii.ln s(ayoyského; jest 1u moc kráio\·ská a 1l1O<: :;luyovská, jichž 
YZájCJU1l1: poměJ' ncní y téio době uj)1.'<.tven nijakým pevným l'ádem 
IHáYJllm, nýbtž řidí se poměry skutkovými, t. j. pODl.Qry mocen
:=;k {'mi. Ten10 cl llalislll pl'olliká do ycškerého zřízení státního Cl 
j)]"~)1inl mezi n'::,\: a ]:Cgl1Ulll sc zraČÍ i v institucích veřejnoprávuích: 
y('dle soudil. b'álo\-sk\:ch .i,sou tu sOlldy stavovské (zemské), vedle 
(tí-ndú kní!ov:.;kfch úl-ad~- slavoy:;ké (zemské) atd .... 

Skufec:ný pomt':.ť mezi mocí králoysh:oll a stavovskou není v této 
dobl:' s"Lejn~-. Y pn'opoi:átku státn ShlVOyského zajisté moc panoY
nická přcvy,::;uje lllOC; stayoyskou; ale již na počátku pmlohdobí 
ti l'uhého sliJ yové dokonce scsazHjí krále a na sklonku tohoto pod
období, za ,lagelloyc{J. p-ř'evaha moci stavovské ]lad moeí. kl'álov
~k{}u jest již zu'la zllntelllá. 

Pojetí ~tátu st,-l\"oYského jest paitué i y t0111, že se v období 
si Mu tl ynastic.kého y-y1 yořllje pojem nový, pYC11esellÝ sem z FrancIc, 
pojem kOJ:l111~ {'('ské anebo koruny království českého (corUlm 
J'egni Bohellliuc), ktl'J'ý po stránce státoprávní ze svazku zemí 
č:eských tS01'í priiYBickon osobu jakožto YlliHní jednotu krále a 
stavů (viz § 1.9). Z této jednoty krále a stavů vyplývá, že všeliké 
disposice kOrUllOl! Č"eskou příslušejí králi spolu se stavy, což zvláště 
jest .na sklonkll léto (loh~~ 8tanO\"C110 majestátem krále Vladislava II. 
na Hcodcizovál1í od. koruny z r. 1499. 

Ohyvatdstvo yed·k politického rozvrstveni na tříd): stavovské 
.n třídy nest.avovské se rozděluje podle zaměst.nánÍ. Rozděleni toto 
se na sldonkll této clohy ustaluje a trvá až do polovice' 19. století. 
VedJe 'toho však zj('dnodu~u.fe se rozděleni obyvate1stva podlé jeho 
pov~eehného prá"\'Hího postavení a na sklonku této doby rozlišn
.leme veškero oh-~ ynklsho na svobodné a nesvobodné resp. nevolné; 
toto J'ozclělení trvá až do sklonku 18. století resp. až do L 1848. 

::'\árodnostní a jazyková stránka českého státu jest dána jeho 
národním rúzcm. S poč:átku stát česky';: jest obydlen jen národem 
českým. A však zn klácláním měst a vesnickou kolonisací dostává 
se do českého stáhl. jak 've středu země, tak i při pohraničl. živel 
německý, který se sillJ(>, yzmáhá na 1Íkor živlu č,eského. Reakce se 
dostanlje za LUeetllhurků a "álky.husitské přinášejí nápravu a 
zjednávají národní llUl HíZll českého státu nespornou platnost. 

Úí'edním jazykem v. českém státu jest s počátku lat.ina, později 
němčina; avšak jjž od kOllce 1.4. století nčmčina ustupuje češtině 
a -během 1.5. století jazyk česk~e;: se stává již jazykem státním. 

Poměry náboženské byly s počátku velmi jednoduché. Pohan
ství ustOllpilo kfesťanstd a zjednána byla jednota náboženská. 
Počátkem 15. století: dochází k silnému hnutí náboženskému (hu
sitskému), které roztlčlilo český národ na dva táhory, pod jednou 
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a pod ohojí }](:'ho11 ~ališ]lik-y; yeclk nich se silně vzmáhají i i':l'Ští 
Jwalří. kteří se uslilyJi jako samostatná <:Íl'key a měli dohrOll'Ol'ga
niSHci církevní . .IlusitstYÍ ovládlo zejména Čechy, lHl lvlOl'<:1\-ě pro
niklo y míře již. menší, Y ostatní.cJl zemích kOl'lJJlY ujalo se, celkem 
..-šak s]ahp, jen y horním Slezsku. Čeští l)l'iliÍ'Í mtli peyuá sídla 
y Čechách, později i ]Ja IV10ri:lvě a z Č'ásii i y horním slezsku. 

~~ábož('ll,c;ké spory b-yly T Čechách ul'ovnáuy na f>lH>:;tllll y Kutné 
110ře r. l-tS3 }1al'm náním llWZj stl-anou pOll jednou II pod ohojí 
o kosiel y: 0dtí bratří zůstali z tohoto naro\"llání yylou<:eJli. ~fL 
1Io_l:~~y"( l?r·~~~ .. _~~!!:_~.l~~. veliká sJuíšcn!jYOsL!láboŽellská .. 

1'\<:1 samém sklonku t011O"L0 ohdoh{ zut:Ín.:l do zemí tcských pro
nikati llllermúslll. který 1lalézá úr-odnon púdu v Lnžieích a \T 
Slezsku. 

Kapitola I. 

§ 16. 'e z e]Jl í stá t Jl Í. 

KmCllo\"{m zemí č'cského .státu jsou Čechy. T\to 0('1 yoH \'šak 
s počátkv jednotné území", nýbrž jest 10 souhrn úzcmí kmenů 
českých Ll hra1lice zewské saltaly tak daleko, kam l"'l<lhala sí.dla 
kmenová. 

Tehdcj,~Í lll'anice ZCI!l!'iké by!) jedllak ~ir.ší, jedllak užší. dl1CŠ
llích hrauic; zemských. K zemi č'cské s poČ'úiku patřilo Kladsko, 
Vitorazsko a zajisté i chC':hsko: ]Jepatřilo sem však Šluknovsko 
II Fl'ydlanclsko. 

Nejclřhc ztraccno bylo Clll'hsko, a to .i iž. během 10. století 
a 1ladohro St' pOněJtl0ilo. od stole1í 10. bylo (-Háno již k ~ěmcLkll 
a patřilo k diecési řezenské. Za posle{1.llích Přemysloycú připadlo 
sice Cheb5ko přecltOclJlě k Čt'('hám jako včnná zástava českých 
králů, ale tryalc jeho uabylkprye Jalt Lllcembllrský jako zásta\~y 
ří.šc němccké. Odtlld zůstalo již Chebsko při české konm(':. 'hoříc 
zylášt.ní kJ'aj pod.řízený přímo králi. 

\' iiorazsko bylo ztracCllO y druhé po]O\"iei 1 ,. slo]c1 í pádem 
PI'ernysla ll... když již přcd Hm n~lllcckuu kolonisaC'Í 7, RakouOi 
hylo neustále 11l1\(,llŠOVúuo. 

Kladsko se H)y1tČŽ síln~ g'e1"manisoyalo. zejména od posledních 
PřemysloH',ú; později hylo zastanrdmo. Jjh Podc;headský poyýšil 
je na zvláštní hrabství a postoupil svým sYlll:hn; \'nnko'vé tohoto 
krále prochdi je s(' svolením sněmu (eského r. 1.301 pánfnn z Ha)'
.deka. O,šel1l sOI1('ástkou kon!JJ~- č'csk6 zůstalo Kladsko j potom. 

V druhé polovicí 12. sto]cií. J'oz.~ifuje se země č{'ská o Žjlavsko 
a Buc1yšínsko: BHdyšÍJlsko se yšak pozd(':ji pl'iklolliJo k HOl'ní Lll-
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žici. 'V c 13. století dostávají se k Čechám i Šluknovsko Cl Frycllancl
sko. Během 15. ~toletí se Žitavsko spojuje y 'politickém a soudnírn 
ohledu s Horní Lužicí a tím od země české fakticky oddčluje. 

jVlol'aya byla původně salllOstatnou :zemÍ. V 9. stole-ti vzniká 
vclkorno.rayská říše, která zauyíulá i Ni-trallsko a Pannonii a uyá~H 
v područí i Čechy. Tato říše velkolllOravská padá po(,-átkem 10. 
stolctí a 11ora'va připadá Maďarům. 'V polovici 10. stolctí zmocnil 
se Boleslav I. Moravy, a to v prvotním jejím rozsahu, (tvšak kOll

CE-m iého7. století byla Morava opět ztracena a to nehnyc na 
Poláky, později na l\l[aďary. Teprve Břetislav 1. doh--:.-l zase ',\loray--:.-. 
nikoli však l\1or'avy v prvotním jejím rozsahu, nýbrž jell části 
staré Morayy, a mírem. Ostřihomským uzavřellým y r, 103l s uher
ským kI·álCl~1 Štěpánem 1. byly proti Uhrám stanoveny dnešllí 
hl'anice 1101'a"y. 

K lvlDravě se "čítalo tehdy také Holasovicko a Hradecko (po
tomllí Opaysko, Krnovsko a Hluhčicko). 

Čechy a 1forava ivoří llárodní stát český,- jaký tu hy} až do 
vymření Přemys}ovců. Rozšiřujc se sice i y této době stát český 
za Boleslava ll. a Břetislava 1. (část Polska resp. Slezska). ale 
l'ozší:řellí to jest jen přechodné a netrvá přes yládu dotčených 
panovníků. Na sklonku vlády Přemyslovců rozšiřu.Te se český stát 
pOZllOVU: za Přell1.ysla ll. vzniká stát č.cskorakonský, který se Y8ak 
rozpadá ještě před smrtí tohoto krále, a za Václavu ll. stát ěcsko
polský ~ -vedle nphož Václav III. nabývá i koruny uheI'ské -, 
ale i to pomíjí za Václava lIr., takže při smdi ,rác1ava ]ll. jest 
tu opět jen pl'i-vodní národní stát český, Čechy a 1\10rava. 

Za Lucemhurků rozšihlje se stát český trvale v rozsáhlou Hši 
ml pončkud jiném podkladč. Z národního státu vzniká tn stát dT
l?asiický, jehož po.iítka nezáleží ani tak -ve svazcích národních, 
jako spíše ve sya:zcích státoprávnich a dynastických, 

Za krále Jana nabyta Horni"Lužice II to r. 1319 Bndyšinsko, 
r. 1329 Zhoře]e(;ko. Dolní Lužice nahyl král Karel L dědičnou 

smlouvou s markrabaty braniborskými, ovšelll musil ji nejprve na 
záklarlč 1éto smlouvy vyplatiti ze zástavy od markrabat J1I-íšcn~ 
skýeh (1364). 

Slezsko se dostalo postupně k české koruně. V 1'. j:;27 llznahl 
všechna knížat'a hornoslezská vrchní lenní panství krále českého, 
a postupem doby dostala se v moe králů českých i knížectví dolno
slezská. Smlouvou uzavřenou v Uherském Vyšeh1'aJč r, 1335 vzdal 
se král polský Ka:zimíl' "Vc1iký nárok-ti na zemč slezské. Syídnicki1. 
nabyl Karel I. slldtkenl s Annou Svídnickou. V 1). století byla 
zase nčkterá knížectví slezská -- Sěvcrsko, Osvčtimsko, Zá1orsko 

ztracena na Polsko. 
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V r. 1373 hYl y ke koruně české pí-ipojeny také Branibor--:.", 
kWl'Ých llajrd K:l.T~l 1. trhem. Avšak markrabství toto bylo zhu
(;eIl~ již za 'SYl~a Karla 1. Zikmunda, který je nejprve zastavil 
(1412), po%dč,ii (1415) dědičnč prodal purkrahímu norimberskému 
Fl'jdrjchovi z I-lohcnzollel'llu. 

§ 17. 'P o 111 ě r čes k é h o stá t u k říš i ř í m s k o 11 ě III e c k é. 

A. Do zlaté buly z r. 1355-56. 

Sousedství mohutné říše německé resp. římskollěmceké způso
bilo. že stát český záhy vešel k ní v určité yztahy závislostní, které 
za tllzn-v'ch dob měly také rŮznou tvářnost. 

Lze" míti za to, ·že již koncem 8. a začátkelll 9. století upadl 
český stát v poplatnost k tehdejší říši franské (t20 volů a 300 
hřiven stříbra). O trvání tohoto poplatku nemáme bezpečné zprá
vy, tolik však jest jisté, že opět v 10. stoleH král nčmecký Jindřich 
Ptáčník přillntil knížet.e českého Václava Svatého k odvádční to
hoto poplatku. Závazek poplatnosti hyl utužen, jak se zdá, i 
záyazkem jistÉ' povinnosti vojenské za Boleslava L a nejspíše za 
Vratislava JL hd y r. 1081. promčněn v závazek stavěti k t. z-v. 
římské jízdě t. j." k jízdě králů německých ke korullovaci za dsafe 
řÍmského do .Ríma 300 odělldL 

Závazek tento pÍ'il'ozeniS přinášel s sebou urči1.ý závislostní 
vztah knížek českého na kJ'áli Jl~meckém resp. na císaři římském., 
neboť závazek ten se uhTzoval slibem podobným slibu Y('::l'llosti 
při pomě.ru manském. 

Nad to od počátku í2. sioletí jest panovník český držitelem 
říšského úřa(lll arcičišnické-ho a klllždem volencem (kul'fir-stem) 
říše. Y této vlastnosti jest panovník česk)T osolmím manem krále 
německého l"CSp. dsaře římského a má důsledkem toho také určité 
poy,innosti dyorské. 

Tento závislostúí pomčr usilovali králové JJčmcčtí resp. cÍSd

řové římští utužiti a osohnÍ pomčr manský promčniti v manský 
pomi!r ypcný. Spory o trůn mezi Přemysl ovci Y 11. a j 2. století 
i1ávaly jim k tomu vítanou příležitost. CísařO"'i7é římští si osobovali 
právo rozhQdovati o českélll trůnu a PTopůjčovali dokonce někdy 
zelIli českou ve fonně .investitury praporcem, tedy·vefol'lně ohvyklé 
pro pOl11("'\.r manský (v 1'. 1.099 :zaznamenáváme po prvé invest.it.nru 
praporcem, v 1'. 1173 pěfi praporci). Tím pomčr Čech k říši bral 
n,( sebe ráz včcného poměru manského. Přes to však zeTI1ě čc~ké 
nebyly nikdy obecným lénem říše Í'Ímsk~. 

Že země české mohly býti prohlašovány ze obecné léno říše 
římské, pro to hl'" shledávati celkem t.yto důvody: 
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1. Universálnos1. císai:c Hmského. Tehde.r~í s\~ět křes(anský
znal celkem dvč hlavy veškerého kÍ'es(anstva: papeže a císah __ ~ 
sciI. římského. Papež jest II lavou duchovní, dsal' hlavou světskou. 
Jako jest- papeži poddáno veškero křesťanstvo ve věcech duc;hoy
J1Ích, tak eísafi římskému podléhají všichni palloyníei křesťanští. 
Středověká· legenda o dvou meč'Ích, cluehovnlm a svétském, jest 
toho nejlepším dokladem, Odtud císař římsk-ý~ jest pl'VJlÍm s\'ět
skýrn pallO'i'llíkem, jemu jsou poddáni všichni ostatní panovníei 
křefifanští. To dotvrzuje 111. j. také papež Bonifác VIli. -ve syém 
sporu s knílem francouzským Filipem IV. Sličným_ sluyy: ,.:;\-echi 
je11 mlčí pýcha galská a pT'cstanc hlásati. že nezml nic: ,:-yMiího; 
.jest to le'ž. Hehoí po pl'áyu jest a musí býti FraJJcie pod nHy!ádou 
:římského krále a císaře." 

2. Nevyvinutost právních forem doby tehdejší. zej mén'-l 
v oboru vei'ejJloprávnÍm. Tr-hdejšÍ doba stála ve znamcní zřÍZE'lIÍ 
manského. Zřízení toto hylo směl'odatné pro veškel'y poměq' vc
řejnopráyní 1:1 vtiskuj-e celému středověku zvláštní Sy{íj ráz. Státní 
správa, úl-mly, atd., vše bylo zfeudalisováno. Odtud každý veřej
ný poměr závislostní byl posuzován se zorného úhlu tohoto zří
zení, aniž by se náležitě vyšetřovalo, zda jsou tu skll1cčně všcehny 
náležitosti poměru nlanského. Tím lze si vysvětliti. že slib včr
nosti. skládaný klúžaiy {eskými - nikoli však pravidelně -
byl činěn ye formě slibu manské věrnosti a že vúhec Da poměr 
zemí č,eských k říši bylo pohlí1eno ,jako na poměl' manský. 

Země č-eské nehvly obecnÝm lénelll Ťi~e římské, nebof schá
zely zd,e' náležitosti ~k~tečnéh; poměru manského. Byly t-u snad 
v některých p_řÍpadech osobní náležitosti tohoto poměru - slib 
věrnosti, Íornla iflYE'stitury a pod. - ale nebylo tn nikdy lláježi
t-o-stí věc.nýeh; scházela věcmi podstata léna. 

Sku.feblOsti, které svědčí proti tomu, že by zemč české hyly 
obecným lénem říše řfmské. jsou eelkem tyto: 

1. Stát český hyl státem národním a vládní moc pa1lovníkova 
mčla svůj pramen výhradllě ve státní Hwci české a nehyla odvo
zena Ze' státní moc-i krále německého resp. císaí'e !'Ílllského. Pa
novník vládl v zemích českých jako kníže' český. nikoli jako 
úředník nebo vasaJ císaře římského. 

2. Moc panovníka českého byla v oblasti zemí českých moCÍ 
nejvy,šší a byla také naprosto zkonsolidována; nebylo zde excmpcí 
ve prospěch sllad jiné, cizí státní moci. Císař{llll říinským ani ne
napadlo udíleti exempce ze státní moci českého panovníka 
v oblasti českého státu. II pokus Fridricha Barbarosy vynati 110-
ravu, hiskupství pražské a biskupství olomoueké z moci panov
níka čeRkého, skončil naprostým nezdarem. PanovJlÍk český j-cst 
panovníkem sVl'Chovaným. 
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3. Všichni ohvvaiclé českého státu ln,li podřízeni -yýhludnč 
a jen panovníkll ·č~eském ll, císaí'j Í'Ímskén~ u zde nij aká moc ne
příslušela; nelněl tu ani statků, ani lén. ani l:egálú. 

4. KllÍŽata česká byla v 11. a j 2. stoleií dvakráte povýšena na 
krále, po prvé za Vra1islaya II. v 1'. 1086 (titul osohní a dočasný). 
po druhé za -V\uc!JslavH II. y r. 1158 (titul včen)- a tl""val~-). od 1'.11Y8 
je-st knížedví české již trvale královstvím. Podle shodných llá
zorll doby tehdejší il znjisté i pozdčjší llch-ylo lze na zeulě mall
skv-m svazkc'lll stížené ani dávati, ani přijímati titul královsk)c. 
.T E':.~t pfece obecně zllámo, že opětovné poblsy povýšiti vévod-y 
Takouské na krále ztroskotávaly a také definitivně padly o 
právní skulec;nosL že zcmč rakouské byly ob(,CI1)"111 lénem ř:íšc 
i-imské. 

5. Ostatnč ani slib věrllosti, kiC'rf~ pi.lllO'"dlÍk český občas 
skládal císafi Hmskému, neobsahoval ob\'~:klé .závazky poměru 
manského, nýbrž jen závazky a povinnosti z-vlášté smluvené. 
Ov.šem a ni y tomto směrn neb-vlo vždy llálcžitě ,jasno; odhHl časté 
vznikaly spory o obsah tohoio závi:;zkn. čehoz 1t sljhu manské 
-H'>;.l'llOSíi nehývalo. Rovněž ani investitura praporc:i nemohla zna
menati propLijč'ení léna neho úřadu v ohvyklém smyslu, nýbrž 
jen uznání resp. potYl'zcní panovníka Č'eskébo, což se zřetelem 
ua lmiversálnost dsai"e římského nemohlo býti na ú,rlllu SVl'ellO

-vanosti p1:.lllovllíka českého. 
PI'ávnÍ pomčr zemí č'esk-ých k ř:íšj hyl postaven lIB j ukés takés 

pevné základy teprve t. zv. zlatou bulou císah:" Fridricha II. z 26, 
zál'T j 212. Jí se předC'1ll potvrzuje Pvemyslu 1. na yččné <:<'lsy hod
nosT králoyská, udělená ,již předešlými králi Filipem Š-váhským 
a Otton fY. Cl uznaná také papežem I noeelllenl JIL, což znamenalo 
uZll/úrí !IlezillárodllT. Dále pHslu,ší kl'áloystyí řeské (lč(ličné Pře
l1lysloveům s e-ventlláhlf v01h011 českÝch staviL Král {esk,( má 
pa"vinnost přijati po svém zvolellÍ Y ·obvyklé formč l·cgalia od 
krále římského, což znamená potvrzení v hodnosti. Král česk~
jest arciNšn:íkelIl a kurfirstem říše římské. K ,jízdě římské dává 
300 o(lěnd't anebo tolikéž hfiven stří1)ra. Z 1. zv, dvorskýeh po
vinllosti má j-ell závazek docházeti ke dvoru královskénni nebo 
ke sllěmům říšským, pokud jsou držány v Bamberku, NOl'il1lhcrku 
neho Mezibol'u. Výslovně se stanoví právo krále českého lH1íleti 
investituru ČeSk)Tl~ biskupům,. c'lmž se vyslovuje na jedné straně 
svrchovanost- krále českého. na clnlhé straně ce-litost a nedílnost 
teského státu. 

Zlatá bula sicilská ncodstranila -však všechny ne.Ťas1losti po
měru zemf českých k :Hši. Již při volbě Hndolfa Habshurského 
h-vla če;skému králi upřeni.l hOdnost kudirstská a v mírn vídeň
ském l'. 12.76 donuiil Rudolf Přemysla II. pT"ijafi léno Dli Čcch-y 
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a Ha Monivl1, ba osoboval ~j i právo zasahovati do vnitřních po
mérii českého státu, bera v ochranu vzbouhvší se české pállY 
proti Přemyslu II. Později (v r. 1289.,1290) potvrdil sice Váda
vn II. úřad al'cičíšlIický i hodnost kurfirstskou. ale .Tiž jeho syn 
Albrecht 1. opět upíral svrchovanost Vádavu II., žácla,jc od něho 
dokonce i desátek z dolů kutnohorsk-vTh, Iv[írel1l z' r. 1305 uZlIal 
Albrecht 1. Y áclavu III. opět svrchov~nost a zavázal se nedomá
hati se jméJ1Clll řlše nijakých práv nebo nároků v království 
českéni - a rovněž i polském -, tak aby králové. "což .jest man
ského. právem manským, a což jejich jest vlastního a dědičného, 
práVClll vlastnickým a dědičným drželi." Přes to však týž AL
brecht 1. roku násl eduj icího; po smrti Václava JIL, nakládal 
s královstvím Č'eským jakožto s lénem oduTIlřel)7Jll. 

Neujasněnost pomčru zemí českých k říši nebyla odstraněna 
ani za nástupcú Albrechta I. a teprve císař Karel IV. zjednal 
y t011110 směru úplné jasno majestáty z r. 1348 a zejména Zlatou 
bulou z r. 1355-56. 

B. od Zlaté buly. 

Předch{ulcclll Zlaté buly ,jest řada ma.1cstáti'l ze 7. dubna 1348. 
T·yto potvrzlI.ťÍ Pl'edem ·zlatou bulu sicilskou, .rakož i další výsa
dy, které byly ocl kráhl resp. císařil římských č,eským králúm 
udělen)T. Potvrzují se úřad arcičÍšnický a hodnost kurfirstská. 
KOl'una česká jest státem svrchovaným a trúll český, když panu
j·ící rocl vymře, se ohsazuje volbou stavů. Tím vliv císa-řú řím
ských na ohsazování českého trůI1U padá. Koruna česká se pro
hlašuje za vzácnější úd říše í'Ímské (Sacri Imperii Roman] mem
brulll nobilius) a země t. zv. vedlejší jsou pÍ'fmými lény koruny 
české. Toto právní postavení koruny české jest nad to ještě po
tvrzeno zvláštními svolu,jícími listy říšských kurfirstů, které 
Karel TY. od nich opatřil. 

Zlatá bula. vydaná v Metách r. 1356, obsah těchto majestátú 
opakujc a pot'nzuje a dodává vedle toho ještě některá nová 
ustanovelli, která samostatnost koruny české ještě více utvrzuji. 

Král český jest po císaři římském prvý mezi panovniky svět
skými, má prvé místo mezi kurfirsty světskými a jest v oblasti 
zemí kOJ:uny óeské panovníkem svrchovaným. Králi českému 
příslušejí dvé velmi důležitá privilegia: privilegium de Ilon 
appellando: poddaný českého krále se nemůže od soudu českého 
odvolati k c;ísaři nebo k říši, a privilegium de non evocando: ani 
císař, ani říše nemohou některého poddaného českého kl'ále před
volávati před SV11j soud. Privilegia tato příslušejí českému králi 
1 v tom pHpadě. kdyby odepřel konati spravedlnost (případ 
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t. zv. justiciac denegatae). Kdokoli by se z české kOl·uny odvolal 
k císaři nebo k říši,. ztrácí při. (Ostatním kurfirst-ům příslušejí 
sice také privilegium de 110n appellando a privilegium de non 
ťyocanclo, ale je.n pod tou podmínkou, že hudou konati spravedl
nost; je-li tu případ .justiciae deucgatae, privileg'ia tato pozb)-vají 
účiullosti.) Král český má právo nab)-yati v ceJé říši hralh'i a pan
&t'd. T-Ušský \' ikariá1 nemá ;0;' zemích českých platnosti. Při tom se 
zBmč české nepoldádaji za léno říše Hmské, nýhrž za léno se po
kládá jen to, co koruna (es~á drží od říše právcm manským, 

Pies to. že koruna česká byla 1l1.emhrulll nobilius :Í"Íše .římské, 
svazky mezi říší a korunou č'eskon se hned za llástUPc11 Kadoyýeh 
valně uvolňovaly. Způsobily to poměry nastavší za Václava IV., 
za válek husitských pak byly styky mezi korunou českou a říší 
naprosto přerušeny. Teprve za Jiří Poděbradského navazu.rí se 
opětné styky. V červenci T, 1459 složil král Jiří cÍsaÍ'i Fridrichu III. 
'Ir Brně přísahu věrnosti,...přijal od něho regalll;,_ zároveÚ s potvrze
ním všech privilegií a l~znán hvl ocl tohoto za arcičíšníka -akur
hrsta. tvlajestátem z 21.. prosince 1462 hyla pak povinnost českého 
~'ůči říši upravena tíUl způsobem, že král český ,jest povi
nen poskytovati na .Ťizcly římské 150 oděnců. nebo tolikéž hřiven 
stříbnt, dále že poviJlnost českého krále navštěvovati clvltr a sně
my Hšské j E':st Omezena na Norimbe1'k a Bamberk, dále že král 
čcský .jest povinen přijímati investituru neho regalie jen ve svých 
zemích nebo Jl('jyýše 10-15 mil ocl l'.eských )ll'al1ic a konečně že 
i'íššti hcjtmané nemají nijaké pravomoci v zemíc.h českých. Dú
sledkcm tohoto majestátu kleslo prá·vo krále resp. dsaře římské
ho udíleti investituru nebo rega]ie králi č.eskému na pouhou for
malitu. 

Bezobsažnost Cl v podstatě j hezv)~znaJllnost císařské investi
tury, uznání a potvrzení privilegií králfun českým od cÍsaHt Hm
ských atd. vysvitl-y nej lépe za nástupce Jiří Poděbradského. 
\' červnu 1477- pi\jal Fridrich lIJ. od kráie Vladislava Jl. přísahu 
věrnosti, potvrdil,jemu úřad arcič:íšnický i hodnost kurfirstskoH 
a proplijči] .fcmu reg·álie a léna a vše to., co přísluší ke koruně 
i'cské, "Í)okud jemu podle práva, zvyklosti, a slušnosti na tom co 
udělovati náleží:' Druhýl11 listeJn z 24. června 1.477 potvrdil jemu 
všcchna pl'iv.ileg'ia od svých předchúc:-lců králům českým a koruně 
české udělcná stanoviv proti tomu, kdokoli by tyto výsady ja
kýmkoli zpúsobem pOI,ušil. pokutu 1000 hřiven. Ale v télUŽ rocs, 
listem z 2. prosince 1477, PI'opůjčil týž císař tatáž práva na korunu 
českou. proptij['euá Vladislavu lL. uherskému králi IV1.atě,ji Korví
novi. Jak vidno, pl'opújčenÍ císařské nestačilo, aby jednonlu ueho 
druhému králi zjednalo nesporné panství v kOTuně české. 
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Právo C:cského krále na hodnost kurfil"stskon bylo L 1489 
utvrzeno usta1lovením. ŽP kllrfirsté. llepo\'olají-li č'eského krále 
k volbě krále řÍmskéh~, pJ."opa(lají pokutě 500 hl'Ívcll ryzjho zlata.' 
Za nezletilého krále Ludyíka v-vkollali L 1:519 vo]hn císaře řím
ského stavové čeští. Ludyík sám' ani za investituru nežádal. ani ,h 
neobdržel. Při dělení NĚ'm('cka na kraje (1'. 1500. 1512) země ko
Hmv české-. atkoli zelllě ostainíeh knrfirstú byly -,,- toto rozdělení 
yýSfOYllě poj-aty, zústaly naprosto opomel1uty. a ani dSH:i·. ani říš
Rký regiment nijaké vládní llloei y oblasti zemí korun~r české llf'

měli. Svazek kOrltlly české s Hší se uvoliíoyal čím dál tím více, 

Kapitola II. 

S 18. S-,,-azek českého státu. 

A. Do vymření PJ-emyslovcú. 

Y národlrílll siátu. c:eskomoravském není s počátku zvláštn:ích 
pl'áYllích pojítek mezi Č:echami a -;\IonlYou. Prvotně jsou Čechy {l 

J\{orava zemč na sobě nezávislé. V dobč {'íše yc-lkomoravské Če
chy upadly na t;as v područf 11oravy. Po pádu Hše velkomoravské 
:\lorava byla získána kllÍždem českým Boleslavem 1< výbojem na 
J\1aďarecI;, ale pozděj i zase b-yla zhacella; definitivně h-yla ziská
na knížetem českÝm Břetislavem L výbojenl na \1'a(rarech. oyšem 
lJikoli y púvodní~ rozsahu (viz výše § 16). 

Když se od dob Bfetisla va 1. 1"Oft přPlllyslovský t"DZlllohl, hyli 
jednoi-liví členové tohoio rodu poděloyá1li úděl-y na "?vIoravě (a 
iaké v Čecháeh). Taio t. zv. údělná knížata stála pocl YI'chním 
pansi.-vÍm knížete pražského. A v,šak za SpOl'l''t Y rodě pyclll"ysloy
ském o trůn český jeví se u tčchto úclC;lnýeh kJl"ÍŽaf snaha ohme
ziti vrchní panství knížete pražského na mlru nejmeuH. ba do
konee i setřásti. Spor'ý~ údělných knížat. s knížet.em praž.ským, za 
k terýeh SE'" údělná knížata dovolávala pomoei i ochrany císařú 
Hmských. vyvrcholily v clruhé polovici J2. sloletí. 

Za sporu mezi knÍžetelH českým (pražským) Becll-íchem Cl 

údělnýnl knížetem znojemským Konrádem Otou rozhodl dsal
Fridrich Barbarossa 1'. 1182 v ten smysl, 7,C se :!\.fOl'i:lva povyšuje 
na markrabství a podřizuje jako he~prostředllí knížectví Pl;'í:1l10 
říši.- Tím měl svazek ?\'{oravy s Čechami přestat.i, ,ježto lllarkTahč 
moravf>ký jako bezprostřc(h~í říšské kníže jest ToVnOCel1JlÝ s kn~
žetem českým a přímo říši a císaři poddán. V r. 1187 prohJásil t~~ž 
dsař i hi skup a pražského za hezprost::cdního knížete říšského, a 
jak se zdá, i hi skup a ololllouekého. 
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Toto roztržení českého státu se yšuk neudrželo. Samostatllosti 
markrabství nlOravského učinila ve skutečnosti konec již bitviI 
II Loděnic (r. U8)) a nastoupení KOllráda Oty na Č"eský trůn, i.l 

samostatnosti biskupa pražského učinilo konec dosedllutí biskupa 
pražského Jindřicha Břetislava na český trůn. Nástupce Jindřicha 
Břetislava na stolci hiskupském hyl již r. j 19? ,jmenován knížete-li! 
pražským, a rovnčž i biskupové olomouč:tÍ přijímali y té· dob0 
inycstituru od panovníků" Č'eských. F'ormálúp: hyla sanlOstatl10Bt 
~"JOl"avy zrušena smlouvou z r. 1197, ktC'wH Vladislav ].indřich 
jako markrabě lllorayský uZllal \TchllÍ panství knížete č:eského 

Přemysla. Pokud pak obou biskupství se týče, byla privjlegicllli 
z 1'. j 198 a 1212 nadřízenost králů českých výsloVJH';: stanovena. Od 
smlouvy z r . .1197 nebyla podřízenost 1vJori.l'cy pod českého ktále 
již brána v pochybnost, byť i l\1orava měla až clo polovice n. Rto
kU svého zyláštního markraběte. 

V druhé polovici 13. století bylo Přemyslem n. z Opavska 
zHzeno zvláštní údělné kll.Ížcci-d pro :\'liklllášc 1., le\-obočka krále 
Přemysla II., dmž hyl dán základ pozdčjšÍmu od(l(';lení tohoJto 
území od J\.fOT'a vy. 

. B. Do r. 1326. 

f)ynastický stát, vytvořcll) za Lucemburků, obsahuje tylD 
země: Čechy, lVloravu, Slezsko. (1)('". Lužicc a přt'Ghoclně i Bra;li
bory. Základ tvoři Čechy, ostatní zemč jsou t. zv. země vedlej~í 
lleboli přiYlč]cné. 

<.t) ~1orava. 

~\!Iajestátclll ze 7. d uhna .134t:-l slallovil král Kal"d 1., že nuu
krabě moravský, hiskup olomollcký a véyoda opavský jsou be-z
lH"qstředllÍmi many kl'ále českého II že území těchto tří knížat jSOtL 

y manském syazku ke koruně české; zároveú jest stanoven zpči.n~
nápad těchto lén lHl korunu českou v případě, že hy se tato léna 
vyml'cnÍm rodu neho z jiného důyodu uprázdnila. Stavové králo\"
stvl (~eského i nUl1'krahství moravského mají podle tohoto maje
státu pnvjnnost pečovati o ,řednotu a nedílný svazek h~chto kuí
žect"d s korullou. 

Listem z 26. pr-osince t349 udělil pak Karel 1. svému bratru 
Janu Jindřichu Moravu jako dědičné mužské léno. Tím se zřizuje 
na :i\loravě sekulldogeniiura rodu lucembu,rského. Avšak tím jed
!lob kOl'lmy neměla lljkterak trpčti, neboť v tomto listu bylo vý
slovně Rtanovcno, že wn~oyé moravští isou povinni skládati pi'í
S<.dlll věrllosti neten markl'ubí lllOJ"avskému, nýbrž současně i králi 
čc-skémll. Kdyhy pak král neho markrabč vydal nějaký rozkaz, 
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který by se j<lkýmkoli způsobem příčil tomuto Jistu, nejsou sta
vové ani čeští, ani moravští povinni býti tohoto rozkazu poslušni. 

Když mužské potoUJst-vo Jona Jindřicha r. 1.411 marb'abÍm 
loMem vymřelo, 'vrátila se l'víora':iL.llod přímé panství krále čes
kého. 0á]ck ~usitských a nastavšÍho v té době bezkráloyí y Če_ ~ 
~ u(lělil Zikm.und listem z' 4. října 142, Moravu svému zeti 
AIbrectltovi rakouskernu v Icno. Kdy?; 'však tento Albrecht h}l
zvolen za krále lcského. zi:lyázal se malestatem z H Čeryna 14'38,. 
že stavům českým vrátí zápisy. které lXl-á---J.:t.a.-M--O.I'<P''l '1 'MoraYIl 
opčt ke korunč na,'rátí. Odtud l\1orava .liž zvláštnÍho markrahi 
n~mela. Za krále JiH Poděbradského bylo pak majestátem z 13. 
~464 stanoveno. že Morava tvoří s Čechanli na věčné časy 
~edllnoll a nedělitelnou jedllotll., jest králi českému bezprostředně 
poddána a zdasiJJlho HUlI-krabí ani míti nemuže. 

Avšak přes tento majestát došlo již U1Jlástupcc Jiří Podě-
bradskeho k·o 'ž' vv od Čech. Stalo ~ tak smlouvou hll-

lns ou z 30. záH 14,8. Podle této smlouvy se stát českv dělí na 
dvě části, ft to: na krá1cr,rství české, ktcré podržel Vladj~laY II. a 
na ostatní země {M,oravu Slezsko a Lužice. ktcré s Jolu s titulem 
kra e českého dostal l\1atěj Korvín. ovšem Ťen na Čas svého života, 
Po smrti krále M.atějc měl král česk)7 právo "'.J.-platiti tyto zemč 
-vedlejší za peníz 400.000 uherských dukátů k rukám krále uhm'
:ského. Jen v tom případě, že hy král Vladislav zemřel přecl krá
km :Matějcm, a že by stavové čeští zvolili za krále Matěje. měly 
\lcdlejší zemč připadnouti koruně české bez jakékoli náhrady. Ve 
.skutečnosti zemřel Matě,j Korvín před Vladislavem, a stavové 
uherští zvolili za krále Vladislava ll., který ještě téhož roku po 
zvláštních poslech oznámil stayům moravským, slezskÝln a lužic
kým, že jako jejich výhradný pán chce je opět korunč české v.rá
titi a je vyzvaL aby ke koruně uherské nadále nijakého zl'euÍ ne
měli. Stavové těchto zemí se také ihned Vladislavu jako králi čes
kému poddali. Tím jednota českého státu opět byla obnovena 
(výplata 400.000 uherských dukátů nebyla učiněna) a od králů 
českých utvrzena zvláštními ~ajestáty o lleoclcizování od koruny, 
a to od krále Vladislava ll. z 12. listopadu 1498 a z 11. ledna 15iO 
a od krále Ludvíka z 29. března 1522. Uhři však v době této i po
zději vznášeli, nároky na tyto země vedlejší resp. na výplatu, ale 
bez jakéhokoli praktického výsledku. 

List z 26. prosince' 1349, výše uvedcný, netýkal se biskupství 
olomouckého a vévodstVÍ opavského. Skutečnost tato neměla však 
vlivu na jednotu markrabství moravského, neboť biskup olomouc
ký zůstal i nadále předním stavem moravským. Na druhé straně 
však Opavsko zuěalo se znenáhla odcizovati od Morayy, takž!.: 

5'0 

koncem 15. století sc někdy čítalo již ke Slezsku. S..-Hzek jeho 
s korunou iryal a byl pak zvláště utvrzen majestáty králů Vlacli
slava II. ze 17. února 1511 a Ludvíka z 27. červenec 1522, kterým 
se oba tito králové zavázali toto knÍžectvÍ nijakým způsobem ud 
koruny české ncodhhovati, nýbrž "do komory královské y svém 
vlastním drženÍ. užhání a paIlOvállí míti, držeti a hájiti'·, 

b) Slezsko. 

Již král ] al1 vydal shn-ům knížedví vratislavského ma,jestát 
z 4. dubna 1327, že knížectví nemá býti již od koruny české od
Í-l'hoyáno a že, ,jakmile spadne na koruHu, nemá býti dále dávállu 
y léno, nýbrž že má zůstati dále pocl korunon. Inkorporačními 
majestáty Karla I. ze 7. dubna 1:348 a z 9., ří.Ťna 135.? byla y)'slo
vena neodcizitelnost všech knížectVÍ slezských a také markrahstv.í 
lužických od české koruny a stanoveno, že tato knížectví mají ph 
odumírállÍ knížat spadati na koruan a při ní již zůstati. 

Smlouvou budínskol! z r. 1478 připadlo Slezsko králi uher
skému Matěji KorvÍnoyi. O jeho zpětném: nápadu na korullu platí 
to, co výše ad a) bylo uvedeno. Závazek, že knížectví slezská mají 
při odúmrti spadnouti přÍlno na korullu a že je není dále dávati 
y léno, znovu vysloven Y luajestátu krále 'Vladislava ll. z H. le(l
na 1510, 

c) Lužice. 

Inkorporační lnajesiáty Karla· "I. z 1'. 1348 a 1355 prohlásily 
také neodcizitelnost Horní Lužice. Inkorporace Dolní Lužice byla 
prohlá~ena r. 1370. Smlouva budínská se týkala také obou Lužic; 
platí tedy o nich totéž, co výše ad a) o :Moravě a slezsku bylo 
POVČdPllO. 

§ 19, Pl'áynÍ ráz českého státu a pom{~r zemÍ 

13 l' i v těl e n Ý c h, 

A. Do vymření Přclllysloycú. 

PuvoduÍ národní stát českomOI:avský má ráz státu pafrimD
nijního. Stát se tu pokládá totiž více méně za majetek rouu před
stayovaného vždy panujícím knížetem. Morava sdílí v tomto SHl('

ru úplně povahu Čech, tvoříc v podstatě jen část knížectví čes
kého. Avšak pojetí, že stát jest patrimoniem rodu, neuplatňuje se 
v českém státu v plné své ryzosti. Je-li tu totiž yícc členů panují
cího rodu; nedělí se území státní podle jieh poHu, nýbrž členové 
rodu dostávají údfly na I\1oravč a v Čechách. 
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Údělná knížata neJsou syrchoyunými vládci, mají sice titul 
''Clux (práyě tak jako kníže pražský), ale jsou závislí na knÍŽeii 
pražském ve dvojím směru: jednak jsou jejich údělná knížectví 
ner0zdílnou 'částí ěeského státu, jednak sami 7-ůstávají v rodovém 
svazku jako (-lenové ]}eo{hl(';.lenÍ. Hozsah moci údělného knížete 
nelze pi"esně urč,iti. Tolik lze považovati za jisté, že liloe, kterou 
-ye svvch údělech vykollávali, neměli jménem vlastním, ný1nž 
jméne;n panujícího k~JÍžete pražského. Při tom, jak lze za- to míti, 
moc údělných knížat na Moravě byla poněkud rozsáhlejší 1lež moc 
údělných kníiat y Čechách. -odělná knížata mčla sicc také své 
dvory· a rady, což platí v prvé řadě o knížetech mOH::t-Vských, ale 
nějakých sumostalných, ocl]išn)~ch institucí pro" Čechy a pro l'vil)
ravu v této době ještě nebylo. 

Změnil nastala konccm 12. stoldí. V r. j 182 b-yla Morava cÍsa
{'cm r:ridrichem povýšena Ha markrabst-d a markrabě moravský 
měl clržeti Moravn jako ,říšský kníže podřízellÝ přímo císaři řím
skému. Tím byla lvIora\'a vvÍÍata zc svazkn č:eského státu. _AYŠ<'lk 

poměr ten 1le~bstá1. Jvlorav(:~ záhy se vrátila opět v příslušenstd 
českého státu, přes io však bývalý pomčr nebyl už obnoven. 1-10-
J'uva zůstala mal'krúbstvím a také jest obdařena vnitřní ZClllSkc11l 

samostatností. Tll pak pomč,r 2I-,foravy k Čechám lze charaktcrisf)
vati asi takto: J\'Iorava není lénem českého stát.u, nýbrž tvoří jeho 
součástku podle způsobu dříyějších údělných knížectví. 1\!1á však 
nyní markrahěte, který jest ovšem podřízen vrchní moci českého 
krále, má S-yojc zvláštní zřízení, dále j zemské sněmy a úřady II 

dvůr. Pokud O\'šem tu není inal'kraběte, a král český jest současně 
i markl'abim (což bylo od 1'. 1253), není samost.atného mOl'ayského 
eb;oril. PI'es to však z{istává Morava již zvláštní zem1. 

B. ocl vytvoi'enÍ dynastického státu. 

Ofl doby LucE'mhurkCl nastává změna v právním rázu českého 
státu. ldea ~iátu patrimollijního ustllpuje zvolna, ale jistě ielei t. 
zv. státu fideikomisorického. Stát není tu již majetkem rodu pa
nu.jícího, nýbrž vlastním majitelem jest tu v podsf;:dě nál'od ,,,ám 
(obec království českého) a panovník jakožto představitel panu
Hdho rodu jest jell dočasným jeho držitelem. Současně s Hm se 
vyvíjPlo pO,jetí státního území jakožto věcného podkladu a zá
kl.adu veškerých práv mOllarchických. Pojetí toto dochází 
v ustanovení Zlaté buly z 1'. 1355, že' hodnost kurfirstská a úřad 
arcičíšllický ,jsou připoutány k území č.eskému, jasného výrazu. 
Důsledkem toholo pojetí pak čím dále tím úporněji si razila cestu 
zásada, že území státní jest nedělitelné a že v celé ohlasti státu 
Ilnlž;e nastupovati jen je~en panovník. Pojetí toto nezvítězilo ,Tšak 
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l'ázem. Pozůstatky starého pojetí státu patrÍmollijllÍho ~e udržují 
<ieštč< Vždyť i Karel J. sám podlehl tomuto pojetí, TOzděliv (přes 
výsionlý zákaz Zlaté :Quly, kterou přece sám vydal) -při své smrti 
území českého státu mezi své syny. 

Vytvoření dynastického státu českého postavilo stát tento na 
nové základy. Dělo Se to t. zv. inkorporafními lnajestáty Karla L 
Inkorporační majestát jest luajestát, kterým se ur(~itá země vtě
!nj-e (illkorporuje) ve svazek českého státu II stává se takto ne
dílnon jeho součástí jako t zv. země vedlejší lleholi přivtělená. 
Tě-mito illkorporač,nímÍ majestáty změnil se však také stát český 
po syé stránce zevnější Cl z části i vnitřní. VYlvořuje se nám 
(práyě za Lucemburk{l) pro český stát nové označení: korunu 
království českého (corona regni BohemiaeL nebo prostě také 
koruna č:eská. Označení toto má sVll.i význam po dvojí stránce: 

a) s hlediska zeměpisného a politiekého, 
h) s hlediska státoprávního. 

_\ a). S hlediska tohoto značí nám koruna česká ncclíhr\' a 
nedčlitelný svazek všech zemí českých, za)'učený inkol'porač_n{mi 
majestáty Karla 1. (a rovněž Zlatou bulou z 1'. 1356, čL XXV.). 
Vnějším symbolclll tohoto jednotného svazku. jesl kornna svato
vádavská. kterou Karel 1., pončvadž prvotní koruna česká se Zi:~ 
krále Jana ztratila. dal zhotoviti a zasvětil památcE" patrona země 
české, sv. Václava. Odiud mluvíme také o kOl'uně svatováclavské. 
Podle středověké symboliky, která se dochovala až do ncjnověj
;Ích dob. teprve vs~zenj této koruny na hlavu dočasného panoY~ 
níka, činí tohoto pravým a zákonitým králem a nesporným nosi
telem státní moci č'eské. 

A(l b). S hlediska státoprávního znamellá koruna česká vniti,
ní jednotu krále a stavi'l a z ní vypl-fva.iící jednotnou státní moc: 
(:eskou. Jest tudíž kor'una česká pojem_ -nad řazený i králi. i sta
vlim; ani král o sobě, aui stavové o sobě nejsou nositeli této jed
noty. nýbl'ž král spolu se stavy. odtud také disposice s touto 
korunou nepřísluší ani samotnému králi, ani samotnÝm staVtl_lll. 
uýbrž oběma společně. Prakticky jeví sC' to zejména -~ otázce- od
c.izoyání od koruny. Ani král sám llmnúže některé území, čítajíc 
v to i zahl'ani<Sní léna, odděliti od koruny, ani stavové sami IH> 

mohou tak učiniti, nýbrž k platnému odcizení od koruny, t. j. 
k odstoupení některého území jejího, jest třeba souhlasného pro
jevu krále i stavů. Takto jak král, tak i stavové jsou strážci c:t"li
tosii a nedílnosti koruny české. 

Znamená tudíž koruna č;eská stát český .ruko právnickou oso
bu a současně i území českého státu jakožto jednotný a nedílný 
syazek zemí C:eských. 
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Inkorporační majestáty samy vyslo.vily však v lJ04si.atč je11 
pl'íslušellstvi tčchto zemí, přivtělených ke kornně, ale neupravo
valy také vlastní poměr jejich ke kOTuně, t.. .j. ke státu. Poměr 
ten byl z části Tázu manského. z části také státoprávního a nebyl 
II v~ech zemí stejný. 

a) J\J onrva. 

PocJle majestátu ze 7. dubJla 1348 byl poměr :vlorayy k Če
chiím změněn v poměr vlastně čistě manský. Avšak již list z 26. 
prosince 1349 stavěl tento poměr zárovet'í i na základ státoprávní. 
Ne-odlučite]nost Moravy od koruny nezakládala se tu .jen na 
m,,~nském poměru. markrabí moravskéllo ke králi českému. nýbrž 
i na vzájemné přísaze českého krále se stavy českými a mar
krahí moravského se stavy moravskými, tedy na vzájemné záruce 
stavá samotných. 

od dob krále Albrechta nehylo .již zvláštního markrabí. 1\'1a
jestátem krále Jiří z 13. ledna 1464 hyl manský poměr ~foraYy 
k Čechám proměněn ve svazek čistě státoprávní: i-,1orava tyoří 
s Čechami jedno státní územÍ. ve- kterém státní moc vykonává 
král-markrabě, a zvláštního markrabí hýti nemůže. Samospráva 
zemská však zllstala a v této době se .ještě dále rozvinula. Jsou tu: 
zvláštní zemské zřízení, zvláštní zemské sněmy, úřady a soudy. 

b) slezsko. 

Jednotlivá knížedví slezská stála hll(r pnmo pod králem 
(knížectví bezprostřední). anebo byla připoutána ke koruně svaz
kem manským, t. j. nÚlJ1ským svazkem svého knížete ke králi a 
ke koruně (knížectví prostředeční); avšak i tento pOlněr manský 
vykazoval určité pryky st.átoprávní. Podle inkorporačních maje
států z r. 1348 a J355, j-akož i podle majestátu krále Vladislava II. 
,z r. 1510 mčla odumřelá léna spadati pHmo na korunu a nehylo 
je dále dávati v léno. Bezprostřední knížectví byla spravována 
zemsk-§m he.jtmal1em ve Yl'atislavi, později dvčma zemskými 
hejtmany, ve Vrafis]avi a ve Svídnici. 

Takto tedy vlastní poměr knížectví slezských ke koruně ne
byl .jednotného rázu; v hezprostřeeblÍc11 knÍŽectv:ích vykonával 
král český moc státní přímo, v ostatních knížectvích jako vrchní 
lenní pán. V tak těsném svazku, jako 11orava, knížectví slezská 
ke koruně nestála. Odstředivé snahy Slezan-ll vystupují již y této 
době. 

I Slezsko mělo značnou vnjtřní samosprávu zemskou, .levicí 
se ve zvláštním zřízení zemském, ve zvláštním sněmu zemském, 
resp. ve zvlá8tnlch knížecích sněmíekh, ve zvláštních soudech. 
úřadech atd 

c) Lužice. 

Lužice Horní i Do]ní stály na záklauě inkorporačních muje
:stáHl ve státoprávním poměru ke koruně. Král český zde vyko
nával moc stá1.ní přímo prosHedllictvínl fO.Ťtů. 

Podle toho, co zdl? b-ylo pověděno, yidíme, že celkoyý práyní 
poměr zemí koruny české nebyl jednotný. Na venek tvoří koruna 
česká jednotný stát, v jehož čele stojí král český. V celé koruně 
české se vládne výhradně a výlučnč ze státní moci krále českého. 
Ve vniHní své skladhě stát český není však státem jeqnotným, 
nýbrž složeným z jednotlivých zemí, z nichž každá má značnou 
samosprávu a autonomii. V celkovém právním poměru zemí ko
runy {;eské uplatilují se tudíž dvojí prvky, navzájem od sebe od
lišné: prvky jednotící neboli eenhalisujíeí a prvky odstřediv.é 
neboli decentralisující, které bychOln moderním výrazem mohli 
také nazvati PTvky autonomistickými. 

]. Prvky j eallotíd. 

. 1. KráL 

Král jest nejpřeullějšÍnl prvkem jednotícím. Již z názvu ko
runa česká nebo koruna království českého vyplývá, že král a 
instituce království jest nejvýznamnějším pojítkem celého čes
kého stái u. Bez monarchické formy sotva bylo by lze udržeti 
svazek zemí koruny české a jednotu českého státu. Doklad toho 
podává nam doba husitská, kdy se v Čechách dostavuj-d bezkrá
lovL Král jest představitelem jednoty celéhá státu, v j-eho osobě 
docháú státní moc [:eského státu svého výrazu. \lloc královská 
zasahuje do všech zemí koruny č:E'ské, neboť v zemích vcxllejších 
vládne panovník nikoli jeli jako markrabí resp. vévoda, nýbrž 
zároveň také jako král český (doklad instituce t. zv. mčst krá
lovských). Podstata ústav siayoyských, které vyhrazovaly pa
novuíkovi vždy určité obory, kde vykonával mOl: lleobmezenou~ 
tuto př:ímou 1110C krále českého sama podporovala. 

Není však společná jen "Osoba králova, nýbrž společné jest. i 
právo 11l0l1arcl1ické. Král nastupuje v celé oblasti koruny české 
podle jednotného práva nástupnického, rod královský jest 131'0 

všechny země koruny společný, a vymře-li panující rod, přísluší 
veškeré obci království č'eského volba nového všem zemím spo
leC:!lého krále. 

2. Královské orgállY. 

Nejen král, nýbrž i určité orgány královské jsou společné 
všem zemím korullv tím. že moc. rejich dosuhuje na celou oblast 
českého státll. Byly to: - královská rada, óeská kancelář a .jejÍ 



hlava c:eský kancléř, dále ~olldy královské: soud dvorskf a soud 
komorní, "ľ koueč'llč komora kr&lovská a nejvyš~í mincmistr krá
loysi ví 'českého. 

O těchto orgánech bude jednáno níže. 

:J, Právo obyvatelské. 

Pro celou kOHU1U bylo jedno práyo obyyutclské nehol i inko
lát. spulec:ný všem zemím. Inkolát udílel král společ'ně se stavy 
a udělení inkolátu se vztahovalo vždy na celý stát. Českv~ inkol~ 
v Čechá~h hyl státním obc:anenl i na' Moravě: ve Slezsku' i v Lu
žicích, a rovněž naopak. To se zračilo zejména i v tom, že mohl 
v oblasti zemí koruny české kdekoli nabývati statkfJ deskových 
a po nabytí jich vykonávati i práva stavovská. 

Postup pl-i tom hyl tentO': Ten, kdo byl obdařen inkolátem, 
byl povinen llehnve složiti t. zv. revers k zemi (jakýsi druh pří
sahy poddanské); revers tento se ukládal v zem. deskách. Na zá
kladě reversu k zemi nlohl se iukola kdekoli v oblasti koruny 
české zakoupiti, t. j. nabýti statku v deskách zemských_zapsaného, 
neboli krutčeji řeC::eného, cleskového. Na základě inkolátu, re
versu k zemi, a v}Ckuzu, že se zakoupil v zemi, mohl iukola žá
dati o uvedení na sněm. Teprve uvedením na sněm stává se inkola 
(~lenem stavů a nabývá práv stavovských. t . .t. má právo seděti 
a hlasovati na sněmu a má způsobilost k úřad lm1 zemským. Práva 
stayovská může jnkola vykonávati jen v té zemi, ve které jest 
zakoupeIl. Je-h zakoupen ve dvou nebo i více zemkh, miHe vy
konávati právu stavovská všude tam, kde .jest zakoupen. 

4. Smlouvy mezinároclní. 

Smlouvy mezi národní uzavíral král hu(f sám" aneh někdy 
také spoleČl~ě se ~tavy. Smlouvy tyto se uzavíraly pro eeloll ko
ľl111U, 

5. Generální sněmy zemí koruny české. 

Sněmy tyto jsou výborem sněmtl všech zemí koruuy c:cské. 
Jsou důležitým pojítkem celého státu, neboť vnich docházelo ná
ležitého výrazu pojetí, že nejen král a org'ány královské. nýbrž i 
určité instituce stavovské resp. zemské, jsou všem zemím koruny 
české společné, O organisaci a jejich pravomoei bude ,jech-láno 
níže. 

6. Společná obrana proti nepříteli. 

Stavové ,jednotlivých zemí měli povinnost hájiti nejen své 
\-Tlastní země, nýbrž také ostatních zemí koruny proti společnému 
nepříteli, a byli povinni vytáhnouti na výzvu královskou do pole, 
šlo-li o obranu celé kor-nuy. Jen Slezáci v 10mto smčru činili ja-

",-CSl potíže, odvolávajíce se na J)rivikgiulll z r. 1498, z kterého 
vyvozovali pDvinnost vytáhnouti do pole jen na obranu vlastní 
země; avšak s tímto hlediskem neprorazi]j. 

'T. Český 'sněm strážcem celitosti zemí koruny české. 

rodle majestátu krále Vladislava ll. z 13. listopadu 1499 není 
oprávněn král ani co odcizovati od koruny, ani léna ležící za hra
llicemi koruny (feuda extra cu rtem) svobouiti bez svolellÍ sněmu 
království českého. Takto český sněm v celkové skladbě č,eského 
státu nab-vvá vÝznamného po;tavenÍ, neboť jest strážeem ccli
fosti a n~dílno;ti českého státu. Jakékoli odcizení od. koruny 
Heho prohlášení zahraničního léna za svobodné bez svolení čes
kého sně.liu .iest právně neplatné. 

B. Prvky odstředivé neboli deeentralisu.jící. 

Kdežto prvky jednotící jsou v prvé řadě král a ol'gáuy krá
lovské a teprve v druhé řadě také některé orgány a instituce 
stavovské, .jsou prvky odstředivými takřka výhradně orgány a 
instituce stavovské. Každá země jest pro sebe jednotkou auto
!lomní a samosprávnou; má právo' se usnášeti, arei za souhlasu 
kráje (čehož však nebylo vždy náležitč šetřeno), na svých záko
nech, a spravovati se svými vlastními, od jiných zemí odlišnými 
oro'ány. Důsledkem toho .rsou instituce a orgány stavovské, t. j. 
ze~lsk·é. výrazem této autonomie a salllosprávy. M_czi těmito prvky 
jsou zejména: 

1. Ústa.-va. 
Každá země má svou -vlastllÍ 11 zvlá,qní ústavu. 1\cnÍ jedllolué 

ústavv resp. jednotného zemského zl'ízenÍ pro všccllllY zemč ko
rUBy [eské. n)"hl"ž každá země se spravuje svými zákony a l'átiy. 
ktr-ré jsou výplodem vlastního právního vývoje, odlišného od 
právního vývoje zemí dl'uhýc·h. K poří,zení re:",p. k svepsánÍ ze.n~
sk{ch zřízení ve vlastJlÍm smyslu v teto dobe -ve vs(~(".h zelluCll 
dr~i ještě nedošlo. . 

~. Sněmy. 

Každá země má sVlij ylastllÍ sněm, jehož organisace nemá ye 
všech zemích stejný základ. Jednotného sněmu pro všechny zellH':: 
kotunv české nebylo, neboť generální sněmy jsou y)7bory sněmu 
L:emskfch" a byly ~besílány jen zástupci zemských sněmů. 

3. Úřady. 
Každá země má dále svoje ylastnÍ úřady, jichž organisace j~st 

rtn-nčž ocllišná od organisace úřadů v zenlÍch druhých. Úřady tyto 
jsou -v prvé řadě zemské neboli sta yoyské, avšak jsou tu i odlišné 
úřady královské. 
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4. Finance. 

Vedle. jmění a hospodářstxí královského jest tu jmění a hos
podářství stavovské neboli zemské. Každá zemč o sobě jest ll1ajet~ 
koprávním subjektem, jmění, které by bylo společné všeul zemím 
koruny, nenl. Z toho důvodu uelze mluviti o společných finan
dch; jsou tu jen samostatné finance zemské. šlo-li pak o vydánL 
které bylo krfti ode všech zemí koruny, nedálo se to nějakými 
společnÝmi be;·němi, nýbrž každá zenlě pi'ejímala určitou kvotu 
společného vydání. Případy tyto objevují 'se arci vlast.ně teprve 
až v dohě Jwhshurské (v prvé řadě při válkách s Turky). 

Porovnáme-li takto mezi sebou prvky jednotící a pl"vky od
středivé, dospíváme k tomuto závčru O právní povaze českého 
státu: 

Český stát nemá jednotnou pov-uhu právní, llýbrž smíšenou; 
jest z části státem' jednotným, z části státem složeným. Jednotným. 
státem jest v poměru nu' venek a v oboru moci královské. Král. a 
jE:ho orgány jsou tu významJlými představiteli jednotného státu. 
Kam až dosahuje moc královská, jeví se nám č,eský stát jako stát 
jednotn§, s Jednotným zastoupením na venek .. s jednotnou politi
kou zahraniční, uynitř pak 5 jednotnou správou zcměpanskou. 
Zevnějším symbolem tohoto jedJlotného státu jest, jak již y}TŠe 

bylo řečeno, koruna česká resp. svatováclavská. V oboru moci sta
vovské jest však stát český státním útvarem složitým. Každá země 
koruny jest státoprávní celek s vlastní správou zemskou (5amo
spl'áyon) a s rozsáhlou autonomií. Země tyto nejsou však samo
statnými státy, nýbrž jen samosprávnými u autonomními korpo
racemi, spojenými rllznými pojítky v jeden český stát. odtud pra
víme, že stát český má právní povahu smíšenou, jest z části stá
te-nI jednotným a z části si"átelTI složeným. 

Kapitola III. 

Ústava českého státu. 

§ 20. P a II o Y II í k. 

Panovník česk§ byl zajisté s počátku vládcem neobmczellým. 
Yyplý"alo t.o z myšlenky pai.rimonijn:í.ho státu, ale phnáše10 to 
s sebou i skutečnost, že kníh:', pražský rozšiřuje svou moc na úze-
:l.11í kmenových knížat a osvojoval si také nlOC jim příslušející. 

Plnost knížecí rnoci měla y zápětí, že kníže měl nejvyšší moc 
\"lá(lnJ, yo.renskoa u soudní- a v době pohunské i kněžskou. Byl npj-
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yyšším 'yládcem, vojevůdcem a soudcem, a v době pohanské i neÍ
yyšším knězem. J\1.oc knižeCÍ a státní jest v této době po.Telll totož
ný. Kníže vládl y celé zemi jako svrchovaný panovník, vydával 
sám zákony, sám soudil a nařizoval brannou hotovost k ohranč 
země; nemčl však pl"áva nařizovati vý-pravu za hranice. 1\'10h1 dále 
nakládati volně majetkem státním, neboť podle tehdejšího pojetí 
majetek státní splývá v jedno s majetkem knižecím. Kníže však 
také náklady celé sprá'vy státní hradil ze svého. \-fajdek knížecí 
hyl založen .Jednak na ohromném nemovitém 1ll<ljctku, jednak na 
důchodech, které plynuly knížeti z různých d{ivodů (regalie, cla. 
mýta, mčstské tržnice ncholi ungelty, příjmy z hor, ze soudních 
pokut, z odúmrtí atd.). Těmito příjmy samostatně nakládal. Vc;
kera spl'áva státní byla v té dohě správou knížecí, úředllíci. veřej
ní, soudcové atd., byli jen :zřízenci knížete. 

y)Tvojem dohy se však rozsah moci panovnické umenšoval. 
Dvě to byly hlavně příč.iny, které přispívaly ku ztenčení moci 
panovnické: .Tcdnak spory Přenryslovců o trůn, jednak finanč,nÍ 
tíseň panovníků. 

Spory Přemyslovců o trůn měly y zápětí, že velmoži zcm0. 
(šlechta), há.rili pl'ávo spolurozhodovati při obsazování trůnu. Sku
tečně také šlechta získala si vliv, který zajisté nemohl zůstati oJ)
mezen jen na obsazování trůnu, nýbrž šel i na věci zemské ·vůbec. 
Odtud ve správě státní panovník přestává býti ponenáhlu ncob

.mezeným činitelem a vedle něho vyvstává č,initel nový, d-uchovell
sho a šlechta. 

K obmezení moci panovllické přispěla však dále i. finanční 
tíseú knížat resp. králů. Prvotně měl panovník zajisté t~k značl1(. 
důchody, že nlohl náklady správy stáfní hraditi ze svého. Ayšak 
postupem doby důchody panovníkovy na to nestačily. Jcdna k 
správa státní sc rozvětvovala, takže bylo třeba .na ni č:ÍIn dále tím 
většího nákladu. Jednak důchody kllÍžec.Í resp. královské samy 
o sobě se tenčily, ježto zdroje rozdáváním knížecích statků na 
církev, šlechtu atd. vysychaly. Za takovéhoto stavu věcí nezbylo 
panovníkovi nic j"iného, než obraceti se na stavy o povolení berní. 
Stavové takovéto berně pravidelně také povolovali, ale při tom si 
\~ymiliovali urč.itý vllv na správu státní. Takto se moc panovnická 
zvolna, ale jistě obmezuje na prospěch moci stavovské. Valnou. 
měrou k tomu přispěly také události po vYlnření Přemysloycu. 
Skutečnost, že stavové zde nejen krále volí, nýbrž dokonce i sesa
zují (Jindřich Korutanský), nemohla zůstati bez vlivu. 

Jest přirozené, že moc stavovská takto vchází "\' zápas s mocí 
královskou; hranici tvoří zde doba husitská. ~t
sk~~mi za.jisté moc kl·álovská měla stále vrch nad moeí stavovskou. 
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ilč:koli již Za Váduya lV, prcstyž moci královské valllr- upadá, Po 
yálkách husitsk1'ch moc stavovská si zjednává do urč:ité míry již 
i převahu nad mocí královskou. Podařilo se sice panovníkovi tak 
silné individuality, jako byl Jiří Poděbradský, moc královskou 
zase pozvednouti, avšak již za Jagellovců moc královská opět va
lem klesá, u moc stavů, vlasině šlechty, stoupá tou měrou, že do
chází bezmála již k jakési šlechtické oligarchii. 

Právní siay věci jest CelkClil tento: 

Králi přísluší llej"Y,š~í moc zákonodárná, výkonná i soudcov
ská. V oboru moci zákonodárné nebylo sporu o to, že král má 
právo dáv:lti zákony. A však výkon práva toho byl již od posled
llích Přemyslovců vázán ,<;onhlasem stavů. Zejména od Lucem
burků se uplat.nila zásada, že zákonem zcmským se můžc. státi 
.Ten -to, na {em se král a stavové souhlasně snesli. Král přestává tll 
b-~Tti tedy výhradným zákonodárcem, a jeho právo zákonodárllé 
nevázané souhlasem stavů se obmezuje v podstatě již jen na, vy
dávání majestátú a na llalť-zání práva prostí'eelkem soudů králov
ských. 

V obOHL lllo~i y}-konné jest král hlavou vlády a správ v státní. 
Řídí politiku zahranilní a uzavírá meziJJárodnÍ smlouvy, imenuj e 
na úřady a soudy, svolává 1'<l(ly a sněmy, povyšuje do stavu, udílí 
výsady; jest vrchním ochráncem církve atd. Avšak i zde mOl: 

jeho nebyla neobmezenu. vli-v stavů uplatúoval se znenáhla i ve 
YHjti'lIí správ{-. Podle velkého privilegia krále Jana z r. 1310 (1311) 
nemá král při obsazování veře.rných úřadů VOlllOU ruku, nýbrž 
jest vázán dosazovati na úřady dvorské, zemské i městské jen 
obyvatele domácí. Rovněž vl iv králův na úřady veřejné se zmen
šuje potud, že se celá řada ·tčchto úřadů pozemšťuje, t. j. z úřad-t'i 
(l-voI'sk)'ch resp. královských se stávají úřady stavm1ské resp. 
zemské. V oboru finaneí Zll stává však králi znač;ná moc. Podle 
ústavy byl totiž určitý obor financí vyhrazen lIeobmezené dispo
sici králově; sem pati'í ze-jnléllu příjmy ze statkll královských, 
ullgelty, cla, dllchody z hol' atd. U statkl°l královských se však 
již záhy zač;íná rozlišovati mezi statky korunními a statky komor
ními. Statky korunní jsou ty, jichž vlastnictví přísluší koruně 
a král má jen správu a užívání; král bere jen důchody z nich a 
témito ch'khody libovolně nakládá; zcizití tyto statky může jen 
se svolením českého snčmu. Statky komorní jsou ty, jichž vlast
nictví náleží kJ'áli; jimi král také libovolně nakládá a. může je i 
kdykoli zciziti. V'ypisovati berně král oprávněn nebyl, nýbrž k to
lnu bylo třeba svolení stavil. povolování berní stavy stává se po
stupem doby zjevem stále ča~tě.ršílll. K tomu nutno připomenouti, 
že se na sklonku tohoto období dostavují ve finanční správě krá-
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lovské nepořádky, které ani přes oprávněné snahy králů- Karla L 
a Jiří Poclčbradského odstraněny nebyly. Jakýsi obrat k lepšíma 
nastává v tomto smčru teprve y době habshurské. 

V oboru moci soudcovské jest králnejvvšším soudcelu. Soud
llí V1~sost krále českého v poměru na venek byla zajištěna usta
novením Zlaté buly Karla IV., ustanovcním, že nikdo z ohyvatelú 
('eského státu ani se nemůže odvolati ven ze země. ani llemúže 
býti předvoláván před soud cizí (říše římsko-německé). Avšak 
v poměru vnitřním soudní výsost krále českého doznává značné 
újmy. Nevvkonává jen král soudcovskou mOl: nÝ})l'ž také sta
yové, a ve(Úe souchl královských jsou hl sOlld;· stavovské resp, 
zemské, kam moc královu 1iedosahovala. O tom všem hude jed
náno podrohněji .ie.~tč níže, 

§ 21. P o s 1 o II P II o s t t r II II II í. 

A. Do vyml'ení Přemys]ovců. 

Prvotně ncbylo zajisté nějakého pevného pravidla trúllnl po
sloupnosti. 1fyšlcllka patrimonijního státu pi'inášcla s sebou, že 
trllU český náležel dědičně rodu p.řcmyslovskému. Avšak o tom. 
kdo má nastoupiti na trůn, rozhodoval někdy kníže sám., tím, že 
pFed svou sml·tí jmenoval svého nástupce, někdy s radou (;len'ó 
rodu. neb dokoncE' i .liných velmožů zenlě. někdy rozlwdoval též 
nároti sám. Při tom národ nastoloval nastupu.jícího kJlížete, 
Ostatní členové rodu byli, jak bylo .již výše pověděno, podělováni 
úděly na lvloravě a v Čechách. 

Jako první .řád llástupnický se pí-ipo-míná zákon Břetislava 1. 
z r. 1055. ,jehož pravost ilení však nesporně prokázána. ZákollE'm 
tímto se stanoví řád si~rešinský neboli seniorátní, t . .Ť. na trůn 
nastupuje vždy te-n, kdo z celého rod II jest ne.Tslarš[ věkem. Podle 
tohoto zákona se nastupovalo na hltu český během 11. století. 
Avšak již počátkem. 12. stoJetí Se pl-cstalo jeho šetřiti. Odtud 
vznikaly časté spory o tdlJJ, při k1erých domácí šlechta llplatúo
vala pJ·ávo spolurozhodovati o 10m. kdo má nastoupiti na tnln, 
a rovněž i králůnl lJěmcckým byla poskytována vítaná· příleži
tost míchati se do vniiř'ních věd českého státu tím, že si osobo
vali PTávo dosazovati č~eské panovníky. Neudržitelnost těchto po
mědI nahlíželi rozmyslní panovnÍ(;i čeští a snažili se je odvrátiti 
tím, že usilovali o zavedení pevného řádu nástupnického podle 
zásady prvorozenství (Soběslav I. a Vladislav 11.), ale snahy ty 
setkaly se s nezdarern. Pořádek tu nastává teprve od doby defi
nitivního důstojenství královského počátkem 13. století. 

Podle privilegií Zl'. U98 a 1212 přísluší Přemyslu 1. a jeho 
potomstvu dědičné důsto.jenství královské. T'ím se potvrzuje zá-
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sada, již. dříve platná a uznávaná, že tr-lm český je~t dědič:ll~ 
v rodu přemvslovském. Ovšem, privilegia tato mluví .Jen o Př{'
lllvslu 1. a j~ho rodu. Obrat pak y těchto privilegiieh, že králi 
í'Íl~lskému přísluší jen potvrditi za krále toho, koho si národ český 
zyolí. neslu~í vykládati y ten Slllysl, že hy tu byla svobodná volba. 
kl"ál~ 11"vhrž v.(;raz ,:volba" dlužno zde bráti tolik co "phjímánC 
krále: t~dy volhu jen relati'vní, kteráž ovšem, vymve-li rod Přc
mvsl~vcú., se stává absolutní. Avšak ani v této době ncbyl stano
ve'-n pevný řád trůnní posloupnosti. Ve skutečnosti se za r posled~ 
nkh Přemvslovcl1 nastupovalo podle řádu prvorozenstvl nebolI 
pl'imogenit~uy, vlivenl ovšem skutkoYých poměrů, totiž toho, 7.t' 
tu hyl jen jediný pi'edstavitel rodu. panující král, takže prvo: 
rozený syn jeho byl zároveii nejstarším z celého ;"odu a ",vlastne 
také jediným dědicem tTůnu. Dosavadní nastolenI na hun bylo 
ocl dob královských nahrazeno korunovací. 

B. Do r. 1526. 

Vymřením. hlavní větve rodu přemyslovského po meči uprázd
nil se' český ttun a stavové č.eští vykonávali nyní právo volby. 
Zvolili za krále nejprve Rudolfa Habsburského a po jeho smrti 
Jindřicha KOl"u1.allského. manžela dcery krále \~~daYa II,." Anny. 
Po třech letech však Jindřicha sesadili a zvolIlI za krale Jana 
LLH:emburského, j-ehož zasnoubili s neprovdanou dcerou krále 
"\.Táclava II.. Eliškou. Jím nastupuje y koruně české rod lucem
burský. Že' stavové č.eští pI'i těchto volbách (vyjmeme-li ovšem 
Rudolfa Habshurského) přihlíždi k dědickému právu ženského 
potmnsty<.l rodu přemyslovského, j"est ua hiledni. Ovšem právo 
svohodné volhy stavů zde stálo rozhodně y popředí. 

,Šle(~hta c-eská hyla se .<>ice y I'. 1306 přísežně a pod s"\"\ ml pe
četmj zavázala řínľskéml! králi Albrechtu L, že, zemí'c-li král 
Rudolf hez mužsky;ch potomkú. phjme za ~r~~e n~j~~aršího} .T~h~ 
bratří a po něm i ostatní bratry podle stan ~ s Je.llc1.1 llluzskY;Hl 
potomky. Avšak Albrecht 1., .Tiž po ZYOle.lll" Rl;d<;,lfa za kral~ 
českého. ,"voal dne 18. ledna 1307 ve ZnoJme hstmu, vc ktere 
prohlaš~Yal, ž.e králoysi'd .české ja~o od~!Jnřelé )éno sp~d~o na 
říši a že .je udělil Rudolfon a,osta~llllll syym.syn~m. Jednal1l t?to 
popudilo české stan' do té mll'Y, ze po smril krale Rudolfa p:es 
tento závazek zvolili za krále Jindřicha Koru~an.;kéJlO. Po, tet~ 
volhě vzdal se Fridrich rakouský r. 1308 YC Z:r:,0Jme '~~ech na!'?ku 
na Čech'V a Moravu za peněžitou náhradu 4:>.000 hnven stnbra 
(která vŠak nikdy nebyla vyplacena) a v ~. 1323 .Ha~sl?~rkové 
vůbec listiny, které' měli na hůn český, kráh Jano\'l vratll!. 

Pevný řád nástupnický byl při.jat teprve na generálním sně
mu zemí koruny české, konaném r, 1341. Na tomto sněmu bylo 
uznáno dědické' právo prvorozeného syna krále Jana, Karla a 
,jeho mužských potom kll (zda také ženských potomků, jest spor-
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;uč) pod Ic zásady pI."vorozeJlství. Dědické právo bylo tu pf:iznáno 
jen Karlovi, nikoli také druhorozenému synu téhož krále Jana, 
Junu Jincliichovi, který podle úmyslu krále Jana měl v Tyrolích 
založiti s :Markétou příjmínl Hubatou sekundogelliiuI'u Todu lu
.ct'mhurského. 

?\lajesiátem ze 7. dubna 1348, vydanýrll se svolením stavú, 
npravil král Karel 1. znovu trůnní posloupnost. Podle tohuto ma
jestátu jest trůn č'esk)' dědičný v královském rodu českém ~o 
meči i po přeslici. Vymře-li l'od tento, přísluší volba nového krále 
~,p1"elátů.m, vé'vodám, knížaH'tID, pánúm, vladykám a vší obci krá
lovství českého a jeho příslušenství". Tím rozuměti sluší gene
rální sněm zemí koruny č.eské. Králi takto zvolenému udělí Í'ÍJll

.ský císař odznaky dú~to.jenství královského. POl'ad tr:tUlllÍ po
sloupnosti ncbyl y tomto majestátu blíže určen, ale dlužno míti 
za to, že se tu mlčky přijínlá zásada prvorozenství, vyslovená na 
.generálnÍm sněmu z I'. 1341. 

Podle tohoto majestátu přísluší po rOzunlU generálního sněmu 
z 1'. 1341 právo násiupnické jen Karlovi a jeho potomstvu. Listem 
,"ydaným y Praze due 26, prosinee 1349 ,,8 předchozí radou knížat 
-Klue:hovnÍéh a světských. též panstva a rytíi'stva království č~eí:i
kého" a opětně listem vydaným při generálním sněmu zemí ko
HlllY české, konaném y září 1355, rozšířil Karel J. právo nástup
.ni(:l~é i na svého hratra Jana Jindřicha s jeho potomstvem. po 
meči i po přeslic-.i. Nepříslušelo však právo nástupnické tl'ctimu 
synu kl'ále Jana, Vádavu Lucemburskému, který vzešel z dru
'hého manželství krále Jana s Beatric.í; také tento Váelav v {dUlHÍ 

posloupllosti české nikcly v úvahu nE'přicházi. 

Podle majestátu z r, 1348 stal se t1'1''t11 (~eský clčcliěn}~m v králo\~
:ském rodu lucemburském, a sta'VlIm příslušelo právo voliii lloyého 
krále teprve tehdy, nebylo-li tu ani mužského, ani ženského po· 
tomka, aneb když by se království jinakým způsobem uprázdnilo. 
Tím však se n~stal ještě trůn český dědičný nl v pravém slova 
~myslu. Sta"ům příslušelo vždy důležité prá\"o "přijímání" krále, 
což někdy znamenalo i volbu samotnu. Vidíme, že stayové sesa-
7.ují i kor'unovaného krále (Zikmunda), jehož p~zději zase "přijí
mají"'. V 15. stoleti pak volební právo stavů vystupuje zcela zřej
mě v popředí. Tu nejde již o přijímání krále, nýbrž o skutečnou 
ynlbu. Tuk tomu bylo při volbě Albrechta, Ladislava Pohrobka a 
zejména Jiří Poděbradského, který byl zvolen za krále, ačkoli tu 
bylo královské potomstvo po pře...-;lici, a konečně při volhě Vladi-

. :slaya U. 

Skutečnost, že stavům příslušelo právo volby, mčla v zápětL 
že dědické smlouvy uzavírané s panujícími rody okolních zemi 
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o YZájPJllllé podědění, měly pl"áyní účiullost pro stavy resp. zemI 
jcn tehdy. byly-li stayy výslovně schváleny. N'cboť firn by bylo 
pr·áY() stavů na volbu y případě, že by panující rod yymfel, zkrá
ceno, a stavové pÍ'ivoliyše k takovýmto c1čdickým smlouvám ry
konaJi syoje volební právo y podstat~ již předem. 

Dědické SmlOllYY rodu lucemhurského a hahsburskéJlO z l' 136-1-
a :1366 toho obsahu, že yymře-li mužské i ženské potomsho 
Karla I. i Jana Jindřicha, nastupuje v zemích českých rod habs
hurský, a nuyzájem, yymře-li rod habsburský po meči, nastupll.ie 
v zemích J'akouskÝch ron lucemburský. byly stav v čcsk\'mi schvá
leny. Tyto dědické smlOlivy byly \~'Šak' za JiřI podČbradského 
zdviženy, neboť císař Fridrich III. vl'Mil 1'. 1462 Jiří Poděhl'adskC;
mll yšechny dědieké smlouvy, které mc-li HabsbutkOTé na česk\" 
1 dín a vzdal se takto za sehe i za celý rod 'dech nárokll na 
českou korunu. 

'Vladislav lL, ZYOIClI r. 1471. za krále, výslovnč uznal, že by] 
zvolen "zc syohodné. dobré v-uk stavú·'. V r. 1507 vymohl na sně
mu českém 11 znání svých dětí, Anny li Ludvíka, za děclice konmy 
české, a dal v 1'. 1509 syna svého Ludvíka, khdy tříletého, zvoliti 
a kOJ'UJlOYati na králc (~eského, což se stalo opět ze svobodné Túle 
českých stavů. Dne 1.1. ledna 1510 vydal pak majestát neboli t. zv. 
nařízť'lIí o kněžnč Anně. V tomto majestátu se prohlašuje za ,dč
dice trůnu Ludvík, a kdyby zemřel 'bez dědiců, stává se dědičkou 
starší jcho sesha Anna. Při tom se '/Iadislav II. zavazuje, že ji 
"zamluviti a vcláti nemá bez rady a včdomí kr·áloyství českého", 
Co se ovšeni mělo státi v tom případě, že by Aliua byla pronlána 
bez rady a vědomí sta Vů, v majestátu sc nepraví. 

J\Iajestát tento má význam v dvojím smčru. Po stránce právní 
dochází zde potvrzení zásada, již dHve v českém práyu nznávaná, 
že dcera provdaná za života svých sourozencu se pokládá za 
odbytu, a neměla-Ji tedy ztratiti nárok na trůn, musila b:"ti pro
vdána s vědomín a se švolením stav1'l; po stránce politické pak 
potud, že v této dobé vláda ženy jest ncoblíbena a také zjeyem 
neobvyklým. Nastoupila-li hy tcdy takováto žena na trůn, nebyla 
to v podstatě ona, nýbrž její manžel, kteJ'Ý by ye skutečnosti 
vládu vykonával. Tu by vlastně st;;:tvové zhatili své právo yolby, 
a- na trůn český by byla zasedla bez souhlasu stavů noyá dynastic. 

Závazku svému, že Anna nemá býti provdána bez včdomí c:es
kých stavů, Vladislav II. skutcč,ně také dostál. Když v r. 15j:5 byly 
v Prešpurc;:: a ye Vídni projednávány svatební smlouvy mezi Vla
dislavem II. a lVIaximiliáncm L, stavové č,eští o tčchto smlouvách 
nejen Včděli,' nýbrž poslové jejich byli při jich dokonání také při
tomni. 

Podle těchto svatebních smluv zaslíhena byla vnučka císaře 
:>'Jaximibána ~1aric Lud'dkoYi a Anna jednomu z obou ylltlkú 
~'\Iaximjliánových. Pi'i tčchto smlouvách byli zástnpcové českýeh 
stavů přítomni; n.enÍ však známo, zda s plnou mocÍ. Jisté jest jen 
tohk, že posloyé krále Vlarlislaya ll. podáyali sněmu českému 

zpníxu o těehto smlou"ách a že český sněm z\"olil no\'é poselstYo, 
aby se YypJ'avilo do Vídně, kde svatební smlouyy měly býti do
konány. Poselstvo toto bylo přítomno, když .dne 22. července 151'5 
byly v kostele SY. Štěpána ye Vídlli vykonány dyě svathy: Lud~ 
yíka s 11arií. a císaře lvlaximiliána (kterému tehdy bylo 56 let) 
s Annou (které tehdy bylo 12 let). Tato druhá svatba byla '"šak 
uzavřena pod podmínkou, že se do roka a tří měsíců nepřihlásí 
za manžela jeden z obou YllUků :\rfaximiliánových, Ferdinand nebo 
Kal'eL Skutečnč do roka se přihlásil za manžela. Ferdinand a 
syatba Ferdinanda s Annou byla provedena due 24. č,ervencc 1516 
pe!' procurarn (Ferdinand do té doby Annu nespatřil a neyidčl j~ 
alli ph této svatbě, poněvadž nebyl phtomen) ye dvorní kaplI 
Yideiíské. Při této sTatbě byli přítomni č.eský kancléř a jiní zá
stupcové stavú (ovšem zda s plnou mocí, nelze zjistiti). 

Přes tuto svatbu nehylo ještě zcela určité, zda Se Ferdinan(l 
skutečně stane také manželem kněžny Anny. Byli to zejména 
Uhři. kteří naléhali na to, aby si Annu za manželku vzal starší 
Kan\ což: podle svatebních smluv bylo přípustné. Karel skutečně, 
kdvž se ucházelo korunu císaře římského, Uhrům také přislíbil, 
že· pojme Annu za lllanželku; takoyé bylo přání i v dědičných 
zemích rakousk;·ch. Na tento slib byl Karel upomenut již po 
volbě za kJ'ále římského před svou korunovaci v Cáchách. A však 
Karel měl v té době závazek s Renatou, dcerou francouzského 
krále, se kterou byl již zasnouben. Když tedy sám Annu za 
manželku pojati nemohl, dovolil svému bratru Ferdinandu, aby 
se s AnJlou oženil. Př'i tom slíbil, že Ferdinandovi odevzdá pět 
rakouských vévodství (obojí Rakousy, štýrsko, Korutany a Kra
jinu) a dále vše to, co jemu bylo odkázáno jeho dědem Fcrdi
nandem Katolickým: rovněž přislíbil, že, budou-li si to přáti 
Ludvík a FerdinaIid, povýší tato rakouská vévodství na králo\TsŤYÍ. 

Svatbě Ferdinanda s Annou nyní již nic nepřekáželo a, dne 
j 1. prosince :1520 v Inšpruku byla vykonána svatha arciknížete 
Ferdinanda s Annou, zase per procuram (přítomnu byla .ien Anna,' 
Fel'di11und byl zastoupen svými plnomocníky). O tomto ohl'adu 
hyl sepsán obšírný notái'ský spis, ve kterém jsou všichni pi'í
tomní jmenovitě uvedeni. Uvedeni jsou zde také zástllpcové krále 
Ludyíka z Uhel', ale z Čechů jako přítomný není uveden nikdo. 
Z toho sluší vyvozovati, že čeští stavové při. této svatbě nebyli 
zastoupeni. Tím lze si sJlad tedy vysvětliti, že čeští stavové v r. 
1526, když; dědický nárok kněžny Anny se stal aktuální, mohli 
tvrditi, že kněžna Anna byla provdána bez souhlasu českých 
sta'nl. 

Na základě toho, co bylo pověděno, můžemc právní stav, tý
kající se dědičnosti nebo volitelnosti trůnu v době do 1'. 1526 cha
rakterisovati takto: 

Český trůn není ani přísně dědičný, ani přísně volební. Pa
nující rod má tu sice dědické právo na tdm. avšak stavové y "při
jímání"' nebo dokonce ve "voJení" krále uplatňu.ií své právo roz
honovati o osobě nástupce, byť i ye skutečnosti, až na výjimky 
velmi řídké, přihlíželi vždy k členům rodu, Trůn český lze podle 
tuho označiti za smíšeně volébní a slllíšeně dědičný. Pevné hranice 
mezi oběma tčmito zásadami nehy 10. 
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§ 2:2. S t a VOy é. 

Stát český YC vnitřní své skladbě a y povaze moci veřejné 
sdílí ve svém pozdějším výyoji úplně ráz středověkého státu sta
vovského. Veřejná moc ve státu jest zde dělena ve dva činitele, na
vzájem na sobě nezávislé, ve krále a v národ. Každý z obou tčchto 
činitelů jest 'nadán urč~itÝrn okruhem oprávnění, která jemu prýští 
z práva vlastního a jež jeden ocl druhého neodvozuje. Jest tu 
úplný t. Z'C dnalism státní moci. 

Avšak činite!, který zde nazýváme národem, t. ,j. politi<:kÝm 
národem, llClIí Jlárod v našem pojetí, t j. souhrn všech příslušníků 
státních. Nejsou totiž všichni příslušníci státu povoláni k tomu, 
aby spolurozhodovali o věcech státních. l1ýbr7. jen ti, kdož jsou 
člcny jednoho ze zemských stavú. Tedy nikoli národ jako celek, 
nýbrž jen stavové, Takto veškero obyvatelstvo státní se' dělí na 
dvě vrstvy: na vrstvy politicky plnoprávné a vrstvy politicky 
bezprávné. Vrstvy politicky plnoprávné jsou jen zemští stavové, 
ostatní obyvatelstvo, převážná většina JJároda, nemá vůbec poli
tických práv. 

Stavové jsou třídy obyvatelstva právně a společensky (soci
~lně) od ostatního obyvatelstva odlišné, t. j. nejen prá~Tlli řád 
připíná k nrčitýnl osobám na základě zvláštJJích ustanovení ur
čitá oprávnění právní i politická, nýbrž také ve společells~élll 

. rozvrstvení obyvatelstva ve státu živel stavovský dochází nále-
žitého výrazu. Dále jsou to třídy právně i společensky (sociálně) 
uzavřené, t. j. přístup k nim jest ostatllÍmu obyvatehtvu nesta
vovskému stížen nejen řádem právním, nýbr? také všeobecnými 
poměry společenskými. Konečně jsou to třídy právně i politicky 
privilegované, neboť jcn stavové mají plná práva politická, jen 
oni tvoří ve svém souhrnu llárod v politickém smyslu. 

V zemích kotuny české, právě tak jako i v jiných státech 
stavovských, stavové jako třída privilegovauá, právně i společen
sky uzavřená, nevyvinuli se rázem, nýbrž k tomu bylo třeba po
vlovného a více méně i dlouhého vývoje. V;;voj tento se nám za
končuje teprve v době pohusitské, neb dokonce teprve poi:átkem 
16. století, kdy slav mčstský jako třetí stav zemský dochází ne-
sporného uZJlání.· . 

Prvotně za,jisté všichni svobodní obyvatelé země vykonávali 
práva politická, tvořili politický národ, Víme, že mnohdy o osobě 
nástupce dosavadního knížete rozhodoval národ sám. Avšak vý
vO.Ťem doby shledáváme, že výkon politických práv se začíná Čí;n 

--dále tím více ohmezovati na vyšší duchovenstvo a na šlechtu. Jest 
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tD pahné ve sloiení knížecí rady a sněmu zemského, Ještě- za Pře
mysloveů- se dostavují Ha sněmy ne'jen vyšší šlechta úřední, po 
případě i l'odová. zemanstvo, ll;.-;brž i starostové rodů. Ale úča
stenství starost-tl rodú na sněmíeh sc stává č:Íln dále tím řidší, až 
koncc:nč za posledních Přemyslovců přestává nadohro. Odtud 
ledy koncem j 2. a počátkenl 13, století počíná vyhraj'iování ob-y
vatcJ.stya na shtyy. 

::\a sklonku vlády Přcmvslovcú lze ke stavůnl zemským čítati 
za,jisté jen vyšší du~hovenstvo a šlechhl. Stavu městsk6ho jako 
zemského stavu tehdy ještě nebylo. Avšak již. koncem 13, století 
pozorujeme určité snahy ve prospěch staYl1 mě~tského. který tyO
ří svobod ní obyvatelé resp. měšťané kT'áloyských měst. Stay měsf
sk~~. jako siav pol itický, hy] zajisté prvotně jcn komorou králov
skou a právní posta vení ,teho hylo založeno ua královských privi
legiích. Královská města byla vyi"Iata z pravomoci úřa<l{l a soudů, 
i zt'mských i krajsk-ých. a stála přímo pod vládou královskou. 
Ayšak právě toto výjimečné postavení jejich. vynětí z úřadů 
a soudú. se stalo hezpeč,nÝlll základem hospodářské i politické ~
moci stavu městského, l'vlěs1a dovedla vývojem doby podřízenost 
pOtl královské úřady do jisté míry paralysovati tím, že si zjedná-
vají vliv na ohsazováni mčstsk~~ch rychtářů, nebo dokonce získá-
vají IJl'ávo tohoto rychtúi'e j jmenovati, a posilu,jí i jiným zpúso-
bem vlast-ní samosprávu, takže se postupenl doby jak správa, tak 
i sou(lnidví dostávají do rukou měšťanstva samého. vývoj tento 
lze do válek husitsk,'ch pokládati celkem za dokonaný. Avšak 
v této době nejsou ještě městu zemBkým stavem, nemají tudíž 
práva seděti a hlasovati na sněmu, leč v ojedinělých, výjimečných 
případech. Také herně byly s nimi pro,jednávány saJllostatně. 

A. Čechy. 

Y Čechách jest změnčno slož,ení stavú válkami husitskými. 
Předem stav duchovní mizí z řad stavů zemských. Husitské učenÍ. 
že kněží nema,ji míti statků pozemských (3. artikul pražský), jest 
provedeno i v praxi. St.av duchovní pozbývá z převážné míry stat
ku nemovitých. A poněvadž tehdy práva politická resp. stavovská 
byla neI'ozlu(~ně spojena s držením statki'l deskových, má pozbyti 
těchto statkú v zápětí ztrátu základu politických i stavovských 
práv. K tom II dlužno přič:ísti i skutečnost, že po smrti arcibiskupa 
pražského Konráda z Vechty zůstal stolec arcibiskupský drah
nou dobu neobsazen. stav duchovní jako stav zemský mizÍ. 

Současně se dokonává rozlišování ve šlechtě, Již sice od 13, sto
letí začíná se rozlišoyati ve stayu šlechtickém na stav panský, kte-
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rý tvoří vyšší šJechta, páni, a na siav vladycký později rytířskÝm 
zvaný, který tvoří nižší šleehta, vladykové neholi rytíři. Ale ,je~tě 
ve j4. s.tole~í resp: a~poň v prvé polovici tohoto století, nel'ozlišuje 
se }~leZl ?bema }emlto ~řidami tou měrou, že by tu byla nějaká 
YZaJellllla uzavrenost. \Iladyka se mohl státi beze ·všech formalit 
pállcrll, a opětně páJ} mohl klesnouti na pouhého vladyku. Róz
hodovalo zde jednak držení úřadu, jednak j rozsáhlost majetku. 
Snahy stavu panského, uzavHti se ja~o zvláštnf stav proti ostatllí 
šlechtč nižší, se y této době ještě nedaří. Teprve na sklonku 14. 
a počátkem 15. století llustá-vá úptné rozlišení stavu panského 
a vladyckého. Dokonává se toto rozlišení bojem stayu ]Juuského 
proti Václavu IV. a jeho režimu, který znamenal up]atiíoYál1Í se 
stavu vladyckého ve správě zemské ua' úkor stavu panského. 
Z hoje toho vychází stav panský .jako vít čz. Instituce stavovské. 
jež se vytvořují za posledních Lucemhurk!''!, stávají se v podstatě 
panstvím stavu panského. Stav vladycký- staví se tu do pozadí. 
Avšak stav vladycký -nemíní se s ·tímto stavem spoko,iiti. ZaC:íná 
zápas mezi stavy panským a vladyckým o nejvyšší úřady zemské 
a o "sedání" na lavicích soudu zemského, který jest rozřešen pro
zatímnč za Zikmunda a definitivně za Vladislava U.- zpll_sohem, 
jak na jinénl místě níže bude uvedeno. 

KOJlcem j 5. století jest dokončen rozlišovací pochod mezi sta
vy panským a vladyckým, a tínl také oba tvto stavy JSOll vll_či 
sobě uzavřeny. Na příště přechod ze stavu viadvckél~o' do sta-onl 
panského jest podm:íněn určitÝmi formalitami. R~vněž však i stav 
vladycký jest uzavřen Vllči o~tatním vrstvám obyvatelstva, 

Takto tedy se tu vyhranili dva zemští stavové: panský a vla-
dycký. K nim v době pohusitské se přidružuje stav nový. n~ěstský. 

). 

Válkami husitskými politický vliv králoVS.k1TCh měst S.t~l~Pl v mn=e 
zIlam~nité. Královská města se stala důležitÝm činitdem v zemi 
nabyla zasto;lpenÍ na sněmu zemském a přestávala již býti pouho~ 
kO~l:~rou kralovskolI. S tímto stavem ...-ěcí šleehta nechtěla se spo
kOJIÍl a nehodlala uznati stavovská práva-měst. Ne.jen že nechtěla 
uznati právo královských měst seděti a hlasovati na sněmu, nýhrž 
snažila se je' připraviti i o t. zv, způsobilost k 7:emským deskám. 
t. j, právo držeti statky deskové, kteréžto právo měla města jif 
z dohy přcdhusitské, Spor tento nabyl nehývalé ostrosti za Vladi
slava ll., zejména vydáním Zemského Zřízení z r. 1500 a ukončen 
sn;-~ouvou z I', 1508 resp. smloúvou svatováclavskou 1'. 1517, jak .již 
vyse v kap, o 7:emských zřízeních hylo uvedeno, 

Počátkem 16. století byl tudíž. vývoj zemských stavů dokoll
~en. Jsou tu tři stavové zemští a to: panský .jako prvý, vladycký 
Jako druhý, a městský jako třetí stav zemský. . . 
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B. :~dora va. 

l(l(-:' byl vývoj stavů podobný jako y Čechách. Rozdíl jest tll 

jen, že z řad stavů 7:emskýeh nerymizel stav duchovní. Jsou tudíž 
na sklonku tohoto ohdobí Ha J\1oravě čtyři stavy zemské: panský 
jako prvý (bisktlp olomoucký zasedá však před stavem pm1sk}'1ll 
a jest vllbec prvním stavem v zemi), duchovní jako druhý, vla
dycký jako třetí a městský jako čtvr:tý stav zemský. Stav městský 
n~měl tu však takové váhy politické .jako v Čechách. Také počet 
královských měst hyl na :Moravě valně menší; v druhé polovici 
15, století hylo jich jen šest. 

C. Slezsko. 

zde tvoří ,;lec;hht pravidlem j-eden stav, vladycký. RozlišoYánl 
lllezi .šlechtou vyšší a nižší, až na některá knížedvL nebylo, Stny 
duchovní jako stav zemský tvoří zde preláti, pokud drží rytířské 
statky: stav tento jest zastoupen na sněmích, tvoří však s rytíři 
jedinou kurii šlechtjckou. Stav městský neměl jednotného posta
vení a také význaIll a vliv jeho hyl v riizných knížecí-vích různ'f-. 
PrvJlí místo mezi všemi městy měla Vratislav, kde měšťané měli 
dokonce převahu Had šlechtou. V ostatníeh knížectvích jest cel
kem rovlIováha mezi stavem městským a šlechtou, Města, která 
měla místo a hlas na sněm.í;ch, nazývala se mčsty královskými. 

Na Opavsku a Krnovsku jest. s počátku jeclnotná šlechta, ze
mané, Tpprve v druhé polovici j5. století rozlišuje se šlechta na 
shn-y: panský a l'ytířský. Stav duchovu}, IH-dáti, pokud_drží svo
bodné statky, jest prvým stavem zemským, před stavem panským. 
na snčmu tvoří však se ,~lcchtou jednu kurii. Stav nlěstský má 
vleklé spory se šlechtou o práva stavovská. které byly rozhod
nuty tf'prve v době habsburské. 

D. Horní Lužice. 

Šlechta i.Yol'.f jeden stav zemský. Byly tu ovšem rodové roz
díly mezi pány a rytíři, avšak rozdíly ty nemají vlivu na práva 
stavo"ská. Stav duchovní nebyl zvláštním stavem; pokud preláti 
drželi svobodné statky, byli čitáni ke šlechtě v jednu kurii. Stav 
městský svým význaI~em -a vlivem se rovnal celkem šlechtě a byl 
stavem zemským s právem seděti a hlasovati na sněnlu. Byly tu 
tudíž v podstatě ,jen dva stavy: šlechta a města. 

E. Dolní Lužice. 

zde byli čtyři stavové zenLští: duchovní jako stav prvý, pan
skf jako druhý, rytířský j-ako třetí a městský jako čivrtý sia...
z(,J11ský. Siay městský "šak neměl -valného yliYll po1itiekého. 
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§ 2_3. Sně 111 y. 

Jako v každém středověkém státu stavovském, i ve státu {es
kém jde vývoj stavů souběžně s vývojem sněmů zemsk-ý·ch. takže 
živel stavovský dosahuje vrcholu svého vlivu a významu teprve 
tehdy, když jsou dány bezpečné základy organisa<:e sněmtl. jakož 
i jejich pravomoci. 

Sněluy zemské se v koruně české vyvíjely celkem obdobně 
jako v jin-ý-ch zemíeh. PJ'vopočátky je.jich sluši hledati v knížecí 
ladě. Bývalo z'Irykem, že se kníže o dúležitých otázkách zon
sk1TCh radil s UI'čit1~m sborem předních lllUŽll kmene i národa, 
s knížeeÍ radou. BezpeČ-rrých zprávo složení této knížecí rad-y ni:~
máme, dlužno však míti za to, že prvotně .jak okruh osob, jež ke 
knížecí radě náležely, tak i obor věcí. jež sc y ní projednávaly, 
byly závislé na libo-'dlli knížete samotného. Zprvu zajisté knížeci 
radu tvoří vlastní družina knížecí spolu s předními šlechtici. ná
č-elníky to ,~lechty jak rodové neboli kmenové, tak i šlechty nové, 
úřední. Hada tato byla orgánem jen poradným, takže kníže ye 
svém rozhodování nebyl jejím hlasem vázán. Pozděj-i, zejména 
když se org'anisace státní rozvětvila a ustálila. bývali do této rady 
zváni i úředníci dvorští a hradští. vvš;í dl1ehovenstvo a šIeehta, 
Takováto knížeCÍ rada, rozšířená, ~ by'la svolávána zejména. ~lo-li 
o věci důležitější. Vedle toho sc připomínají ještě zvláštní shro
máždění, kterých se zúčastj'iují svobodní lidé zbraně schopnÍ. a to 
vc značném množstvÍ. avšak takováto s}uomáždéní brzy "yšla. 
z obyceje. Základenl potomních sněmll se- nestala tato shromáž
dění svobodného lidu, nýbrž rozšířená rada knížecÍ. 

V rozšířené radě knížecí se zač-ína,Ťí pos1-11pem dohy rozlišovati 
dva živlové: duchovenstvo a šlecht"l. Pravomoc rudy jest sice j e.~tě 
závislá na VlIli knížete. avšak vývojem dohy začína.T1 tyto l'i:llly, 
které llŽ zatím nabývají povahy .Ťakýchsi sllěmtl, hájiti práyo dá
Yati svoleúí k válečným vý-pravám za hranice a k vybírání lwrllÍ. 
Také pravomoc těchto .,sněm-{l" se začíná jaksi ustalovati. ::\'eJcll 
se tu rozhodovalo o d-filežitvch včcech vládních a správních -
volba knížete. volba hiskupa -pražského .(tato ovšelll jCll do 1'. 1j 98. 
kdy právo toto bylo papežem Inocelltem III. přiznáno pražské ka
pitole), uSllášenÍ se na zákonech a pod., - nýbrž také se 111 yyko
návala soudní, pravomoc ve věeech sporných j nesporn-ý-eh. šlo-li 
o práva kufžecÍ, aneb o věci, které se týkaly hrdla, cti a stalkl't
ohyvatehl svobodnýeh. 

Tato rozšířená rada prodčlávala po~tupcm doby clalPkosáhlé 
změn:y. Předem se oddělily vě.ei soudní od -včcí správních . .Tiž za 
krále' 'Václava 1. přešly totiž véci soudní, jež hyly až dosud pro
jednávány v rozšířené radě, na nově, utvořený soud. soud z('m~ký. 

?'O 

jehož noyá organisace hyla provedena za Přemysl~ n. Za Váda: 
_ Ir ,loehází J)ak k odlišení rady ocl sněmu a vznIkly takto dve ,a... k ď··tk' k 

instituce: rada královská neholi zems á, 130z CJI ~ c l?ans 0;1 

,< r J'ak-Ýsi druh ministerské rady, orgán pl'votne kra10vsk~~, 
z\ana. . ", h ov d 'k
který' se Yš~k pozd ěji silně pozemJtil, sbor; to ne}\'ysSIC. 11~·eT 111 II 

tl soudcú zemských, a zemský snem, ktery byl tak~o postra"ell na 
vlaslllí základy. Rozlišení obou těchto inst~tud. kl'alovske rady Cl 

sně-mu zemského, bylo pak dovršeno za krale Jana. 

V době, kdy zemský sněnI byl llsta~en .jak? samostatná. i.llSti
tuce, ncbylo ještě pevných pravidel o o:gan;lsacI a .?ravomoc~ J ~ho: 
o zl)llsobu svolávání i rokování a 11sn;~sclll ~c snemu at(~.y :::>l1enr~ 
jsou svolávány králem neb i zemskym heJtmanem, an}z by ~u 
bylo nějakého pravidla o době jeho s~olá:ání ra ,trvám. To vse 
z~víselo lUl Vlili králově. Rovuěž předmety J;-clnaIll a okruJ~,oso}~, 
které se měly zúč~astniti snčmu, byly polozeny y ru~e kr~lov--)'. 
Kdo králem h-vl na sněm pozván, měl nejen právo, ale 1 povl11uosi 
se dostaviti; n'edostavC'nJ se bylo stíháno tresty. 

V pojetí práva o povinnosti dostavovati se na sněm, . nast~~~ 
však změna tehdy, kdy předměty jedl~ání sně~I~Vní~? ?eJSO~.l .ll: 
závislé na vlHi králově, nýbrž když snem nabyv a urcltych l?reSnc 

'\,vhrauěn)'ch pT'áv, jimiž se nyní moc královská o~mezuJe. Tl~. 
p~vinnost nayštčvoyati sněmy se mění v pr~Y~ sedětI a hlasov~t~ 
na sněmu. S tím se však současně dostavuJe.} nutnost ~Tym~.zlt; 
okruh těch, kteří mají právo navštčvovati snem. Prvotne zapste 
ú~astn.íkv sJlhnu jSOl~ zemané. t. j. svobodní držitelé svobodných 
statků. Prostí svobodníci, ač měli rovněž svobodné statky vc svo
bodné držbě, nebyli poy'ažování za zpúsobilé ~la ~n?m. Takto tedy 
fle yvtvářila zásada, že zpiisobilost sněmovánl ma Jell sle<."hta, po
kud -drží svobo(hlé statky; k ní pak se družilo V"ťšší d.uchov:;I~tV? 
preláti, Koncem 1;. století se mezi účastníky sneulur .JmenuJ] 1 ~a
stupcové hrazenýeh mčst královskýeh. ocl doh k:"ale y Jana v~~l~ 
však v ohyče.L že -vyšší d uchovellstvo a královs~a m~sta zvlaste 
vyjednávala s úředníky královskými o výši bel'lll, takze za vlasi
ní sněnlOyníky se pokládá ,fen šlechta. 

Podle privilcgia krále Jana z r. 1310 má sněm výhradné PT~VO 
s·yolovati k vybírání berní a k váleěnýnl výpravám za. h,r1:1111(::. 
Tím byl položen pevný základ práv sněI;lll. V;dley toho vl~lllle, zc 
po vymřeJJí Přemyslovců sněmy volí krale, dale ze za kralc !ana 
snčm: o'enerálllÍ r. 1341 svoluje k úpravě trůmlí posloupnostI; za 
krále Karla 1. snčm ma:řÍ uzákonění zemského zřízeni (nwjestas 
Cm'olina). Sněmy tudíž nejen povolují bCTně ,(c0yŽ .bylo nej.~úl:
žiiě.jšÍm zúkladem všech práv poolitic~ý:~); nyh~z _ ~ o po~~olup ya
lelné výpravy za hraniee, spolupusobl prI_uprave hllJlIll posloup-
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DOSti, vykonáva.ji spolu s králem- prá\To zákonodárné a vtlbec 
spohll"ozhoduji o všcch dúležitých -věcech zemských. 

Jaký hyl prvotně Í'ácl jednání a usnášení se, není známo: roy
něž nemáme zpráy o tom, zela a jak)';m způsobem se usnesení s~lčmu 
králem pot-vrzovala. 

Po válkách husitských se složení sněnuI stává koncčn,;:nl a 
royněž i způsob jednání a usnášení se snčmu se ustaluje. Na 'snčm 
s:~ dostrn:uF i ~~\3tuJ:veoyé měst královských, takže sněm. ježto stav 
([UehOVnI, Jak JIZ yyse hylo uvedeno, v Čechách z řady stavl! zem
s~~ch mizí, se ~kládá :nyní v Čechách ze tří kUl'ií: z~~ stavu pan
skeho, rvla(:yckeho II městského. Snčm svolává král nebo správce 
~emsk:-i: nek(~y dokonce i nejvyšší purkrabí pražskf. Zaha,jován 
J:s~, Sll(~m kra~em"',,.nebo královskými komisaři, a předsedou jest 
'i Cec!wch ;le! vysSl purkHlhí pražský, který v této době jest již 
oh,ecne uznavan Za hlavu sta,"ů. Uzavírán byl snčm králem nebo 
z Jeho r07;kazll královskými komisafi. 

v Př~clmčtelll Jednání byly předem. královské proposlce, které 
~nd-y p~·c~lnos1. prede všemi ostatními předměty jednání. Dále- také 
]edno~hve stayy měly právo podávati návrhy - t. ZV. artiku]ové 
ol~eTcl1~ -----::' li konečně i kaž~lému sněmovníku příslušelo právo po
ela\'~ah ~av:rhy - 1. zv. arilkulové zvláštní --o O tom, jak dlouho 
tl'Ya snem., rozhodoval výhradně kl·ál. Ovšem stavové si často 
\'Yl~u?oval~ určité trvání sněmu tím. že jednání o kl'álovských pro
~~slelch oddalovali (~o té doby, až byly sněmem projednány jejich 
cla~~):. Rokoyalo se Jednak v plném sněmu, jednak v každém stavu 
zyjaste. ~Hla~oYalo se ,podle kurií: každ); Rtav mčl jeden hlas a 7,(1 

usnesenI sncmu platIlo, na č,em se -všechny tři kurie souhlasně 
snesly; lH~jaké pí'ehlasováni jedné kluie druhými bylo v"louč-eno 
Uvnitř stavu se však hlasovalo podle hlava m,čl kaŽd-f člen stavl~ 
h~las jcd~n; za usneseni stavu platilo, na čcm se usn~sla většina. 
K platnemu usnesení snčmu bylo třeba královské sankce. Avšak 
y době husitské a za Jegellovců, se sankce královské k platnosti 
usnesení sněmoyního ani hrubě nevyžadovalo. Platnosti zákona 
nabylo usnesení snúnovní zápisem do zemskÝch desk, což v ~)ocl-
statě znamenalo i vyhlášení zákona.' 1 

'Pl~aYon:oc sněm~ roste \- této clob{~ vůčihledč. Sněm se stává 
Y~astne !lOslteJem .. a p.ředsta vitelem práv stavovskÝch resp. veške
I'ych p~':n:, ze:n:'-skyeh, Jcst spoluzákonodárcem, má vliv i na politiku 
:ahr~nIClll a Jest od r. 1499 shá7;cem celitosti a I1cdílnosti koruny 
ces~~.: Za !:g-ellovců' stává se dokonce hlavním orgánem státuín;, 
a !~zto, v.s:cl.ll1.i nejvyšší úředníci zemští jsou odpovčdni nejcn 
krah, nyhrz I stavl1m, 1. j. sněmu, spatřuj(,lllC tn již siln-v náběh 
k yládě padamentnL . 

,2 

Obdobným zpúsobem jako y Čechách, bral se vývoj sněmu 
i na :Yloran\ avšak Y~--yoj ten byl poněkud povloynější. Také 
rozlišeni mezi snčmem a soudem zemským nenastalo zde tak záhy 
jako v Čechách. K sně.movnikům se pryotnč č-ítají šlechta a vyšší 
dueho-vellS1YO, a ještě ye 14. století nemá sněm toho v§zllamu jako 
Y Čechách. Teprve když vymřela moravská větev Lucemburků, 
a 110ravn byla spojena s Čechami, vliv stavů značně stoupá. ocl 
13. století se zúčasúíuj.í jednán í: snčmovnÍho také královská mčsta, 
takže tu máme nyní čtyři stavy: panský, duchovní, -dadycký a 
m6stsk);:. Na sněm II samotném byly yšak jen tři kurie~ poněvadž 
stay cluchoyní sloučen hyl se stavem městským v jednu kurii. ~ 
Sněmu předscdal m.arkrabi nebo zemský hejtman, od 15. století, 
kdy salllostatn)-~ mal'krabí odpadá, zemský hejtman. Svoláván b)~l 
sllhn buď králem-mal'krabÍm, nebo zemskÝJll hejtmanem. Jakým 
zpúsobelll se hlasovalo, není zcela určité. Pravomoc sněmu kryla 
se eelkem s pra\'omocÍ sněmu českého. K platnéll1u usnesení se vy
žac1oyalo kl'áloyské sallkcc, aČ'koli na sklouku 15. stole-U se od této 
náležitosti llllloluly upouštělo. 

:\";"a Opavsku a Krnoysku y této době prayýeh suěmů nebylo, 
nf"]nž .Ten sondy zemské a dvorské sjezdy. 

Ve slezsku jest dvojí druh sněmů: knížecí neboli ústřední 
snčm a snčmíky jednotlivých knížectyí slezských. Knížecí sněm se 
vyYinul lllncihem pozdčji než Y ostniních zemích koruny. Základy 
jeho sluší hledati jeJnak ye sjezdech dvorských, jednak v zem
ských mÍ1'eeh, S pravými sněmy slezskými shledáyúme se \'šak 
teprye na sklonku 15. století. Svolavatelem jest buď král nebo 
královští konrisaři a př'cdscdou snčmu jest hiskup vratislavský. 
Na snčmu jsou tfi kurie: knížata, zástupcové rytířstva, a bezpro
sHední města knížeei (mčsta královská). Konečné dotvořeni 
těehto snčmi1 spadá do doby habsburské. 

Sněmiků slezských v době předhabshurské celkem nchylo: 
l'OYUČŽ rozděleni na stavy zemské resp. Ha kurie snčmovní se llo
konáyá teprve y dohě. habsburské. 

Y HórnÍ Lužici k vytvoření S]H~mU došlo teprve na sklonku 
střecloyěkn. Do té doby stavové zemští konají své schůze a sjezdy 
oddčlenč, šlechta zy]áště (Lalld!age), a mčs!a zvláštč (Stadttagc). 
J Cll výjimečně dochází Jl(";kdy k sjezdům společným. Společný 

sněm (Staclt- uncl Landtag) skládal se ze dvou kurií: šlechty a 
měsi. Svolával je fojt, šlo-li o snčmy prav~idelné, jednalo-li se však 
o sll('':my mimořádné král resp. fojt se sonhlasem krále. Pravomoc 
sněmu byla obdohná jako v ostatních zemích kor·uny. Usnesení 
snč-mu byla prostě fojtem vyhlašována, sankce královské se Yy
žaooyalo jen. šlo-li o věci důležitější. 
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V Dolní Lužici ke skutečJlým sJlěmúm (Land- Ullel Stad1iuge) 
dochází tep.rYe počátkem 15. století. Svolával je fojt. Sněm se 
skládá ze čtyř kurií, ktC'l'é tvoří s1ayy: duchovní, panský, rytířský 
a městský. Stay panský má tu však převahu tak znaČ'l1OU. že sně
my tyto se nazývají nčkdy i sněmy panskými (Herrentagc). Pravo
moc sněmu dolnolužického byla ještě větší než ,,- ostatních zemích 
koruny, nehoť snčm tento v dobách mimořádných dokonce sám 
uzavírá smlouvy mezinárodní. Usnesení SněU111" vyhlašoval fojt; 
sankce královské b-ylo třeba jen -tehdy, šlo-li- o věci clůlcžitčjší. 

Vedle jednotlivých -Sll pnul zemských jsou iu ještě sněmy 1. Z\~r 
generáln:í, t. j. společné sněnlv všech zemí koruny české. Zároclk,
těchto generálních s'nčmů "sp'atfujeme již _ye ,1,4: století za král~~ 
Jana, ale ústavní l'esp. státoprávní iJl8tituCÍ stávají l5e tyto .s1l6m~' 
tcprye ocl dob krále Karla 1., kdy majestátem z r. 13M3 přÍs1u.Ší 
jim volba krále y případě, že by palllljíd rod vymřel nebo že by 
se: jakýmkoli způsobem trůn č:cský upl'áz(lnil. Pl'uvého svého yý
znamu nabyl-y tyto sněmy od 15, století. 

V pravé své povaze generální sněmy ncby I y vlastně společ
nými sněmy zemi koruny české, nýbrž delegacemi snčInu celé 
koruny. Byly totiž obesílán)' jednotlivými snÓllY zelllsk-6ui na 
náklad dotčené zemč; sněmy měly však právo n~d to zú'častlliii 
se jich také v plném počtu. l-Ilasoyalo se nikoli podle hlav pří
~omllých členh, nýbrž podle zemí a každá země měla hlas jeu 
Jeden. Za usnesení sněmu platilo, l1a čem se zástupcoyé v~ech zemí 
souhlasně snesli. O nějakém přehlasoyáJlí jedné· země drllh-óni 
nemohlo býti důsledkem toho an-i řeči. S tím -také souvise1o~ že 
delegáti jedllotli'i-rých zemí byli opati'ováni instrukcemi a plnou 
mocí, jimiž byli vázáni a v jichž" rámci mohli hlasovati. 

Předmětem jednání generálních sněmů hyly včci Hlzné. I\čjaké 
pravidlo v tomto směru stanoviti nelze. Celkenl však možno HeL 
f;e se jednalo)Ia llich o věcech všem zemím koruny spoleČIrých: 
Pravidelným předmčtem jeclnáJJí byly pl'oposiee kl'áloyské, ač 
předměty jednání mohly vyeházeti též od stavů samotnÝch. Přec1-
mÓŤy, o kterých se zde jednalo,_hýyaly: volha krále, úpI:aYH lH'áya 
monarchického, smlouyy zah:raničnÍ, věci nábožellské a yúbt'c yt:-ei, 
které se týkaly yi;ech zemí koruny Č:eské. 

Generální sněnly byly svoláyány pravř~lclně kl'álem. aČ' se 
také scházely i 'z iniciativy jednotlivých zemi. Sneseuí těch: sněmú 
bývala sankciována králem a vkládala se do zemských desko Sne
sení tato byla pro jednotlivé snčmy zemské závazná. 

Doložiti sluší, že členové sněmů miSIi z-výšenou ochranu osobní 
po dohu eesty na snčnl a zpét a po dobu zas~dání sni5mu (imunitu). 
Ohyvatelé byli povinni nejen členy snčmu v jejich cestě na snPlll 
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niktel'ak nerušiti, nýbrž jim všemožnč v jejich cestě pomáhati. 
Kdokoli by - tak aspoli mánIe bezpečné zprávy ze sněmů českých 
_ 11a člena Sllčmu sáhl, nebo jemu v cestě na sněm překážel, pro- ' 
padá ctí, hrdlem i statkem a jest k němu hledC>llo jako k zemskému 
škúdci. Později vešlo_ v obyčej, že hyly členúm sněmu pražským 
purkrabím yydávány zvláštní bezpečné listy (glejty), které je 
chránily proti útokům i proti zatčení. 

II 24. S o u cl Y. 

Vobdobí tomto nemáme ještě soudll ústředních, 1. j. takOV}Th, 
jichž pravomoc by se Yztahm'ala na všechny zelně koruny české, 
nýhl'ž- jen soudy s pl'aYOlnocÍ pro každou zemi zyláště. Výjimka 
z toho, avšak jen na čas. jest u soudu komorního, j-ak níže hude 
uvedeno. 

Soudy ty děl:ímc vůhec na králoyské resp. zeměpanské a nu 
stayoyské resp. zemské. 

A. Cechy, 

L Soud" královské. 
Prvotním vlast.ním soudem zemč-panským jest soud dvorský, 

kte1'ému předsedal huď sánl panovník, ncbo nčkterý z jeho úřed
níků, prayidIcm sudí dV(}l'ský nebo komorník. Vedle toho tu byl 
ještě zvláštní soud, jehož předsedou byl rovněž král a přísedícími 
členové (h~orské resp. později královské rady. Jest to jakýsi soud 
snč-mov1J1. Příslušný hyl zejména pro vč-ci politické a pro věci 
tčžké, a pHslllšnost jeho se později rozšířila zvláště imunitami, 
exempcemi a delegacemi. Z tohoto sněmu vznikl soucl zemsk)'
(viz níže). 

Původně soud dvorský nebyl od soudu zemského oddělen, fl 

sudí dvorský zasedal také na soudu zemském. Za prvních Lucem
burků stal se však soucl dvorský samostat.ným. Předse:,dal HIU sudí 
dvorský a soud hyl příslušný zejména pro lidi dvorské, dále ve 
\Tl-cech výtržlJých, a šlo-li o práva královská. Později však tento 
soud dVOl'ský zůstával čím dále tím více obmezováll na věci maJl
ské. Pro ostatní včci, jinak k soudu dvorskému náležit.é, zřízen 
byl za krále Václava IV. nový soud královský, který od toho, že 
zasedal v místnostech královské komory, byl nazván soud.em ko-
1ll0rnJm. Podle organisace z polovice 16. století předsedal jemu 
král nebo jeho zástupce, obzv]áštč za nepřítomnosti královy v zemi 
zejména zemský hejtman (odtud zval se tento soucl také soudem 
he.Ťtmanským), a přísedícími byli nejvyšší úředníci a nčkteří krá~ 
lovští radové. Pravomoc jeho se vztahovala na všechny zemč 
koruny české ve včcech. ve kterých král vykonával nejvyšší moc 



soudní. Za Jagellovců vlh- staxovsk~;' dosáhl však i na soud ko
morní, takže se dostal do područí soudu zelllského, a Vladislavské 
Zřízení Zemské vymezilo jcho příslušuost na rozhodování menších 
pří a pHpach'l rušení zemského míru, kdcžto všechny věd těžší 
byly přikázány soudu zemskému. Soudu komornímu předsedal 
podle Vladislavského Zemského Zřízení nej,yšší hofmistr. 

Dalším soudcm králo,sky';m jest hejtmanství německých lén 
zřízené as koncem druhé polovice 1'3. století, které rozhodovalo 
o věcech nčmeekých lén. 

'Dále jest soud královského podkomoří neboli soucl podkomoř
ský, který původně rozsuzoval všechny větší včci v městech. Po
zději nčkterá města byla vyiíata z praY~moci soudu podkonlOl'ského 
"Vůbec (obě města pražská a Kutná Hora), jiná mčsta nabyla práva. 
i vyššího soudnictví, takže jen některé .zvláštč ič.žké věci zůstaly 
vyhl·aZC1ly tomuto soudu. 

Sem patři i soudy horni, které byly yyšší a nižší. Nižší soudy 
v~ak zanikly ye 14. století. VY,šŠím soudůnl přcdsedal urhuréř 11ebo 
podkomoří, v Kutné Hoře mincmistr. Odvolacím soudem byla 
Jihlava, později Kutná Hora. 

Konečně jest uvésti i s01l(l pražského pcrkmistra, který rozho-
doval vc spOl.'cch viničných. 

2. Soudy stavovské. 

a) SouJ zemský. 

Prvopočátky zemského soudu, jak již výše bylo uvedeno, shiší 
hledati. ve staré knížecí radě. Jako samostatný útvar vznikl souJ. 
zcmský ze soudu sněmovního, když se věci soudní oddčlily od 
zemského snčmu. Předsedou ,jeho hyl král neho ue.Ťvyšší purkrabí 
pI·ažský, a přísedícími bylj jednak někteří nejvyšší úředníci zem Mí, 
jE'dllak kmeti neboli soudcové zemští. Přísedící-úředníci byli: nej
vyšší komorník z;emský, který jest na soudu zemském .Ťakýmsi 
strážcem pránlfho řádu a vykonává nálezy soudu, nejvyšší sudí 
zemský, který řídí celé jednání na soudu, a ncjvyšší pisař zcmský, 
který zanáší nálezy soudu do zemských desk ft tyto desky opatruje. 
Kmeti. ]leboli soudcové zemští byb, jak sluší míti za to, dosazování 
králem s rada;u královskou a byli bl'áJli s počátku ze zema1l11 
"ůbec, z pánů i vladyko Počet jejich nebyl přesně stanoven: ohy
če.fně jich bylo .12, alc stačilo i 7. Později vzešel spor mezi stavy 
panským a vladyckým o obsazování soudu zemského. Spor ten hyl 
prozatímně roú'ešen nálezem krále Zikmunda, podle něhož mělo 
zasedati na zelnském soudu 12 pánů a 8 vladyk. Nález ten hyl 
Vladislavem II. pOl\'rzcn a na tom to již zůstalo. 

?6 

Soud zemský zasedal čtyřikráte do roka pravidlem po 1.4 dnú. 
Pravomoc jeho nebyla přcsně vytčena a také se časem mčnila, L;t;(' 
celkem říci, že se jeho pravomoc ustálila ,0 tom směru, že po stránce 
osohní hyl příslušný pro stav panský a stav vladycký a ptO jillé 
držitele svobodných statků, Po stránce věcné nlěl výlučnou pří
slušnost, šlo-ll o s1.aiky svobodné, jinak však platilo za prayidlo, 
že se stranám ponechává na vůli; ve věcech jak ciyi1ních, tak i 
trestních, chtějí-li žalovati II souou zemského nebo královského. 

Soud zemský nalézá blHľ jako stolice první, bud' jako stolicE' 
odvolací. V IHvénl p.řípaclč jcst jeho nález koncčll"§' a odvolání 
z něho není. Jako soud odvolací lozhocluje o odvoláních z nálezú 
soudů dvorského a komorního; y tom připadě lze sc z jeho nálezu 
dovolati ke králi. 

Vedle soudu zemského zvaného také soudem včtšÍm jest tll. 
menší soud zemský neboli méllší právo zemské, jakožto jeho sou
částka. Cleny tohoto menšího soudu byli námčstkové čtyř nejvyš
ších úředníků zemských: mÍstopurkrabí, místokomol'l1ík, místosudí, 
rnÍstopísaf, dále písař nlellších desk, úředník králové a úředník 
POd.k01110Hho a př'ísedící ze stavu vladyckého. Jmenovaní úředníci, 
zvaní menší, h-ořili úřad zemských <.lesk. Menši soud. zemský za
sedal vždy několik dní před zasedáním soudu většího. Pravomoc: 
jeho se vztahm·'ula na věci menší; dále příslušelo jemu řízení pří
pravné a donucovací pro včtší soud a veškeré řízení nesporné; 
konečnč jest menší soud pomocným a výkonným orgánem soudu 
většího. 

h) Soud pmkrahský. 
Jako zvláštní soud. stavoysk"); sluší uvésti soud purkrabský, 

který si vytvořil nejvyšší purkrabí pražský a jemuž př'edseclal 
v zastoupení nejvyššího purkrabí prážského lnístopurkrabi, zvaný 
obecně menším nebo také mladším purkrabím; přísedícími bylo 
šest vladyků. Příslušuý hyl tento soud. pro spory o listiny vůbec. 
později o listy rukojemské a o zápisy :Ť.idovské. 

V podstatě stejné složcní a stejnou přís}ušnost ovšem místnč 
obmezenou jen na kraj hradecký, měl soud purkra?í hradeckého. 

J. Soudy církevnÍ. 
Jako v jiných státech, i v č.cském státu bylo z\'lášt.l1í soudnictví 

církevní. Chkevní soudy mají svůj počátek v u.iednání za krále 
Přemysla I., a. pravomoc jejich měla svůj základ. ve zvláštních 
výsadách stavu ducllOvního v té době, a se vzrůstem těchto výsad 
také rostla. Patřily před tyto soudy: po stránce osohní spory kle
riků čítajíc y to spory o pozůstalost po klerikovi a spory vdov, 
sirotkll a chudých, po stránce yěcné spory o eÍrkevní majetek a 
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právo, "čci lichevní, spory man7.clské a s nimi souviSCJ1Cl spory 
majetkm-é, spory o testament a spory patronátní. 

Prayidelným soudem .iest tu soud biskupský neboli kOJlsistorní. 
jemuž předsedá hiskllP nebo generální vikář. Válkami husitskými 
církevní soudy utrpěly jak na svém významu, tak i na své praYo
moci, 

K soudům cÍrke \illÍIn sluší í'aditi i soud universitnÍ, jemlfž 
pí-edsedá rektor; pravomoc jeho se vztahuje na VŠCC.lllly členy a 
zřízence university. 

4. O ostatních soudech bude jednáno níže při v:.~kladech o 
zřízení místním. 

13. Morava. 

1. Soudy zeměpanské. 

Jest to předem dvorský soud mUl'krabíllO, jemuž předsedal 
hofTyehtéí'. Příslušný hyl teIlto sond výhradně jen na yčci manské. 

Dále sluší uvésti soud podkomořský, v jehož čele stál pod
konlOří. Soud ten nalézal ve sporecb měst. Odvolání tohoto soudu 
šlo k soudu hejtmanskému. 

Soudem původnč zeměpanským jest soud neboli rok hejtman
ský. Pí'edsedal jemu zemský hejtman; počet přísedících nebyl 
přesllč stanoven. Soud ten nalézal ve sporech o čest a o stížnostech 
poddaných proti vrchnostem. V jeho pravomoc spadalo i souu
llictví komorní, které pltvodně příslušelo kOlllOrllíkoyi. Konečnč 
nalézal, ov~em y pozdčjšÍm ''Ý"\'oji, o odvoláních ocl soudu pod
komořského. Později, když zemský hejtman podléhá silně vlivu 
stavovskému, i soud tento se dostává do podrud stavll. 

Soudy zemčpanské ustupovaly však na ").{oravč před soudem 
zemským silně do pozadí. 

2. Soudy stavovské. 

u) Soud zcmsk~:. 

I nu :Moravč má ,zemský soud svůj počátek y radě knížecí resp. 
markrabské a -vznikl podobným způsobem jako zemský soud v Če
chách. Prvotnč neměl pevné sídlo .. Teprve za Karla L dostává se 
jemu náležité organisace a pevného sídla. Zasedal od té doby 
střídavě v Brtlč a y Olomouci, vždy po 14 chUl. Předsedá jem~ 
markrabí, pozdčji zemský hejtman. Členy jeho jsou jednak nej
vyšší úředníci zemští (komorník, sudí, podkomoří, maršálek, po
zději i písař zemský) a biskup olomoucký, jednak přísedící a to 
původně jen ze stavu panského (odtud se mu říkalo také soud 
panský). Půyodně byli dyft zemští komorníci a dva zemští sudí, 
yždy jeden v Brně a drllh~~ y Olomouci, a ye star'ší době i dva 
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zemští písaři. Úřud dvou zemských písař-li. zá.hy splynul v jeden;· 
ú.řad dyou zemsk,;:ch komorníků a dvou zemských sudí splynul 
y jcden teprve za 'VladislaY<l U. na sklonku t5. století. 

Xa rozdíl od zemského soudu v Čechách nebyl počet přísc(H
{'ích zdC' obrnezen. Později, tcprYe na klonku t5. století. připu~t(';n 
-i st<'l\- vladycký a poč,et přísedících hyl stanoyen na 20, z toho t4 
púnú a 6 vladyko Přísedící byli jmenoyáni králem na návrh toho 
.stavu. ku kicrému náleželi. 

Pravomoc zemského soudu moravsk.ého byla rozsáhlejší než 
zemského soudu v Čechách. Po stránce osobní sem náležely osoby 
sta Hl ,~lechtického ye včeech j~k' civilních, tak i trestních s vý
jimkou sporů o čest, po stránce věcné spory o svobodné statky 
bez ohledu na to, v čí rukách jsou, spory o Jncze a o listy. V těchto 
věcech rozhodoval zemský soud y pl'\~é instanci s konečnou plat
ností; odvolati se z jeho l~álezu nebylo lze. Vedle toho rozhodoval 
také jako druhá stolice o odvoláních z nálezů menšího soudu 
7.cmského. 

Vedle většího soudu zemského jest tu rovněž menší soud zelll
~k~-, jehož (Jeny byli menší úředníci a přísedící ze stavu vladycké
ho. Pra·YOlllOC jeho se vztahovala původnč na menší věci, pokud 
oyšem ncšlo o statky ,svobodné, později jen na menší yčci -vladyko 

V Opaysku zřízen hyl počátkem 14. století po vzoru morav
ském soud zemský a to větší a menší pod předsednictvím knížete, 
koncem 14. století i ·v Krnovsku. jeluuž Yedle knížete předsedal 
také hejtman. Odyolání od obou těchto soudů šlo původně k zem
skému soudu moravskému. později však přesfalo; nicméně oba 
soudy tyto braly i na dále' poučení od zemského soudu moravského. 

b) Manský soud biskupa olomouckého. 
Soud tento jest. zvláštnlm soudem, jehož předsedou hyl biskup 

Dlomoucký, nebo biskup.ský hejtman. nebo biskupský dvorský sudí. 
Pí-ísedícími byli jen manové ry-tíi'ští a počet .jejich byl stanoven 
na dvanáct. Pravomoc tohoto soudu se již podle jména vztahovala 
jen na včci manské. 

3. Soudy církevní. 
Právě tak jako v Čechách hyl i zde soud biskupský s pravo

moCÍ celkem stejlJ01~ jako v Čechách. 

c. Slezsko. 

Dlužno rozlišo·vati mezi ústředním soudem pro celé Slezsko 
"a mezi soudy jednotlivých knížectví. Naproti tomu nelze ·vytýčiti 
jasné meze mezi soudy zeměpanskými a stavovskými. 

Ústředního soudu pro celé Slezsko původně nebylo. Snaha 
roz~ířiti pravomoc dvorského soudu ve Vratíslavi na celé Slezsko 
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a vytvořiti takto _ústřední soud slezský se llczdařila. Tepn7 e na 
sklonku tohoto období začíná se vyvíjeti vrchní neboli knížecf 
právo slezské .jakožto nejyyš.'3í soud pro celé Slezsko. Členy jeho 
byli všechna knížata slezská a přísedící staDovenÍ knížaty slez
skými. Předsedal nejvyššÍ hejtman. Soud ten zasedal celkem tři
kráte do roka a to dvakráte ve Yratislavi a jednou y n(';kterém 
městě Horního Slezska a byl příslušný pro spory krále s knížaty 
nebo knížat mezi sebou a pro případy, že by bylo odepřeno konati 
spravedlnost. Z .ieho nálezů nebylo odvolání. Rozvo.j tohoto soudu 
spadá však již do doby habsburské. 

V jednotlivých knížectvích byly (lvorské soudy, kterým před
seda] kníže nebo dvorský sudí. Soud dvorský hyl příslušný ze
jména pro německé osadníky všech stavů. Pro šlechtu polskou se 
vytvořily cudy. Později se vytvořily jako nejvyšší soudy y kní
žectvích soudy manské; předsedal jim kníže nebo zemský hejtman 
a přísedícími byli původně jCll manové šlechtičH, pozdě,ji i nlěšťa
né mající léna. Byly příslušné pro civilní i trestní věci šlechty a 
pro statky manské. V některých knížectvích hornoslezských b-yly 
zřízeny zemské soudy podle vzoru českého a moravského; rozvoJ 
těchto soudů spadá spíše už do doby habshurské, 

D. Lužice. 

V Horní Lužici byl soud fo.1tský pocl předsednictvím fojta 
nebo podfojta. Zasedal tfikl·áte do J'oka v Budyšíně a ve' zhořelci. 
Byl příslušný pro věci jak šlechty, tak i měšťanů a sedláků, a 
přísedícími byli buď šlechtici, šlo-li o věci šlechty, buď měšťané 
a sedláci, šlo-li o měšťany nebo ° sedláky. Tento soud se později 
rozdělil ve dva soudy; zemský jakožto vyšší soud pro stay selský, 
a dvorský, který byl příslušný pro šlechtu a statky manské, Nej
vyšším soudeln stavovským se stalo judicium orclinarium; předw 

sedal fojt nebo hejtman budyšínský, kteří také jmenovali přísedící. 
Soud tento byl příslušný pro spory jednotlivých stavů a vyřizoval 
dále stížnosti proti s~U(hlnl v zemi; rozhodoval s konečnou plat
ností. 

V Dolní Lužici byl nejvyšším soudem soud fojtův, kterél11u se 
později říkalo také soud zelllský neboli dvorský. Předsedal jemu 
původnč soud~e zemský nebo dvorský, později fojt; přísedícími 
byli zástupcoyé všech čtyř stavů. Byl příslušn)'; y prvé stolici po 
stránce osobní pro pány a preláty, po stránce věcné pro spory 
vrchností s poddanými, pro spory měst a pro spory o manské 
statky. V druhé sto"lici rozhodoval o odvoláních z nálezů nižších 
soudů. 
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§ 25. Cřady. 

V pl'votní době ncní podstatného rozdílu lnezi úfady a úřed
níky cl\Tol'skými a státními. Pafrimollijní ráz čcského st.átu přinášel 
s sebou, že všechny úřady a všichni úředníci byli -dast,ními orgán-y 
panovníkovými, ohstal'.ivali tudíž nejen věci dvora, nýbrž také 
věci zemské resp. státní. A však později vznik stavů a jejich vývoj 
a vzrůstající moc stavovská phvocbla zde zásadní změny. Stát 
český se luěnil, zvolna, ale jisti>-, ,jak již yýše.bylo lIvedeno, ze státu 
pafrimonijního !la stát stayovský a dualislll veškel'y moci a správy 
vel'ejné z toho vyplývající dopadá i na úshojí úřadu a rozlišuje 
úřady a úi'edníky (práv~ -tak jako i soudy) na dvorské nebo také 
z<"Jllěpanské resp. královské a na stavoyské neboli zemské. Avšak 
ČÍm více se u nás yyhrai:íuje stát stavovský, tím nesnadně.ii jest 
tuto hranici udržovati. vliv stavů ncustále sioupaj-ící se uplahíuje 
mimo jiné i ve správě veřcjné a y je.Tí organisaci; sfayové si zÍská
va.Ťí podstatný vliv i na úřady. Důsledek toho jest, že úřady 

prvotně ryze dvorské upadají do okruhu lnoci stavů a stávají SE' 

zvolna úřady stavoyskými rcsp. zcmský~mi. čili .ŤilJými slovy ře
čcno: královské úřady se pozeJlJšíuj:í. vývoj n';ci .Ťest ten, že ua 
sklonku tohoto období .Ťest úřadů, které by byly skutečně jen krú
loyské, t. j. na které by vliv stavů nedosahoval, miziyě málo a "že 
všechny nejvyšší a v-tlbec důležité úřady státní mají ráz v převážné 
míře stavovský, t. .T. jsou úřady i'e -dastnírn smyslu zelllskými. 
Král sice jmenuje dosud na všechny t. zv. nej--vyšší a vůbec cHUc
žité úřady, ale jmenovac.í jeho právo .Test již (10 té míry ohm~
ze-no, že yp výboru osob nemá vol né ruce. 

Obmezení práva královského jmenovati na všechny dulcžit(~ 
úřady v zemi a důsledkem toho značné ohmezení moci královské 
vůbec jest obsaženo zejména v těchto bodech: 

L Král ml1že na úřady v zemi jmenovati jen lidi domácí,. t. j. 
v zemi usedlé. Vysloveno jest to po prvé v t. zv. velkém privilegiu 
hále Jana z r. 1310 (1311), (obava stavů, aby nový král přichá
ze-jí-cí z ciziny nepřivedl s sebou cizí rádce, kteří po případě do
s<lzeni na úřady by sloužili spíše svému pánu úež zemi, uplatňuj-e 
se nejeu v našem státu, nýbrž i ye státech jiných. nastoupil-li na 
trůn cizí rod), a zásada ta se postupem doby také naskrze uplat
nila. Takto tedy úřady mohli spravoYati jen lidé ma.ŤÍcÍ právo 
obyvatelské v zemi (inkolové), kteří v zemi .,žili a tJ'pěli"~ zájmů 
zemč nikdy nezapomínali a Y 1'OZpOl'U mezi zájm y čistě královský
mi a zájmy zemskými byli spÍ.še pamětlivi zájmú vlastni země. 

na 

6 

2. Právě ti nejvyšší a llejdů.ležitější úřednici jsou jmcnoyáni 
doživotí. Tím vliv královský na úřadování těchto úředníků 

81 



byl podstatně oslaben, pončvadž úředníci ti byli nesesaditelni a 
Illohli úřad svůj yykonávati podle svého nc.ilepšího vědomí a syě
domí a nikoli vždy podle rozkazů královských. 

3. Král jmenuje na úřady s radon královskou neboli zemskou. 
Spor o to s nebývalou prudkostí yzniklý mezi králem Václavem IV. 
a jednotou panskou byl vyřízen v neprospěch onoho, a od dob 
ZikmundovÝch se to stalo ustáleným pravidlem. Král tudíž .jest 
vázán před' jmenování)l1 vyžádati si mínění královské rady o věci, 
a na mocenských poměrech, kterými jest určován vzájemný vztah 
krále a stavů, závisí, do jaké míry jest král míněním rady vázán. 

Zemský ráz nejvyšších úředníků hyl konečně posílen i vývojem 
odpovědnosti těchto úředníků. Tito byli odpovědni nejen králi, 
nýbrž i stavům, a záruka této odpovědnosti b-yla m. j. dána i tím. 
že nejvyšší úředníci přisahali králi i sta \Tům. 

Nejvyšší resp. nejdůležitčjší úřady ve státu českénl rozlišujenle 
na ústřední, 1. ,j, takové, .jichž pravomoc se vztahuje na celou ko
runu leskou, a na zemské, t. j. ty, jichž pravomoc se vztahuje jen 
na jednotlivé země. 

§ 26. Ú í' a cl y úst ř e dní. 

1. Rada královská neboli zemská. 

Rada tato se yyvinula z původní rady knížecí, jak již vyse 
y § 9 bylo ryložcno. Složení .její podléhalo změnám_ a ro-vnčž i 
pravomoc její nebyla vyhrančna. Obojí bylo dlouho ještč položeno 
v ruce kl'áloyy, ale během 15. století stává se rada tato stálým 
orgánem s určitou pů.sobností. Již Zikmund se zavazuje, že hude 
vládnouti s radou, a závazek ten přejímají při svém vstupu na 
trůn jeho ná.stupci Albrecht, Ladislav Pohrobek, i Vladislav ]1. 

Královská rada se skládá z -pánů a vladyků, jest tudíž jakýmsi 
výborem snčmu zemského. Jest jednak užšÍ, jednak širší. Členy 
užší rady jsou nejvyšší úředníci zemští (ncjv. purkrabí, nejv. hof
mistr, nejv. kancléř, nejv. sudí zemský, nejv. písař zemský, zemský 
podkomoří) a všichni zemští soudcové. Jest to sbor nejvyšších 
úředníkú a soudců zemských. Širší radu tvořili členové rady užší 
a další členové jmenovaní králem z radů komorních, dvorských atd. 

Královská ,rada má dvojí povahu. Jest to -jednak skutečná 
J.·ada vládní neboli korunní, se kterou se král radí o všech věcech 
vládních a jejíž hlas jest rozho~ný nebo nlénč rozhodný podle 
toho, jaký jest mocenský poměr mezi králem a stavy. Jednak jest 
to jakýsi výbor zemského zastupitelstva, tedy orgán čistě stavovský 
neboli zemský, který oproti králi hájí zájmy zemské. Plného svého 
významu nabyla králo~Tská rada od 16. století, zejména za prvních 
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Habsburků, kdy jí přibývá i funkee soudcovská, takže se stává 
Jicjvyšší politickou a soudní instancí celé koruny české. 

Královská rada byla, jak hned zpředu jest uvedeno, úřadem 
úsUedním. byla však složena vlastně jen z nejvyšších úředníků 
a ze1r:skf~h _~ouJců i:eských; jeden z diivodů, ktel'ým lze si vy
světliti vliv, jaký vykonávali čeští stavové na celou k-orunu českou. 

2. Česká kancelář. 

Kancelář tato původně jest jen orgán expediční: vyhotovuje 
a vysílá listiny podle rozkazú jí llaných. Přednostou jejím jest 
kancléř, církevní hodnostář, od 13. století vždy probošt vyšehrad
ský. Ovšem hodnost tato byla spíše jen (~estná, skutečný-In před
nostou by) protonotář, zvaný později také místokancléřem, rovněž 
hodnostář duchovní. V době lucemburské za Karla I. a Václava IV. 
(až do 1'. 1400) byla kancelář česká spojena s kanceláří říšskou 
a české oddělení bylo spravováno místokancléřem, který se na
zýval také dvorským kancléřem. Za. králů Zikrllunda a Albrechta 
byla česká kancelář opět spojena s říšskou, ale za Ladislava se 
stala zase samostatnou. Přednostou zústá~;á stále ještě· probošt 
vyšehradský, ale počínajíc vládou Vladislava II. stává se předno
stou trvale již pán a na sklonku 15. století sc nazývá již nejvyšším 
kancléřem. 

Právní postavení kancléře i kanceláře se postupem doby silně 
změnilo. Prvotně kancléř, jako přednosta Ol'gánu jen expediční
ho, měl za.jisté toliko odpovědnost t. zv. formální neboli kancclál·
SkOJl, t .. ř. jest odpovědný jen za to, že obsah listiny, kterou pode
pisuje a vydává, se shodu.ře s projevem vůle královské nebo 
s rozkazem jemu daným. Souvisí to ostatně s jeho postavením 
úh>clníka čistě královského. Ale po válkách husitských se jeho 
postavení mění. Vliv staVl] doléhá i na něho, a kancléř se z úřed
níka královského stává také úředníkem zemským. Odtud také od
povědnost jeho se mění vedle formální i na hmotnou, 1. j. kanc1éi' 
svým podpisem ručí za to, že se obsah ljstiny jím podepsané ne
příčí z.{konům zemským. Záruka této nové odpovědnosti jest dána 
tím, že přisahá netoliko králi, nýbrž i stavům. S postavenÍnl jeho 
se mění také postavení kanceláře: z orgánu expedičního se stává 
orgán správní. 

Nejvyšší kancléř jest strážcem obou pečetí královskýc.h. velké 
i malé, a jeho podpisem jsou opatřeny všechny dllležitější akty 
státnÍ. Spory vzniklé počátkem 16. století mezi králem a kanclé
řem o užívání pečetí a vydávání listů královských byly vyřízeny 
volebním sněmem v r. 1526 tak, že bylo vloženo v desky usnesenÍ. 
že krá10vé čeští nesmějí vydávati ma.Ťestáty a potvrzení do -zemí 
koruny české· jinak než z české kanceláře. 
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3. Královská komora. 
Královská komora ,jest úřad, ktel'ý má péči a SpráYll král ov

sk-fch důchodů ze všech zemí koruny české. Jest to tudíž podle 
své povahy úřad č;isiě královský. Správcem komory (a pú-"oclnč 
i dvora královského) jr-st komorník, kt('rý má k ruce podi"ízt'ué 
úředníky, v prvé řadě podkomořího. Postupem doby došlo však 
zde k přesunu působnosti potud, že se vlastním správcem komory 
stal podkomoří a komorník přeložil svoji působnost na zemský 
soud, kde hájil zájmy královské. Počátkem 14. století dostala se 
správa komory královské dG velkých l1epořádkú. Kápravu zjed
nal t.eprve Karel 1. a provedl také úplnou reorganisaci správy 
komorní. V č:clo komory královské postaveni dva mistři komoi'Y 
královské (magistri camerae). Působnost královského podkomo
řího obmezena Jla politickou, soudní a finanč:llí správu králoy
ských měst a církevních korporací; podkomořímu dáni k ruce 
zvláštní sudí neboli hofrychtéř a komorní písař. Správa hor a dú
chocl{i z nich soustředěna v rukách nejvyššího mincmistra, kter~
též vykonával královská práva nad královskými městy horními. 

Na základě této reorganisace byla správa dllchodll králov
ských ze všech zemí koruny oddělena od správy dúchodů zem
ských; ona byla vedena jen komorou královskou a nepodléhala 
dozoru sněmu zemského, tato byla vedena zvláštními herníky 
volenými sněmem. Za válek husit.ských nastaly zase nepořádky ve 
spl'á,,~ě komornÍ; náprava byla zjednána t.eprve p.řijetÍlIl Zikmun
da za krále. V- té době nastává t.aké změna potud, že: se královský 
podkomoří dost.ává do vlivu stavů a stává se úředníkem zemským. 

Na sklonku 15. století nastaly však zase nepořádky ve fillcm
dch královských. Nápr~rvu tentokráte z,jednali sami stavové, kteří 
jmenovali dva ředitele komory (jednoho pána a jednoho vlady
ku), kterým podřídili ostatní úředníky komory i nejvyššího minc
mistra. V 1'. 1515 byla správa změněna tak, že byli jmenoyáni 
čiyři ředitelé a nad to jei3t.ě osmiaený výbor ke správě královské 
komory. Tím se královská Komora dostala do rukou st.avú. Práva 
krále nad komol'ou královskoll obnovil teprve Ludvík (v j,. 1523). 
a~~iž by však př'i tom zjednal v ní také náležitý pořádek. Xová 
a to cl{'lkladná r-eorganisace královské komory byla provedena 
teprve v době habsburské. 

§ 27. Ú řad y z e ID s k é. 

Výrazem úřady zemské nerozumíme zde úřady zemské ve 
smyslu úřadů stavovských, ll)Tbrž, .jak ,již výše bylo uvedeno, úřa
dy, jichž pllsohnost se vztahovala jen na luf'itou zemi, tudíž ,jak 
ú:řa.dy dvorské neholi zeměpnnské, tak i ú řady stavovské lleholí 
zemské (v už,šÍm slova smyslu). 
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A. Čechy. 

1. Nejyyšší purkrabí pražsk-ý. 

Působnost tohot.o úředníka není s počátku valná; podle svého 
jména jest púvodllě správ(;em hradu pražského a nazývá se' s po
č_átku také kastelánem. Ale postupem doby moc jeho vzrůstá, t.ak
že se stává prvým úI-ednikem zemským. Nejvyšší purkrabí stojí 
y i:ele správy celé země, jest hlayou stavů, zastupuje krále na 
sJlěmu, na soudu zemském i v radě královské, jest velitclenl brall
né mo(;i zemské, nejvyšším popravcem v zemi a ochráncenl míru 
zemského. V době nt'pHtomnosti královy v zemi, neni-ii jlne-nováll 
zC'msk)~ he.rtman, jest správou země pověřen nejvyšší purkrabí 
spolu s nejvyš~ími úředníky zemskými. Zástupcem nejvyššího 
pLu-krabí jest lnístopurkrabí a pomocnými orgány jeho jsou pur
krabí hradn pražského a purkrabský písař. 

::\ejvyšší purkrabí pražský vykonává také určitou moc soud
ní pl'osiředkem purkrabského soudu (viz výše § 23). 

~ejvyšší purkrabí pražský jest úředníkem stavovským (zem
ským) po výtce a jest brán vždy ze stavu pa.llského; y pořadí nej
vyšších úřcdníkú zClllskýeh má mlsto prvé. 

2. Nejvyšší hofmistr. 

~!ejvyšší hofmistr (magister curiae) stO,jí v č~ele královského 
dvora, ve kteréžto funkei vystřídal JJe,jvyššího komorníka. Pů
vodně hyl správceln dvora nádvorný župan (comes palati1lus). 
který dokonce' mnohdy zastupoval i knížete. 1\110<': jeho však ča
sem vzrostla do té míry, že se stala i panovníkům nehezpečnou. 
Z toho snad důvodu h);l ú,řad t.en počátkem 12. století zrušen, cl 

púsobllost jeho pi'dla z č·ásti na komorníka, z č;ásti na purkrahi 
hra(lu pražského. :Moc a význam lle-jvyšš~ho hofmistra v-ystupuje 
ocl dob Lucemburků. Jest v čele veškeré správy dvorské a vyko
nává i zJlač;ný vJiy na politiku zahraniční. Zastupuje krále ve 
zvlášt.lllm královském soudu (který později dostává ,jméno soud 
komorní). a jest lJodle zřízení Vladislavského předsedou komor
ního soudu. 

~e.ivyšší hofmistr jest úředníkem krála"vský:m a y pořadí. uej
v-yššíeh úi'pdníků zPlllských má místo druhé; jest brán ze stavu 
panského. 

:J. 1'\ejvyšší maršálek. 

::\ejvyšší maršálek (marescalcus) .jest. pi'nrodně jako po(lk~mí 
spráyce stá.jí královských. Jest to úředník dvorský_o který se od 
14. století stává úf.edníkem' zemským (a naz)"vá se od té doby 
také nejyyšším maršálkem) a jest náčelníkem dvorské čeledi. 
Přísluší jemu i určitá jurisdikce: v soudu maršálském rozsuzuje 



spory člell1J dVOl"a a SpOl'y o cest vyšších si-avú, Jest brán ze stavu 
panského a v pořadí nejvyšších úředníků zemských mu přísluší 
místo třetí. 

4. NejvyššÍ komorník. 

Nejvyšší komorník (camerarius) jest správcem kl'álovské ko
mory (viz i V)7-še: královská komora); v této své funkci hájí také 
královské zájmy na zemském soudu. Po určitou dobu jest i spráy
c:em královského dvora a jest pozdčji vystřídán nejvyšším hof
mistrem. Jest brán ze stavu panského cl v pořadí nejv-)Tšších úřed
n~kú zemských přísluší jemu místo čtvrté. 

5. Nejvyšší sudí zemský. 

Činnost tohoto úředníka spadá výhradně v zemský soud: řidí 
jednání na zemském soudu. Jest brán ze stavu panského a Y po
řadí nejvyšších úředníků zemských má místo páté. 

6. Nejvyšší kancléř. 

O působnosti tohoto úředníka mluveno výše v § 26. Jest brán 
od dob Vladislava II. ze stavu panského a v pořadí nejvyšších 
úředníkú zemských- pfísluší jenlu mis to šesté. 

7. Ne.jvyšší písař zemský. 

Činnost tohoto úřednika spadá takřka v)~hradllě v zemský 
soud (viz i výše § 24); jest dále správcem zemských desle a pro
vádí do nich zápisy. Jest brán ze stavu vladyckého a y pořadí 
nejvyšších úředníků zemských má místo sedmé. 

8. Královský podkomoří. 

Činnost tohoto úředníka spadá v královskou komoru. Jemu 
jsou podřízena královská města s vyloučením t. zv. měst privile
govaných, obou měst .:pražských a Kutné Hory, která přísluší 
přímo pod krále. -Vykonává soudnictví nad královskými městy 
prostředkem soudu podkomořského (viz i výše). V pořadí nej
vyšších úředníků zeulských má místo osmé. 

K zemským úl'edníkům dlužno ještě čítati purkrabi kraje 
hradeckého. který stojí v čele správy hrade'ckého kraje a vyko
nává také určitou jurisdikci, a dva purkrabí hradu karlštejn
ského, kteří vedli správu tohoto hradu a opatrovali státní archiv 
zde chovaný. 

Úřady zde jmenované byly obsazovány králem osobami 
z C?hou vyš~ích stavů. Spory vzniklé za Václava IV. o to. které 
úřady patří stavu panskému a které stavu vladyckému, byly de
finitivně vyř'ízeny v r. 1497 v ten způ.,sob, že' byly stavu panskému 
přiznány úřady: nejv. purkrabí pražského, nejv. hofmistra, nej\.'. 
maršálka, nejv. komorníka, nejv. sudí zemského, nejv. kancléře 
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a stavu vladyckému úřady: Hej-v. písaře zemského, královského 
podkomořího a pUI"krabí kraje hradeckého. Úřad královského 
podkomoří mohl král uděliti i měHallu pražskému, byl~li stavu 
yladyckého. Purkrabství hradu karlšte.inského bylo obsazeno 
....-ždy dvěma osobami, j-ednou ze stavu panského a jednou ze stavu 
vladyckého; úřad však ve skuteč:nosti vykonával jen jeden, což 
se řídilo dnem jmenováni. Úřad nejvyššího mincmistra mohl král 
uděliti komukoli ze tří stavu zemských. 

Vedle těchto úřadů zemských sluší ješfč uvésti úřady čistě 
dvorské, jako nejvyššího stolníka, číšníka, lovčího, lesníka, krá.
ječe atd., které obsazoval k:roál libovolně a z nichž některé byly 
určitým roch"nn šlechtickým clědič:nč propůjčeny. 

Konečně jest se zmíniti o tom, že i králová měla svůj dvůr a 
svoje úředníky, obdobné dvorským úředníkůnl královým. 

ZvláštllÍm, nikoli stálým a z toho důvodu -i lmmořádným, úřa
dem byl úřad zemského hejtmana. Zemský be,itmall jest zem
:3kÝI1l správcem neb také vladařem nebo místouržíc:ím po dobu, 
kdy král hyl mimo zemi. Zemští hejtmané byli zřizováni králem 
jako zvláštní jeho důvěrníci a jmenování jich bylo položeno 
úplně v ruce královy. Odh~d vidíme, že zemskými hejhnany byli 
příbuzní královi nebo zahraniční knížata, výjimečně j domácí 
osoby stavovské. V době husitské byli zemští hejtmané neboli 
správcové voleni sněmem. Zikmund při svém přijetí za krále se 
zavázat že zemskými hejtmany bude jmenovati jen osoby do
mácí; týž závazek převzali Albrecht a Ladislav Pohrobek. Pokud 
zemský hejtman nebyl králem jm~nován, vedl, jak již výše bylo 
řeč.cno, správu zemskou ncjvyš,ší purkrabí pražský spolu s .neJ
vyššími úředníky zemskými, takže zemské hej tmanství neboli 
místodržitelství bylo organisováno sborově. 

Pravomoc zemských hejtmanu nebyla přesně vytčena a byla 
tu širší. tu opět užší. Celkem lze říci, že zemští hcjtmané vyko
návali veškera práva vladařská s v-yloučením některých zvláště 
důležitých práv panovnick)'ch, ačkoli anj zde nějakého pravidla 
stanoviti nelze. Teprve Vlaclisldv II. poč.átkem 16. století vydal 
zvláštní řád pro zemské hejtmany, kterýžto řád hyl také zem
ským sněmem schválen. Podle něho měli zemští hejtmané vyko
návati obecně pl'avomoc, která nepřísluši řádným úřadůnl a sou
dtl_m, měli dokonce 1 právo přijímati cizí poselstva, neměli však 
jurisdikce. 

B. J\lo1'ava. 

Na 11ol'avě jsou právě tak jako v Čechách odlišné úřady 
dvorské a zemské. Dvorské úřady vznikají ovšem teprve v době, 
'kdy jest zde zy1áštnÍ markrabí. JSOll to: dvorský komorník, kierý 
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spravoval komoru markrabskou, stoln:ík (íšník mcnšálek a hof .. -:' 
mistr, vedle jiných menších úl';cdníkll_. Kancléřem moravským bvl 
ololTI_ouck)" probošt, skutečně v.sak markrabskou kanceláf' ve~ll 
protollotář, llčkdy také prostě notáře-m zvallÝ. Z povahy věci Vy

plf"vá, že zvláštní úřady dvorské jsou tu jen tehdy, nebyl-li ll1a~-
krabě moravský zárovci'i krále-m českým. . 

v Po~t-upem dohy Sl' některé úi·ac1y. dvorské staly zemskými a 
Hckten:'~vvymizely. Zemskými úřady se staly maršálek Cl podko
mOrl. Urad dvorského komotníka splynul s úhldem zemského 
~ejt~na:r:'-a a správu komory moravské vedl odtud podkomoří. 
S vyvoJem zemského soudu yzniká však novÝ úřad kOll1orníka. 
nikoli dvorského, nýhrž zemského. úřad tent~ ll(~:"měl nic společ~ 
ného s královsk-~~mj H'Sp. ll1i:ukraJ-:skými financemi. nýbrž funkce 
jeho jest tčsně spojena s lístrojím zemského son~lu resp. zelli
skýéh "desk. Pll_vodllč byli dva Ilejvy.~;;í zemští komorníci. jedell 
~T Brne, druhý v OJolllouci, od konce 15. stolcli jest však již jeH 
Jeden komorník (viz výše Š 24). Ci-ad maršálka splynul počátkeul 
1_~. století s úřadem českého maršálka, takže úřad tCJl jest pro 
Cechy ti Moravu společný. 

" Po .způsobu č;eském jest zde také rada markrabská. pokucl 
o,Tsem Jest zvláštní lllarkrabě; rada la není v,gak náležitě org'ani
~ováJla~ I~o SP?'.rení s Čechami sc tato rada mění v zemskou a její 
clenovc JSOU Jmenováni králem ze stavu panského a vladyckého 
a také jen králi přisahaji. Význam této rady zemské není však 
valný, Nového významu a nové orgcmisace J;abvvá tato rada te-
prve v době habsburské. . 

~a sklonku této dohy .i-cst ústrojí a pořadí nejvvšškh úřed
níkl°1 zemskÝéh toto: zemský hejtman, český mal'šál~k, ncjvv,š;í 
zemsk)"c komorník, llej vyšší zemský sudí. n~jvvšší dV01Bk)~ s'udí 
neboli hofrychtéi·. zemský podkomořL n~jvyšší- zemský pí~a:ř. 

1. Zemský hejtman (eapitaneus terrac. summllS capitalleus). 

~řad .ten vzniká ve druhé polovici 13. století. Zemsk~r hejt
man .Jest ,lmello"\'án lnálem )leho markrabím a má hýti podle žá
dosti stavil na J\loravě usedlým. Jest s počátku úřecÍníkcm spíše 
zeměpanským a zastupuje panovníka. Předsedá sněmu a zemské
mu SOlidu, vede správu zemskou i správu fiJlallč'lJí (když úřad 
d'vorského komorníka splynul s jeho úřadem)._ jmcnu.re' i nižší 
úřednictvo a rozhodujc o stížtJostech poddaných proti vrchnostem. 
Má také jurisdikcj ve sporech o čest a vykonává tuto jurisdikci 
prostředkcm soudu neboli I'okii hejtmanských. Postupem doby 
se zemský hejtman dostává do vlivu stavů a jest jmenován krá
lem z osob 11a :!\loravě llsC'dlých po -úřadě se stavem panským. 
Přisahá král i i stavům. 
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2. lvíayšálek český neboli kl"álovský. 

:\-Iaršálek má pravomoc obdobJloU jako v Čechách. 1\~a zem
ském sněmu má místo hned za zemským hejtmanem. 

3. -;'\:ejvyš.ši. komol'llÍk zemský. 

Komorník byl po zemském hejtmanu nejvyšším úi'edníkem 
y zemi. Byl správcem ZCJllských des k, konal t. zv. posudky, měl 
hla"nÍ dozor nad menšími úředníky zemskými a vykonával dísci
plinární moc nad púhon(~ími H soudními posly. Jemu byl POdř:íZCll 
komouI.Ík práva menšího. 

4. l.-";;ejvyššl sudí zemský. 

:Sudí zemsk)"" řídil jednání na zemském soudu. Púvoclně byli 
dyCl sucH zemští, od konce j 5. století jen jeden sudí (víz výše 
§ 24). Jemu hyl pod:řízen sudí práva meJlšího, který zasedal Ha 

lllenším soudu ;r,emskérn, 

3. ::\ejyyš"~í sudí d vOl'ský neholi moravsk)~ hoh--ychtéř. 

ú"ředník tento byl předsedou dvorského soudu a pi'cdscdal 
na snčmu zemském v kurii vladycké. Úhytkem zcměpansk)';-ch 
lén na Moravě p~clsohnost jcho se zúžovala. 

6. Zcmský podkomoří. 

Úředník tento spI'avoval královskou komoru a na zemském 
sQudu hájil její zájmy. Př"cdscdal podkolllořskému sondu, kter::" 
v-yiízoval odvolání od soudů zenlských; ocl tohoto soudu ~lo do
volání na zemského hc.jtmana. Byl na zemském soudu ph'dsedou 
kurie pre1át.ů a měst. 

7. l\ejvyš~í písař" zemský. 

Úředník tento obstarává z rozkazu llejvy~šího zemského ko
monlÍka zápisy do zemských desk a opatruje zemskou pct:et". 
.lemu k ruce jsou dva menší písaři neboli písaři mcuš-ího práva, 
jeden pro Brno, drulr)" pro Olomo'uc. 

Všichni tito Hcj-vyšší úředníci zemští jsoll v této dobč lnáni 
ze staYll panského; jeclill)- zemský poclkomoH mohl býti vzat zc 
stayu bud' panského nebo -vladyckého. 

Yedle těchto Jlt'.iv-yš~íc:h úředníki't zemských jsou ještě mellši 
úřednici zemští. Byli to: menši komnrník. menší sudí. dva menši 
písařové a dva zemští purkrabí, .jeden pro BrJiO, druhý pro Olo
mouc, kteH spolupllsobili při výkonu spravedlnosti. 

V Opa\"sku nebylo nuly, Úřad hcjtllli:llla hyl zHzell s počátku 
jen y Krnoyé podle yzoru 11lOrayského. Podle privilegia z r. 1411. 
má jím býti šlechtic, nikoli kníže. Za krále Jiří bylo zřízeno hejt
manství i v Opavě, a král Ludvík se zavázal, že hejtmanem bude 
jmenovati "jen osobu domácí ze stayu panského nebo vladyckého. 
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c. Slezsko. 

1. Úřady ústřední. 

Již král Jan po připojení Slezska ke koruně usilovalo zi:ÍzenÍ 
ústředního úřadu pro celé Slezsko, který~n měli býti hejtman a 
rada města Vratislayi. Snaha ta měla jakýsi úspčch, ale tepl've 
y 15. století lze mluviti o skutečném ústředním úřadu pro celé 
Slezsko. Jest to instituce (vrchního) slezského hejtmana, který se 
Dám připomíná již za krále Zikmunda, ale teprve za krále :Matěje 
Korvína dochází plného svého významu. Vrchní hejtman jest 
orgán královský; zastupuje krále ve yládě i na snčmu, .má llcj
-yy,šší dozor Had financemi, jest ochráncem zenlSkého míru, a do
hlíží na hejtmany těch knÍžectví, která stála přímo pod králem. 
Podle privilegia z 1'. 1510 měl býti slezský hejtman jmenován ze 
stavů českých, ale privilegium toto neobstálo proti stavům slez
ským. Instituce vrchního slezského hejtmana přechází do doby 
habshurské, kdy také jeho právní postavení jest přesněji urČ:eno. 

Jiných ústředníeh úřadů slezských nenÍ. 

2. {Třady v jednotlivých knížectvích. 

V knížectvích slezskÝch nejvyšší správa nehyla stejná.' Yše
ohecně lze říci, že obvyklý jest zde úl-ad hejtmana, který se nčkde 
nazÝ'vá také starostou. Hejtman jest obecně zástupcem knížete 
resp. v knížectvích stojícíeh přímo pod králem, krále, dohlíží na 
veškeru správu a vykonává rozho([nutl soudů. V nčkterých kní
žectvíeh byl hejtman brán ze stavů, někde i s radou stavů, někde 
Illohl kníže jmenovati hejtmanE'ID i člověka cizího. Pra yidlem při
sahá hejtman zenlěpánu i stavům. V knížectvíeh stojících přímo 
pod králem neboli beZIHostřcdních jsou hejtmané podřízeni (vrch
nímu) slezskému hejtmanu. 

Jinými ú:řadníkv dvorskými, později zemskými, jsou clVOl'ský 
resp. z~mský soudc~, c!vOI'ský nebo zemský písař, později znllní 

kancléř. 

D. Lužice. 

Po některých zl11.čnách jest nejvyšší správa v rukách fojtú~ 
zvláště pro .Horní Lužici a zvláště pro Lužici Doluí. Fojt jest zá
stupcem kralovým a má celkem tutéž pravomoc, jakou má hejt
man y knížech"Ích slezských. Jest jmenován králem a jest jím 
pravidlem domáCÍ šlechtic, nebo český pán lnající statky y zpmÍ 

lužické. Fojtský úřad byl však také králem nčkdv zastavován 
Fojt si pravidlem jmen~val svého zástupce, podfoita, který zaí; 
vedl úřad. V Dolní Lužici se yedle fojta připomíná také' zemský 
písař. Zvláštních úřadů zClllsk~;::ch zde nebylo. 
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Kapitola IV. 

Správa místní. 

§ 28. Zří z e n Í. k r a j s k é. 

A. Čechy. 

Púyodnč jest tu zřízení hradské. Země jest rozdělena Ha územ
ky, zvané župou, vlastí nebo také zcmí, ktci'é se kryh- s ohvoch·
kmenovými. Středem takové kmenové oblasti jest hra·cl: sídlo kmc'
nového náčelníka. Hrad, jakož i v oblasti kmenové yvstayěné 
hrádky, byly útočištěm obyvatelstva oblasti y dobách vilečllýeL, 
Po ror:;vratu zř-:ízcní kmenového, když se knížatům pražským po
dařilo zemi sjednotiti, sluší míti za to, že původní rozhralJičení 
země nebylo radikálně změněno, nýbrž že se nové rozdělení při .. 
zp"Ů,sobovalo starému. Odtud zůstává ještč zřízcní hradské, ovšem 
již přizpůsobené změněným poměrům. V čele oblasti stojí a na 
hradě sídlí starosta hradu, zvaný t.aké kastelánem nebo hradskÝm 
llaJžupallcm (comes), jakožto úředník zeměpána a jeho zástup·ce-. 
Hradský župan má tolik moci, kolik mu jí zeměpán v ruce dal. 
Vykonává správu oblasti, jest tudíž popJ:avcem, ale zároveň také 
koná spravedlnost, jest tudíž i cúdařem. Pravděpodobně se tato 
soustředěná moc hradského župana stala panovníkům nebezpeč
nou; dochází proto pravidlem, us během 12. století, k odd člení 
moci soudní, která jest svčřena cúdaři. Hradskému županu zůstáyú 
správa župy. Pod hradskýnÍ županem jsou ještě další úředníci 
hradští: komorník, jehož postavení v župč jest obdobné postavcal 
zemského komorníka v zemi, knížecí vladař, lovčí, hajný a pOlL 

Během 13. století dochází k rozvratu tohoto zřízcnÍ. J cst to 
obzvláště ·důslcdek četných exelllpeí a imunit, jež králem bvh
udělovány z moci hradských úřadů na prosp(~eh drkevních tčic;, 
nově zakládaných mčst na půdč královské a jiných svazků. Bu
duje se nové, krajské zřízenÍ. Úřady' jsou HOY{~ ol'ganisovány. Js·}tl 
to: náčelník krajský, zvaný kastelán, kterému přísluší sprá\'i:1 
kraje, čítajíc y to pravomoc yojenskoLl j finanční, cúdař. kterÝ 
vykonává pravomoc soudní, a- komorJlík, který hájí zájm~T kl'á·
lovské a spolupůsobí při řízení soudním.; někdy jest tu i krajsk-{
~~ísař. Ale úřady ty jsou postupem doby měněny, po případě' jt:
JIch pravomoc jest obmezována, nebo i na jiné orgány přenášena; 

Pokud. úřadu .kastelána se týče, vidíme, že již na sklonku do
b~ P.~emyslo:~ců se zřiz~jí po krajích dya popravci, kteří vyko
na-vaJl v kraJ! "popravu··., t j. moe policejní a hrdelní; první p,:)_ 
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pravce .Ťcst nad to ještě vojenským náčelníkem v kraji. Za Karla L 
jsou zřizováni dokollce tři poprayci a jim k rllce dá válli ještě 
kIJleti zc stavu vladyckého v kraji usedlého. Ale pravomoc tčchto 
popl'avc-ů hyla značně obmezována tím, že právo popravy bylo 
kl·álem dáváno i vrchnostem a mčstúm. Rovnčž soudní pravomoc 
c:údařů byla obmezována potud, že měli právo l:ozhodovati jen o 
menších věcech, a to ještě jen tehdy, pokud obyvatelstvo kraje 
nepříslušelo před soudy jilié. Cúdy pak hyly přeneseny Jo měst 
d. vedením protokolů neboli krajskýe:-h df'sk hyli pověřTni písa
i'ovó zemští. 

V áiky husitské zasáhly silně i do zHzení krajského. Dlouho 
l.l'Yující hezkráloví způsobilo, že kraje byly odkázány samy na 
:'icbc a že byly .tl Llceny hucľ samy nebo ·ve spolku s jinými kraji 
starati se o bezpe0nost a pořádek. Odtud yid:íme, že se pořádají 
kra.Ťské sjezdy, které llzuyíraly kru.1ské míry a volil·y si nové před
stavitele. krajské hcjtmauy, zároyeú s jinými menšími orgány, 
kkří hy kl'ajsk)"111 hejtmaiJŮlll ye ,c-ýkOllU jich IHavomoci byli ná
p011locni. KrajšLí he,jtmané stávají se takto správci celého kraje, 
II na ně přechází působnost dosavadníeh popravců krajských. p,}
něvadž pak na sjezdech krajských se vyřizovaly í jiné věci kraje, 
"idlme, jak se b('zpečll(.~ zač'íná ujímati krajská samospráva, a to 
tím yic:e, že ústřední správa zemská nellÍ se s·vé úkoly. Za 
králů' Ladislava a Jiří instituce' hejtmanů mizí, ale již na 
sklonku toholo krále oživuje opótně. s po~átkll jen k účelům vo
jenským. Po slllrti krále Jiří byli kra.jští hejtmané pověřeni 
i dohledem na správu krajskou a IlCl. SiJmem sklonku 15. století 
stávají se stálou instituci: y kraji .jsou králem ustanovováni "ždy 
ch-a hejtmané. jedell ze stavu panského H druhý ze stavu vla
dyckého, a po<::átkem 16. sioletí ,jesi také jejich pr'(lnHnOC náležitě 
v-ymezena tím, že byl pro lH~ vrpracovún i hejtmanský řád. Hejt
mané krajšti nejsou již jmenováni králem, nýbrž voleni všemi 
třemi stavy na sjezdech krajských; jim byla dávána k louce také 
zvláštní rada. složená ze die-ch tří stavlcl, Krajští he,jtmané stávají 
se takto ol'gán)' st.lvovskými. 

Samospráva krajská slibně 1-3<.' yy·víjcjící za vále-k htlsitských 
vyvrcholuje za cloby jagelonské. Krajc mají svoje orgány, kl'ajské 
·sjezdy,. které nejen vyřizují běžné včei kraje', nýbrž i pj"iprayuji 
·n::'ci pro zemský sněm a vykonávají jeho usnesení a zasahují 
mocně i do poEtického života. Ježto pak y té době z důvodu, že 
se sněmovalo Ha vlastní náklad, yladykoyé, llemohouce nésti ná
klady sněmování, se Bcdostavují v dostatcč,ném počtu na sllěm. 
-voH sjezdy kra,Ťské zástupce vladyckého stayu na sněm, kteří zdc 
sIlěmují na náklad kraje. Takto se \' krajích začíná ujímati lUyŠ-

knka zastupitelská, odem nikoli Y plllé ryzosti. poněvadž· vedle 
yolcných zástupců vladyckého stavu za kraj nad io ještě každý
vladyka z kraje mohl (na svůj náklad) jíti na snčm; nicménč zá
rodky myšlenky zastupitelské tu již byly. Kraje z pouhých sprá,·
ních obvodů staly se obvody samosprávnými, a lze vším právem 
tvrditi, že .s·arnospráya krajská, tak slibně zapo{avší, mohla nés1 i 
krásné ovoce, kdyby y období následujícím Habsbul'kové nebyli 
Jl bývali násilnč v jejím vývoji zarazili. 

B. "T\.'loraY<l. 

Na Moravě krajské oj'ganisaee-, tak jako y Čechách, neb-y]o. 
Po zániku údělných knížectví zůstaly sice po nějakou· dobu úděly 
.rako správllí obvody, ale i tato organi.-;ace zanikla; aspoú lancl
frídy uzavřené v dobĚ'- lucemburské o krajfch ničeho nevědí. N <l 

sklonku tohoto období. počátkem 16. stoletf, stal se y zemském 
míru pokus vytvořiti k účelům policejnfm šest krajů s organisací 
obdobnou jako v Čecháeh, ale zústalo to n~ pokusu. 

C. Slezsko. 

Ani zde HeJlí organisace krajské. obdobllé organisaci česk&, 
Jsou tu pro obyvatelstvo německé jen okresllí fojtov"é, y jichž ru
kách byly soustředěny správa, vojenství, finance i soudnictví pří
slušného okresu. Fojtové byli zástllpei knížete a usídlili se postu
pem doby v městech. Ježto pak fojtství tato hyla zakupována 
městy, snažila se šlechta vymaniti se i se svými poddanými z pra
vomoci okresníc11 fojt.ů; snahy tyto se nemí.Ťcjí účinkem, a tím 
význam okresú také np<lclá. 

D. Lužlcc. 

Zde byla dvojí organisace místní pro správu a soudnictYJ: 
panství a okresy. V ončc.h vykoná"al správu a soudnictví příslu;
ný pán ve svém sídle, v těchto fojt, sídlící v mčstě. Po yálká-:::h 
husitských v Horní Lužici doc.házi ke zřízení dvou krajů budyšín
ského a zhořeleckého, z nichž každý pojímá v sobě několik okrcsú 
městských. V čele těchto krajů byli hejtmané podřízení zeinskému 
fojtu. V Dolní Lužicl zůstává 10 v tOlnto obdobi při starém. 

§ 29. Zří z {' n í nI ě s t s k é. 

A. Čechy. 

Jako zřízení krajské, prodčlává i zřízení městské znacne změ
ny. O zřízení městském v plném, jeho významu lze přirozeně mlu
viti teprve tehdy, když jsou tu města .náležitě organisovaná. K t.o
lH.U však dochází pomčrně pozdě. 
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11ěsta vznika.TÍ li nás celkem dyojím způsobem. Jednak tím, 
že osady již existující byly vyjímány z pravomoci knížecích úřa
dů čl nadávány l'ůznými výsadami po stránce obchoduÍ a živnosten
ské, tudíž obecně hospodářské; nad to pak byla jim přiznávána 
i určitá práva politická, zejména samospráva a vůbec práva kor
porační. Takto tedy osady tyto SYOU povaholl nejen hospodářskou, 
nýbrž i politickou a také i hm. žc bývaly hrazeny, se začaly zna· 
telně odlišovati od osad ostatních. Jedllak vznikala města tím, Že 
lrda vůbec nově zakládána. Stávalo se tak na základě z-dáštnÍ 
ú~luvy mezi pállcm půdy a t. zv, lokatorcm. Pán půdy nebo jeho 
úředníci vyměřili tOllluto lokatorovi neboli zakladateli často púdn 
k založení 'města, a y listině t. zv. zakládací bylo vyměřeno právní 
postavení lokatorovo a vůbec obyyatelstva, které se na této půdě 
usídlí, vůči majiteli půdy, ze.Tména práva výhradného provozo
vání obchodu a ž~vnostL samosprávy atd. Podle toho, na jaké pú
dě, zda královské, či jiných vrchnosti, byla tato města zakládána, 
rozlišujeme mčsta královská a poddaná; naproti tomu stávající 
osady, z nichž se vyvinula města, staly se pravidlem mčsty krá
lovskými. 

Města nově vzniklá podle toho, odkud šla kolonisace, nadá
vána byla buď Pl'ávem severoněmeckým neboli magdeburským, 
nebo jihoněmeckým ne-bob l1orimbe-rským. Ale i osady, které 
byly povýšeny na města, byly pi'ivtělovány k jednomu z obou 
práv. Takto nám vznikly v Čechách dvě skupiny práv městských: 
magdeburského a norimberského. Mezi nimi samotnými pak se 
vytvořila t. zv. vyšší práva, t. jo. odvolání od soudu některého 
města šlo k SOtulu tohoto "vyššího práva". Po drahnou dobu nej
vyššími právy byly pro skupinu měsf práva severoněmeckého 
Magdebluk a pro skupinu měst práva j-ihoněmeckého Norimberk. 
Teprve za Václava IV. bylo odvolávání se do ciziny zakázáno 
(znamenalo to zajisté újmu soudní svrchovanosti krále českého) 
a stanoveny ,:vyššími právy" Staré :rvfěsto Pražské pro skupinu 
práva jihoněmeckého a Lifoměřice pro skupinu práva severoně
meckého. Odvolávání se no ciziny přestalo však definitivně te~ 
prve v době následu,tící z_řízením rady nad apelacemi na hradě 
pražském r. 1548. (Viz i výše knihu 1.. § 8. C.) 

J..-1ěsta královská neměla všechna stejnou organisaci, nicméně 
lze zde pozorovati jakýsi stejný ráz. 

Ve Starém Městě Pražském jest v čele města zeměpanský 
resp. královský rychtál·. kter~T vykonává moc soudní i spl·ávní. 
Ve výkonu této moci jsou jemu k ruce přísežní konšelé, volení 
měšťanstvem {celou obcí}; dále jest tu jeden nebo více písaf11 
obecních. ,jakoHo orgán pomoclrf a expediční. Správa městská 
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jest aristokratická; obec městskou tvoi'í vlastně jen mestaué. 
(.-lenové kupecké gilcly, kdežto ostatní obyvatelstvo jest, aspoú 
5 počátku, z výsad městských vyloučeno. Část tohoto obyvatelstva 
žije ještě )la t; zv. právech postranních, t. j. žije y područí svých 

, ...-rchllostí. kterým patří určité územky v obvodu města zahrnuté: 
o...-šem postupem doby jsou i tomuto obyvatelstvu práva Hlčstská 
k duhu, Celá obec jest vyjíata z pravomoci úřadů krajských cl 

zemských a spadá přímo pod krále. 
Ost.atni města královská mají správu podobnou. Y čele jest 

městský rychtái', zvaný na severu také fojtem. úředník ust.ano
...-eJlý králem buď dočasně, nebo doživotně, který stojí v čele spn'i
,--:; i soudnictvÍ. Jemu k ruce jsou konšelé a kmeti, kteří tvoří 
dohl<omady měst.skou radu. Rady se obsazují každý rok. Avšak za 
krále Jana bylo všem královským městům povoleno, že z rady 
kažclol'oč,ně vystupuje .Ten polovina koušehl, a že na jejich míst~l 
podkomoH dosadí nové členy, přihlížeje k návrhům měšfanstva. 
Postupem doby samospráva měst vzrůstá. Městům se podařiio 
obmeziti královského rychtáře v jeho moci vládní. Správa mčst 
se- dostává do rukou městské rady a konšelé se střída.ří po sohě 
,/ předsednictví jejím neboli v úřadě purkmistroyském: správu 
jměn:í obecního vede první kon,šel ne-boli primas. Někde se poda~ 
hlo městlull dostati do své spl'ávy i rychtu. 

Po válkách husitských samospráva a zároveň moc kl'álov~ 
ských lněst i jejich blahobyt značně stouply. Jest to zv1áště 
Praha. která se vysoko vyzvedla, takže se v pořadí stavů místy 
staví před stav vladycký. Za Zikmunda se jí dostává povolení, že 
podkomořím má býti měšťan pražský,- čímž si Praha zjednává 
značný vliv na ostatní města královská. Za Vladislava ·II. hylo 
sice podkomořství přiznáno stavu vladyckému, ale možnost, že bv 
je mohl míti i měšťan pražský, ovšem vladvckého urozenÍ. zí;. 
stala. Ostatní města královská v této době "také velmi získala. 
Skoro všude se jak městské rychty, tak i vyšší pravomoc. soudní 
dostává do jejich rukou, ba města si od komory královské zakou
pila i různá cenná práva finanční, takže důchod)T komory z měst 
kI"álovsk~ch se v pováž1ivé míře ztenčily. Současně postupuje i 
demokraÍlsace v městském zřízení: řemeslnictvo, organisované 
v cechovních pořádcích, nabývá značného vlivu na správu měst
skou. 

V době .Tagelonské vystupuje proti mčstúm nov,' nepřítel: 
slech ta. JVIěstům se upírají mnohá práva. j-ak stavo';ská. tak i 
-y ohoru moci soudní a rovněž jeví se tu i snaha zkracovati měst~ 
skon samosprávu. Ale spory o to vzešlé byly urovnány smlouvou 
z r. 1508 a zejména smlouvou svatováclavskou z r. 1517, o čemž 
bylo ostatně mluveno .již výše. Doložiti sluší. že královská města 



stála pod královSk)T1ll podkomořim, a ~)ro~o h?'la zván: ll~kcly~ tak~ 
lllčsty podkomoiskými. ] t'll Staré v 1 vNove M:sto Prazske a I:-utna 
Hora hyly, ,rak již také výše bylo receno, Yynaty z praY~mOCl pod~ 
komo:řiho a postaveny přímo pod krále~ odtud se nazy,aly take 
městy privilegovanými, 

Od počátku, 14. století vešlo y obyčej, že llěkterá města krá
lovská b-yla zapisována česk)~m královým za věno a byla po čas 
vdovství' dotčené králové spravována podkomořím králové. 
Takoyáto města 'slula kl'áloyskýml mčsty y{:nnými, ztrácela práva 
zemského stavu i:1 teprve po smrti králové-vdovy stávala se opět 
městy královskými a nabývala práv zemského stavu. 

Králoyskvm měsŤ11m se blížila města horní a jiná města ko
mornÍ. která 'však nemčla stavovských výsad stavu městského a 
byla s'pravována, nikoli podkomořím, nýbrž králoyskoll k~nnol"ou, 
:\ěkdv byla královská města zastavována vrchnostem; pokud ne
hyla ~e zástavy vyplacena, zvala se městy ochrannými a nt'lllě-la 
vvsad královských měst. Z toho důvodu některá města královská 
si vymohla na králi výsadu, že neslní býti ani zastavována, ani 
od královské komory odcizována. 

Od královskf-ch mčst se odlišovala města založená na pl1dě 
nikoli královské.' Podle toho, na čf púdě byla vystavěna, nazý
vala se mě,,,ty biskupskými, duehovcllsk§-llli, panskými a pocl. 
Byla to měsia u contr. měst kl'álovských poddaná II k stavu měst
skému jakožto stavu zemskému se nepočítala. Zřízení a yúbec 
Pl'ávní jejich postavení bylo upravováno zakládacími listinami a 
l1ebylo jednotného rázu. 

B. 11orava. 

výyoj mě.st zde byl ohdobný jako v Čechách. Hovněž j roz
lišování jich na města královská a poddaná jest totéž, právě tak, 
jako i zřízení městské _se neljší podstatně ocl městského z:řízCJl~ 
českého. 

I na J\1oravě byly dvě skupiny měst: práva magdeburského 
a lloúrnberského. 

:Mčst královských bylo na Moravě s počátku hojně; ve 14. 
století se jjch čítá na 30, ale počátkenl 15. století se jich připo
míná jen '13. Avšak i počet tento klesá a na sklonku té1_~ doby 
jest jeH šest královských měst; jsou to: Brno, OIOHlOtlc, .11 hhn'u, 
Znojmo, Uherské Hradiště, Uničov. < 

Správa městská a její vývo.T jsou obdobné .jako v Čechách. 
V čele královských měst stál královský soudce, nazývaný- nčkde 
rychtářem někde i fojtem. Jest původně jmenován králem_ a pÍ'Í
sluší jemu' správa i soudnictví. Královský soudce jest pl'edsedou 
městs'ké rady, složené z konšehl neboli kmetů, kterou volí mě ... 

ŠÚUHitvo (celá obec); městská l'ada nejen vede správu města, 
llýhrž i vykonává soudnictví. Postupem doby nčkteTá města krá
lovská si vymohla na králi právo voliti si sama soudce. Odtud 
soudce se dostává clo podrucí města a -významu nabývá úřad 
purkmisfrovský, ve kterém se pravidlem konšelé střídali, Purk
mistr se stává takto hlavou města. 

Spl'áva měst se postupem doby vymaiíuje od celé obce a do
dává se do rukou pře'dllích 'resp. starousedlých l'odú měšfan
ských, které sami volí městskou radu a takto obec spravují. -Slla
Irv-' řemesJ l1ickvch cechú, dostati se do rady a tím si získati vliv 
n~ vedení Illě~ta, setkávaly se s llezdarern. Skut.ečnost ta měla 
zna('·llÝ V)TznUm i pro poměry národnostní, neboť starousedlé rody 
měšťanské byly v převážné míře německé. Jakás takás náprava 
v touHo směru byla zjednánu teprve po válkách husitských, 

Organisace měst poddaných závisela na jej ieh vrchnostech. 
Na Opavsku jsou čtyři města královská: Opava, Krnov, 

Bruntál a Hlubčice, aj e počátkem 14, století stávaji se majetkem: 
kOlno]'y knížecí. Zřízení městské bylo zde upraveno podle vzoru 
moravského. 

C. Slezsko. 

zde jsou města zakládána huď na půdě knížecí ueho na I1l1dě 
duchovní. Vzorem městského zřízení jest zřízení města Vratislavě. 
V čele města stojí jako zástupce knížete městský fojt, který ve"dc 
správu a vykonává nižší soudnidví. V prvé polovici 14. století 
koupilo město fojtství. takže se městský fojt stává úředníkem 
mě~tským. Rada mčstská se skládá z konšelů. Konšelé bylj pú
Todně voleni ohčanstvem, na čas se stali -doživotními, později 
však jsou voleni radou tak. že rada ze svého úřadu odstupující 
sama volí konšely, t. j. radu novou; na tom to také přes dOt-asné 
změny, zavedené králem Matějem Korvínem, z{istalo. V soud
nidví jsou městskému fojtovi k ruce šéfové, s počátku jmeno
vaní knížetem, později volení. Konšelé a šéfové tvoří dohromady 
plnou l'udu neboli magistrát. Podle tohoto vzoru jsou upravena 
zl-Ízení v ostatních městech slezských, V pozdějŠÍ době knížecí 
města v knížedvích bezprosH'erlních dostala název královská. 
v knížectvích prostředečných zůstala však knížecími, 

Doložiti slUŠÍ, že se zde řemeslníci dostali do městské rady a 
tím si získali vliv na správu nlěsta. 

D. Lužice. 

Zde jsou rovnez města zeměpanská, která se v dohě příslu
šenství" země k české koruně nazývají královskými, a města pod
daná, V čele měst stojí šo]fys, pozděj-i fojt neboli purkrabí. někde 
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také hejtmanem zvaný, pro správu a soudnictví. Radu městskou 
tvoří šefové a konšelé dohromady. I zde města usilují o to, do
stati fojství neboli purkrabství clo svých rukou. což se jim také 
během 14. a 15. století podařilo. Spory meú stal'ousedlíky a 1'e
meslníky o radu městskou jsou zde' rovněž; výsledky jich nejsou 
však všude stejné. 

§ 30. Zří z e n í ves nic k é. 

A. Čechy a Morava. 

Prvotní Zl'lZCllÍ rodové na základě pokrevních svazků záhy 
ustupuje zřízení místnímu a bývalý starosta, někdy také hospd
{1ář nebo kmet zvaný, který stojí v čele rodu, zaměňuje se: za 
kmeta, který stojí v čele osady. Přeměna ta se dokonává během 
10. století. Osady dlužno rozlišovati ve staré a nové, které zvláště 
k tomu povolanými osadníky byly osídleny. 

Osady staré se řídily právem českým neboli dědil1l1ý'm. Byly 
buď svobodné nebo poddané; ony byly osídleny obyvatelstvenl 
svobodným 1:1 podřízeny přímo panovníkovi; tyto byly osídleny 
obyvatelstvem polosvobodný'm nebo nevolnýnl a náležely bu(f 
králi nebo vrchnosti. Osady svobodné rněly určitou samosprávu. 
Poměr obyvatelstva osad k vrchnostem nebyl přesně určen; řídil 
se právem zvykovým, ba spíše ještě poměry m.ocenskými a, poně
yaelž práva a povinnosti obyvatelstva nebyly jasně stanoveny, 
mohly. vrchnosti poměr tento ve svúj prospěch snadno měniti. 
K tomu přistupují i četné útisky od královských úřadů hrad
ských, takže vrchnosti, s počátku jen duchovní, pozdě,ji i světské, 
,domohly sc na králi vyjmutí z pravomoci královských úřadii 
i práva vykonávati soudní pravomoc nad osadami jim poddanými 
samy. Tyto excmpce měly v zápětí, že král a jeho úřadové vyk;}
llávali soudní pravOJnoc jen vyšší a vrchnostem bylo takto dáno 
právo upraviti poměry lidu poddaného podle své libosti. 

Nové osady, vzniklé zejména pomocí osadníků z ciziny na 
půdě jak královské, tak i vrchnostenské, zakládány byly na právu 
t. zv. zákupném neboli emfyteutickém neb také německém úli 
purkrechtnírn. Osadníci sedíc'í na tomto právu měli zaručené prá
yo zákupné, ba i určitou samosprávu. Jejich práva i povinnosti 
k vrchnostem byly přesně stanoveny, takže vrchnost poměr tento 
o své vůli měniti nemohla. Nad to obyvatelstvo mělo výhodu,. že 
bylo vyňato z pI'Rvomoci úřadů krajských a osvobozen~ od bře
lnen krajských, i že držení půdy, jako osobní (individuální) nikoli 
hromadné (kolektivní), jim hylo zaručeno. Výhody ty měly v zá
pětí, že mnozí osadníci sedící na právu českém neboli dědinném 
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ZHměúoyali s povolením vrchností právo svoje za prá·vo německé 
neboli C'mfytcutické, v čenlž jim bylo ochotně vrchnostmi vyho
voyáno. Takto se celé řady vesnic pr'áva českého zaměnily za ves
nice práva němeekého. 

Změnou povahy ·vesnic jest dána přirozeně i ZmČllil znzení 
veslliekého. Na místo vesnických kmet-ú nastupují vrchnostenští 
ryc;htáři neholi šoltysové neb také fojtové. kteří vystupují zde 
y trojí hodnosti: jsou jednak úředníky zeměpanskými, jednak 
úředníky vrchnostenskými. jednak náčelníky vesniee, orgán-y 
určité samosprávy. Tito vrchllosteJlští rychtáři vykonávají. spolu 
se zástupcem vrchnosti <} kmety neboli konšely vesnickými na 
o})('cních soudech nižší pravomoc soudní: zde se ovšem také vv
.řizova}y věci obecní. 'Tyšší, pravomoc soudní vykonával král svÝ
mi soudy. Když se pak vrchnostem podařilo vymaniti prostřed
kem zvláštních výsad svoje poddané z pravomoci soudů králov
skýc:h, vykonávaly tuto vyšší pravomoc soudní samy buď svými 
úředníky nebo soudy některého z poddaných svých měst. 

ocl druhé polovice 1.4: století. zejména pak po válkách husit
skýc·h. pravomoc vrchností se do té míry zvětšuje. že na' nč pře
cházf takřka'veškero ,.právo královo". Vrchnosti vykonávají nyní 
pravomoc ve vlastním jménu. Tím se stávají vrehnosti soudními 
pány čl to, ježto se poddanému lidu stěžuje přístup.k soudu krá
lovskému nebo zemskému. ba dokonce jemu zapovídá poháněti 
svého pána Ha, zemský sou(L výhradnými. Obec se organisují 
v pan,'itví, a spl'ávu a soudnictví y těchto panstvích vykonávají 
vrchnosti svými úředníky, kteří se na panstvích biskupských na
zývají biskupští podkomoří, na panstvích ostátních vrchností 
"Vrchnostenští purkrabL zámečtí he.Ťtmané, regenti a pod. V čele 
obce stojí ryehtář, jmenovaný vrchností huď doživotně nebo dě
dičně neb dokonce jen na, určitou dobu, pravidelně HU jeden rok. 
Vedle rychtáře jsou zde konšelé, na M:oravě někde nazývaní 
i staršími, jakýsi výbor obecní, který bývá od vrchností ročně do
sazován. ob~c sama se pak scházela ve hromadách obecních buď 
řádných nebo mimořádných, na kterých se vyřizovaly věci obee
nÍ. Bývalá kdysi autonomie obecní vzala v této době již takřka 
za syé. 

B. Slezsko a Lužice. 

I zde dlužno rozlišovati obce starého s1ovanského původu 
a obec vzniklé německou kolonisací. V oněeh byl náčelníkem 
kmet neboh starosta; v Lužici to by1 župan. V těchto jest náčel
níkem šoltys, v Lužicích pozdě,Ti také rychtářem zv..aný, jehož po
stavení jest obdobné jako rychtáře v Čechách a na lvIoravě. Jak 
y oněch, tak i v těchto, nižší správa a soudnictví byly y rukách 
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vrchností, které je vykonávaly vladaí'em nebo později purkra
bím; vyšší správa a soudnictví byly v rukách panovníka. 

Od druhé polovice 14. století nastávají zde poměry tytéž jako 
y Čechách a na J\1oravě; vrchnosti potáhly na sebe takřka veš ker a 
práva panovníkova. Sluší jen doložiti, že úřad šoltyse .resp. v Lu
žicích rychtáře. byl dč,dič'ný a tvořil pravidlem příslušenství urči
tého statku; šcfové jsou zde usazováni na doživotí. 

Kapitola V. 

§ 31. Obyvatelstv,o. 

Obyvatelstvo rozlišujeme obecně na siavy neboli Hídy. Ovšem 
výraz stav má zde dvojí y~TZnam. Jednak tím rozumíme třÍfh~ oby
vatelstva, kterým přísluší v-)Thradné právo rozhodovati' spoiu 
s králem o věcech státllích. Třídy tyto jsou proti jinýnl třídám 
obyvatelstva právně i společ:ensky (socialně) uzavřené, a získání 
členstVÍ v nich jest vázáno na určité předepsané náležitosti. Y tom
to smyslu mluvíme o stavech zemských; o nich hylo jednáno již 
výše v § 22. Jednak tím rozumíme třídy ohyvatelstva roz-';Tl'stvené 
podle urození, úřadu, zaměstnání a pod.; tyto třídy nejsou tak 
v sebe uzavřeny, doplňují se stále novými příslu,~nÍky a získání 
členství v nich pravidlem není vázáno něj akými zvláštními pod
mínkami. V tomto směru mluvíme o stavech ve sm-ysln hospodář
ském a společenském (sociálním), a jen o stavech resp. tHdáeh 
v tomto druhém' smyslu jedná tento odstavec. 

A. Čechy a :Morava. 

Původně lze děliti ve,škero obvvatelstvo celkem na tři třídy; 
šlechtu, svobodníky a nevolníky n:ebolí otroky. . 

Šlechta jest tn jen rodová: jsouto t:lenové náčelnických rodů 
jednotlivých kmenů, liší se od ostatního obyvatelstva sídlem, 
způsobem života atd., jsou bráiú do družiny knížeCÍ tl mají účas
tenství v knlžecí radě. Stav svobodníků tvoří svobodní obyvatelé 
osad i vesnic, ma.rí právo nositi zbraĎ a zúčastňovati se hromad 
národních; jest to jádro kmene. Nevolníci nemají právní osohno
sti jsouce věcí svého pána; jsou to lidé za,jatí ve válce, nebo pro 
zločiny neb pro dluhy odsouzení do otroctví. Nevolnicíví jest tří
dou společenskou; proto děti ·zrozené z rodi(~li nevolných jsou 
rovněž nevolníci. 

Zavedením křesťanství, sjedno<,en:ím země. vznikáním novÝch 
úřadů, rozvojem obchod II a živností. jakož i~ změnou hospoclář
ských a společenských poměrů, nastává nové rozvrstvení obyva-
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telsha fl vznikají. nám také ]Iové třídy. Z těch ,redny nabývají po
yahy stavo·vské, druhé nikoli. Jako Uídy sluší uvésti: 

L Duchovenstvo. Jest to stav, který se odlišuje ocl ostatní.ch 
tHet obyvatelstva zvláštním svým posláním spočÍvajídm v učení 
a y organisaci církve. Členství v tomto stavu sc ncdědí, nýbr~ 
získává cÍl·kevnim aktem, svěcením. Svěcení tohoto se může dostah 
komnkoli z ostatních tříd ob-yvatelstva, splní-li přjrozeně podmÍn
kv církví předepsané. OcHucl stav tento sv-ý~mi kořeny tkví ve 
Y~ech vrstvách ob-vvatelstva tl to jest také jeden z dllvodů, který
ll;i lze si vysvčtliti ohromný vliv, jaký má ch'kev a duchovenstvo 
na Yei·c.jllé~l životě doby tehdejší. Na základě svého vzdělání, své
ho způsobu života odlišného ou zplhohu život~ ostatního obyva~ 
telstya a m. j. ovšem i své tuhé organisace Jest stav duehovl1i 
zvláštním stavem nadán dalekosáhlými výsaclami~ Výsady tyto 
jsou založeny jednak na konkordátu z T. 1221, ,jecl~lak n~ vfsa
clách později od králú českých církvi pHznanýc1,l a JS~,!- ze~~~na: 
privilegium foi'i, t . .1. příslušníci stavu duchoVlllho l?nslu~eJl n.~ 
sondy <:Íl'kcvní. llikoli světské, a privilegium canOlllS, t. J. ma,ll 
zvfš~nou oehl'anu osobní potud,. že násilné vztažení ruky ll.a kl~~ 
l'ika se trestá církevní klatbou. Rovněž duchovní vrchnosŤl lllU.Jl 

ur{ité v-vsady; tak zejména jejich poddaní jsou osvohozeni od ve
:l'ejl1"~~ch' dáv~k, poviunosti a hf·emen tl po~lléhají s~oudům svých 
YJ'chností. Někteří přís]u.šníci tohoto stavu JSou take stavem zem~ 
skfm; .i sou to: biskupové, vysocí. hodnostáři, jakož v i pi'cd~~avellí 
duchovních korporad. klášterů. a pod .. pokud ovsem· orzl svo
bodné statky. 

Po Yálk'áeh husitských význam duchovního stavu značně po
klesl. Y Čechách ztratil zastoupení na sněmu zemském a přestal 
tudíž býti zel11Sk~'lll stavem. Na J\,Joravč se jako stav zemský udr
žel (bis'kup olomoucký jest prvním stavem 11a Moravě). V1s~d-y 
stavu tohoto byly valnč zteHčeny; tak zejména odpadlo prIVIle
gium fori. ROV;lěž i ma,jetek církevní byl zmenšen. 

2, šlechta. Vet1le ~lechty rodové začíná se vytvářeti šlechta 
noyá. služební nebo1i úřední. kterou tvoří držitelé vyšších úřadii 
a čl~nové (hužinv knížecl. Postupem doby sbližují se oba tyto 
druhy šlechty a koneč:ně v sebe splývají tvoříce šlechtu zemskou 
a eOJ~tr. pův~dní šlechty kmenové. V této šlechtě pl1voclnč llGní 
podshttn-vch rozdílú.; ('Jcnové se zahrnuj·í jednotným výrazem "ze
mané" .. j~kožto držitelé včtší nebo mellší části země. Později však 
se tu začinají rozlišovati dva lhuhy: vyšší šlechta, barones a nižší 
šleehta, minus nobiles. Z tohoto rozlišování vzešel postupenl dob~; 
stov panský a stav vladycký neboli rytHský; () tom však bylo po
drobně jednáno již výše. 
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Stav šlechtický je stavem dědičným: získává se zrozením. 
Král však má právo také povyšovat.i do stavu neboli udělovati 
erby. Avšak oha stavové, panský i vladycký, hrání se tomu. ahy' 
král t.akovýmt.o zptlsobem mohl rozšiřovati- j-ejieh řady, hájíce 
zásadu, ŽC oHi sami přijímati do svého středn. Věc byla vyřízena 
teprve na sklonku tohoto období tak, že král může udělovati erby 
komukoliv. Takto obdařený jest jen ."slovutným panošem" ét ne
stává se čle1lem zemských st.avů. Te-prve vnuk obdařeného se stá
vá "urozeným vladykou" a, má-li statek deskový, ('lonem -dadyc
kého stavu a tím také zemskÝln stavem. Ku přijetí do stu,,"u pan
ského jest třeba průkaz vladyckého sta-nI do čtvrtého kole-na. 
Ovšem takto přijatý hyl pánem "novotným" a conh-. pánú staro
žitných. 

3. Svobodníci. Třída tato tvoří střecl mezi šlechtou a mezi li
delli poddaným. Jsou to lidé svobodní osobou i majetkem sv~~m. 
sami však nema.ŤÍ poddaných a podléha.fí přímo panoyuíkovi. 
K stavu zemskému se nepovznesli a vllbec politický význam je
jich neuf valný. Žili podle práva zemského., osobními jejich soncly 
hyly so.udy zemský a královský a byli způsobilí k zemským des
kám, t. j. mohli nabývati statkú deskových. a rovněž jejich statky 
byly zapsány v zemských deskách. l\ť'sli veře-jná břemena 1:1 pla
tili desátky biskupům; břemen poddanských však byli zproMěni. 

Řady těchto svobodnik{l tvoHcích pávo.dně. jádro svobod ného 
obyvatelstva postupem doby valně seHelly. Svobo(húci. kte-l'í se 
živili obchodem a řemeslem, po.vznesli Sf" při žakládánÍ měst 
k svobodnému stavu městském_u. Na venkově- v.~ak stěží odolávali 
tlaku vrchností a upadali v poddanství. Zbytky tčchto svobodniků 
začínají tvořiti jednotnou třídu teprve po válkách husitských. 

,~ 4. Obyvatelstvo poddané. Do Hídv této sluší řadili oln-Yi.lte-l
sivo nejen venkova. nýbrž i měst po.d~lan-ých. Jak poddallstd Vll
hec vzniklo. nelze určitě říci. Tolik však lze za to mUi. 7.e již 
svazek rodový o so.bě měl určité zárodky svazku poddanského 
i -že neurčitost poměru dědilll1Íki'l k vrchnosti vznik poddclllství 
přímo podporovala. Poddanský poměr nehyl všude stejný. na
opak mezi poddanými byly rúzné stupně. Pod(lcmstvÍ st' mohlo 
týkati jen majetku nebo mi.l.jctkll a zárove-ií i o.soby dotčeného 
poddaného. Povšeehný jaksi znak poddanstVÍ .Test, ž.e poddaný 
jest zastupován svou vrchností a jest .rí zaviízán určitými platy, 
dávkami a robotami. Ovšem poddaný člověk zlOlstává osobnč SYO

bodný. čehož diisledek jest. že múže púdu, Ha které jest usazen. 
opustiti. 

Od poddaných dlužno dobř-e odli.šovati lidi nevolné Jle-bo)-li 
oh'oky, ktcří .Isollee osohně ne-svobodni byli věcí svého pána. Po-
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I , , I 'ke e llu' slellkem všeobecných pom_črů hospodář-Siayelll nn·o nI li s , k v, ~ 

~kÝeíl a společenských, zcjména všakkdi vliv~ml ,ék-~r .:T~, S~acJ.'~~~ 
, d b I V"ť Z' ~ a tam e nev'o nI 0\'1 Je postupem o y epSl1. e,lmen ,,~, ~ ~ ,,-. I ~k ··V • 

, V"k~zána část půdy k yzdclaIll, staya se nevo III JIZ 1 
panenl pn a. <". v' I v t' mku ll'l 

I '"t I "lživate1em ovšem však i p1'1S usens Vlm poze ,<. ( rZI e CIn a 1 ' , v ( , t V hto ne-
v " A ,v k na druhé strane pos avelll ec kterem Jcst usazen. \ sa -. 1 - T ~ f 

volníků svádělo mnohé vrchnosti k tomu, ~e uvsllo~~ y ~.t~ u\,es = 
svoje poddané do poddanství tužšího, k~ere melo Jl~ ]u1fClte znt~)_ 

1 ".t"T~ odtud když se po.ddansivl stalo pravH em, roz ISO 
uevo mc 'L, , v" t' k hroudě (glehae 
valo se podle toho, byl-li poddauy pTlpOU all ~ " _ 

adseriptus), t. j .. s:lílel-li os~ud PW~emTk}; T~~Ť~tel~::I~íT~:~a~~č]~~~_ 
moha se Vyhostlh; takovy po~ al:~ )- ,;, M hl-li se však pod-
k " T ~ ,'-chnosti upadl v "clovecenstvl. o ... 

em s\ e \ 1 , d v I ff b I osobně svobodny. 
daný s pozemku svoho ~~~kvy l~\.l l~{YI a člo\:ěčenství sbližují, a 

Postupem dob-v se \'Sa po (all ... ,... ávo 
postavení poddaného se stále z~oršuje. p~d~allY~ s~~I:EI~: :~íná 
poháněti svého pána na ze~nsky soucl, aa b(:"~::~l~v~ů sněIll zemský 
ohmezovati i jejich osohnl svobod~. Z J o y I ,. r. h losti sc 

" vk F }' d oddanemu bez PO\'O eUl "i lC 1 
zapoYlda ves ereUl~ 1 li P .' d f b Vhl' Z dědin"' .Isou svým 
stěhovati z \'rchnosh na vrchnost, a "ll .... ~ z ve 1 F' B h 'se 
'- F • 1 to pnsnc trestaul. a rOZl 
yrehnosicm navraCovanl a Ha( -,' ~. t' ,'" eb kdo 

" k ~ \... k] se svemu panu zpro nI II 
trestem smrtI azc. emu, y (O ,,'- v· v • >' ávo oddaného' 
b ~ ,lidu zastal. Zá.roven se znacne obmezuJc 1 pl' cl?I 

" se ~ k t k v vlověk poddaný nelUUZC Jez po-
nakládati svým majet ern, a ze e ." . II ~:( Čloyf-čenství" 
yolellí své vrchnosti nic ani darovatI a.'11 oe (aza ;." F' ~. áv 

lidu poddaného se stává pr,:vidlclU: aj h~l PIO(olds~IlYp~~::~~~a / ~;áY 
F h . t la y rukaeh SY\,C] \'rc Hl , 

osobn~ch; Jes zcke 'I " ká naň do~ahuje InčrOll naprosto nedosta
osobule , a moc ra O"i s 
tetnou. 

B. Slezsko a Lužice. 

I Ik (otožné j" ako v Če-
Zde jest rozYI'stveni ob,'vatc- stva ce em VT ,.. v iav 

cháeh a na Moravě. Jcn v jednotlivostech ,S~USlv. u.ve~t~, :e
d 

síkV 
ducho\~ní hyl zemským stayeIll jen v Dohn L~Zl~l. va o II :

zde tyořili s~Toboclní a manští sedlá;i; ti dr~í selska lena. poddansh 1 

bylo ve slezsku tužší než y ostaÍlnch ze-mlch. 

§ 3.'2. P o Ul ě r y II á rod n o s t II i II j a z y k o v é. 

Siát český jest ye svém základu národním ~tátem č~ským; 
jest založen a· osídlen kmeny~ j~dné :láro,dno~ti ~a ,,;J~dl~bho J~zyku: 
Avšak politické, hospodářske 1 v?~,vct?ye styky c;ske~o s"tatu ... s~ 
západem, v prvé řadě o:"šem S rlS1 nel.ncc~oU,v zp~sohIl?7, ~e zah") 
přicházeli do českých zemJ z r1Jzlr~~Tch htlllu Ncmel a zacalI se 7-,<:1e 
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pevně usazovati. Byli to především y době křesťanské (když Ypá
deHl Maďarů a jejich usazením se y nížině uherské byly nadobro 
přervány náboženské a osvětové svazky s křesťanským východem) 
nčmečtí kněží, kteří se dostávají ke dvoru a urží přední hodnosti 
církevní. Dále jsou to nčmečtí obchodníci, kteří zde nalezli dohrou 
půdu pro své živobytí. Ti se usazuji nejdříve v předních městech, 
v Praze, v Brně, v Olomouci atd. V Praze mají záhy svoji osadu 
II sv. Petra a dostávají již za VI'atislav<-.l II. značné výsady. V Brně 
mají osadu II sv. Jakubu. Němci zdc žijí podle svého práya 1ll-.111ec
kého, vykonávají sami nižší pravomoc soudní, jsou osvohozeni od 
zemských dávek a robot atd. Konečnč jsou to dobrodružní němečtí 
rytíři, kteří se dostávají clo knížecích služeb a stojíce pod ochranou 
německých princezen, které si kllížata česká se zvláštní oblibou 
brali za ženy, jsou opatřováni statky a trvale se zde usazují. 

S poř:átku Ovšem vliv těchto nčmeckých přistěhovalcú nenl 
patu});. ale za pozdějších Přem·yslovců. povážlivou mčl'OU vZl'llstá. 
Působí tu nejen dvůr sám; nýbrž i hO,fllá německá kolo11isi:lce. 

Dvůr kníže~í resp. p07.clěji královský se zařizuje podle VZOru 
západního resp. německého. Zahnizd'ují se zde německé mravy a 
nčmecká řeč. ŽellY {eských panovníkú, v převážné míře z Němec 
brané. k tomll silně napomáhají. I šlechta s velkou oblib01I dává 
f'i nčmecké přídomky. Jazykem u dvora oblíbeným a pravidlem 
UžíYHným se stává němčina; dvůr dostává llátt'~r silné nčmecký. 

Kolonisací se německi živel Sillll'; vzmohl. Města y této době 
zakládaná byla ye své převi:lze llěrnecká. Ovšem tam, kde okolí 
a zejména i podhrndí byla ryze česká, nemohl německý živel 
městski" zůstati nedotčen. Av,~a!( na druhé straně patricijský ráz 
mest i uzavřenost mčšfanskýc:h resp. starousedlých rodú přinášely 
s sebou, že vliy českého okolí působil vlastně jen k tomu, že uě
mečti měšťané nauč;iJj se jen česky. anI?' by se byh zároveií počcš
tih. Zevní ráz měst, v prvé řadě měst větších, jako Starého ~Ilěsta 
Pražského, Brna, Olomouce atd., zůstal čistě německý. Naproti 
tomu v městech zakládaných blíže pomezí, kde kolonisace měst 
šla sonběžll(~ s kolonisací ·venkova, živel německý převládl úp lm>;:. 

Vedle kolonisace měst jest tu i kolonisace venkova pro\~áclěná 
v pfeyážné mi.ře v pohraničllíc.h hvozdech. Zde se usazuje obyva
telstyo 'německé" žijící na německém právu a držící se houževnatě 
svýeh mravů a svého jazyka, Odtud se na hrunic.ích v7.máhá silně 
živel němceký. 

Za Lllcemhurků se phpojují k českému státu nová území, a 
původní národní stát český se mění ve stát dyni.lstický. (M"luvíme 
tak jednak pl'Oto, že stát tento jest v podstatě \'ylvořcn dynastií, 
jednak i proto. 7(~ stát není již obydlen obyvatC'lstvcm jedné jen 
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I nál'OtlllO,sti a jednoho jazyka, nýbrž llál"odlloStlll~ (I.'-sk~u, ,lll.lll~ck(~u 
• < I '":'. I ~kou meZI kierVilu se uv na-a z čásÍl, OYSelll BlilO le~n me~lSJ, 1 f;>0 ~ '"... '~,.... ~ .. ;0' e-

slii podařilo vytvořiti pouta llltenslty pomerne znau.le.) ~ Ptll i ' 
llfch zemí jest Slezsko v převážné lr:íl'e~ již zg~rma?llsovano. ~~ ~l'l 
siczsko jest takřka Úphll~ lll-meckc. \' H(~l'111mv Slezsku ~e z~~~ 
I k ':. . >:te' cjrz~1' ac·koli i zde J. sou mesta smahem 1H',mecka, s OYClllS""\ Jt';-; ., . ~ . v ~ v...', I k " 

a jen Yel~kov, až na nčkteré v))im~~: Jest cesky,. ~ cas~1 ~po s~ :.~ 
\ . L ;-. ·'ch ','sts ~lt'chta llěmccka VYSSI cluchovellst"\o rm'llcz, mest<, UZle1 j , . ~ v

l
v

• v Vk k 1 
Z yalné části. Jen na venkově .lsou 5rbove ve ve 8me, ne c 
y menších městech. , .... , 

Y Čechách cl 11a M,ora\'č lze \~ této době pozOtOvatl sllne hl!tt: 
., k'· la'ska k rodnému jazyku českéInu si razí Sl ne pľotmelllec e, a . v d Q. k,'l 7 k~' 

)ůdn Oporou jest tu zajisté, byť i snad nechte, '" ,,~ur la. o\~ ~ 
I· '"1 < k - YC Zlaté hule nanchl kudustum, sám. Karel 1. se llauC'} ces :, a ~ ~h 1 ' , 
aby svoje sYny dá \'ali' učiii jazyku slovanskemu: Od, ~le o p~c laz~ 
orZ'k:IZ že I~a ·radnici Staréhn :P.1čsta Pražského. Jest uJ'adov_at.'ht~kJe 

I v < -, ' .". • Y k v I~' k l hec v Cee ae I \eskv a 11aJ'estas Carohna llanZUJe, ze , azc)', CO c . k ' . 
(; •. ' v·" k J ,v,';. ,'ce y tom po rracu]e držeti úřad, jest povinen umetl ces y. este '1 o -;: k'h.o 

Václav IV. zejména od doby, ~dy hyl,~es,a~cn, s1~rO~nl~:~~~;lc ]:Yl~ 
kl l ' . , t . lehel KutnohOlsky z 1. , .. ',< 

Do· mnu Jes m. J. c ~, , 1 'I'] k v':ak I'de '" nHre .. , k' y·'c' ,., ceskelnu 11al'OC ll. a s , unIvcrslta prazs a ,r-a Cl c. . . I I ' I't . t < 

] I i 'OV'lÍl 1 Y SOUl o)e 1 el a urc. mnohem "čtšÍ ze zdo a; ze o pozor ,( k 1 ) (' h lsitské 
- ,~ 1 ,'(·k ~ i lt Sml-rli VY ona o IllU I 1. • 

l'\eSlll!l'ne l~DO 10 . -: ~~ ~ ~ -l~Jltll~Jll s"ém z&klaclu hnutím Dábožell
HnutI toto Jest zaJIS e 'E ',clS '. I' K hnutí tomuto 

' . 'v. ( '. ·c'ú i hnutím naro( 111m. skvm. lllcmell(' Jes zato\, v·v I .. r . ,1 lvI Janu 
se ·::\émci, snad i z tO~l~) .dúyodu, ~ ~e .y~e~tt~;l:~~: 1 ~~l:~~h()~ského, 
HllSOyi. se omylem pl'lplsovalo "': davI~l vE'.· h t h t' byli 

. . I' v Olt cl pJ'lYI'ZenC1 to o o JlUI . 
chovali napl·osto oc 1111ta"e. (U, I t .. 'lk r h Nčmci drželi 

. " . ,t ;-" y nastah-c 1 na o, a ac _ Hllceni, zCJmena I pl0 o. Zl:. .'''. ~ 
fl{' Zikmundem, bojovati také proÍI Nemclllli._, . ,"; 

1 j '. 1 ~ k':. . Cech ach a Ha MOla"\(. Yálkami }lllsitsky~lllj nu)y Z1ye ces ,"), v '". ~ ':(' . 
y, v 1 d "; ká byla smahem poces cna, 

naprosté prevally. r..1estu (os"?- n;.~ec ~ , ,k' I mést: v Čechách 
t'lkžc se udržel jen ncpairny pocd nUll(C yc 1" O] 

c • _.... ' L' Loket a Tachoy, na Moravc Brno, ODlOUC: 
?vlGst, Ceska lpa. I 1 . < C' ('C.j,UO RovIIC"";Ž ua vcnkovc 
Jihlaya a ZnoJmo, ac 1 zde h) o , J '1· , 'kl ,1,) kraJ·in zllěm-r' v'" 10 ne '. ., . 

I ·v, v· Tl česky Sl ne prom 
\' území po nalllcnllll zn. ~'. 1"'1' o I'lacl, c"cského v kt v· p íV'11ls1nvrz čdých. Nemalou merou - OUT:l PjrJvs ,,<] I ·'CI'·,· králoyský dvůr. 

~ <, I } V} J'ostrc( ne nas ee U]l , 
lIVeclOllW!ll a Y ~ o ~e )e~p k'" "";1 dc~ra krále Vladislava Jl., 
Tiří Poděbradsky sam IWlllec ") ll~ume a 
Anna, l111Ísila clo Víclnl' uč:iť-i se ucmecky. v~, '. 7 ' 

-Cředním jazykem jcst y českém ~~átu ;'i ~o:atku lah::~, .. ' n~ 
. ~1 t ' ~ I ~ úře(hlÍ listiny a dále urerhll zaplsy. PozdcJl. as. Q( 

Sl: \)t 'jO (~' ~:~c") dvůr byl veden po 11~mecku. nahrazeJJa b:-la latllla ), s o C 1,. . 
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němClllOU. V městech se úřadovalo v převážné míře německy. Tc
]H'Ve na sklonku vlády Karla 1. se začínají objevovati listiny i 
zápisy české, a za Yác1a-va IV. se tak děje již častěji. Během EL 
století nastal však y tomto směru naprostý převrat. 

V Čechách hyl r. 1495 na soudu zemském vydán nález. že lze 
zde jednati jen jazykem českým; listiny sepsané huď latinsky 
nebo německy dlužno přeložiti do češtiny. Nález ten byl po.lat do 
zřízení zemského a tím byla čeština zayedena jako jazyk úřednÍ. 
Česky bylo jednati v úřadech a na soudech, a na snčmu zemském 
se smělo jednati jen česky. Rovněž tak tomu bylo i na sněmech 
generálních; zápisy i usnesení byly vydávány jen česky do všech 
zcmÍ koruny, a v Lužicích a ve Slezsku si je Nčnlci dávali přc
klátlati. Města v zevnějším styku úřadovala česky, jen nčrnccká. 

města ve vnitřním úřadování užívala němčiny. 
Na l\1oravě se u soudu zemského jednalo jen česky, a rOYllCZ 

tak i na zemském snčmu. S městy se jednalo také jen česky. 
Německá města na venek užívala češtiny, ve vnitřním úřadoyállÍ 
však němčiny i češtiny. 

Na Opavsku od r. 1430 bylo y zcmských deskách užíváno jen 
češtiny, a stavové sami jednali jen česky. V Opavě, která zůstala 
na venek německou, se užívalo ve vnitřním úřadování jak nčmČÍny, 
tak i češt.iHy. Na Krnovsku jest řečí úřední češt.jna, a y deskách 
zemských užíváno od dvacátých let 15. století jen češtiny. 

V Horním Slezsku byla během 1.5. století zavedena jako úřední 
řeč čeština. Z koruny se psávalo sem jen česky, a ro,ěsta úřadoyala 
takřka šmahem česky. Y Dolním Slezsku zůstala úředním jazykem 
němčina, a také z koruny se psáyalo sem pravidlem německy. ::\ a 
snčmu slezském a li vrchního soudu slezského se jednalo německy. 

V Lužicích úředním jazykem zůstala němčina a čeština !'-eUl 
nepronikla. Z koruny se psávalo sem česky. 

Od druhé polovice 15. století se užívá češtiny i jako diploma
t.ické řeči pro styky s Uhrami, s Polskell1, s Litvou a s některými 
zeměmi německými, a češt.ina proniká daleko za lnanice, kam .li 
zanášejí čeští válečníci, tehdy y tomto řemesle přímo pro~l!11L 
Nastoupením Habsburků to ovšem přestalo. 
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Díl II. 

Doba druhá (1526 -17 49). 

§ 33. Y š e o 13 e c Jl Ý r o z hle d. 

Jak již výše v § 14 bylo řečeno, zllEuuellá doba tato ztrátu 
poEtické samostatnosti českého st~t~ .... Ztráta . ~a~o ~e podává ze 
společenství státu českého se státll:..lml u:va~~7 JlnY~.L ... "., .-c. 

Jest sice pravda, že ji" y dobe .prve (pro,l r., 1>:6), kral ,ccsk}, 
č:asÚji nebyl jen panovníkeul Y ~csk~~ s~~t~, nybrz zaroven '";~a~e 
panoyníkcm ve státech -resp. v uzem"lcn Jl!lyeh. ]es\ to, n~pIlh~l~ 
žírne-li k době Přenrysloyců, kde ovsem zJeyy tyto JSOU razu ta: 
pomíjejícího, že tukí'ka vůbec nepadají na Yáh~, d~.~a Lucemburk~ 
(Karel 1., po ~učitou dobu Václav IV. a dale Zlkmu~l~), d:~a 
Habslmrkii (Albrecht a Ladislav Pohrobek) a doba Ja!lellmcu. 
A však společenství státu českého s jinými státy re,sp. zemelUl ,ta~l? 
způsobená snad proto, že d~~nastie s~ ji~ v dr~lheJ~ ~okol~~l~ stn.
daly, netrvala dlouho a přesla bez Jakehokoh tn·aleh,o ,ln II na 
český stát. Nadto pak to bylo v době, kdy stc~.vovska r.?0c hylé\. 
do té míry značná, že ne.Ťcn zač:ala vyvažovatI olUOC k~'alovskO"~L 
nýbrž ji dokonce i převažovala (doba Jagellovcu), ta~ze s~ut;c
nost, že kl'ál český jest současně panovníkem t~ke ;T Jlll"):ch 
státech· resp. zenlÍch, na politickou samostatnost ccskeho stahl 
valného vlivu neměla. , 

ZceJa jinak jest tomu však v této době druhé. ~polečens~\'~ 
států českého a uherského a zemí rakouských, ke ktc~~mu do~hazl 
volbou' Ferdinanda. arciknížete rakouského z mlaclsl neboh ra
kouské větve rodu ·habsburského, za krále českého a rovněž j ~a 
krále uherského, jest od r. 1526 resp .. 1527 již trvalé. T~ké ... ~"ynast~: 
zůstává ,již táž. K této unii česko-uhersko-rakou~ke pns!u~)ttJ: 
v "této době postupně (zejména po skonč.ellí t. zv. valky o dethctvl 
španělské) ještě- jiná území, 11ie~léně , jád~e~l jejílU, zů~~áYajÍ ~~áty 
český a uherský a země rakouske, a hha JCJlho ?yh ...leZl po urcltou 
dobu (za válek tureckých) v prvé řadě na zem1ch ceskyeh. " 

Společel1ství ·toto, jak v následujícínl paragraf/u bude vyloze;lO; 
jcst s počátku jen skutkové a teprve na s~]onkr: teto do~y se ~tava 
společenstvím právním. Ayšak již skute;ll?st, z~ spolec~nstv} tO,to 
.Test nyní tT"valé, nemůže zůstati bez znacneho vlIvu na c.esky stat. 
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Jsou to celkem tři zjevy JJ<lVzaJenl se podmiňující, které působí 
zde nepříznivč na celkové postavení českého státu. 

Předem jest to celková skladha tehdejšího stavovského státu. 
Bylo obyč~ejem, že politika zahrani(~ní spadala v obor lnoci králov
ské. Král sám rozhodovalo celkoyé politice zahraniční, určoval ,lejí 
smt-rnice atd., a stavové mu v tomto odvělyí pOJlechávali prayidlem 
úplně volnou ruku. Když tedy nyní král č(>ský jest zároyeú také 

, králem uherským, arciknížetem !'akouskÝ~m a lledlouho potom také 
králelll nčmeckým resp. i císařem římským, nelze dobře rozuměti 
taulU, že by panovník takovému poč:tu státních útvarll společný 
mohl směrnice zahraniční své politiky určovati přihlížeje k záj
mtull a prospěchům výlučně jen jednoho z těc:hto státll. Naopak 
jest na snadě, že se zahraniční politika společného panovníka
hude spíše Ul'(':ovati výslednicí prospěch II a zájmú všech státních 
útvarů, Had kterými spolc(~ný panovník nyní vládne. 

S tím těsnč souvisí zjev dr~lhý, který se podává z povahy rodn 
panu,Ťícího. Ferdinandem 1. nastoupil ve státech českém a uherském 
rod, jehož rázovitým rysem bylo pěstování pQlitjky ryze dyna
stické. Zá.Ťmy dynastie stály yžely v popředí č'inllosti tohoto rodu 
a prospC:ch rodu byl směrnicí. klprým šla celková jeho j::olitika. 
Odtud, když rod habsburský vládne UVllí trvale v zemích českÝch. 
uherských a rakouských, a ústavní sk'laclba -všech tčchto zemí' do
voluje pallovníkúm z tohoto rodu vésti zahraniční politiku. tato 
zahranič,nÍ - ba lze Hci dokonce celková - politika společných 
panovníkú nellí specificky ani česká. ani uhcrská. ani rakouská. 
nýbrž takřka vý'lučně rodová (domácí) politika roch~ habsburského~ 

Jest siee pranla, že v tehdejších dobách panovníci pěstovali 
\' pi:e,~iiž?é mne, ne-li bezvýjimečně, politiku. dynastickou. A 
nemcnc Jest ]Hanla, že tato dvnastická politika šla dokollce i 
k duhu státu, llad kterf'ill dotčenf pallonlÍk dádl. tebdv, kdvž 
panoyník ·dádl jen Had jedním státcm. Tak zajisté j \' ·České'm 
státu před r. 1526 se v celkové politice panovllíkú českÝch silně 
uplatňuje zájem a prospěch dynastie. Nepřihlížíme-li k i'odu pře
myslon,kému, \-idíme to jasnč' zejména na Kadn 1. Lucemburském 
a. na Jiří P~dl~bradském, Oba tito králoyé zřejmč pěstoyali poli
tIku dynastickou. Ale nesluší zapomínati, že Karel 1. byl sice 
zároveň také králcm německÝm a eísa:ř'cm Í'Ímsk<'m (jako Karel 
IV.), ayšuk moc jeho rodu sc" opírala ~·ýlučně jen o země české 
(Lllcvcmbu rs~o pl'Oti ze,mím č'eskÝl1l JlC'padá yíibec na váhu); Jiří 
podebradsky pak byl Jen králem českÝm. DúsledkelJl toho dvna
stická politika ohou -těchto králl'l silně in'ospívala i českému státu, 
ba dlužno tvrditi, že 10 by-~:' -"ozhodně na újmll českého státu, 
kd~·~ Jih Poděbradský nehyl důsledný v této své dynastické 
~)obÍlce a nepostaral se o to, ahy se na HlÍstO J'odu jagelloyského 
Jeho y!.astní J'od udržel l1a č-eském trůně. 

S tím jest v další těsné souvislosti i zjev třetí. DyJlastická 
pclitika. a vůhec nlDC rakouské vNyl' rodu hahshurského. se opírá 
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llyní o státy český a uherský a o zem{~ rakouské. Snahou pano\'-
11lkú ičmto státním útnnům společných jesi nyní, aby jednak 
společenství těchto tří státnkh útvadl zůstalo trvalé, jednak, ahy 
moc o tyto státní útvary se opÍrajíci měla ~áklad bezpečný, jinými 
slovy l'ečeno, aby mčla také náležitou intensitu. S p!'y uvedeného 
hlediska pozoruj'eme, že již Ferdinand 1. llsiluje o to, aby vytvo
řeny byly instituce společné všem těmto státním útvarům a Tovnčž 
,aby i tyto státní útvary samy nabyly vědomosti jakýchsi zájn111 
sp(~lečJJÝch. K tomu cíli jcdn~k zl-i;uie již v prvních letech svého 
panování t. :zv. spold.;né neholi ústřední úřady, jichž obor působ
Hosti se vztahuje na ~Tšechny státní útvary, jichž jest panovníkem, 
jednak snaží se uvésti y život společné snčmy všech těchto státních 
út~'arů. S hlediska posléze uvedeného vysvětlujeme si snahy pa
novnÍkú posíliti moc zemčpanskou na úkor moci stavovské. aby 
takto yyfvořenÍ hezpečnébo základu rodové moci nic nestálo v cestě-. 
Snahy ty zaČ:Ínají již II Ferdinanda I. a jsou také korunovány 
určitým úspčeheln. ale teprve hě,hem 17. století daří se pmlOyníkům 
do té mÍrv oslabiti ne-Ji dokonce již rozbíti moc stayoyskou, že 
ještě n3 sklonku této dob-y zjeYllČ nastupu.le ;:emčpanský absolu
lism ye formě t. zv. osvícenského absolutismu. 

Všechny tyto tři zjevy provázené přirozeně ještě jinýnlÍ sku
tečnostmi pochužnýnli mají značný 'vliv na postavení českého státu 
na venck. Ceský stát právě proto, že jest nyní v mOJlarchiekém 
společenství se státem uherským a se zeměmi rakouskými, nemůže 
již na venek 11platúovati politiku, která by hyla určována zájmy 
a prospěchy výlučně českými, a osobité postavení českého krále 
clo značné míry již splývá s vlastnostmi společného panovníka 
česko-uhersko-rakouského, po případě i německého resp. římské
ho. A pouěvadž, jak jsme již výše pověděli, ve stavovském státu 
veeleúí zahraniční pohtiky bylo takřka v")Thradně dáno v 1"UC8 

královy, a na venek stát jest v podstatě zastupován králem 
(zejména když se králi podařilo posíliti na úkOl" moci st.avovské 
moc královskou). v monarchickém společenství česko-uhersko
rakouském osobitost českého státu v jeho posta.vení na venek St' 

pomalu tratí, 
Odtud pravÍme: země české ztrácejí svou politickou samo

statnost. 
Naproti tomu podržuji země české v této době p]ně SVOll 

samostatnost státní a rovněž i správní. 
Státní samostatnost není dotčena bitvou na Bílé hoře. Bitva 

ta byla, jak níže ještě bude vyloženo, zakončením obt:anské války 
a krvavým vyrovnáním sporu mezi dvčma českými králi, legi
timním a revoluč.ním. Období Bílé hory jest období dvojnásobného 
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státního převratu, pí-evratu nejprve ze zdola a později se shora. 
Ale pře"\Tufy těmito se nemční ničeho na státní povaze resp. samo
statnosti českých zemí. I po Bílé hoře se v českém státu vládne 
výlučnč ze státní moci české, která ovšem jest nyní y převážné 
míře představována jen mod královskou. 

Rovnčž správní samostatnost českého státu zůstává zachována. 
T. zv. ústřední neboli společné úřady nemají ústavního základu 
ve státu českém, neisou ani opatřeny nějakou mocí rozhodující 
(diskl'ečníL nýbrž jsou to v podstatě jen pomocné a poradllé orgány 
spoleGného panovníka. V českém státu ~ ve včcech českých se 
podle práva l'ozhoduje jen českými úřady; jich bytí jest dáno 
ústavou. Ústrojí těchto úřadů zůstává s počátku takové, jaké bylo 
na sklonku doby předchoú. Z ústředních úřadů plného svého vý
znamu Jlabývá královská- rada, jakožto nejvyšší politická a soudní 
instance celé koruny české. Novým ústředním orgánem jest krá
lovská rada nad apelacemi zřízená v r. 1548 na hradě pražském 
jakožto nejvyšší odvolací stolice městských soudll všech zemí ko
runy č~eské. Po převratu bělohorském česká kancelář přenesená do 
Vídně a nyní královskou č:eskou dvorskou kanceláří zvaná stává 
sc nejvyšším správním a s-oudním úřadenl pro všechny země 
koruny české. Tato královská česká (horská kancelář jest vlastním 
představitelem správní samostatnosti zemí českých, a její před
nosta, královský český dvorský kancléř, jest státním ministrem 
koruny české. 

Ve vnitřním ústrojí českého státu se v této době až do Bílé 
hory nemění celkem nič,eho. Ve své vnitřní skladbě stát český 
zůstává ústavním státem stavovskÝm. Podařilo se sice Ferdina,,'
dovi 1. po nezdařeném odboji stav~vském moc královskou na úkor 
moci stavovské znatelně posíliti, ale .Tednak posflellÍ to není tak 
značné, že by se tím něco měnilo na dosavadním rázu českého 
státu, jednak tato posílená královská moc byla za nástupců Ferui
nanda 1. zase značnč oslabena. Rovněž stavovské instituce zůstávají 
beze změny. Zůstávají i generální sněmy zemí koruny české ~~z
prostředně přefl Bílou horou vznikají stavovské konfederace. nej
prve jen zemí koruny české, v zápětí na to i zemí rakouských a 
uherské, které ovšem mají ráz již silně revolučnÍ. 

Bitvou na Bílé hoře nastává pronikavá změna ve vnitřní 
skladbě českého státu. Vítězný král Ferdinand II. provádí státní 
převrat; moc stavovská jest zlomena, a na jejích troskách se náhle 
a ncbývalou měrou povyšuje moc královská. Král se stává takřka 
výhradným zákonodárcem; nejvyšší úřady zemské se stávají čistě 
královskými, a královská lllOC se stává postupně výhradnou před
stavitelkou moci st.átní. Zavádí se přísná dědičnost trůnní; dosa-
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vadní pI"ávo stavů přijímati krále odpadá, a Čechy a :Morava se 
stá vají zeměmi dědičnými. Zentč české z dosavadního ústavního 
státu sta-voyského se mění ve stavovský stát absolutistický; insti
tuce stavovské, pokud ještě zůstávají, tratí silně na své váze, 
AY"~ak přes tento státní převrat není moc stavovská clo té míry 
zničena, že by se král stal nyní výhl'adným představitelem (ab
sorpti"l"ním representantem) státu. Velmi důležité právo stavů po
yolovati bernč, ale zejména spolurozhodovati při nákládání s koru
non (majestát krále Vladislava 1 L z r. J499 nu neodeizování od 
kOTm;y ~ůstává v platnosti) se zachovává. Země české pl'es to, že 
jsou J~vní zeměmi dčdi(~nými, ncstávají sc rodovým majetkem 
neholi 'patrimoniem rodu habsburského, nýbrž zůstávají t. zv. 
státeul fideikomisorním; disposice nad nimi přísluší i nadále králi 
sp ol II se stavy. 

Y otázce národnostní a j-azykové až do Bílé hory není pod
statnvch zll1<:n přes to, že za prvních Habsburků nastává opět 
jak"\;~i příliv Kěmců zejména do Cech, a že -se jazyk něrneek}'" 
~aěiná ujímati i v úřadování. Podstatné změny nastaly převratem 
bělohorským. Obnoveným Zřízením Zemským v Čechách" i na }.{o
l'avč zavedena Dčmčilla jako druhý jazyk zemský rovnoprávný 
s češtinou, ve skutečnosti jazyk nčnlecký -vlivem dvo-ru nabývá 
převahy nad jazykem českýnt a začíná jej nu sklonku této doby 
Již vytlačovati z veřejných úřadů. 

::\áboženské poměry pl'odělávají podstatné zmčny. po nábo
_ženském míru Kutnohorském z r. J485 přílivem protestantismu 
1.řcniee náboženské začínaji poznovu, a reformace y zemích českých 
nalézá úrodnou půdu a silně se vzmáhá. V Čechách v r. 1575 král 
ústně schvaluje "Českou konfesi" a v r. 1609 vydává památný 
Jnajestát na svobodu náboženskou. Avšak bitva na Bílé hoře zna
_lllená i zde zásadní obrat.. Obnoveným Zřízením Zemským v Če
chách i na Moravě ·bvlo náboženství katolické prohlášeno za vý
hradné náboženství státní a provedena násilná rekatolisace země; 
jen ve slezsku důsledkem t.. zv. saského akordu to zůstalo pE 
starém. 

Územně ztrácí koruna česká oboje Lužice, Kladsko a převážnou 
část Slezska, takže stát český, nepřihlížíme-li k Chebsku, v pod
statě klesá na h-ranice, jaké tu byly v době vymření Přemys1ovců. 

Kapitola I. 

§ 34. Území státní. 

Y clobě- tét.o koruna česká prodělává územně dalekosáhlé 
změny. územní rozsah ,její se podstatně zmenšu.Te, a jest 'to právě 
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koruna česká, která v těžkvch chvílích rodu habsburského dya
kráte (za války třicetileté ~ za války o t. zv. dědictví rakouské) 
svými územky zac:hraiíu.ie tomuto rodu jeho panstvÍ. 

V Če'chách není celkem podstatných změn. Po bitvě lIa BHé 
hoře vzniká sicE' yéyods1ví frýdlantské jakožto léno krále českého 
v rukách Albrechta z Valdštýna, ale útvar tento smrtí Albrechta 
z Valdštýna opět zaniká. Vévodství krumlovské as v téže době
vzniklé jest sice nadáno jakýmisi zvláštními právv, avšak zústá-
vá nerozdílnou částí země. . . 

Chebsko jest připoutáváno k Čeehám čím dále tím těsněji. 
Již za ,Ferdinanda I. některé úřady (~eské rozšířily svou pravomoc 
i na Chebsko. Platnost Obnoveného Zřízení Zem~kého byla yzta
žena i na Chebsko. Počátkem 18. století bylo Chehsko poclřízeno 
místodržitelstvÍ pražskému a přiřazeno ke kra,ji žateckénHI. V r. 
1721 přijalo Chebsko pragmatickou sankci česk011 a v r. J72, se 
po prvé zúčastnilo holdování českých měst při kornllovač"IlÍcu 
slavnostech v Praze. 

Klad§ko bylo 11a počátku této doby nabyto králem, kráke na 
to bylo však zastaveno a prodáno, zlskáno ·však opět za ~Iaximi
hána. Rudolf II. zvláštním Inajestátem stvrdil. že na příště Klad
sko nemá býti odcizováno ocl koruny. Skutečně také ztlstalo Klad
sko, s lIlulou vÝ.řimkou po bitvě Ha Bílé hoEc. bezprostředním. 
hrabstvím a tvořilo zvláštní příslll.~enství Čpeh. Platnost Ohnoye
ného Zřízení Zemského byla koncem 17. století vztažena i na 
Kladsko. Ztraceno bylo KI;:;c1sko za ~Iarie Terezie zároveň se Slez-
skem (viz níže). . 

Na 11ol'avě územních změn úeJJÍ. Biskup olOlnollcký niěl sice 
mezi stavy moravskými zvláštní výsadní postavení, o jehož obsah 
vznikaly mezi ním a stavy č,asté spory; ztrstal však stavem morav
ským, hyf i privi1egovan)7Jll, a jeho statky čítány byly vesměs 
k Moravč. 

Opaysko jest y této době netpyve bezprostředním knÍžC"tstYÍm. 
Počátkem 17. století bylo dáno knížeti Karlu Lichtenštejnovi jako 
mužské léno koruny české s nlÍstem a hlasem mezi knížaty slez
sk)'TIli a v jeho rukách, s nepatrnou přestávkou za povstání y r. 
1620, také ll''tstalo. O otázku, přísluší-li Opavsko do l\1oravy či clo 
Slezsku. byl veden dlouhý spor, až konečně v polovici 17. století 
stavové opavští sami přiznali svou příslušnost ke Slezsku, 

Krnovsko jest v rukách markrabí hohenzollernských i.l po 
hiivě na Bílé hoře jest dáno jako mužské léno koruny české kní
žeti Karlu Lichtenštejnovi. O příslušnost Krnovska se rovněž vede 
spor, ale v době pobělohorské .jest Krnovsko čítáno již nesporně 
ke Slezsku. 
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Ve Slezsku v této době nastaly s jednotlivými knížetstvíml 
rltzné změny, nieméně po celou tuto dobu nehylo na rozsahu Slez
ka v podstatě zmčněno ničeho. Teprve na sklonku této dohy jest 
Slezsko ztraceno úplně, Mírem BerHnským z 1'.1742 Marie Terezie 
postoupila králi pJ'uskému Bedřichu II. od koruny české s veške
rou svrchovanosti a nezávislosti Slezsko horni Cl dolní až na větší 
část knížetství opa·vského a krnovského a část knížetství nisského 
(dnešní Opavsko) a na Tčšínsko, a rovněž j hrabství kladské. Zú
roveií pak se zavázala. že na postoupené zemč opatří oclř:íkací listi
nu staVl], království č,eského; sněnI (~eský tuto odříkaci listinu v r. 
1743 také vvdal., čímž se odstoupení stalo pra-voplutným. KráhlDl 
čcskÝIn zús-talo vyhrazeno právo užívati znaku i titulu slezského. 

.Lužice Horní i Dolní byly ztraceny za války třjcetile-té. Za po
moc poskytnutou proti stavům, českÝm zapsal Ferdinand TI. ,již 
r. J620 oboji Lužice kurfirstu saskému Janu Jiřímu a v r. 1623 dal 
mu ,je v zástavu za útraty válečné pomoci. 1v1írem a recesem praž
ským z r. j 635 postoupil pak Fer<:únand II. obě Lužice' témuž kur
firstu jako dědičné mužské léno s právy zeměpanskými. vyhradiv 
si ,jako vrchní lenní pán titul i· zllak markrabský. patronát llad 
katoliekými kostely v Lužicích a zpětný nápad na korunu českou. 
Sněm království českého toto odstoupení schválil v r. 1636, 

Pořad posloupnosti, podle kterého nastupují vévodové saští 
v obou Lužicích. hv 1 recesem pražským stanoven takto: 

1. mužské p~to~stvo klll'fii'sia J~na Jiřího. 
2, vévodové sasko-altenburští, 
3. tehdy žijící dcery Jana Jiřího se svými manželskými po-

tomky. .,-
Po vvmření těch-to· tří větví spadají LlIžice zpět na korunu 

českou. Ale kF,M český není povinen nechati nastoupiti tl'etí řadu 
(manželské potomky dcer Jana Jiřího tehdy žijících), nýhrž' může 
je odhýh výplatou 72 tun zlata. 

Pokud zahraničních lén českých (feuda extra curtem) se týče. 
pozol'ujeme v této době snahu králú českých zavésti zde ,jakýsi 
pořádek. Podle toho, kde tato léna ležela, rozeznáváme trojí hlav
ní skupinu jejich: .bavorskou, braniborskou a saskou. 

V této době jest ztracena skupina braniborská. Článkem XI. 
míru berlínského z l'. 1742 odřekla se Marie Terezie za sebe a za své 
dědice a nástupce navždy vrchního lenního panství nad všemi 
lény koruny české Ježícími v Braniborsku a zprostila je takto
lenního svazku ~ korunou českou. 

§ 35. U 11 i e čes k o II her s k o r a k o u s k á ; P l' á vn í 
povahajejí. 

Volbou Ferdinanda, arciknížete rakouského, Vl'. 1526 za krále 
českého a v r. 1527 za krále uherského, clostává se stát český clo 
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společenstvÍ se státeHl uherským a se zeměmi rakouskými. Toto 
společenství jest již trvalé. Zprostředkováno jest společenství to 
osobou (společného) panovníka a záleží v tom. že král ('eský jest 
zároveň také králem uherským a arciknížetem rakouským. Toto 
rnonarchické společenství není nutné, nýbrž jen nahodilé; není 
dáno nějakým společným nástupnickým řádem, nýbrž jen Hm, že 
lJástupnické .řády v jednotlivých těchto státních útvarech platné 
se v osobě panovníkově shodují. resp. že' stavové v .Tednom stát
ním útvaru při<jimají po případě volí za panovníka téhož jedince. 
kterého přijíma,jí po případě volí za panovníka stavové ve stát
ním útvaru druhém. Společenství toto ,I,est tudíž jen skutkové. 
nikoli právní. Jest to t. zv. personální unie. 

1'\a podstatě a povaze této personální unie česko-uhersko-ra
kouské neni bezmála po celá dvě staletí měnčno ničeho. a teprve 
na samém sklonku této doby dochází k rozhodné změně pragma
tickou sankcí. Pragmatická sankce tak. jak byla přijata na sně
mích zemí kOl'llny české a rovněž na snčmích ostatních království 
a zemí spojených tehdy pod žezlem rodu habsburského, zavádí 
pro celou tuto Ullii společný nástupnieký řád. Pro všechny země 
tuto unii tvořící jest tn'lnní posloupnost stejná. Odtud ve všech 
těchto zemích nastupuje nyní společný panovník nikoli z dů'vodu 
lluhodilého, llvhrž nntně chlsledkem spoJečného právního řádu. 
který upravuj~ posloupnost na trůně. Společ,enstvi dosud j cn skut
kové se mění ve společenství právní. Toto společenství právní jeví 
se v bytí panovníka právně neboli Jlutně společného a ve společ
ném právním řádu upravujíc.ím trůnní posloupnost; důsledkem 
spoleC:.ného :řádu llástupnického j-cst tu také právni společ:cnstvÍ 
panujícího rodu Ileboli dynastie. 

Na základě pragmatické sankce lnění sc nám dosavadní per
sonální únie v unii reální. kterou, pončvadž společenství právnl 
jeví se nám po výtce .ve společenství dynastie, nazýváme také 
unií dynastickou. 

Personální unie, kteráž tu jest až do přijetí pragmatické 
sankce, neJná, jakožto společenství jen skutkové, právních účin
kll na státní samostatnost státu českého (a rovněž ani na státní 
samostatnost státních útvarů v tuto unii spolčených). Jcn nepřímo 
bylo by lze mluviti také o účincích právních. Skutečnost, že pa
novník jest nyní určitým útvanlm státním společný., může totiž 
míti vliv na zákonodárství spolčených státních útvarů potud, že 
panovník jest v každém státním útvaru spoluzákol1odárcem. Když 
by se tedy jednalo v jednom státním útvaru o zákonnou osnov"u, 
která by mohla míti v zápětí nějakou ú.jmu pro jiné státní útvary 
osobou panovníkovou spolčené. nemusil by (společný) panovník 
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takovouto osnovu sehváliti a Hm by její přijetí zamezil; a prave 
tak by mohl vlivem sv-ým vymoci zákon. který by prospíval také 
ostatním útvarům státním, resp. vymoci zákon srovllalý ve všech 
státních útvarech, ve kterých jest společným panovníkem. Tento 
zákonodánr,:i vliv společného panovníka jest ovšem silně závislý 
Ha rozsahu zeměpanské moci v jednotlivých útvarech státních. 
Ale takovéto právní účinky jsou jen nepřímé a z povahy perso
nální uHie nevyplývají. 

Personální unie má však určité a to dosti znač,né účinky poli
tické. Jest společným znakem všech personálních linií. jak se nám 
v dějinách lidstva objevují. že jsou to takřka výhradně panov
níci, kteří usilují o to nejen společenství toto udržeti, nýbrž je 
také posíliti. Tento znak se nám objevuje, jak ostatně již výše 
hylo nazna(~eno. také v personální llllii česko-uhersko-rakouské. 
Již od jejího začátku můžeme v ní znamenati dva proudy, od sebe 
odli~né, bil pravidlem lHlvzájem se potírající. Jest to jednak proud 
cenhalistický, jednak proud decentralistický, který ml1žeme také 
lluzyati proudem autonomistickým nebo tak~{ státolHávním. 

Proud centralistick~~ jest představován společn)~m panovní
kem. proud decentralistický neboli autonomistický jest pfedsta
vo:ván stavy jednotlivých státních útvar11. Společný panovník usi
lUJE' o to, státní útvary blíže a těsně,ji k sobě pfipoutati. Úsilí toto. 
pi·psnč vzato. neporušuje ,ještě státní samostatnost jednotlivých 
státních útvar-tl, dotýká se však silně stavovských práv v těchto 
státních útvarech. Naproti tomu stavové .jednotlivých zemí resp. 
státníeh útvarů brání se jakémukoli zásahu zeměpanské moci do 
okruhu svých PT'áv, a poněvadž úsilí společného 'oallovníka při
poutati jednotlivé státní útvary těsněji k sobě zasahá do práv sta
vovských. bráni Se přirozeně i tomuto (centralistickému) úsilí pa
llovníkoyu. Takto tedy v dualismu státní moci ve stavovskÝch 
státedl j-sou to po výtce stavové, ktefí hájíce práva stavov;ká. 
há,Tí tím také práva své země a v konečné~ důsledku vlastně již 
i státní samostatnost ~Yého státu. Společn~;: panovník však v úsilí 
o těsnější připoutání jednotlivých státních útvarú snaží se již 
? vybudování zeměpanské moci, která by měla svůj základ nikoli 
J~ll v ,Te~dnotlivýeh státních útvarech o sobě, nýbrž ve společenství 
vsech teehto státních útvarů, v unii česko-uhcl'sko-rakow;;ké. 

Dokud v těchto státních útvarech stavovská moc drží ,j'akous 
takOl~~ rovnováhu ~ mocí zeměpanskou , dotud tyto dva proudy se 
navzaJem vyrovnávají. Ale po náhlém přesunu mocí ve prospěch 
moci královské, jak jest tomu y zemích českÝch (a také rakous
kých) po 1'. 1640, moc stavovská, na nejnižš( míru oslabená. ne
může již se zdarem čeliti moci zeměpanské. Odtud proud ce;Jh'a
listický znatelně Ilah~;:vá vrchu. Tento proud centralistický jest 
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značně posílen nejen nebývalým vzrú,<;tem zeměpanské moci 
v jednotlivých útvarech státních. nýbrž také a především tím. že 
se začíná tvořiti fikce jakési nové zemčpanské moci, která by ne
byla již ani specificky česká, ani specificky uherská, ani specificky 
rakouská, nýbrž která by byla jaksi nadHzena státním resp. ze
lnčpanským mocem z jednotlivých tčchto státních útvarů plynou
clm. Tato fikce byla silně podporována tím, že společ:ní panovníci 
nebyli jen králi českými, králi uherskými a arciknížaty rakous
kými, nýbrž zároveň také s nepatrnými výjimkami králi němec
kými resp. císaři římskými. Ani to nesluší přehlížeti, že stavové 
zemí česk)Tch (a zajisté i ostatních státních útvarů) osloyovali 
svého panovníka nikoli vždy jen tHulem státoprávně jemu pl>íslu
;ejícím, nýbrž ze zdvoHlosti nejvyš;ím titulem, kter);- .i-emu ,jako 
společnému panovníkovi příslušel. (Odtud již Ferdinanda I. sta
vové čeští. když byl eísaŤem římským, oslovovali nezřídka .. Jeho 
1\1ilo.st Císařská" a čIenům královské české rady dávali titul .,Jc-ho 
11ilosti Císařské radda".) 

Fikce ,jakési nové zeměpanské moci, nadřízené zeměpansk)7JIl 
mocem plynoucím z jednotlivých státních útval'lt uplatňovala se 
nejprve v těch odvětvích správy, ve kterých zeměpanský aln:j,[)lu
tism pronikl proti nloci stavovské nadobro; přirozcně v těch od
větvích centralisacc nejsnáze pokračo-vala. Odtud zeměpanské in
stituce, které nemají sVllj základ v ústavní skladbě .jednotl-tvých 
státních útvarů .. nýhl'ž jsou založeny přímo na zE'měpanské moci 
společného panovníka, dostávají přívlastek odvozený z toho ti
tulu společného panovníka, který z r-ťizných titulů (společnému) 
panovníku státoprávně příslušejících jest tlt,ulem co clo 11odnosti 
ne,jvyšším. A poněvadž společný panovník ,již od Ferdinanda I. 
jest takřka neustále také císařem římským, -instituce ty dostáva.jí 
přívlastek "c,isařský". 
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Absolutism a cenŤralisace nejdřfve pronikly ve vojenstvÍ; 
odtud přívlastek "císařský" se ne.ŤdHve ohjevll}e ve vojsku a 
vúbec y institucích ,iojenských. Již v 16. století vojsko. které 
v Uhrách bojute pl'oti Turkiim, a na ktel'é přispívali stavové 
všeeh zemí unie česko~uhersko~rakouské (nejvíce však zemí ř.es
kých) se nazývá "císařským". Ještě více to vystupuje na jevo za 
války ti"icetileté po smrti Albrechta z Yaldštýna, když Ferdi
nand, II. vojenskou moc Valdštýnovi jakožto generalissirnu pří
slušeJící ,potáhl na sebe. Když pak po skončení války třicetileté 
zltstalo již stálé vojsko, nazÝvá se vojsko toto císařskÝm, Vedle 
označení "císařský" ujalo se později, avšak ještě v -této době-, 
označení "císařský královský" (c. k.) nebo také "císařský a krá
lovský" (e. a kr.), po případě i "císařský a císařský královský" 
(c. a c. kr.); jednotné označení se neustáHlo. 

Tohoto označení vedle vojska a institucí vojenskÝch se UŽÍ
valo dále pro, instituce společné (zcměpanské), na př: pro (h~or
skon radu VOJenskou nebo pro dvorskou komoru (viz o tom JlÍže)~ 

ba v této době již také pro úřady jednotlivých státních útv,u'ú: 
0teme na příklad c. a kr. česká dvorská kancelář. Nadto pak 
s~ ~ohoi.o ~ označení užívá i pro akty země panské moci y jednot
hvych statních útvarech, ačkoli označení těchto aktú jest práy
ně dáno ~tátoprávním titulem dotčeného útvaru státního. Tak 
se "ydávaJí "císai:'ské" reskripty, l'esoluee a rozhodnutí na př. i do 
zemí koruny f:eské, přes to, že zde múže jíti jen o .. králoyské" 
reskript~" "královské" l'esoluee atd. . .-

Proud centralistický před stavovaný společným panovníkem 
se jeví zejména tím, že se zřizují instituc~e. které nlají býti spolec-
né všem státním, útval'tml. ] llstituce ty .Jsou: 

A, společné neboli úsHednl úřady. 

B. společ,né sněmy (t. zv. sněmy vše-rakouské), 

S 36. Společné neboli ústi-ední úřady. 

/". Tajllá rada. úřad ten zřídil Ferdinalld 1. v r. 1527 podle 
vzoru francouzského a špal1č.lského . .I cst to stálý sboj' nejvyšších 
hoclnostáHl dvorských; počet-členú byl velmi ohmezen, s po'č:átku 
3-5 denů, pozcl(\ji hyl počet ten zvětšen. Schůzím tohoto sbOJ'Ll 
předsedal panovník sám, někdy zvláštní president tajné rady, 
jinak nejvyšší hofmistr. Obor působnosti tajné rady nebyl pj':cs~č 
vytten; povšechnč lze říci, že to byl po výtce vládní sbor, neboť 
v něm se projednávaly všechny nejdůležitější včci celkové polltiky, 
Hejen vnitřnÍ, nýbrž zejména a především i zahraniční. 

Ye své podstatě byla tajná rada orgánem jen poraclným: po
dávala panovníkovi návrhy a dobrá zdání, rozhodJlutí z ní nev-v
cházelo žádné. Ale snad práv6 proto, že byla sborem jen porac1ný~n 
a na venek 8e kryla osohou společ.ného panovJJíka, byla sborem 
v unii česko-uhersko-rakouské nadmíru chlležitve::m . 

Y ústavní skladbě jednotlivých státních útv~r1i státopránúho 
mlsta a oprávnění tajná rada neměla. Odtud časté jsou stížnosti 
stav tl zemí koruny české (a také koruny uherské), že panovník ve 
Yěe~ch zemských neužívá domácích radů" n-ý-brž (cizích) tajných 
radiL Ale stížnosti ty celkem nic nepomohly. 

Po smrti .Ferdinanda I. význam tajné rady poněkud poklesL 
ale yzrostl zase za ~udolfa II. a za M_atčje. Nejvčtšího Yýzllamu 
nahyla tajná rada za Ferdinanda II., zejména y době absoluti
stickÝch převratů, kdy z orgánu jen porac!llého se stávala i úřadenl 
rozho(ll1,jíci~1. Ale již v této dobč počet čJenů tajné rady silně 
:Zl'ostl. ponevadž Y ní byly zastoupeny všechny úřady ústřední, i 
uzemnÍ. ~a Ferdinanda III. -význam tajné rady zase poněkud 
poklesl. ~a(lto pak za tohoto panovníka začínalo se u.dělovati 
čleúst-d v tajné radě nikoli jen ch1sledkem úřadu, nýbrž také jako 
osobní "yznumenánÍ. 

117 



Y zrůst č1enů tajl1é rady mčl y zápětí, že se sbor tento stával 
již dosti těžkopá(hr5~m. odtud se začínal ujímaii obyčej, že se ,~ěci 
neprojednávaly již v plné schůzi, nýbrž ve zvláštních komisích. 
Leopold 1. zř~djJ r. 1669 z ta,iné rady jako zvláštní její v'§bor tajnou 
konfercnci. Tato tajná konference měla počet členů velmi obmc
ZCllý, s počátku jen čtyři členy; hyl jí přikázán obor působnosti 
prvotní tajné rady za Ferdinanda 1. Tajná rada sama odshaněna 
nebyla, ale zllstaly jí jen věci méllě důležité. 

A však i tato tajná konference' se stala postupem doby pro vzrůst 
s·yých členu sborem těžkopádným. Císař Josef 1. rozdělil tajnou 
konferenci na užší a širší. Užší konference měla .1-5 členú a byly 
jí přiděleny hlavnč věci zahraniční a vojenské. Šidí konferc~lc~ 
měla bezmála dvojnásobný počet t'Jenu a byla jí přikázána vnitřní 
správa. Takto tedy užší konference ,jest v podstatě opM to, co byla 
za FerdiuaJlda 1. tajná rada. V)Tznam širší konference pozdčji 
upadal. 

2. Dvorská komora.' S'oučasně s tajnou radou zÍ'Ídil Ferdinand 
L r. 1527 dvorskou komoru jakožto úřad pro zcměpanské finance 
všech státních útvarů. (Had teu hyl oJ'ganisován shorově; byl to 
orgán poradný a zároveÍÍ i konholnL Nem.čl moci rozhodující. 
nýbrž vedle činnosti poradni měl dozor nad věcmi, které spadaly 
do zeměpanské komory. Tomuto úřadu přfslnšel tudíž dozor llad 
komorními včcmi všech útvarů státních-o Důsledkem toho bvlv 
dvorské komoře podřízeny česká komora (a také ostatní zem~k6 
komory: uherská, dolnorakouská u hornorakouská). vlastní správu 
komorní však dvorská komora neměla, tudíž také nijakých rozkazů 
neyydávala. Jakákoli rozhodnutí (společného) panovníka o věcech 
kornorních vycházející z dvorské komory šla v korunč české pro
středkem české kOlllOl'Y (a v ostatních zemíeh prosti"edkem komor 
zemských) . 

, V)-~znam dvorské komory v 17. století značné stoupá. Jest to 
jednak náhlým vzrůstem moci zemčpanské, jednak i tím. že postu
pem doby různé dávky zC'jména nepřímé byly potahovállY do 
zem<.~panské komory (inkamcrováll):), a cestou absolutistickou 'nové 
dávky byly zaváděny. Také zemské komory se v této době dostá
valy do vMší ;,.ávislosti na dvorské komoř~. Počátkem 18. století 
byly ve dvorské komoře odstraněny zemské referáty, a věci spa
da.řící y působnost dVOl'ské komory byly rozdč]eny podle d<.qbv 
neholi soustavy reální, t. j. podle rozličných odvětví bez zřetele n~l 
to, ze kterého státního útvaru dotčené yčci přicházejí. Brzy \~šak 
nu to byla dělba neboli soustava územní (teJ'itoriální) opět" obno
vena: zavedeny zase tři hlavní komise zemské, pro zemč české, 
uherské a l'akouské. Hlav-ní komisc zemské byly záhy na to zamě-
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něnv za komorní referenty: hyl generální referent pro zem(~ koruny 
české (royněž jeden pro země koruny uherské a tři pro země. ra
kouské). 

Ve finanční správě samé začalo se od počátku 17. století 1'OZ

lišovuti illezi bancale a camerale. Bancale byly nepřímé berllě 
určené pro zúrokování a splácení státního dluhu; eamerule byly 
ostatní důehody komorní. Pro správu důchodů bunkálnÍeh byly 
také zřízeny zvláštní úřady, ale tr·vání jejich bylo .len přechodné. 

3. Dvorská rada vojenská. Na sklonku své vlády (T'. 1556) 
.zřídil Ferdinand 1. dvorskou radu vojenskou jako úřad, který měl 
vésti správu vojenskou a pečovati o povšechnu výzbroj vojska. 
Politická a hospo{:lářská stránka vojenství v prďSOlDOC Ch'Ol'ské 
rady vojenské nespadala. Pokud dvorské radě vojenské příslušela 
správa vojenská, rozumí se Hm vojenství zeměpanské. Z toho dů
vodu dvorská rada vojenská celkem nezasahovala rušivě do ústavní 
skladby jednotlivých státních út.varů, a právo panovníka voliti si 
své rady vojenské nebylo od čcskýeh stavu ani popíráno. Význam 
a působnost dvorské rady vojenské stoupají s ·vývojem st.álého 
vojska, se kterým jest přirozenč spojen úpaclek vojenství stavov
ského. Zejména od třicetileté války rozšil'uje se pravomoc dvorské 
rady vojenské, zvláštč kdy·ž od 18. století se spl.'áva vojcnská CCll

iralisuje. 
Vedle pravomoci vojenské zprostředkovala dvorská rada vo

jenská po určitou dobu také diplomatické styky s Ruskem a 
Tureckem. 

4. Dvorská (říšská) kancelář. Do určité lníry lze i tento úřad 
pokládati za společný resp. ústřední. Dvorská kancelář byla úřa
dem s pot':átku jen expedičllým. Avšak přednosta její, kancléř resp. 
vicekancléř tím, že byl také členem tajné rady, měl vliv Ba expe
chci i věcí č('ských (a rovněž i uherských). Podle řádu z r. 1527 
měla dvorská kancelář několik expedicí, mezi nimi také českou. 
V čele české expedice stál český sekretář, později český vice
kancléř. Jak český sekretář, tak i vicekancléř byli podHzeni zá
roveň také českému kancléři y Praze. Po r. 1620 dvorská kaneeláL 
nyní již rakouská, zůstala ještě nějaký čas úřadem jen expedičníJl1.~ 
ale přcdnosta její, rak011ský dvorský kancléř, tím, že stál v čele 
zvláštní expedice tajné rady, mčl také vhv na věci české (a 
uherské). 

Počátkem 17. století byli při l"akouské dVOJ:ské kancc1áfi zří
zeni dva kancléři, z 11ichž jeden obstarával věci politické, zejmélla 
7.ahraniční. Podle instrukce z 1'. 1720 měla tato kancelář dvě oddě
lení: jedno pro věci zahraniční a dvorské pod prvýnl dvorskýnl 
kancléřem, druhé pod druhým dvorským k.:mcléřem pro správllí 

119 



a soudní věci zemí rakouských. Oddělení pod prvým dvorskýul 
kancléřem (y-čci zahr'mlÍční a dvorské) již v této době se nazývalo 
také někdy státní kanceláří a bylo v podstatě již jakýmsi zahra
ničním. úřadem společným pro všechny státní útvary. To jevilo se 
m. j. i v tom, že jeho přednosta, rakouský prvý kancléř (ale také 
rakousk~~ dru}ľ~7 kancléř), přísahal (společnému) panovníkovi ve 
všech jeho státoprávuich 'dastnostech, kdežto radové rakouské 
d"ol'ské kanceláře přísahali panovníkovi jen jako arciknížeti ra
kouskému. 

Za lv[arie Terezie bylo v 1'. 1742 toto oddělení od rakouské 
dvorské kanceláře oddčleno a zl'ízcna z nčho samostatná dvorská 
a státní kancelář jakožto zahraniční úřad společný pro všechna 
ktálovstvI a zemč stojící pod žezlem panujícího rodu. Tato dvor
ská a státllÍ kancelář obstarává také nyní výhradně diplomatické 
styky s cizími státy. ČÍmž byla zároveií prove(lena také cenfralisace 
správy zahraničnÍ. 

§ 37. Společné sněmy (kongresy). 

,Úsilí Ferdinandu 1. pEpoutatj k sobě blíže jednotlivé státní 
útvary jeví se .nejen v oboru zem{-punské správy, nýbrž také sta
y{)"vských ústav samých: Ferdinancl I. nejen zřizuje, jak y před
chozím paragrafu bylo vyloženo, spoleóné neboli ústřední úřady, 
nýbrž usiluje také o vybudováni snčmi'! společných všem zemím 
spojeným pod jehc žezlem. Toto jeho úsilí zůstalo však celkelll bez 
výsledku. 

Dya jsou, lze říci obecnč, dúvody, pro které úsilí Ferdinanda I. 
-vytvořiti spoleóné sněmy česko-uhersko-r'ukouské nebo asp01\ 
č:esko-rakouské se nezdařilo. Předem jest to vědomí ústavních svo
hod stavovských. Shrvové jednotlivýeh zcm.!, nepřihližímc-li ovšem 
v koruně české ke snčmúm gellcl"álnlm, nebyli povinni sněmovati 
mimo vlastní zemi. odtud, položil-li .Ferdinand I. takovýto sněm 
v některé zemi. právem stavové ostatních zemí se zpěčovali na 
sněm se dostaviti. Druhý dt'lvod jest, že bezprostřední příč:inou ke 
svolávání tčchto společných SlJčml! bylo Ferdinandovi.l. dostati od 
stadl pOHloci proti Turkům. odtud stavové zemí, které nebezpečím 
tureckým 1leb-)~ly bezprostředně dotčeny, ncj-evili valné chuti do
stavovati se na sněmy, které měly povolovati podporu proti nebez
pečí, které jim př'ímo nehrozilo. 

Po určitých nE'zdarech podařilo se pÍ-ecc Ferdinandovi 1. na 
zlnávu o pádu Budína svolati y prosinci 154J do Prahy spolcčný 
snt--Hl, na který se dostavili stavové zemí čcsk-:Tch, rakouských (ni,.. 
koli yšak všech) a uherských. Snt--m tento zasedal cc1kem tři mčske 
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.a výsledek jeho byl, že byl y zenlÍch českých a rakouských (stavoyé 
uherští na tomto usnesení podílu nebrali) proveden odhad majetku 
.a podle toho byla povolena na ponlOc proti Turkú_lll společná 
herně; z berně této připadly na země české dvě třetiny, na země 
rakouské jedna třetina. 

Tento sněm byl jedin~7m spok'Čným sněmelll, který měl nějil-ký 
kladný výsledek. Nový společ-ný sněm zasedající y Praze r. 1543 až 
1~44 (prosinec a leden) k nijakému usnesení již nedospěl. 

Na tčchto dvou sněmech se přestalo, a Ferdinand 1. další 
společné snčmy již nesvolaL Na místě toho začal však do Vídnč 
povolávati z jednotlivých- státních útvarú nejvyšší úředníky zem
ské a jinaké L zv. přední osoby ke společným poradám_ (t. zv. 
sjezdy notáblů); ale valného výsledku sjezdy ty neměly. 

Po smrti Ferdinanda 1. myšlenka nějakých společných sjezdů 
nebo sněmú byla opuštčna nadobro, ale oživla počátkem 17. sto1eti, 
oyšem v podobě naprosto změněné. Podnět k nim nevychází tento
kráte již od (společného) panovníka, nýbrž od stavů, Cl účel jejich 
není nějaká snaha cenhalisační, uýbl'ž úsilí stavů vzájemným spol
čením háiiti práva stavů a země proti moci zeměpanské. Jsou to 
t, zv. stavovské konfederace. 

Základ těchto stavovských konfederací hyl dán mírem_ vídeň
ským uzayřeným v r. 1606 pocl zárukou stavů zemí kOl"uny české. 
Rakous a Štýrska. 

Mír tento uza-'ácný se Štěpánem Bočkajem dával stavúm 
uherským Ul'čité svohody politické li také náboženské (úplnou 
rovnoprávnost tří náboženstd Y il.emi, katolického_ luterállského 
a kal-dnského). pončvad'l: mÍl' tell byl uzavřen, jak svrchu uve
deno, pod Zál'llkou stavů zemí korUlíy české, Rakous a št)rl'ska, 
vydali stavové těchto zemí na mír ten záručné listiny, kterými 
se m. j. zave.zoyali, že budou mezi sebou zachová \Cati dobré sou
sedské styky. Ujednání talo byla zprostředkována arciknížetem 
::\Iatčjcm. Když pak Rudolf ll. se zdráhal ujednání ta potvrditi. 
sjednali r. 1608 stavové horních a dolních Rakous se stavy uher
skými pod protektorátem arciknížete lvIatěje spolek na hájení 
míru vídeňského (a žitvatol"oekého). K tomuto spolku pí'istoupili 
také stavové moravští. 

K hájení tohoto míru vídeňského (a žitvatorockého) uzavřeli 
sta-vnvé moravští, uherští, hornorakouští a dolnorakouští (v 1'. 1(08) 
konfederaci, která byla v srpnu téhož roku obnovena v leže-ní 
šttl'hoholském II Prahy a rozšířena také na hájení svobod nábo
ženských. Roynčž stavové čeští uzavřeli v 1'. 1609 se stavy slezskými 
konfcdel'aci lla hájení svobod náboženských. Konfederaci- tu král 
:Matěj v r. 1611 potvrdil; konfederaci se stavy také jiných zemí 
však potvrditi odmítl. V letech bezprostředně následujících došlo 
ke spolel",nému sjezdu zemských stavů v Lillci (1614) a v Praze 
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(1613), ale snahy o utvoření stálé konfederace stavovské se ne
zdařily. 

y tehdejš:íeh snahách zemsk);ch stavů o stavovské konfederaec 
lze znamenati dva směry. Stavoyé čeští a s -nimi, lze říci, většina 
stavů zemí 0-statních, si přáli spolek (konfedel'aci) stavů na hájení 
svobod poliiick)7Ch a náboženských; spolek ten však neměl zasa
hovati do vnitřních věcí zemských. Naproti tomu yůdce stavů 
moraysk§ch, Karel starší ze Žerotína, přál si míti trvalý spolek 
zemí (tedy spojení l'ázLl již státoprávního), který by měl určité 
věci společné. Tyto společné věci by byly spravovány zvláštním 
ústředním výborem, kterému by byli ministři (společného) panov
lIíka oclpovpdní. 

K utvuření pevné konfederace stavovské došlo Y salných za
látcích války třicetileté a to na podkladě názorů zastávaných stavy 
ceskými. V červenci 1619 (tedy již při povstání č~eskéID) utvořena 
b-da konfederace stavů zemí koruny české, ku které již v následu
jí~ím měsíci přistoupili stavové rakouští. Obsahem této konfederace 
jest: práva stavovská a svoboda náboženská se zaručují; zemč si 
volí defensOl'Y a slibuji si navzá.Tcm pomoc p0dle určitého klíl:e; 
bez souhlasu konfederace nesmí zemč uzavříti spolek s jinou ze-mí 
nekonfederovallou; moc zeměpanská se obmezuje na míru nejmenší: 
panovník bez souhlasu staVl'! nesmí ani vojsko najímati, ani eizímu 
vojsku povolovati vstup do zemč; stavoyé mají právo vypoYěděi.í 
panovníkovi poslušnost. kdyby j-edllul proti obsahu konfederace. 
Na podkladě této konfederace byla v lednu 1620 uzavřcna konfe
derace i se stavy uJwI"skými, kt.erá upravovala také některé otázky 
hospodářské; společné sjezdy b-yly konány V Praze a v BálÍské 
Bystřici. 

Konfederace tyto oslabují do té míry moc zemčpanskou, že se 
zemč vlastnč stáva,jí ,již jakýmisi stavo-yskými republikami se za
chováváním vnčjší formy monarchické. NamířeJ1Y jsou konfede
Tace ty zřejmě proti Todu habsburskému a jejich ráz jest již c:istě 
reyolučnÍ. 

Povalením stavovského odboje vzaly konfederace stavovské za 
své. Av,šak stavovské konfederace nadto ještě (společ_n-§m) pallOY
níklbn vú_bec znechutily myšlenku společ,ných snčlnů nebo s.lczdú 
stavů zemských. Vyskytly se sice ještě v t.éto době návrhy 11<1 ko
nání společných s.rezdů stavll zemských, ale (společ~ní) panovníci 
návrhy takové vesmčs odmítali obávajíce se, že by jimi živel sta
yovský mohl hýti lJějakým způsobem posílen. 

Společné sjezdy stavll zemských v této době po 1'. 1620 již ko
nány nchyly. 
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§ 38. Po měr k o l' U II Y čes k é k říš i (:ř í III S k o) Jl ě ln e c k é. 

Volný poměr, který tu byl mezi korunou českou a říší 
(Hrusko) německou v době předcházející, se v této dohě nejen 
neutužoval, nýhrž ČÍm dále tím -Více ještě rozvazovaL 

Když Ferdinand I. se ucházelo kOl'unu českou a žádal je.ště 
před sv-§m zvolením za krále českého na svém bratru clsaři 
KarIu V. udělení království č~eského jakoito prý léna odumřelého. 
udělil mu Karel V. žádanou investituru, ale zároveň jemu připo
menul, aby s udělenou investiturou si poč:ínal opatrně" poněvadž. 
jak někteří tvrdí, "řečené království Jest vyňato z ří~e". Sám 
Ferdinand 1., kclyž si hy~ před tím vymohl písemné ujištění lin
dult), že nedostatek investitury nemá ,Ťemu býti na újmu. obdrže-! 
v r. 1541- od svého bratra Karla V. investituru, vykonav před tím 
slib věrnosti jako kurfirst a nejvyšší číšník. Investitura ta b-yla 
.Ťemu udělena v podobné formě jako králi Vla(lislavu II. Za odbOje 
stavQvského v 1'. 1547 dovozoval Ferdinand 1. povinnost poskyl
nouti pomoc svému brahu Karlu V .. ,nctoljko z bratrské lásky". 
nýbrž také .Ťako .,leJlnÍmll pánu koruny české". Avšak hned ná
.'lledujícího roku (1548), když se ří.5ský snčm v Augšpurku po
koušeJ uvaliti Hšskou daň na země koruny české, odmítl Ferdi
nand tuto daú platiti a to z toho dfnrodu, žc země koru1ly české 
,.,jsou od říše národa německého od starodávJJi1 odděleny ve zvlá;t
ní říši a nárocl". Z nástupei'! Ferclinanda I. investiturn ohdrželi ,jeH 
Ferclinand II. a Ferdinand III. . 

PomČJ' koruny české k Hši byl již uvolněn nc-li dokonce l·OZ

vázán do té míry, že z něho zůstal již jen osobní poměr kráh, 
českého j akoHo kurfirsta a č:íšníka k císaři římskému, A i v tomto 
poměl·u nastaly v této dohě značné změny. Právo krále (~eského 
voliti dsaře nebylo síce-v této době bráno nikterak v odpor. Usta
novení z r. 1489 OSvčtl(.ova]o svůj vliv, a králové češi.í se volby 
také zúčastňovali. Ale k poradám kurfirsHl král český 11cbyl při
bírán. Již kapitulaee cisaře Karlel V. z J'. 1519 mluví o poradách 
.jeH šesti kudirsHl. Ferdinand 1. se- ještě nčkolikráte zúčastnil po
l'ad kudil'stli, ale napotom králové čeští z porad kudirstsk--f-ch 
ztl stávali jjž vyloučeni. Úsilí kl'álc 1.Jatě,Ťe, stavů českých i FCTCli
llanda II., p_řivésti zde změnu, zllstalo bez v)~sledkll; naopak Leo
pold I. ve své volební kapitulaci ustanovením. že nebude kurfi l'
stům v .Ťejich poradách překážeti, tento stav uznal. 

Počátkem druhé polovice 17. století se říšský sněm německ;' 
stal trvalým; dúslcdek toho byL že :říšští. stavové přestali dochá
zet.i na sněm osohně a vysílali tam své zástupce. Když pak knížata 
říšská měla zde své zástupe-e, ale král český, ač kurfirst říše. ni
jakého zástupce neměL byla skutečnost tato ocl Hubsburk-tI pro 
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své politické důsledky velmi tčice nesena. Z toho důvodu zahájil 
Josef I. jednání s říšským sněm CIn nčmeckým o připuštění zástup
ce krále českého .jakožto kurfirsta do kolegia kurfirsiského. Jed
nání to mělo úspčch; jeho yýsledek .je t. zv. readmise českého 
hlasu kurfirstského 1'. 1708. . 

Obsab reaclmise jest: král český má svého stálého (královské
ho českého kurfjrstského) vyslance v kolegiu kurfirstském při 
stálém sněmu říšském. v li.ezně; říšc slibu.je poskytovaii koruně 
a království českému i všem zemím pfivtěleným porooe proti 
vnitřnímu i vnějšímu násilí; král česk-~T se zavazuje přispívati na 
hřemena říšská ,.aspoĎ kurfirstsk,Till podílem" <l platiti -'00 zL 
ročně na vydržování (óeskéllO) usesora 11. říšského soudu ve \Vetz
lanl. 

Readmise byla projednávána a provedepa bez vědomí českých 
staY1'1. Tepryf' po provedené read1llisi hyli stavové českých zemí 
dožádánj n hrazení lIákladu na vydržováni královského c:eského 
kurfjrstského vyslance na říšském' s1lěmu v li.ezně a asesora u říš
ského soudu ve \Vetzlaru. Tomuto dožádání stavové zemí koruny 
české také vyhověli a zavázali se platiti na obé 12.000 zL ročně 
(Čechy 6.000 zl.. Morava 2.000 zL, Slezsko 4.000 zl.). 

Účinky rcadmise jsou takřka výhradně jen politieké: připuš
těnÍrh královského č.eského kur-firstského vyslance na stálý sněm 
v H.czně získáll byl určitý politický vliv y Němc:ích; ovšem slibo
vaná ochrana řge se nedostavila, .jak ukázaly polit.ické poměry 
za Marie Terezie. 

Právní účinky readmise llaproti tomu jsou tak nepatrné, že 
celkem nepadají na váhu. Poněvadž v té době říše (římsko0 
německá ,jest spojeni stát-ll rázu již spÍšc mezinárodního než státo
prá-n1Ího. má reuclmise po stránce mezinárodní potud přímý úči
nek, žc zástllpce krále ('eského zasedá trYule ve sboru kurfirstů 
resp. 11a říšském f'měmll jakožto předsta-vitcli říše, útvaru to již 
:"ipíše mezillál"odnlho. 

Y eeikovém poměru koruny české k říši (římsko)německé re
tlthnise .neznamená nijakou tíjmu pro samostatnost koruny české. 
Zavázal se sice král Josef I. přispívatj na břemena říšská, jak -výše 
bylo uvedeno, .. aspoií kurfirstsk,7m podílem", ve skutečnosti však 
korunč české tím nijaká břemena nevzllikla. Rovněž neznamená 
l"cadmise něj ak,é sllad nové nebo bližší připoutání koruny české 
k l·íši. 
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y tomto směru velmi důležitý jest reskl'ipt téhož c1saře a 
krále Josefa 1. ze dne 18. zá)"í 1708 (týž rok, kdy byla provedena 
readmise) u:<tanovn,iící, že povýšení do šlechtického stavu, které 
,jde z říšské kanceláře německé, nemá v zemích koruny české 
platnosti, pokud povýšení to nebylo oznámeno české dvorské 
kance1t1:ři a touto pot-\"l"zeno. Věcí ion se znovu ohírala smlouva 

mezi al'C;ibiskupcm mohučským, jakožto al'cikallciéřem hšsk:'-m. 
a českým dvorským kancléí'em z 1'.1746 obsažená v konferenčním 
protokolu smluvním ze dne 11. dubna 1'2'46 mezi Františkem L 
dsařem římským, a jeho chotí, Marií Terezií, královnou českou. 
Sml o llYOll touto, ve které, jak státní konference \'ýsloyuě phpo
mÍná, nebylo nic zadáno syrchovanosti koruny české, byla uznána 
koordinace a parita říšské kanceláře s českou d\'orskou kallceláH. 
Dále bylo smlouvou tou stanoveno, že povýšení do šlechtického 
stavu ';·ycházejíeí z Nšské kancelái'e mají v zemích českých plat
nost teprve tehdy, až Poy,;šcnÍ ta budou oznámena české dyorskp 
kanceláři (tím se ovšem ncnabyl ještě č.esk)' inkolát, ll]'-bJ'1. oú 
zvláště ještě musilo býti žádáno); naproti tomu povýšení do staYu 
šleclltkkého udělená českým oby-vatelóm jsou uznáyána tak,~ 
y říši a budou l'ÍŠskou kanceláh 7.a mírný poplatek yyhlášcI1a. 

Lze tudíž celkem říci, že readmise znamená úpraYu pomčl'u 
mezi ~rálem českým, jakožto kurfil'stenl říše ř.í.mskoněmecké, a 
říší resp. říšským sněmem německýnl záležející jen v tom, že 
král český má nyní syého stálého kurfirstského vyslance na říš
ském sněmu nčmeckém Y Řezně; náklad na vydržování tohoto 
vyslance plati koruna česká. Na vlastní p0měr koruny české k říši 
readmise nijaký vliv nemá a v tomto poměru nijakou změnu 
nepřinesla. 

Kapitola II. 

S 39. Svazek koruny české II Pl·ávní ráz českého 

stá t II a zem í p i' i v těl e n Ý e h. 

Základ dynastického státu, položený za Lucemburků. zůstává 
po určitou dobu nezměněn. Stát český tvoří: Cechy, MOraYél, 
Slezsko, obojí Lužice. Základní zemí i v této době jsou Čechy, 
ostatní zem.ě zůstávají, jako v době předešlé, t. 7.Y. země vedkjšÍ 
neboli pfiviělellé. 

a} čechy. Zvlášlním příslušenstvím Čech bylo Kladsko, které 
bylo zevnějším krajem království českého. od kOl1ee 17. století 
se Kladsko zúčastňu,je českého sněmu. O něm, ,jakož i o Chebsku 
viz výše § 20. 

b) 1\1orava. Na krátký čas byla Morava správou odloučena 0(1 
Čech. Smlouvou uzavřenou r. 1608 v Lihni mezi králem Rudol
fem II. a arciknížetem' 1\{atějem. "čekancem království českého·'. 
byla se souhlasem stavů č.eských a moravských Morava postou
pena arciknížeti ),'latějovi do správy. V téže smlouvě bylo však 
stanoveno, že oddělení to nemá býti nikterak na ú,jmu právnímu 
společenství :Moravy s korunou českou i že, až oddělení toto pře
stane, Morava nelnůže míti jiného panovníka než krále českého. 
Po čas tohoto oddělení ani Rudolf v Čeeháeh, ani Matěj na 110-
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ravě llemohou vydávati privileg'ia, kte'rá hy byla na Ujmu sta
l-é:11U l:r"ávní;n:u p~mvěr~ mezi Čechami cl ivforavou i že tento po
mel' muz: bTŤl zmev~en Jen novou úmluvou staVl] českých se stavy 
mooravSkYID1; rovnez nesmí b)'"1i toto oddělení nijak na újmu prá
vilm, jež ode clávna měli Češi na 11[oravě a :Moravané v Čechách. 

Oddělená správa vedla k tomu, že Morava byla oddělena také 
c:c1 české kanceláře a byhl zřízena pro ni na tu dobu zvláštní 
dvorská expedice. 

Oddělení 110ravy od Čech trvalo ,jen tři léta. V r. 1611 po 
korunovaci arciknížete 1fatěje na krále českého vrátila se Mo
rava pocl spoleČ'Hou správu s královstvím (-eskym. Hovněž pr.avo
~noc české kanceláře byla nyní vztažena opět na Moravu, jen ně
Jakou dobu byla ještě při české kanceláři zvláštní expcdice mo
ravská. kterou vedl sekretář z Moravy. Sněm moravský v r. 1612 
proh~ásil, že 1\101'ClV<'1 jest "oud k věčné nerozdílnosti spojený 
s kralovsivím {esk;.TIll a tak immediate poddána králi českému. 
poněvadž zYlá~tního markrabího žádného míti nemtlže." ' 

O právním postavel1Í biskupa olomouckého b-ylo mluvpno 
jjž v§še v § 22. . ' 

Knížetství opavské a krhovské byla po delMch spo.rech ko.
nečně přič;tena ke Slezsku. 

c} Slezsko. Na svazku slezska s korunou českou se v této 
d?"})ě neměnír lli~eho .. Na počátku 17. století byla králem Matějem 
Zl"lzena ve "rahslavl samostatná (slezská) kancelář. v jejíž čele 
stál sl~:ský -:icekancléř. TÍ111 bylo. Slezsko z pravom~c'i české 
kancelare vynato. Ale tato samostatná slezská kancelář neměla 
dlouhého trvání. Již po pěti letech hvl místokancléř slezský zase 
podřízen českému kancléři. a slezská 'kancelář byla spojena' s čes
ko.u kanceláří jako německá expedice slezskolužická. 

. N ... ~ sklonku této doby bylo Slezsko ztraceno na Prusko: o tom 
n7. vy se § 34. " 

4. Lužice. Rovněž na svazku ohou Lužic s korunou českou 11e

b-,-ylo l~o dobl:;. kdy Lužice patřily ke koruně, měněno ničeho. 
\, prve PO~OVICJ 17. století byly obojí Lužice ztraceny na Sasko: 
o tom viz § 34. . , 

, '" Pok-l.ld právního rázu státu českého a zemí přivtělených se 
t-y;e~ pOJetí.., k..,oru~y české neboli koruny království č,eského zlI
stava ~leZmel1e~o Jak s hlediska zeměpisného Cl politického, tak i 
s hlediska státoprávního. Středověké po.fetí o obsahu a významu 
koruny zůstává beze změny, ba lze Hci. že se v určitém směru i 
prohlubuje. 

Jest to }e~nak pojetí, že teprve vsazením koruny na hlavu 
pan~vníka cnn :o~oto prav)~m a zákonitým králem, .Ťak již v)~še 
v § :J bylo povedeno. a dává jemu plnost státní moci: jen koru-
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Hovaný panovník jest skutečným a pravým llositelem státní moci. 
Odtud vidíme, že ani převrat bělohorský na aktu korunovace ni
("'eho nemění a Obnovené Zřízení Zemské (české) v kap. A. JlI. 
obsahuje ustanovení o' korunovaci resp. o korunovační pHsaze. 
Také ve skutečnosti v této době všichni panovníci čeští. s výjim
kou Josefa 1. (pro krátkost jeho panování), na krále českého .isou 
kOl'11110váni. 

Jednak jest to po.jeti, že ,jen ta koruna .-Test korunou pravou. 
t. j. korunou v plném svém politickém a státoprávním významu 
tl obsahu. která jeBt založena na státu samostatném. svrc'hovaném. 
Sa zemi, která .jest poutána k jinému státu nějakým svazkem 
{lenním). pravá koruna nemůže býti založe'na. Ocltud. z1Jstává-li 
koruna česká v plném svém v")!znamu a obsahu i v této době a Zll~ 
:stává-li kor11llovace na krále českého (a může-li koruna býti zalo~ 
žena jen na státn !'3vrchovaném). plyne, že stát český či spíše ře
.c:eno země koruny české .jsou státem samostatným. svrchovaným. 

V poměru k zemím při vtěleným zůstává právní ráz státu čes
kého nezměněn. V ,celém státu českém ,Ťpsi jen ,jedna a jediná 
státJlÍ moc: moc krále č,eBkého. Z této moci se vládne stejnou mě
TOU a výlučně nejen v zemi hlavnÍ. nýbrž i v zemích přívtělených 
hez ohledu na to, jaký státoprávní titul určité zemi přísluší. Tento 
:státoprávní titul určité země nepropl.J.,jčuje ani nezakládá nějakou 
odlišno11 státní llf'ho vládní moc. nýhrž .Ťest nutně ohsažen ve 
-státoprávnfm titulu krále českého. státonrávní tituly markrabí 
moravského. vévody slezského. markrabí lužického jsou do té 
míry podřazP'ny státoprávnímu titulu krále českého. že- se v něm 
úplně rozplývají. Uvnitř státu i na venek .Ťe-st to toliko státní moc 
krále č,eského, ze které všechny státní a vládní akty vycházej). 

Právní povaha státu českého 7.íistává rovněž beze změny. 
Jako v clobě přeclchozí. od vybudování dynastického státu čes
kého, tak i v této době jest stát č,eský útvarem složitým: na venek 
jednotným, ve- vnitřnÍ' své skladbě složeným z jednotlivých zemÍ. 
nadaných rozsáhlou samosprávou i autonomií. I v této době se 
uplatňují dva prvky: jednotící neboli centralisující a odstředivé 
neboli decenŤl'alisující. 

L Prvky .iednotící. 

Prvky ,jednotící zl.lstávají celkem tytéž jako v době před
chozí. Jest to předem král a s ním př'irozeně .Ťednotné právo mo
nare:hieké. Královské o.rgány zllstávají tytéž; k nim v této době 
přistupu.je královská rada- nad apelacemi. zřízená v r. 1548 na 
hradě Pražském .jakožto (nejvyšší) odvolací stolice 7. rozsudkú 
soudů městských pro celou korunu českou. Jednotné zllstává 
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rovnez pI'ávo obyvatelské (inkolát); proti stavu dosavadnímu lla

stává v této době změna ta, že po bitvě na Bílé hoře podle Obno
veného Zřízení Zemského (kap. A XX.) pl'ávo udíleti inkolát pří
sluší nyní výlučně králi; postup při udílení inkolátu, i j-akým 
zpl1sobem se inkola mftže dostati na sněm některé ze zemí koruny 
české, zůstává však nezměněn, jen král sobě vyhradil řešiÚ 
všechny sPorT, které by z tohoto důvodu mohly vzniknoutir 
Smlouvy mezinárodní se i nadále uzavírají pro celou korunu. 
Generální sněmy zemí konuly české rovněž zůstávají; avšak 
v době pobělohorské vycházejí skutečné sněmy o'enerálnÍ z obv
čeje a udržují se jen společné sněmy korullobvační. SpoleČl~á 
obrana proti nepříteli společnému rovněž trvá; počátkem 17. sto
le~í s,ta~ové s!czští sami se vzdávaj-Í svého privilegia z r. 1498 
(VIZ § ::» a uznávají povinnost vzáj-emné ochrany proti společ
nému nepříteli; Obnoveným Zřízením Zemským (kap. A XI.) bvla 
povinnost obrany j-eště utužena, a přijetím pragmatické sankce 
povinnost společné obrany uložená obyvatelům zemí koruny české 
~(' rozšiřuje na obranu, všech králov~tvÍ a zemí, spojený~h pod 
zC7;lem rodu hahsburskeho rcsp. panujícího č,i, spíše řečeno, všech 
královstvÍ a zemí, které prag'matickou sankci přijaly. Také sněm 
královstvi českého zůstává beze změny strážcem celitosti koruny 
če~~; priv~legium Vladislava 11., 11a neodcizování od koruny, po'
drzuJe pIne svou platnost a jest jebo v této době také náležitě 
šetřeno. 

ll. Prvky odslfedivé. 

Ani na prvcích odsHedivých nij aká podstatná změna provc
de~}a nebyla. Země mají i nadále své zvláštní ústavy, své sněmy" 
sve zemské, nyní ovšem již pokrálovštěné úřady, -3 rovněž i s~é 
z:~ské ,finance; jde-li o společná vydání, což se nyní častě.ri při
ilazI (valky proti Turkům), hradí každá země určitou kvotu to-
11Oto vydání. Těchto zvláštních instituCÍ zemských se ani pobělo-. 
horský absolutism celkem nedotýká. . 

Prvlli ráz státu českého .rakož;to útvaru složitého podle toho, 
co tuto bylo uvedeno, trvá. Přece však ve vnitřní jeho skladbě
~loch~z.í k ~~čitým změnám. Poněvadž ve složitém útvaru koruny 
ceske Jest zlvel monarchický prvkem po výtce jednotícím a živel 
stavovský, nepřihlížíme-li ovšem ku pI'ávu obyvatelskému a ku 
generálním sÍlěmům zemí koruny české, prvkem po výtce odstře
divým., nemůže převrat bělohorský zů,stati bez vlivu na vnitřní 
skladbu českého státu. Nebýval)T vzrůst moci královské zatlaču re-
silně do pozadí moc i živel stavovský. Odtud prvky jednotící při
rozeně nahývají ve značné míře vrchu nad prvky odstředivými~ 
Skuteč,ně také po převratu bělohorském dochází k silnější ce11-
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haJisaci státu českého; zejména lze tuto centralisaci pozorovati 
v pobělohorském vývoji české kanceláře, která, nyní sídlem ve 
Vídni a královskou českou dvorskou kanceláří zvaná, se stává 
nejvyšším správním a soudním úřadem pro všechny země koruny 
(:eské. (Ze centralisace zemí koruny č:eské, ovšenl k nenahraditel
né škodě celé koruny, byla velmi usnadněna také tím, že v této 
době koruna česká klesá s nepatrnou změnou na původní územní 
obvod národního státu českého při vymření Přemyslovců, jest 
samozřejmé.) 

A však zvfšená, nyní vlastně bezmála neobmezená moc krá
lovská uplatňuje svůj vliv také na poJí práva. V Obnoveném 
Zřízení Zemském (kap. A VIII.) vyhradil Ferdinand JI. sobě a 
budoucím králům českým takřka neobmezellou moc zákonodár
JJOU. Král se stává takřka výhradným zdro.Tem práva, právo stavů 
spolupúsobiti při zdělávání zákonft klesá na míru nejmenší. Je-li 
však král nyní v koruně české bezmála výhradným zákonodár
cem, nestojí jeho snahám jednotiti právo v zemích koruny české 
yalné překážky v cestě. Také ve skuteč~nosii již v této době po 
převratu bělohorském dochází v zemích koruny české v někte
rých oborech k sjednocení práva (viz o tom kl1ihu 1.), 

Přes tyto mohutné prvky jednotící stát český v této době se 
nestal státem jednotným. ~uta, která víží nyní země koruny 
ú'ské k sobě, jsou mnohenl mocnější llež v době předcházející, 
lli<._al1éně stát český i po převratu bělohorském zt'\stává státním 
útvarem složitým, ve kterém jednotlivé země jakožto složky to
hoto státního útvaru podržují svou samospráv!l i SVOtI autonomii. 

S 40. Úst a v II í ráz čes k é h o stá t u. 

V dohě této prodělává stát. česk)~ ve' své ústavní skladbě 
značné změny, změny tak dalekosáhlé, že starší mínění chtělo -ve 
změnách těch spatřovati dokonce ztrátu státní samostatnosti zemÍ. 
koruny české. Změny ty jsou také z toho dúvodu tak daleko
sáhlé, že jsou náhlé a překotné a byly provedeny takřka naráz. 
Není zde povlovného vývoje, který by dospěl k výsledku, zpúso
henému změnami těmito, ani nějakého přechodného ohdobí, které 
hv tento výsledek připravovalo resp. připravilo. Dalekosáhlé 
zl~lěny ty, provedené ]Jáhle a .naráz, lze siručně vysloviti včtou: 
jest zaveden zeměpanský absolutjsm. 

Jest sice pravda. že 17. století (a prvá polovice 18. století) jest 
ye státech západní a střední Evropy vše-obecně obdobím, ve kte
rém se rodí a dokonává zeměpanský ahsollltism. I to jest pravda. 
že na sklonku tohoto období JlenÍ v západní a střední Evropě 
(až na výjimky tak nepatrné, že nepadají vůbec na váhu) státu~ 
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který hy neměl vládní soustavu absolutistickou. Hovnčž nesluší 
ZapOl11C'llouti, že státovědeeké a politické nauky tehde.rší doby 
v převážné většině tihly k absolutistické formě vládní a že tyto 
nauky měly značný vliv na uspoř'ádání věcí ve státech západní a 
střední Evropy. Ale přechod k absolutistické formč vládni přes 
to, že někde byl také spojen s krvavými obětmi, byl spíše delší 
dobu připravován a šel místy krokem yolným. ~aproti tODJ-u ye 
státě C::eském přechod tento Ilastal náhle a naráz a byl proveden 
prostředky tak ukrutnými a krvavými, že nčj-akého přirovnání 
s ostatními státy nesnese. ,Te sfátě (~eském to byl úplný státllÍ 
převrat, skutečná revoluce. 

Podstata tohoto státního převratu záleží v tom. 7.e král Fcnli
]Jand JI., zvítězi,," 1'. 1620 v bitvě na Bílé hoře nad_ odbojnými 
stavy českými a moravskými z jednostranné moci zerněpanské 
zvrátiL když hyl popravami a nekonečnými konfiskacenli rn_a
jetku "obnovil" v zemi zase pořádek a klid. dosavadní státílÍ řád 
a provedl úplnou změllH státnjho resp. zemského zřízení. 
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V tomto nadmíru památIll<;:m čase se v kratičkém období zde 
vystřídaly ch-ě reyoluce: revolucf" ze zdola (stavoyé) a revoluce 
se shora (král). Hevolllcl ze zdola dělají stavové. Není nejmenší 
pochybnostj o tom, že stayoyé tím, že sesadili z\-olenébo a .tiž 
kOnltlOVaného krále českého Ferdinanda ll. a na jeho místo zyol.ili. 
za krále českého kurfirsta falckého Friddcha, "zimního kráJe", 
pro\'edli skutečno II n'yolnci. stavové zajisté neměli nijaké po
Yinnosii pi·ijímaii resp. ,,"oliti arciknížete rakouského Ferdinanda, 
ze štýrské \"či\-e rodu habsburského, za krále českébo (yiz o tom 
níže). Ale jakmile arciknížete Ferdinanda za krále zyolilj a jak
mile korunovace tohoto Ferdinanda za krále českého byla pw\"e
dena, stáV<f se Ferdinand zákonitým králem čcským a --dím 
právem také po smrti krále ivratěje vstupuje na trtm český. Vol
bon arciknížete Ferdinanda za krále vyiyořili tudíž stavoyé určitý 
právní sta\", který na příště mohl býti změněn jen obapolnou 
shodou krále a sta dl (jako vůbec v tehdejŠÍ dobó zákonem resp. 
právem se mohlo státi jen to, na ČCIU se kl'ál a stavové souhlasně 
usnesli). Jestliže tedy stavové nyní zyoleného krále Ferdinanda lL, 
již korunO\-aného a také již: --dádu nastoupiyšího, na generálním 
sněmu zemí korunv české konaném y Praze (dne 19. srpna 161 0) 
sesadili a na jeho· nústo na tomže snčmu (dne 27. srpna 1619) 
jiného krále (Fridricha falckého) zvolili, změnili tím jednostranně 
práyní stav, k jehož zlllě_ně sami o sobě bez součinnosti královy 
oprávněni nebyli, a tím. proyedli revoluci (ze zdola). 

Na vysvě,tlení tohoto revoluč:ního skutku startl zemí koruny 
české ,dlužno připojiti, že toto počínání stavů bylo do jisté míry 
nejen ospra,-edlnčJlo, nýbrž dáno učením tehde.Ť.~ích (protestant
ských i katolických) stHtovčdců a politikú, kteí'í jsou obecnč 
známi pod jménem monarchomachové. Toto učení lllonal'chomachú 
vycházejíc z plné svrchovanosti národa dá.,-á národu právo sta
noyiti si libovolně státní formu, spolupůsobiti při zdělávánÍ zá
kontl, .,-oliti si knížete a jej rovněž, zneužívá-li tento své moci, 
opět sesaditi. Že pak Ha výše uvedeném generálním sněmu prote
stantští stayoyé sesazuF katolického krále a na jeho místo ,rolí 

si krále proiestantského, jest po této stránce yelmi charakte
ristické. 

Ale nernéně to. co Ferdinand II. po svém vítězst-d nad odboj
nými stan.' ve státě ěeském provedl, jest revoluce (se shora) .. 
1 zde Ferdinand II. opět jednostranně, ze své zemčpan~k~ mono 
ruší dosavadní právní J·ád. Jestliže jednostrallI\Č pOyy?uJc ~1O; 
královskou na nebývalý stupeň, jestliže ze své mOCI yyda.vR 
(oktrojuje) Obnovclií ZHzení Zemské, ve kterém sobě a, s\-~-~n 
nástupcům vyhl'ažuje moc )iž tak~ka n~~obm~,zenoll:.. a Jes~hze 
wkto moc stavovskou stlačuje na mnu nCJmensl, to ysechno Json 
činy. které kOrtlllOyan-f krHI, složiyší pHsahu ZacllOyá\Cati prá~·a. c: 
syohody sta\-oyské (zemské) se zachová,:án!m prá.yní}lo ř~~u, Čl~lltJ 
nemůže. To může nčiniti jell s pOnlSenUll pyaYlllho radu. Jen 
cestou státního převratu t. j. revoluce. 

Jest yelDlj zajímJayé, že i Ferdinan,d lL l~ěl pro, toto syé yc: 
voluč,ní) počínání určitou nauku na sye strane. Jest to 1. zv. nceHl 
o propadnutí pl'á,-. Podle tohoto u~enÍ sl~lšÍ na pOl;nčr kl'~le ~ 
staVIl pohlížeti jako J\a .obollstra.nny pomel' ,sml.UYlll. ~~e!:y _?be 
strany. král i stayoyé. JSOB ponnm zachoyayatl. Ponlsl-b -.,'sak 
iedna: 'strana tento smluyní poměr, propadá svými právy z po
illčm -toho plynoudmi; důsledkem toho má druhá strana práYo 
pomčr ten nvní sallla uprayíti. (Toto učení jest práyně i log'icky 
nemožné. Pr'áyně proto, že, poruší-li jedna strana závazky ze 
smlunlÍho poměru plynoucí, Jlu1že druhá .strana jen ~ádati, aby 
dotčená strana své závazky dodržela; loglcky proto, ze, upravu
jc-lí nyní strana, kte~'á záyazek ~eporušilav'r poměr" l?Il ~?dle_ SY~ 
libosti, ye skutečnosÍl sama pomel' ten 1'USI.) K vulI za.Juna\ OStl 
dlužno doložiti. že toto učení také bylo uplatňováno v monarchii 
lotrinské po 1'.' 1849 proti uhrům, když se jim tndilo,. že r~Yolueí 
z 1'. 1849 syf'mi práYy, t. j. ústavou z l'. 18-1,7-1848 propadlI. 

B--do í'ečeno již výše, že starší mínění chtělo spatřovati 
v tomto státním převratu konec státní samostatnosti č·,eské. Tvr
dilo se, že na Bílé hoře stát (~eský přestal existovati a že vítězství 
Ferdinanda ll. nade stavy učillilo konec samobytnosti koruny 
české. Mínění to ovšem n~ní správné a lze je dnes pokládati již 
za překonané. Dnes se nepochybuje o tom, že vítězství Ferdi
nanda II. a všechllu jeho opatření, kteTá po svém vítězství v ko
runě č~eské učiniL na státní samostatnost koruny české neměla 
vJivu. Český stát ~Te své samobvtnosti trvá j po Bílé, hoře. . . 

9" 

NeslUŠÍ pj·ehUžeti. že na Bílé hoře zvítězil Ferdinand JL 
zvolený, korunovaný a na trůn již nastoupivší, tedy zákonitý 
král proti králi l"ey·olučnímu (Fridrichu falckému). Ferdinand II. 
zdvihl yálku proti stav11m zemí koruny české (a proti Fridrichu 
falckému) a vtáhl do Čech, aby (podle svého přcsyědčení) hájil 
své právo jako král zákonitý. Ferdinand II. nebyl uchvatitel 
(usurpator); on jen, jak v uvozovacím patentu k Obnovenému 
Zřízeni Zemskému jest uvedeno, dobývá svého "dědičného králov
shí". Odboj sta'iTů jest podle téhož uvozovacího patentu "ohavnou 
rebelií" proti králi ,jakožto jich pořádné a od Boha pl'edstavené 
vJ'chnosti". Jest to prostě občanská válka. 

Také vše to, co Ferdinand II. po svém vítězstYÍ v koruně 
české provádí, činí jako král český a k tomu účelu, aby práva 
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~:vh9 a jeho dědiců, budoucích králů českfch b~Tla lla'] "t' 
lIstena O] o _ 'Zv r, ~ ." y BZl e po
v " ?ll \'ene nzem Zemske vydává Ferdinánd IT . k k ··'1 
cesky a cll ,tohoto zřízení podle téhož uvozovacího p~t~~Íl~ .~~ 
~hy poddulll t?hoto ~~álov~tví k nčmu (:Ferdinandovi) a dědi~il~ 
J~~o, "budouclm kralulll Ceským. ,'akožto ,'ieh 'Jedl-lle~ ';;'d' pl'll'ozen' dVd'v, ] . v" . ~. " pOla nc_ 
_ .' __ e a, e }cne Vl'C ll~OSÍI, kazdého času syé zření měli" Prá~ 

'0, zakonodal'ne vyhrazuje v kal) A VIII L" - J- - cl II -J' . _~ dVcl' D J 'cl' ., . .l,eJ(lnan ."o)e a ~\:m e }~u~n, .,)tl OllCIlll králům českým". Tedy Yšude'j~ t ~. v 

r1ci. o ~l'kh 'leském, vše to se děje jen pro krále českého ~ l~~~ 
~ur aliCI . ra e české. Y zemích korun\' č.eské se -dádne a bud 
~ ladk~~utl podle Obnoveného Zřízení iemského jen z moci král: ==- . 
_. ~a d!užno )Í~i dále il tvrditi, že Ferdinand II. anl nemohl 
.Jll1ukhťcZ pOS.lhtl moc krále českého a že všechnv tyto akt 
nen:o . provésti ,z jiné státní moci než z mo·ci' krále -českéh~ 
~ht~l-h ,by, v zemlch koruny české všechny tyto akty činiti z :. ; 
JlJ,OCJ statllJ, hyl by tím prostě ,)odlomil . a'k] I -',,- h ,- Jme kte ' ťl . t k' z ac s,,",'c pray na 

"ye ,neus a e ~ . ~načný d~.raz kladl, a ze zákonitého kráie 
~)} 1 h} se stal plOstym uchvatItelem (usu l·pátorem). 

, ~Itva,- na Bílé hofe a celý převrat bělohorskv lllá ' 
statu1 pravo význam ť v v'l' - pIO české 
vládní fo v " ;n, ze se, ZIl~elll a ustavIlí povaha resp. 
F t rn:~ c~skeho statu. Ze stahl ustavního stává se stát česk ' 

~ ~ em s oV ~dJll, fOJ~lllOU již více méně absolutistickou; s(avov8k~ 
,0nnY"zustavu.Jl vsak zachovány, takže se stát česk í- ze ,-
usiavne-stavovského stává státem ahsolutisticko-stavo~sk-ým statu 

tf?rn~~t-i'~t~~~l~i k(!fl~ni) f~~~~:l~;d;';~lll~~ sz~~~~b, Sjt:ff~:~~-V':;~~Č;~ eml s a II vy onavá vláda' , o b t 'k-' ' státu vlivu n ' (_ ~.. ,~pu~o en .;'-sav na samotné bytí 
sVt ~'l e~a. De]llly take ukaZUJi, ze postupem doh 
~ at~ :ne]lll. y sv~ stá,tní (vládní) formy (a změny tv by-ly za~ 
eas e ,'e ml proll1kaye) ale 't 't {' ." . ~t' t h b -. ' pro zmenu e o Ol'lny mkdy O bvtí 1 a, II poc y nOS!l nebylo. Nejlepší doklad toho niáme v 19 t 
s~linfd{~~lád~~\ ,?c~1ll1Y st~tJ:'" evropské (někter~ i vícekráte) "s~oo~ 
[orm v ~ k'h O~~IlU z1llie~lIly. Podle toho am změna ve -dádní 
della~ nc;l):tíOčesstka~uh' ktt,;Ita b]Y:'la přev:a]tem bělohorsk)Tlll prove-

. .' e o s a u v IYU neme a. 

§ 41.. P r á v o Ul o n a I' é- h i c k é. 

1. Volha a. uznání Ferdinanda I. za krále. 

. Sn:rií ~rál:·t-,udvíka v bitvě u 110háče (v srpnu 1526) uprázd
ml se c:esky trUB, a bylo nutno provésti volbu krále nového. 

Pravo lllo11archické bylo v d d ' .'k " k __ ' a.z osu upraveno nastupnickÝI1l 
z~,- O]\~'~ ~'ale K~.:la I. z ~. 1~48 (rozšířeným o nařízení téhož k::it z ~' 1>49 ~ fy,?), a maJestatem krále Vladislava lL z r, 1510 
P e techto zákonu nespOl'ný nárok na trůn český měla Anna
sestra zemřelého krále Ludvíka (resp. poněvadž vláda. že 7 ~ 
byl~ teh~ly o.J::yk}~, je~í manžel Ferdinand, arcikníže rak:~s~ll. 
Ovsem, Jak JIZ vyse v § 21. bylo vyloženo, předpisu zákona K:r-
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lova o dědičnosti trůnu Jlebylo valně šetřeno; ale pro Annu 
svědčil zde majestát z r. 1:310 t.ím spíše, že při uzavírání svateb
ních smluv mezi rody jagelloyským a habsburským byli zástup

cové českých stavu přítomni. 
S počátku se zdálo, že v této věci všechny země koruny české 

budou jednati společně a jednotně. Aspo-ú stavové království čes
kého listem daným v Praze (dne 18. září 1526) pozvali stavy 1110-
ravské ".Jakožto první oud tohoto království'" ke společnému 
.. shledání" do Kladska a ozna1uují tároveií, že list téhož obsahu 
zaslali také stavůrll do Slezska. Přesný den tohoto společného 
shledání určen nebyl a rovněž nebylo v tomto listu udáno, o jaké 
věci má býti na. tomto shledání jednáno. Jen všeobecně .Tcst ře
čello, že hude jednáno o věcech království a zemím k_němu pří
sluše.rícím společných. Stavové moravští listem (ze dne 23. září. 
1526) velmi ochotně odpověděli, že se na společné shledání do
staví, žádali jen, aby s tínl shledáním otáleJlo nebylo. Že stavové 
moravští tímto společným shledáním rozuměli .řádný generální 
sněm zemí koruny české, vysvítá z toho, že se v této odpovědi již 
mluYÍ o možné volbě delegátů na sněm ze všech čtyř stavů. (Zem
ský hejtman moravský také již pro případ, že poj-ede na s,jezd. 
pověřu.Te správou země podkomoří moravského.) 

K tomut.o společnému s.rezdu nedošlo. St.avové čeští se roz
myslili jinak a svolali y říjnu (ku dni 5. října) do Prahy sněni 
.iC;l království českého k volbě kráJe, Tím jakékoli společné jed, 
nání zemí korunv české o volbě krále hylo zmařeno. a každá 
země jednala o s~é újmě. Že za t.akový~hto okolnos'tj názory 
v jednotlivých zemích na věc tak důležitou. jako byla volba 
krále, neb-yly jednotné, nelze se-hrubě ani diviti. Jest tudíž nutno 
jednati o volbě, resp. uznání Ferdinanda za krále pro každou 

zemi zvlášt.ě. 
A. Čechy, 

Stavové čeští. shromáždění Y řÍinu 1526 y Praze na sněmu, 
který luěl voliti krále, odmítli dědický nárok kněžny Anny a 
usnesli se na plné svobodě volby. 

stavové čeští hned prvý den (v pondělí) volícího sněmn se 
usnesli vyslati komisi lla Kal'h'h Týn, aby hyly vyhledány svo
hody zemské, jaký jest řád volení krále. Na to již ve č,tvrtek 
odmítli nárok kněžny Anny plynoucí z majestátu z r. 1510 odú
YOďúu.TÍce to tím, že k té smlouvě nesvolovali, poněvadž k ní 
pí'izváni nebyli a zajišťují ,jen její "ěno. (Pravděpodobně ze 
skutečnosti, že při syathě Ferdinanda s Annou konané r. 1'520 
Y Inšpruku stavové č,eští nebyli zastoupeni, jak výše v § 21 .rest 
pověděno, vyvozovali stayové, že ke svatehní smlouvě nepřiYo-
lov-ali.) 

V pátek v plné schúzi sněmovní byla čtena privilegia na 
volení (y prvé l'adě nástupnický zákon krále Karla T. z 1". 1348) 
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a po přečteni jie::h bylo u\ažo\-úno. "ná1eží~li podle téhož pri"i
legillll komu tOto knÍ,lonhÍ po nápadu". A po dúkladué úyazo:: 
hylo sneseno, "poněyadž za krále Vladislava kněžna Anna, arci~ 
knížete rakouského manželka, odhyta a vdána a tak toho lJ<Ípadu 
yzdálena a potom král Lucl"ík za krále kOrllnOyáll y Č:echúe::h a 
po smrti krále Vladislava phjat vedle zápisův na to učiněných, 
a žádného dědice ncpozústa"il mužského ani ženského pohlaví, 
a llápadoyé yšelijacÍ pI'ed se .tdoll a ne zpátkem, pro tož neuznává 
se, aby králo\-stYÍ komu lJapadalo, než stavové že syohodně mohou 
,-ohii krále podle svobod a vejsacl tohoto králoYst-d". Dúsledkcm 
toho se usnesli :stavové v téže schúzi sllémovní, že "yoliti mohou, 
žádného se neodsuzují ani také nepřisuzují, a protož žádnému 
ahy se y tom nrmblížil0 králi, ani s'vohodám, yedle týchž s\-ohod 
uznávajíc zyolení krále syobodné býti stayúm". 

Když takto Slayoy'-é rozhodli, že nikdo nemá nároku na trůn 
a že jim tudíž přísluší naln-ostá svoboda volení, zvolili ze sně,mu 
24č1enný výbor, po osmi z každého stavu, s plnou l1Joeí, koho Y-)'
bor ten za kl'ále zvolí, ten králem bude vyhlášen. Výbor tento po 
jednání trvajícím plných pčt dni, jednomyslllĚ' zvolil za krále 
arciknížete rakouského Ferdinanda. 

Volba FCl'dinanda, lze říci, \'elmi přckyapila. poně.\'ac1ž cbecnó 
nejyětší naděje byly přikládány jednomu z obou \-éyod haHH
ských. Ze pj~es to byl ZYOlell Ferdinand, vysyčtliti si možno také 
tím, že sc posh'im Fel'di nandoyým i.akřka ..,- posledním okamžiku 
podařilo penězi získati přední čleIry yolebního yýboru, Tak ne.j· 
yyšší purkrabí pražsk)~, Zdeněk Ley z HožmÍtálu, dostal 50.000 zl., 
Jan .Pašek z 'Vmtu 3000 ;do a jiní členoyé doslH.li také Sdlj podíl. 

Po volhě bylo z,T01eno poselsivo (18 č.len1l, po 6 z každého 
stavu), které články usnesené yo1ícím sněmem (volební kapi111-
1acc), mělo zvolellému kI'áli předložiti před .reho korunovaCÍ k při
jetí. Články ty byly dány poselstvu jako instrukce. V látku zde 
projedllávanou náležejí články dva: žádost .jednak za vydání rc
versu na SYOboJllou y'olbu, jednak za výklad. nástupnického zá
kOlla Karlova ve smyslu výTše uvedellého usnesení snčmoyního o 
dědičnosti trůnu. 
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.,Pollě-'wdž J. :rv1. Kr. za pána a krále sobě jsme volili, J. j.,L Kr. 
proste; ať nám ráčí dáti na to list, že jsme to z naší dobré a 
syobodné vuole podle syobod našich učinili, ale ne z po\'innosti, 
než majíce k J. 1\1. Kr. zyláštnÍ lásku a mimo jiné náchylnost, 
čt to jsme, skuteč,ně J. :\-1. za krále českého zyolide, Llčini1C 

Také zdá se nálD za potřebné, aby J. )J. Kl'. bulli zlatú, 
kterúž od slavné pamčti Karla c.ísa~e římského, toho jména čt..,T
tého, a krále českého na volení krále máme, ráčil česklí řečí, 
listem J. :M. Kr. potvrditi a patrněji vysloviti, tak jakž ]yfti po~ 
řádně má: že po králi českém jest dědicem J. ~t. Kr. syn a od 
J. M. dědicoyé mužského pohlaví pošlí, pakli by 7:áuného dč~rlice 
mužského pohlaYÍ nepozuostalo, tehdy dcera lnálc českého po
slednieho, ktel'á;' by byla nevdána a neodbyta, má rlěllič,kú 
zuostati, a žádný jiný z mužského pohlaYÍ aJ\i z :Zenského. podle 
svobod kl'álovstYie českého". 

~adto pak, rovněž pí'ed zvolenÍlu FeHtinaj,Hla ~., hyl<:. (~ne 
8. fíjna) usneseno, že za života dosavadního kral: lllk.?~o JIneh<: 
za kráJe ani voliti, ani korunovati nelze; tím Sl (;htch stavove 
zajistiti právo (svobodné) volby. 

V oclpověd' na instrukci danou českému posclst:Tu yy~al .Fer
dinand 1. v latinském znění .revers (dne 13. prOSIJlCe 1:J26), ve 
kterém potvrzuje, že jej s-tavové království č,cského za král: 
zvolili "nikoli z ně.jaké povinnosti, nýbrž z dobré a sv:oboclne 
yůle své, podlc svohod královst.ví českého (qu~}(l praef.ah status 
et communitas illius regni non ex aliq1.lo- Jeblto, sed Ita, prout 
supra s(;riptulll cst, emu eleetionen~, eligentes nos ill, rege;"?-! ~~o~:
miae, ex lihel'i:l et bona voluntate lpS0l'1l111 hoc fcceIunt). ~a za
dost, aby ,jazykem českým vyl.ožil nástupllický" zákon Karlu.v ve 
smyslu výše uvedeného usnesení volícího snemu, :yn;.lu~Tl~~ se 
FCl:dinalld, že mu nepřísluší vykládati to, co stan~y:l eIsar, J'1~1-
sk-ý, zdá se, že se stavové s touto výmluvou spokOJIlI, uebot dale 
Ťii s tímto l)Ožadavkcm nepři(;házejí. 
. Tím jaksi všechny překážky byly odstraněny a dne 24. a 25. 
února j 527 byl Ferdinancl 1. se svou choií Annou na hradě praž
.ském za krále konmováJl. Tím jeclnání o volbě skončilo, 

B. "\-IOl'ava. 

Stavové lllora\ští tčžee nesli. že stavO"vé čeští, pozvclV~C je do 
Kladska, .Jinak se pak rozmyslili a volbu sdmi ploveJ.li. 

Na zprávu z Prahy, že .Fcrdinand 1. za krále hyl již 7;volen, 
svolal tehdejší zemský hejtman a správce l.uark:..-abstn, Jan 
z Pernštejna, zemský sněm, k polovici listopadu 1J26 do 010-

1110uce. 
"VM,tem a yám oznamuji, že .les,! mi oználll:no,_!der~k by oa 

hradě Pražském arcikníže !~ak~usky J1!t za kI~ale ~~sk;~o ;,'01e~1 
a ..,-yhlášen hyl. Pak pOlICyadz takove volem ': yyhlas,cDl )e~ 
YLlOie a pHtoiul1osti naší se jest stalo, toho potl'c!H:, znam, ahy 

shledání naše společ~né bylo yšech s~avllov, <;t ~hleda.Jlce se~ a~y
chom o to společně rozmltÍyali a s ]cdnostaJJlp: vuol~ ~o pl'ed~~
vzali Cl .tedn~li,v~ož hy ,doI2r~ho, E'; užjteČl:~ho I podn'cho tohoto 
murgkrabstYl prl takove YCCl byt] mohlo. 

Na lomto sněmu stavové moravští uznali dědieký nárok 
kněŽny Anlly a ji u jcjího maJlžela Ferdinanda za své pány 
uznali. PosH'm1 'krále Ferdinanda i královny AllJly byla o t01n 
také ihncd zpráva dána. 

.,Kdež my to .., šed_o dostatečně mezi sehú roz;'ažují~. uznal! 
Jsme a uzná..,áme. že klálmá. JeJí ~fil~st. lJTava a pnrozcna 
dědička tohoto mal babst"ue Jest, poneyac .isme otci Jcjí J\'rilosti, 
kl'úli VladisJayovi, slayné paměti a Jeho ~jilosi.i rlědieóm slib 



poyinno!',ú a, poddanosti činili, A pro tož podle té a ne J1llé spra
ycdlnosti JCJÍ lvrilost k I'áloyú a po Její Milosti, jakožto po pTa \-é 
dědičce, krále Jeho 1.filos( manžela Její Milosti. za pány své 
přijíti chceme, . ," .. 

Totéž bylo také obsaženo v instrukci, kterou dal sněm v Olo
mouci moravským posliim, vyslaným na volící sněm do Cher. 

Skut.ečnost, že volba krále Ferdinanda v Praze se stala bez 
úč~astenst.ví stavů moravských, měla nadto ještě jiné důsledky. 
Stavové moravští zdl"áhali se totiž ,Títi ke korunovaci do Prahy a 
Ferdinandovi r. na jeho výzvu, aby se dostavili do Prahy ke ko
runovaci, odpověděli, že tak učinÚi nemohou, "poněvadŽ páni a 
stavové země České bez vuolc a vědění llašeho VKj\1t za krále 
Českého jsú volili, kdež tudy spravedhlOst.i naší při takovém VD--< 

lení nemálo ublíženo ,jest, podle zdání našeho," A teprve na dru
hou výzvu Ferdinandovu, když tento slíbil, že se přičiní o to, 
aby neshody mezi stavy obou zemí byly vyrovnány, stavové na 
snemu, konaném v únoru 1527 v Brně. poselstvo ke ,korunovaci 
do Prahy zvolili a to oznámili také stavllID království českého. 
žádajíce je při tom o společnou schúzi "na slušném místě" k ,.po~ 
I'oVJláJlÍ některých nedorozumční". 

Doložiti sluší, 7,e královna Anna listem, danÝm v Brně dne 
10. dubna 1527. dědické právo své na svého m~nžela přenesla, 
vyhrazujíc si zpětn:.~ nápad pro případ, že by Fenlinand 1. ze
mřel bez dědiců. 

c. slezsko. 

Ferdinand 1., již po svém zvolení v Čechách, vvpravil poslv 
ke stavúm slezským, oznamuje jim, že "z obzvláštn{ vuole a jed
nání božího od stavů a obyvatelúv království ČeRkého" Se' svou 
ehotí "za krále a královnu v Čechách vedle takové naší dědičné 
spra:T:dlllosti" jsou přijati a žádá, aby stavové jeho i jeho choť 
"za JIch pravého dědič,ného pána a dědičnou paní" přijali. Sta
Yové. dolního j horního Slezska této žádosti vyhověli a poslům 
FerdInandovým oznámili, že si krále Ferdinanda i ,Teho choť 
Annu "za děditného krále a královnu českou z dobré a svobodné 
vůle" sobě oblibují a za dědičného krále a královnu přijímají. 
Při tom kladou sobě určité podmínky, zejména vystavení' rever
su, že, poněvadž stavové čeští "toliko na sebe volení krále nená
ležitě vztahují". stavy slezské v tom pomíjejíce, skutečnost ta 
nemá býti na újmu jich právům a svobodám. Ka tuto podmínku 
slíbil král Ferdinand přičiniti se o to, aby mezi stavy českými, 
moravskými a slezskými docíleno bylo narovnání o volbě za 
kr'úle a žádaný revers vydal ze dne 14. ledna 1527. 
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D. Lužice. 

Stavové Dolní Lužice (v projevu ze dne 17. prosince 1526) 
pl'ohla,~ují, že pr'ijímají Ferdinanda i Annu za své dědičné pány 
jednak z dědického nápadu, jednak pro jejich volbu v Čechách. 
Y podstatě týž obsah má projev (ze dne 27. listopadu 1526) stav" 
ze Zhořelecka a z Budyšínska (ze dne 25. listopadu 1526). 

Shrlleme-li tedy celé jednání o volbě Ferdinanda J. v zemich 
koruny české, vidíme, že stavové čeští zvolili Ferdinanda ze svo
bodné vůle, stavové morav~tí uznali dědický nápad kněžny 
AlJny; stavové slezští z dobré a svobodné vůle přijali Ferdinanda 
i Annu za dědičlJé pány své, vymínivše si revers na zachování 
svých práv; sta-\Tové lužičtí zaujali celkem kompromisní stano
visko, přijavše Yerdinanda i Annu za své pány jednak z dědic
kého nápadu, jednak pro jejich volbu v Praze. 

II. vývoj do vydání Obnoveného Zřízení Zemského. 

Stavové čeští na volícím sněmu r. 1526 rozhodně spěli k úplné 
volitelnosti trůnu. Jednak to bylo patrné z toho. že úzkým výkla
dem llástupnického zákona Karlova neuznali dědický nápad 
kněžny Anny, a tím si s1a1l0vi1i právo svobodné volby. Jednak to 
vysvítalo i z usnesení volícího sněmu, že, dokud jest král živ, 
nelze nikoho za krále ani voliti, ani korunovati; tím bylo by dáno 
jakési hezkráloví (interreg'num) po smrti každého krále. S těmito 
svými snahami však plně nepro"razili. 

Vydáním reversu na svobodnou volbu potvrdil sice Ferdi
nand I. stavům českým jejich názor, že kněžně Anně dědický 
nápad nepřísluší; ale usnesení volícího sněmu podařilo se m~l 
změllitL, a rovněž dovedl žádosti stavů, aby vyložil nástupnickv 
zákon Karlúv po rozumu usnesení volícího sněmu, se vyhnouti. 
Avšak ani reveTS na voleni z r. 1526 nezůstal v platnosti. Když 
r. 1541 shoř-cly zemské desky, Ferdinand L neobnovil již revers 
z!' .. 1526, nýbrž vystavil revers nový (ze dne 2. září 1.545), ve kte
rém se praví, že snuJí krále Ludvíka podle nástupnlckého zákona 
Karla 1. z r. -1348 a majestátu Vladislava z r. J510 koruna česká 
na kněžnu Annu jako na pravou přirozenou dědičku spravedlivě 
phpadla; protož stavové království českého kněžnu Annu, "jako 
pravú dědičku a královou tohoto království vedle znění ,rejš psa
ného království Českého práv, vejsad a svobod poddaně jsou 
uznali a pj-:ijali" a jeho (Ferdinanda) po jeho manželce ,.za krále 
Cl pána svého z s-vé svobodné a dobré vuole volili a přijali:' 

Tímto reversem vykládá Ferdinand 1. nástupnický zákon 
Karlúv (ač ptlyodJJě tak učiniti se zdráhal) a to v ten (širší) 
slllysL 7,E'- stavllffi českým Pl'ísluší právo -volby. ,.kdyžby z krá-
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lovského rodu a kmene, mužského neb ženského pohlaví 1'ác1uě 
zplozeného žádného nepozuosta]o:' (Neehce se tu l'ozeznáya-ti, 
jde-li o dceru posledního krále neb některého dřhějšího, byla-li 
proYdál1i:1 se svolením stavů l'ili nic.) 

Lze práveln se domnívati, že první revers na volení hyl Fer~ 
dinalldovi od stavi"l vl'ácen, a rovněž tak lze za to míti, že tento 
druhv revers vydal Ferdinand 1. se syolen:ím českých sfav-iL Jisté 
jest, "že na krv"avém sněmu Badolomějskéln y usnesení (ze dne 
23. srpna 1547) jest tento druhý revers výslovně pl'ijat a stáyá se
platným_ zákonem zemským (přes to, že se jeho obsah nesrovnává 
fo'. historickou pravdou), . 

Takto Ferdinand 1. proti snaze stavů českých o úplnou Yoli~ 
te1nost hŮJlu usilovalo zaj-ištčnÍ (dědičnosti) hi'mu ve svém rodě, 
a lze říci, že se úsilí je110 setkalo s lepším úspěchem než snahy 
stavů, Přcs to však dlužno tvrditi, že se na právní povaze č'es~ 
kého trůnu v této době proti době předcházejíd nezměnilo ni
čeho. Sám druhý revers Ferdinanuův na volenl není v podstatě ... 
nějakÝ-lH 1I0výn~ zákonem, nýbrž jen výkladem násiupnlckého 
zákona Karlova. TJ.'-llll česk-}"c i v této době není ani pHSllě yolehní, 
ani přísně dědičný, Zajisté se uznává i nyní dědický nárok rodu 
habsburského, ovšem jen rakouské neboli mladší yět:7e rodu to
hoto, llcbo{ jen tato rakouská větev .jest l1)'llí královským l'mlem 
c.cskvm_ (Habsburkové větve španělské nehol i starší nijaký nárok 
na t~ůn č:eský nemaji). 

objcyuj c se zde \' podstatě t~ž myšlenka jako 21 rodn llleem
blll'ského: dědjck-ý nápad rodu Jest odvozen od zeny, y tomto 
případě od Anny· jagelloyny (přes to, že stavoyé čeští pl~\'odně 
její dědický nápad odmítli). Odtnd j~~n ten ro,cl habs!H:rsky resp. 
jen ta větcy tohoto rodu habsburskeho, ktel'a pochaZl od Anny 
JagelloYJ1Y, má dědický nápad na c:eský trún, tudíž jell rakow:;ká 
\ Piey rodu habsburského. 

~lYŠlcnka tato se uplatňllje i Y těch (soukrumých) disposicích 
YeJ'diIlaJlda L, které ye státním prá nI českém neměly platnosti, 
y jeho posledníeh POříZCl1Ích, V z<:Íyětech z l'. 1532 a 15'+3 stanoyí 
totiž Ferdinand 1., kdvbv jeho SYlloyé zemr-eli bez potomko. že 
z jeho pozúsíalýeh dcer' jedna 111á nastoupiti Y,koruně čcs,ké a 
jedna v koruně nherské. Rozhodnntí o tom, ktera z dcpT' ma na
~tOlJpiti v Čechách a ktcrá v Uhrách,ydsluŠí llejen l'o~lině, Jlýb~'~ 
i stayúm. V do\'ětku z r. 1547 zmČ'ml toto nstano-VCIll potud. !oP: 
v nedostatku potomků jeho svnLI má v ohou státech nastoupItl 
jell jedna,z pozústulých' jeho dcer a to nejstarší, která y té době 
bude na žhu. 

Rovněž remlllciace dcer Ferdinanda I. ph jejich sňatcích, 
pokud se remmciace ty vztahoval)'. na zPlllé Č'~sk~, znělY je!l \~e 
J)rospéch muŽi:ikého potomstva F'enhnanda 1., mkoh take J1mzske
ho potomstva Karla V, 

TJ:{'tn český však ani v této vět vi rodu habsburského (příSllě) 
dě(liC:llý neIlÍ. Skutečnost ta má v zápčtí, že králové usilují o za-
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jištění hlll1u pro svého l1ástupce ještě za svého života. Jak pní
vem sluší míti za to. nebyl pro rod habsbnrský stanoven pevný
:řád násŤ.llPllick-ý (zásada pI'Yorozcnství), Jak tomu bylo 11 rodu 
lucemburského. 

\' pl'oposici královské na snčm kl'álo\·st\"í řeského zahájen-\' 
dne 14. února 154.9, ye ktCl'é Ferdinand 1. m. j. žádá sta\~ů českých. 
aby jeho syn ?vlaximilián byl pl'ijat za krále českého, se praYÍ: 
" ... j tll díž pro dobré a užitečné tohoto kl'áloyshí a národu 
Ceského. té milostiyé "uole býti ráčí. ahy arcikníže Maximilián, 
jako SYI~ J. M. Kr. nejstarší za krále' českého cll-žán hyl. Proto I 
'J. 1\1. Kl'. knížete a sta,'uoy, yěJ'ných poddaný-ch Hlil~-eh, milostiyt~ 
žádati ráČÍ, abv oni již jme]]ované arcikníže 1laximiliána za 
krále českého I)odle pl'iyilejÍ a syobod syýc]r drželi a J. ~l. arci
knížecí jméno a titul jako k ráli českému dá"\a1i a za krále čes-
ké"!J.o měli II v té poctivosti drželi " 

Stavové čeští této žádosti také vyhoyěli a USllcsli se: .,POllt~
vad;;; privilegi1Jlll kráioYStvie Českého to Y sobě obsahuje a za-dní. 
že každého krák J . .:\1. najstaršie SY11 po smrtj J. M. Kr. za krále 
č,eského zľ!stati mÉ! . , . protož aby arcjknlže 1faximllián J. :\f.. 
jako J. M. najstarší syn, po dnešní den jména, titule a všeho 
duostojenstvÍ královského nžÍ\ ati ráč,il a za hu(l{wího českého. 
pána našcho, jmÍn a držán byl ... " 

Z lohoto usnescnÍ hy -..-yplýval0, že slayové cestl {'úd 1HYO

l'ozensk;." pokládali za platný i pro rod habsburský. 
Ale již y r. 1'575 ])roposice královská. ye které ?\'laximilián 

žádá, ahy ,jeho syn Rudolf byl přija1 za krále českébo, neYÍ 
njčeho o ])l'YorozenstvÍ. Jako dúyod žádosti té se "\edle chatrného 
zdrayí císařnya spíše udávď. aby mezi syny Ma}~-jllliliánoYými 
"bratrská láska a :ivol'llosf' zústaly. Žádost sama pak zní: "Kdež 
pak sobě, staYon~ Tohoto kl';i]oysivÍ Č:cského poddallč ku paměti 
přivésti mohou, čeho sou několikrát. .. strany Jlc.j.jasnějšího 
knížete pana H.udolfa. krále uherského a arciknížetc Iakonského. 
J. 1-.L C. syna nejmikjšího, poddanč hledali: prolož J. }Vr. c. té 
lllilostjyé a jisié nadt~je hýti rác.í, že stayové, jako yěrnÍ poddallí. 
povážíce těch nahoře dotčených dnoležitých pfíčin se v tom stra
ny vyhlášení a kOI'uBovánÍ J. 1\-1. krále Hudolfa za krále českého 
poyo]ně ukáŽÍ a tu YČC j.im samým a vši y1a511 k dohrému fcdro
Yati budou." 

Royněž usnesulÍ sněmu í';C dne 6. záí'Í 1575, které vyhoyuje 
žádosti králoyě, ničeho neví o prTorozenstyÍ. Snesení sta\Tů zni: 
" ... na milostiyou žádost a předložení J. M. C. ye jménu pána 
Boha všemohoucího J. !\1. Kr. Rudolfa za krále českého, jakožto 
vedle výš dotčených příčin toho hod1ll?ho a hohdá tomuto krá
lovství užitečného krále a pálla, yšicknl tři stavové na zpúsob 
nÍžc obsažený přijímají a yyhlašlljí a o 10 o yšeckno s J. }l. C. 
takto snešeni jwu." 

Hozdí1 ve mlu yě mezi královskými pl'opol'dcemi a l'oyněž i 
usneseními sněmovními z r. :1549 a z r. 1575 .Test zajisté zajímav~. 
ale lw si jej dohl'e vy:'>yětliti. Značný vzrůst moei kt'áloyské 
v J'. 1547 dovoloval Ferdinandovi 1. již také pi'cdpokládati určitÝ 
nástupnick)' řád pro svůj rod, a na druhé straně stavoyé se J1('
odvažovali něco na proposici královské měnjti. V 1'. 1575 však 
již za~e moc stavovská stoupla; odtlJd také zmčnčná mluva pro
posiec a ovšem také usnesellí sněmovllího. 
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Stavúm přísluší důležité prá-vo přivolovati k nastoupení no
vého krále. Toto právo se nazývá phjímání krále, ba někdy do
konce i volba. Tak "přijati" jsou ~ástupcové Ferdinanda I., Ma
ximilián, Rudolf II., Matěj i Ferdinand ll. Matěj hyl nejprve při
. Jat za čekance království českého a měl býti po smrti Rudolfově 
"volen"; skutečně byl také, když Rudolf II. byl donucen vzdáti 
se vlády, za krále českého (dne 23, května 1611) zvolen, Ferdi
nand II. psal se místy ,;voleným" králem. Toto přijímání krále 
llcdálo Se však bezvýhradně. Stavové pÍ'ičiúovali vždy určité pod
mínky a teprve po piijetí tčchto podlnínek na královskou propo
~ici přistupovali, nového krále "přijímali'·. Podmínky ty byly 
počátku, že přijatý král potvrdí všechny výsady zemské a za 

života dosavadního krále nehude na sebe potahovati vládu (v r. 
1575 při přijetí krále Rudolfa stavové výslovně phpomÍnajÍ, 
.. jcstliže hy J. M. Kr. na sebe kralování a vladařství za živnosti 
J. 1J. C. potahovati chtěl, tchdy že stavové tou Dl_ěrou nemají 
žádnou poddaností a povinností J. 11. Kr. zavázáni hýt!'·); později 
jsou podmínky ty obsáhlejší a ohsallUH i věci náboženské a ji
naké včci politické. Ostatně pl'oposice královské místy samy již 
předem lll'č:ité závazky nástupce, o jehož přijetí za krále se žádá, 
y-yslovují. N[{ižcme zde mluviti vskutku již o volebníeh kapitu
laéÍch. 

Podle toho, co výše bylo pověděno, .Test td'tn český v této 
době smíšeně volební a smí;enč dědičný. Dědický nárok člentl. 
I·akouské větve rodu habsburského nezjednává těmto ještě právo 
llastoupiti na tTůn. K tomu jest třeba, aby člen tohoto rodu byl 
stavy ócskými za kráje pEjat, což stavové činili závislým na 
pÍ'edchozÍ1n splněni určitých podmínek (volebni kapitulace). Toto 
přijetí se nazývá někdy také volbou. Příjdí. mJ stav·ů jest lle
zbytnou podmínkou nastoupeni na trůn. Ústavní ráz českého 
státu jest tak-to patrný i v trůnní posloupnosti. 

III. Obnovené ZHzení Zemské a pragmatická sankce. 

Obnovené ZHzení Zemské zavedlo v monarchjckéIll_ právu 
ěeském pronikavé změny. Ferdinand ll. vycházel z přesvědi':ení. 
že země č·eské jsou me-čem dobyty (uvozovací patent k O. Z. Z.) 
i že revoluce a vše to, co potoJn následovalo, byly v převážné 
míře zaviněll)' tím. ž-e: obyvatelé zemí č~eských "dědičné práyo 
královského kmene a krve bezprávně vykládati. ano i k neřád
nému volení přistaupiti se opovážili." Z toho důvodu ustanovil 
v kap. A 1., že .. stavúln Cl obyvatelům království tohoto volení 
krále dříve l1epřináleží, lečby žádného víceji dědice z kJ'álov-
8kého kmene, rodu, semene a krve, mužského neb ženského po
hlaví, před rukama, ani v oč·ekávání nebylo, anebo poslední dědic 
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nebo dědička téhož království od svého práva dobrovolně úpu
stili, a jeho se odřekE; .jako i také ('asto jmenované království 
v tom způsobu se vynacházelo, že by týž dědic neh dědička z pří
činy Jíedostatku na rozumu (kterýžto sice v jiných kurfiršstvkh 
podle téhož císaře Karla čtvrtého v svaté říši vydané zlaté bune . 
succcssi se zbavuje) k kralování a správě spůs~bný nebyl a ne
byla, a k tomu od nčho, llebo od Hí žádný dědic v živobytí nepo~ 
zůstával, anebo takového dědic.e neho dědičky naděje a čáky 
žádné nebylo." Ustanovení toto jest ve své 'podstatě jcn výkla
dem nástuPllického zákona Karlova a ostatních předpisll, upravu
jících právo monarchické. Současně jest to však také nov-ý" před
pis, neboť y zápětí na to se: llařizuje, že kdokoli by z obyvateh'l 
proti tOJl1uto ustanovení jednal, dopoU8ií se urážky "nejvyšší vt;'-~ 
lehnosti královské a zjevné rebcllie" a propadá ctí. IndIem a 
statkem . 

UstanovellÍ toto v pravém svém významu se .jen dovolává do
savadních předpisů, upravujících právo monarclúeké a výslovně 
cituje: nástupnický zákon Karla L z r. 1348, majestát Vladislava 
II. z r. 1510 a druhý revers Ferdinanda I. z r. 1545; nic jiného 
nebo nového zaváděti nechce, než co tyto citované předpisy oh~ 
sahujL Ale výkladem těchto pí'edpisů resp. jen nástupnického 
zákona Karlova staví se ustanovení toto proti dosavadnímu stRVU 
právnímu a zavádí v ll10narchickém právu naprostou novotu: 
přísnou dědičnost. Stavúm přisluší nyní volba jen tehdy, když 
hy tu 11ehylo z královského rodu ani mu~ského ani ženského 
p~tomka, ~nebo když by poslední potomek byl z nedostatku 
rozumu na trůn nezpů,sobilý nebo se tr-únu vzdal. Dokud však 
takovýto potomek tu jest, jest volba stavů vyloučena; nemaj-í 
zejména stavové právo voliti mezi nčkolika členy královského 
rodu. Královský rod čef!ký má plné dědické právo na zeluě české: 
země ty pÍ'Ísluše.jí rodu tomuto dědicky, -.Jsou 11yní zeměmi dč
dičnými. To praví již název nových zřízení zemských: Obno~ 
vené Zřízení Zemské d-ědičllého království Českého a Obnovené 
Zřízení Zemské dědičného markrahství 110ravského. Při změně 
trůnu stavúm nijaké spolurozhodování nepřísluší, neboť po smrti 
dosavadního krále království ,.ihned 11a dědicc p~ipadá a tak 
nikdy žádného času prázdné nezůstává" (A XLI), 

Podle Obnoveného Zřízení Zemského nastupuje nyní dědic
ipso jure a ipso facto. Ipso jure tím, že k tomu, ahy oprávl1ěnf 
dědic vstoupil na t.růn, není třeha nijakého dalšího jednání nebo 
spolupů.sobeJlí jiného orgánu (stavll.), neboť dědic nastupuje
z vlastního oprávnění. Ipso facto tím, že ,již smrtí dosavadního 
krále vstupuje na trůn (uplatiíuje se tu nyní franeouzská věta: 
le roi ne meurt jamais). 
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Dú.sledek této p:řúmé dědičnosti jest. že stayo"é 11)'111 .liZ ne
spolupůsohí pj"í nastupování ua trfm. Obnovené Zřízení Zemské 
v kap. A UL zná jen pomazání a korunování krále. Dosavad ní 
pi'ijímání (neb dokonce yolba) krále odpadá. Zll.stává však na
dále korunovaee j akoHo právní základ královské moci vládní a 
vůbec zákonitosti státní moei. a úloha stavlt při nastupo",/ání no
vého kráje na irún se obmczuje na to. že stavoyé ,jsou svo!áváni 
kE" kOl'ullovaci, holdují ph tom (novému) králi a slyší jeho koru-
lIovační přísahu. ~ 

Ovšem tato pl'lsná J.ědii:nost nejde tak daleko. že· by králi 
lJ-yní příslušelo libovolně nakládatí korunou. Země české přes to., 
že se nyní nazývají zenlěmi dědičnými. nestávají se tím již také 
domádm majetkem neboli-patrimonie-lll královského rodn. Přísná 
děclič:nost neodjímá stavúm právo spolupltsobiti ph všech jedná
ních, jiehž ohsahem je-st nakládati s korunou. V tomto směru 
ua dosavadním stavu právním nebyJo zmčněno ničeho, a privile
gium kráje Vladislava JI. Ha neodeizování od koruny z r. 1499 
podržuje svou platnost a jest podle něho také v příštích dobách 
postupováno. Zemč koruny české jsou zemč:qIi dědič~nými potud, 
f.e Ferdinandovi II. a jeho I'odu. jakožto královskému rodu čes
kému, přísluší nyní na ne děclieké práyo. nikoli také potud, že by 
tomuto rodu příslušelo (v~:lnčJlé) právo jimi nakládati. Fideiko
misorul r·áz zemí Č'eskf-rt·h zůstává i nadále. 

Obnovené Zřízení Zemské na dosavadním stavu právním 
mění však jen to, že zavádí přísnou dědičDos1. .jinak však pone
chává starý právní stav beze změny. Neměllí Obnovené Zi-ízení 
Zemské níčeho na I'ozsahu dědické resp. trl.\nnl posloupnosti a 
rovněž ničeho na řádu této posloupností: nejsou přibrány nějaké 
nové větvE' do trúnni posloupnosti. nýbrž jen Ferdinand II. a 
,jeho rod má dědické právo na země koruny české; ani se ne
stunoví nějaký nový řád trůnuí posloupnosti. Ze.jména sluší míti 
za to, že nebyl Obnoveným Zřízením Zemským zaveden řád prvo
rozeuství; z výkladu nástupnického zákona Karlova, jak je.j po
dává O. Z. Z .. něco podobného vyvozovati nelze. Tomu ostatně 
nasvědčuje m. j-. skutečnost, že již syn a nástupce vítěze- na Bílé 
hoře Ferdinand III., aby proti svému bratru Leopoldu Vilémovi 
zajistil svému synu Ferdinandovi (IV.) nástupnictvÍ v koruně 
české, dal tohoto s ehvatcm, jinak málo pochopitelným, ještě za 
svého života "jako pravého a přirozeného dědice tohoto králov
ství za krále a příštího nástupce v Čechách" korunovati. 
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Ferdinand Tr. zavádí ~ice řád pnorozenství v závěti z 10. 
kyětJla 1621 a y doyětku z S. srpna 163'5. V závěti % 1'. 1621 ustanovuje 
svého syna Ferdinanda nT. za nesporného, pravého a přirozeného 
universálního dědice yšech kl'álovst,-í a zemí a panství jakožto 
"pnol'ozeného neho nejstaršího". V doyětku z r. 1635 pak stanoVl, 

J že "ucl Ilynějška na věčné časy" všechlla dědičná králoystyí a 
země mají nerozdílně spadnouti yždy "na nejstaršího de-scen
denta podle ZPllsohu a řádu juós primogeniturae neholi majo
ratus". Ale oh(~ tato pOf:)ledni pořízení, práyě tak jako poslední 
pořízení Ferdinanda 1., hyly soukromými disposicemi panoyníko
yými platnými jako domáeí řády rakouské YČÍYc rodu hahsbur
ského, ale y ěeském státn nijaké státopráyni platnosti neměly 

Pe-vnf i'ád Ťr-tmní posloupnosti dán byl teprve pragmatickou 
fiaukcí, tentokráte však již nikoli jen pro země koruny české. 
nýbrž pl'O všechna království, země a panství. spojená pod žezlem 
rodu habsburského. 

l'řcdchúdcClll pragmatické sankce jest t. ZY. padum mutuae 
ccssionís et succcssionis z 5. a 12. září 1703 uzayřené mezi Leopol
dem 1., a oběma jeho syny Josefem (L) a Karlem (VI.) a r. části 
také záyět Leopolda 1. z 26. dubna 1705. K ohčma těmto aktům 
dala podnět yálka o t. zv. dědictví španělské. 

Podle yýšc llyedcného pakta měl se rod habsburský rozděliti 
Opt~t na chč větve: starší neboli rakouskou, jejímž zakladatelem 
lHl'l býti Josef (1.) a mladší neboli špa11ěJskou, jejímž zakladate
lem měl býti druhorozený syn L('opolda 1. Karel (VL). V obou 
těchto yčtYlch nastupuje mužskE potomstvo podle í-ádll pryoro
zenstyÍ. YymŤe-li \ jedné yě-h'j mužské potomstvo. nastupuje 
v její díl mužské potomstvo věh'e druhé, takže všechny držav)-' 
rodu habsburského mají hf'ti nyní spojeny y j~dněch rukách. 
Vymře-li mužské potomstvo obou yětd, nastupuje YC veškeré 
panstd rodu potomsÍYo ženské a to tak, že ženské potomstyo 
Josefa (1.) má přednost před žensk)';m potomstvem Karla (VL). 

Dyě léta po tomto paktu dal Leopold 1. zhotoyiti záyět, ye 
které stanoyil: kdyby Karel (VI.) nedostal dědich-í španělské, má 
se jcmu a jeho mužskému potomstvu dostati Ty;rol, Voradberku 
a t. ZY. zemí pI'cdních. 

Tento řád trůnllí posloupnosti. později hlavním instrumen-
1em pragnUlÍícké sankce zvaný, byl Karlem Vl. dne 19. dubna 
1713 ve shromáždění předních hodnostářů celé monarchie (pot-tem 
24; přítomen byl také český dvorský kancléř) slavnostně pro-
11lášen. Ulavní instrumellt. pragmatické sankce má tento obsah: 

1. všechna království a země spojené pod žezJem rodu habs
hurského tvoří nedílnou a nedělitelnou jednotu; 

2. y tuto jednotu nastupuje rod habsburský v mužském po
tomstvu pořadem lineál ním podle i-ádu prvorozenství; 

3. kdyby nebylo mužských potomků, nastupuje potomstvo 
ženské y tomto pořadí: dcery Karlovy, dcery Josefovy, dcery 
Leopoldovy, rovněž pořadem lineálním podle j'ádu prvorozenství 
a to tak. že mužští potomci mají přednost. před potomky žen
skými; 

4. kdyby nebylo ani toho potomstva. jsou povolány ostatní 
větve rodu habsburského podle téhož pořadu a řádu. 
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Po tomto prohlášení hlavní instrument prag'matieké sankce 
zůstal jen domácínl řádem a v českém státu nijaké státoprávní 
platnosti neměl. Teprve počátkem r. 1720 hyl tento hlavní instru
ment prostředkem české dvorské kanceláře zaslán jako vládní 
osnova na zemské sněmy český, moravsk~j a slezský (a ovšem 
prostředkem příslušných dvorských kanceláří také na zemské 
sněmy ostatních království a zemí). Sllěnly všech zemí koruny 
č,eské skutečně také pragmatickou sankci v říjnu r. 1720 bez ja
kýchkoli potížÍ přijaly. K přijímací listině vydané od českých 
,stavů přistoupilo v červenci 1'. 1721 také Chebsko s výhradotl 
svého poměru ke koruně české jako zástava :říše řínlsko
německé. 

Vládní náv1'1l. který na sněm český předkládá pragmat.ickon 
saJJkci přičiňuje (vedle pragmatické sankce) ,jako přílohy: závěf 
Ferdinanda II. z r. 1621 a dovětek téhož panovníka z r. 1635. 
pac1um mutuae cessionis et successionis z r. 1703 a renunciačnÍ 
akty, dotýkající se nejstarší dcery-- Josefa L Marie Josefy, pro
vdané za kurfirsta saského (a krále polského). Vládní náyrh 
tento vycházel z přesvědčení, že pragmatická sankce jest ,.hez
toho shodná se základními zákony královstvi" (to ovšem jest 
omyl, jak bude patrné z toho, co níže ještě bude uvedeno). 

Stavové čeští ve svém instrumentu accessionis et suhmissionis 
z 16. října 1720, kterým přijímají pragmatickou sankci, předem 
děkují císaři Karlovi VI., že "zcela nadbytkem (aus puren ůber
f1uss)" .Ťim pragmatickou sankci k přijetí předkládá, vysloyuji 
předpoklad, že pragmatická sankce bude sloužiti k zachování 
katolického náboženství a k odvrácení všeho nebezpečí obecného 
hlahobvtu. které bv mohlo vzniknouti z nedostatku takovéhoto
dobréh~ násiupnického řádu, a rovnčž vyslovují d-tlvěru, že bu
dou zachováni při základních zákonech. uvedených v O. Z. Z., 
kap. A 1., totiž: nástupnickénl zákOliu Karlovu z r. 1348, maje
státu Vladislavově z r. 1510 a (druhém) reversu Ferdinandově 
na volení z r. 1545, jakož i při všech svých privilegiích a právech, 
potvrzených Obnoveným Zřízením Zemským: nc.ien .jednomyslně 
k pragmatické sankci "qua legi ef san cti oni fundamelltali perpe
tuo valiturae" přistupují, nýbrž i ji na všechny doby pÍ"Íští svými 
statky a životy hájiti se zavazují. 

PodobnéllO' obsahu přistupovací listiny vydaly sněmy moray
ský dne 17. října 1720 a slezský dne 25. října 1720. 

Přijetí pragmatické sankce v zemích koruny české má dvojí 
význam: konstitutivní a garanční. Konstitutivní potud, že teprve 
přijetím od zemských sněnul koruny české stává se pragmatická 
sankce platným zákonem státním resp. zemským v zemích ko-
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runy čcské; garan(~ní potud, že se stavové zavazují tento nyní 
přijatý zákon hájiti svými statky a životy (mit Gtlt und Blut). 

Pokud zvláště významu konstitutivního se týče, stavové zemí 
koruny české -přistupovali k pragmatické sankci v přesvědčení 
a v předpokladu, že se tato shoduje s dosavadními zákony zem
skými, které upravují trůnní posloupnost, a že tudíž jest jim 
předkládána k -přijetí "zcela nadbytkem", To jest však omyl. 
Proti dosavadnímu stavu právnímu obsahuje pragmatická sankce 
novoty ve čtverém směru: 

1. zavádí v mužském potomstvu pevný řád nástupnický: po
řad lineální a řád prvorozenství. Tohoto pevného řádu nástup
nického tu dříve nebylo, neboť nemělo by jinak smyslu až do 
\'ydání Obnoveného Zřízení Zemského přijímání krále, které se 
někdy nazývá také volbou, kdyby tu pevný nástupnický l'ád hyl; 
to potvrzuje také skutečllost, že až do vydání Obnoveného Zří
zení Zemského trůn český byl smíšeně volební a smíšeně dě
dičný. Po bitvě na Bílé hOJ'C zavádějí sice :řád prvol'ozellstvi 
závět a dovětek Ferdinanda ll., ale tyto akty, jak již výše bylo 
uvedeno, v zenlÍch koruny české uij-aké státoprávní platnosti 
neměly; 

2. zavádi se rovněž pevný nástupnick)c :řád pro potomstvo 
ženské téhož pořadu a řádu .jako pro potomstvo mužské, Rozsah 
posloupnosti se rozšihlje na ženské potomsfvo rodu habsbur
ského, pokud .i-est královským rodem českým a končí tudíž n 
(!cel' F'crdinanda I. Tím se právo volhy českých st.avll do té míry 
odsunuje, že se ve skutečnosti stává již velmi pochybným; 

3. země koruny české vstupují do dynastického společcnstvÍ 
s ostatními královstvími, zeměmi a državami, které přijaly prag
matickou sankci, Toto společeuství dynastické záleŽÍ v tom, že 
země koruny české s těmito ostatními králo-ystvími a zClllěmi 
mají jednotný nástupnický řád. Dlls1edkem toho mají nyni 
nutně (nikoli, jako až dosud, jen nahodile) osobu panovníka spo
lečnou a rovněž i společný panu.ríeí rod (dynastii). Toto spole
lenství jest nyní nikoli jen 'skutkové. nýhrž právní; dosavadní 
personální unie se měllÍ v unii reální, kterou, poněvadž právní 
společenství všech těchto království, zemí a držav záleží v .jed
notnéIn nástupnickém řádu a tudíž také v jednotném panujícím 
rodě (dynastii), llazýváme také unií dynastickou. Toto práVllí 
společenství právě proto, že jest. dáno společnou d-ynastií, neni 
oY~em hezpodmínečně trvalé, nýbrž jcst podminěno trváním spo
lečllé dynastie. Zanikne-li společná dynastie, zaniká také právní 
společenství jí zalo'žellé a podmíněné. Ovšem, poněvadž rozsah 
posloupnosti jest, jak výše bylo i'ečcno, značně široký, sotva 
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bylo lze za pravidelného běhu událostí na zánik společ,enstvÍ toho 
počítati; 

4. stavové zemí českých, přistoupivše k pragmatické sankci 
a zaváza"šc se ji také hájiti, vzali tím na sebe také závazek há
jíti práVlll společenstvÍ království. zemí a držav pragmatickou 
sankcí založené. Dosavadní závazek hájiti (jen) svazek zemí ko
runy české rozšiřuje se na závazek hájiti celý svazek pragma
tickou sankcí založený. 
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Pragmatická sankce byla při.jata nejen sněmy zemí koruny 
české. nýbrž také SněDlY ostatních království, zemí a drža, v le
tech '1720-1725 (naposiedy y Kostnici dne 12. listopadu 1725); 
v i:emích italských byla prohlášena z absolutní moci zeměpan
ské y r. 1725. Přijetí toto bylo provedeno tím zpúsobem, že hla,nÍ 
instnJment pragmatické sankce hyl jako vládní osnoya předložcn 
jednotli,,"ým sněmí'un zemským k přijetí, což také sněmy, každý 
za sebe, učinily. Vyslovily sice stavQ\cé některých zemí (sněm 
dolnorakouský a uherská tabule magnátů) přání, aby zemské 
sněmy mezi sebou vstoupily y "jednání a utvořily a zaručily dě
dickou .jednotu s ostatními zeměmi: ale na toto přání nedošlo od 
Karla VI. odpovědi. stavovské konfederace s počátku 17. století 
byly ještě y paměti př'íHš živé, než aby si panovník mohl přáti 
nějakou společnou akci ~měmťr zemských. 

Z hi50torické skutečnosti, že hla\,rní insÍlllment pragmatické 
sankce by! panovníkem snČ'múm zemským předložen k přijetí a 
sněmy zemskými. každým za sebe, přijat, plyne, žc pragmatická 
sankce resp. fo, co se obeeně pragmatickou sankcí nazývá, není 
nějaký společný resp. jednotný zákon (vše rakouský nebo celo
rakouský), nýbrž jest to souhrn zákonů zemských. Toto přijetí 
sněmy zemskýtnt nemá však ve všech královstvích a zemích stej
nou státoprávní povahu; jinou povahu má toto při,jetí v zemích 
rakouských a opět jinou v zemích českých a uherských (ostatní 
země netřeba hráti v úvahu, pončvadž záhy na to z tohoto pJ'áy
ního společenství vypadly a y zemích italských, které se v tomto 
společenství udržely déle, byla pragmatická sankce prohlášena 
ze zeměpanské moci). V zemích rakouských má přijetí pragm3.
tické sankce význam jen garanční. Země ty byly patrimonicm 
-rodu habsburského, a pragmatická sankce má zde státoprávní 
platnost již jako domácí řád; přistoupení stavů k tomuto domá
címu ]'ádu má yýznam tílll, že se stavové za jeho platnost zaru
čují a zavazují· se jej s'vými statky a životy hájiti. V zemích 
uherských (právě tak jako v zemích českých) má přistoupení 
stavů pf'edem význam konstitutivnÍ: teprve přistoupením stavů 
se stává hlavní instrument pragmatické sankce zákonem a jen 
potud, po~ud stavové k němu_ přistoupili. Nadto ovšem, poně
vadž 5tavové zemí uherských se rovněž zavazují platnost" prag
matické sankce hájiti, má jejich přistoupení význam i garanční. 

Přistoupení stavů jednotlivých království a zemí k hlavnímu 
instrumentu pragmatické sankce není naskrze jednotné a rovněž 
rozsah posloupnosti pro všechna království a země není stejný. 
Nadto si uherský sněm vymiňuje, že společný panonlÍk lUusí 
býti arcikníže a katolického vyznání. Zemské zákony o pragma
tické sankci nejsou tudíž jednotné. Ale při veškeré této různosti 

1 
I 

muzeme celkem rozeznávati tři skupiny zákonú o pragmatické 
sankci: l'Ukouskou, českou, uherskou. Tyto ti·i skupiny rozlišu.ií 
se od sebe po výtce rozsahem ženské posloupnosti. Nejširší roz
sah má rakouská pragmatická sankce: zde ženská posloupnost 
nemá vůbec mezí, takže jde až k dce-rám Rudolfa L; užší jest 
česká pragmatická sankce, která končí u dcer Ferdinanda 1.; nej
užší jest uherská, která končí u dcer Leopolda L 

Pragmatická sankce jest koneč'ná úprava práva monarchic
kého; nového zákona. který by upravoval monarchické právo, 
od té doby není. 

Kapitola III. 

Ústava českého státu. 

Část I. 

Období před bělohorské (do r. 1620). 

§ 42. Panovník. 

Doba jagellovská (a Vladislavské Zřízení Zemské) osvědč'ila 
svůj vliv ještě y prvních počátcích této doby: rovnováha mezi 
mocí královskou a mocí stavovskou .Takž takž sjednaná během 
15. století, již na sklonku téhož století se posunuje na prospěch 
moci stavovské. Počátek této doby zaznamenává značné pokles
nutí moci královské, takže lze zde mluviti již o jakési šlechtické 
oligarchii. 

V tomto právním č'i spíše řečeno skutkovém stavu nastoupl1 
vládu první král z rodu habsburského (po třetí a tentokráte již 
na trvalo ve státě č~eském nastoupivšího), Ferdinand 1. Jím na
stává opět nová doba ústavních zápasll. bo.i1i mezi mocí králov
skou a mocí stavovskou. 

Poměr mezi mocí královskou a lllocí stavovskou nebvl v těch
to dobách ye státě českém (a zajisté ani y jiných státech) nijak 
přesně vymezen. Po této stránce ani Vladislavské Zřízení Zemské 
~ápravu nepřineslo. Poměr ten byl upraven po výtce jen obyče
Jem právním; ba spíše jen jakýmísi ústavními zvyklostmi a řídil 
se nejspíše ještě skutečnostmi mocenskými: za králů silných moc 
králoYSká vznlstala a naopak zase za králů slabých rostla moc 
stavovská na úkor moci královské. Osobnost panujícího krále 
padala v tomto směru vždy l'ozhodně na váhu. 

Ferdinand 1. nemínil toto značné poklesnutí moci královské 
snášeti a usiloval již od začátku své vlády o posílení této moci. 
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Bylo to patrné hued ph nastoupení vlády. "lilolící sněm království 
českéh.o v r. 1526 usnesl se na řadě článků, které měl Ycrcli
nand I. potvrditi ještě před nastoupením v1ády; .ale Ferdinand 
se z některých a pI'ávě těch nejobtížnějších opatrně vyzul. 

Tyto články byly předloženy Ferdinalldo\i 1. zvláštním po
selstvem, které' mu zároveň oznamoyaJo jeho zvolení za krále. 
Při odpovědi poselstvu na tyto č:lánky Fel'dinand 1. na některé 
beze všeho přistoupil, ale o někter:~('h článcích prohlásil, až do 
královstvÍ českého přijde, že na všechny tři staY)' vznese žádost

c 

"aby cožhy Jeho ~lilosti obtížného bylo a královst'ví tomuto ne
užitečného a pl'Oti právtlm a svobodám království toholo nebylo, 
aby J. M. z toho propustily". Poselstvo majíc v tomto směra 
přesné instrukce váhalo na tuto žádost přistoupiti, ale konečně 
o7.námilo Ferdinandoyi_ že sněmu ty žádosti pl'ednese. Skutečně 
také -sněm králoyství -českého konaný v 1', 1527 některé články 
sleviL 

Spadají sem v prvé i'adě dva články volícího sněmu: 
1 dokud král jest živ, nelze nikoho za kJ'ále ani voliti, ani 

korullovati, nýbrž až po jeho smrti; kdo by z obyvatcli't králov
ství proti tomu Jednal, propadá ctí, hrdlem a statkem; když by 
král sám o to usiloyal, nejsou stavové povinni b)'ii v tomto jeho 
po.<;lušni; 

2, na žádný úr'ud zemský nesmí hýti prošeno, pokud úřad. ten 
jest úbsnzen, a král lwmá nikomu bráti jeho úí·ad "bez spra\-ed
livého úh::dníkuov, soudci zemských i jiných rad krále J. i\L krá
loyství českého rozeznání". 

K hedu L stavové na žádost Ferdinandovu s-volili "jestliže 
by J, M. král, nynější král neb budoucí králoyé čcští měli dědice 
tohoto králov8tí, tehda kdyžby se potřeba uznala stavy tohoto 
království a ten dědic k létům l'oz:umn)Tm žeby přiše~ aby koru
nován hejti mohl, však tak, aby t)-Ž dědic hned pjj tom korllno~ 
vání tu povlnnoRt královstí českému a stavům tohoto království 
učiniti ráčil, ktenlž Slí králové čeští Čilliti a zachonlti podnni". 

OhlednE:'_ bodli 2. stavové také žádosti Ferdinandově vvhověli 
a usnesli se ", .. toho neznámc, pončyač ta moc a vrchnost J. .\J. 
Král. se neodjímá od žádného, aJli:% o to stojíme, aby J, ,\1. KráL 
neměl podle moci vrchnosti své ouí'aduov zemských dáyati a 
také jich měniti, však na- takový zpuosob, jestliže by se kdo 
z jak1Tchž kol i příčin k lířadu tomu, kter1í-ž by na sobl'! měl, pJ:a
vjl býti nehodný a neužitečný, aby J. M. Král. se pány a vladyka
mi, ouřadníky, soudcem i zemskými a jinými zří7.enými toho tl} 
království radami, tn osobu, kteráž by na sobě který úřad zell1~ 
sk)' měla, vyslyšíce, .kho nehodllost a neužitečnost ráčil rozvú
žiti, a našloli by se to pi-j něm v pravdě, aby 1- 11. moc míti ráčil, 
z též osoby takov)' úřad sníti a jinému s uvážením též svrclm 
psané rady takový úřad dáti, a tudíž z moci své královské, aby 
J. M. ráčil tak tou osobou· potřebu svú i také zcmskú slušně, p]a!~ 
ně i hodně opatřiti", 

Sl1aha Ferdinanda I. posíliti opět moc:: královskou narazila 
přirozeně na odpor stavů a vedla k rozporům mezi králem a sta
vy. Pí'íčin k rozporům tu- bylo zajisté dosti. Byly tu věci nábo
ženské a hyly tu llcrnéně také věci politické. Osobní nábožel1ská 
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nesnášenlivost Ferdinanda 1. a určitý jeho skl011 k absolutismu 
(výchova španělská) padaly zde silně na váhu. 

Již otázka základu moci ve státu dávala podnět ~e spor~l; 
chtěli-li se stavové pokládati za zdroj veškeré moCt ve, statu, 
tvrdil opět Ferdinand, že byl sice od stav~ zYo~en za ykrale: al~, 
že přejal moc královskou v tomže rozsahu Jako Jeho prc:lchudc_~. 
PHčinu k rozporům zavdával také zpúsoh, jak)~m F'erc1inand l. 
obsazoval úřady; stížnosti stavů v té příc:illě přednášené nClllěly 
vždycky očeká~'aný úspěch. Rovněž nelibě bylo. neseno, že ];:~I:
dinand L zapověděl konati jakékoli stavovske SJ~zdy bez zvlas~
lího povolení královského (instrukce daná FertlllWndelll J. kra
~ovsk-vlll komisařůIll na sněm konaný dne 4. února 1528). Sem 
náležÍ j změna reversu na volení, když první Ferdinandú::- re~Ters 
na volení z I'. 1526 při požáru zemských desk vzal za sve aJ. v. 

Xelze upříti, že se Ferdinandovi I. přes to,. že ZÍ'Í~ení Zc:~sk~ 
z 1'. 1330 nejeví podstatné změny proti Vlachslavskemu Zrlz:n~ 
Zemskému. skutečně podařilo posíliti moc královskon, ale llemene 
jest jisté. -že se nelibost proti němu silně vzm~hala. Roz~ory 
mezi králem a stavy vyvrcholily při t. zv. válce Smalkalclske ve 
zjevný odboj stavtl- českých proti Ferdinandovi L Odboj y t~u se 
v-šak nezdai-il a měl naopak v zápětí nové. na tu dobu znúcne po
sílení moci královské. 

stavové čeští při tomto od~)oj-í v:y-cházeli. ~ přesvědčc.ní, ~e 
práya a sV~~Q(~y z.em.sk,~ .tSO~1 pi:nozenou hramcI ~ra.-vo~nocl kl'~~ 
lovské. Nanzuje~h tudlZ kral neco, eO by bylo pIOh temto pra· 
Ylhu a svohodám, mají stavové právo nejen l~ozkazu, toho ne~ 
llposlechnouti, nýbrž "jakožto praví svobod kr~lo,vstVl t2h<:~o. ~ 
obecního dohrého miloyníci" proti nčmn ,,?pI:avedhyy o"dpor "?-C;lll!,l 
"proti každému do hrdel i statln'l s pOJ~\O(:1 pana Boha ,vsemohuClho ; 
:'\-adto pak, že jsou svému králi pOVlJlllJ pos}nšn?stI, a pod~alH~sh 
jel~ v někt~rýc~l artik~llí~h, .. takž~. kr~l v . tech lllly~h .~rtJkll,hc,l~ 
nejen nema prava udlleh Jun neJak)'c~ 10zkazlJ, ~}blZ sta\.?,\~ 
maií spravedlivé právo v těch věcech jemu poslnsnost odep~ltl. 

J Ferdinand 1. napJ'oti tomu při jednání se stavy o tom (prcf~ 
bitvou II Mtihlberka) naprosto uznával práya a svobody zemske 
a prohla.?oval, že je zachovávati a jimi se říditi chce a bude, .?-l~ 
stál na tom, že v případě nutném llnlže (oyšem na doda,tecnc 
:=;cllYálení stavli) zaříditi j něco, co se na prv)- pohled s prav)' a 
':ivobodami zemSk)~lllj nesrovnává. 

Nu zemském sněmu konaném v Praze v srpnu 1547 (krva,'-)' 
"nčm Bartolomějský) mluví však Ferdinand 1. již jinak. Nyní vy
chází již z předpokladu, že jemu 'přísluší pl~o~t moSi vládpi, po: 
knd psanými právy a svobodam} s!avovs~Y!l?-I, v ,tet? sve mocI 
obmezen nenÍ. Ve druhém YZneSelll, ktel'c Cllll lierdllland 1. na 
sněm (dne 25. srpna 1547), čteme již: "Také. J. M. K. tomu sro~,~ 
umčti ráčil. že někteří z stavuov o to meZI sebou rozmlouvaJl, 
jakoby ne~'čděli, jaká J. M, K. mocnost, vrchnost a yladařství 
kt'á!O\;ské náleží, že jsou takovými svobodami a privileji obda
řeni, že by k J. M. K. toliko v něktel'ých artikulích poslušnost ft 
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poddano~t zachovati povinni byli: pJ'otož J. ~'1. K. stavuov žádati 
ráčí, aby J. M. K. to ukázali a ty artikule pi'edložili, v čemžby 
I- ~l. K. mocnost a kr~lovské vladařství proti jich svobodám hýti 
JI?e~?; neb J. M; K. J!l~ z toho, cožby proti jich svobodám a pri
:'IleJlill bylo, vedomc Jednati a před se bráti neráčil a nemíní, 
JSouc zase .. k stavuom J. M. K. té milostivé naděje, že J. 1'1. K. 
toho, což JIm stavuom nenáleží, odjímati a na sebe potahovati 
nebudou". 

v Na toto vZl~ešení odpověděli stavové na tomtéž sněmu: "Dále, 
cOz se m~c~osh J. M. ~. dot)Tče, kdež toho žádati ráčí, aby to J. 
11. K. ukazallo bylo, v cemhy J. 11. K. mocnost a 'dadaÍ'Ství zále
želo: i J. M. K. ráčí míti moe a vrchnost nade vším což k dobré
mu, užitečnému J. M. K, a J. M, dědicuom a nás 'i;šech 'ohvvate
luo~T . tohoto králo,:stvie a obecnímu dobrému jest, to říditi, pů
S,Oblh a spravovatI potud, pokudž hy řáduOIll, právuom, svobo
dám naším, privilejím, zřízením zemským na škodu a ublížení 
nehylo". 

, Na p}'vní poh~ed není podstatného rozdílu mezi vznešenÍm 
kl'alovs~Yl11 a, meZI ,odpovědí stavů. Ve skutečnosti jest tu však 
hh,tboky l:?zdll, po_n~ya?ž zde záleží velmi mnoho na výkladu, co 
a A~k sIns} I?ZU1~eh, y)?azem "proti svobodám a privilegiím sta
vu (vzn~selll k:rc:-loY~,ke) a "pokudžby řádům, právům, svobodám 
stavov~~ym, pJ':Yllegml?-', zřízením zemským na škodu a ublížení 
nebylo (od poveď sta,'u). 

~ HO/por tell nebyl vyi-ešen ani Zemsk;"m Zřízením z r. 1549 
pl':~s to, že toto zemské zřízení, jak v kap, A 3. jest naznačeno. 
melo b}<ti "napravenÍ" zřízení a práy zcmslq~ch. ' 

S~anovisko královo zvítězilo plně na tomto sněmu a důsledek 
1.oho Jest patrný v Zemském Zřízení z r. 1549. Proti dosayadnÍm 
zemským zřízením (Vladislavskému z r. 1500 a Ferdinandoyu z l' 

1530) jest v tomto zřÍzcnÍ zemském zavedena podstatná změll~ 
~, t~m, že kromě vstupních článků (A 1, 2, 3) Zřízení Zemské za
Clna hlavou nadepsanou "Al'tikulové o důstojenství, mocnosti a 
saudu J. M. Královské". Tu pak hned v prvém článku (A 4) čte
~lle: "P.řed~emv~' Mt; kr~l~vská ráčí míti moc a vrchnost, jakož 
Jsau to pl'edesh kr'alove .ceští mívali, nad tím nade všim. což 
k dobrému, užitečnému ]. Nlti královské a J. ~lti dědicu~v a 
:'~e~~ obyvateluov tohoto královstvÍ obecnému dohrému jest, to 
nelItI, puosohiti a spravovati potud, pokudž by řáduom, právům, 
svobod~ll1, privilejím, zřízením zemským na škodu a ublížení 
nehylo", Článek ten jest převzat doslovně také do Zemského Zří
zení z 1'. 1564, vydaného .j-iž za kr'ále }daximiliána a to jako kap. 
A3. 

Ustanovením tímto jest h~'čeno, že plnost moci státní a vládní 
přísluší králi, pokud by to nebylo na újmu právům a svobodám 
zemskÝrm. Takto ~cdy m?c královská má své meze v právech a 
svobodach zernskych: kraJ. v plnosti své moci státní a vládní jest 
obmezen právy a svobodami zemskými. Tím, mohlo hy se zdáti, 

tóo 

deklý spor mezi králem a stavy o to, odkud vyc~ázÍ moC" ve 
státu, byl odklizen. Ale nestalo se tak, nehoť vyklad tohoto 
ustanovení zavdával příčinu k novým sporům_o 

Ferdinand 1., jak již v jeho vznešení ?U sllL~~n ze~n8k;'Ý kona~ 
nÝ dne 25. srpna 1547 test obsaženo, vychazel (pTed hm I potoml 
z 'předpokladu, že stayoyé, tvrdí-H, že práya a ~vobody" st~"\.'OYS~~ 
obmezují moc královskou či,. jak se v dotčellcn~ vzneseJll, pra\-!, 
\' čem by moc královská proti prá;Tům a svobod~m zem~kymv'~?:'
la, jsou povinni králi to ,,,ukázati: a ,na, to "a;hk:ule p~'edlozltlv' 
Jinými slovy: král ve yykonu sve stat~l a vla~m. ~OCI se c~te.l 
vázati a obmezovati právy a svobodamI ze:n~kyml Jen p~a~lrml, 
tudíž jen těmi pl'á vy a svobodami, na ktere st!i VO~:~ ~el~ ~PISY· 
Pokud stavové práva a svobody nemohou ,:..ukaz~~l., Jmy~l1 ~h~
vy, pokud n~ práva, a s\'obo~y nel~lOl~ou. pred~~~l~l (ps~lle) Upl: 
sy, potud kral ve vykonu sve moCi tenuto pJUY~ a s'iobodaml 
vázán není. 

Tento předpoklad jest yšak oč~iYidně mylný. Pi'es to.'v ž~ jsou 
tu již tři zemská zřízeuÍ (z r. J500, 1530, }-.549), nebyla totlZ llst,ava 
státu českého resp. zemí česk)~ch 'i~ praY~m s~o,:a smyslu napsan~. 
Zemská zHzE!nÍ, jak již výše ,. klllZ~ I. 1es~ r~ce~o, ~e?~saI:0val~l 
jen právo ústavní a neobsahovala Je vyl~~ne. '~l~a cas~ usta,: 
Ilího práva nebyla ještě obsažena na papll:e, ~l:a~'e pom~l' lll~~l 
králem a stavy nebyl Yylllezen jen písemn~, ~ler!d~l se a}11 '~f tet<;? 
době ještě jen zemským zřízením a (ps<.!-nYllll) llPISY" nybrz taJte 
právním o!)yč.~jem, zvykl.ost!ni ~ pod, }Jstava, zemska b7la s~ale 
ještě ve VYVOJI a psallyull predplsy pIne. z,ach) cena ll~by l~. ~Proto 
chtíti právo ústavní této doby posuzov}ltl Jen podl~ pl'edplSU psa
ných a tudíž práva a svobody' zellls~e .ob}n~zovatI Jen na to, na 
co se stavové mohou vykázatI psanynll UPISY, znamenalo nepo
chopiti ducha stavovských ústav tehdejších resp. z nedostatku 
psaných pJ'edpjsů přímo těžiti. 

ZHzením Zemským z r, 1549 byla moc královská znamenitě 
povýšenu a lze právem říci, že toto .zÍ'Íz~nÍ zen;ské zn~mená v 16. 
století až do Bílé hory vrchol mOCI kralovske. od te, doby moc 
královská už zase pozvolna ~lcsá. Již ~Í'ÍzenÍ :,emske : r. .156~ 
obsahuje jakési ústupky mOCI stavovske, a pocatkem 1:. stoleh 
spor v panujícím rodu habsburském mezi krá~em Rud~lf.em II. a 
arciknížetem Matějem moc královskou mohl Jen oslabltI. 

Na I\Ioravě se nepodařilo Ferdinandovi I. tak jako v Čechách 
posíliti moc královskou. Snad skutečnost, žer zde n~~'Y 10 rst~vov
ského odboje juko v Čechách, snad na druhe strane 1 (stála) ne
přítomJlost krále v zemi způsobily, že zde lnoe stavovská byla 
značnějŠÍ než v Čcchách. Podobně tomu bylo ve Slezsku a v Lu

žieÍC:h. 
Rozsah moci královské v tomto období až do Bílé hory lze 

celkem vymeziti takto: 
Králi pHsJuši pl.'edeIll moc vládní a výkonná. V oboru této 

moci příslUŠÍ .jemu v prvé řadě vésti a určovati politiku zahra
hl'aničnÍ. Pokus stavů království českého v 1'. 1.547 zasáhnouti do 
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politiky zahraniční skončil s naprostým neúspěchem pro stavy. 
ROVllěž přísluší jemu rozhodovati o válce a míru. Ovšem po této 
stránce llenÍ sice jeho pravomoc obmezena, ale ve skutečnosti 
padá zde silně na váhu otázka hmotných prostředků k vedení 
války; a povolovati hmotné prostředky j-cst vyhrazeno stavům_, 
pokud ovšem král nechce vésti válku výhradně ze svých pro
středků, což zaj isté jest z.řevem dosti řídkým. Králi přísluš-í 
také právo nařizovati zemskou hotovost; výslovně však jest sta
noveno, že král nemůže páJla. ani rytiře země české nutiti k voj
nám mimo práva, svobodv a _řády prvotní. t . .i. k vojnám mimo 
zemi (Z. Z. z r. 1549 B 4. ·Z. Z. z r.1564 A 29). Uvnitř státu král 
vykonává vládu prostředkem příslušných úřadů_o zde v prvé řadě 
jmenuje' na úřad-y. Avšak právo královo jmenovati na úřady jest 
obnH"zE'no ve dvojím směru: jednak že IDl°1že jmenovati ,jen lidi 
domácí, t .. ř. inkoly (velké privilegium krále Jana z r. 1310, Z. Z. 
z r. 1549 A 6. z. Z. Z 1'. 1564 A 5), .řednak že jmenování to musí 
se státi s královskou radou (Z. Z. z 1". 1549 A 6. Z. Z. z r. 1364 A 5). 
Zde jemu r'ovněž přísluší právo i zřizovati (nové) úřady země
panské; tak byly zřízeny královská komora, královské hejtman
ství. královská rada nad ape]acemj. Pokud vlastního výkonu 
moci vládní se týče, skladba stavovského státu přinášela s sebou, 
že královská moc vládní byla ohmezeJla dvojím zpi'lsobem; .red
nak tím, že v některých věcech král vůbec neměl moci něco naři
zovati nebo zařizovati; věci ty jsou stanoveny zenlským zřízením 
v nadpisu: "artikulové, v čem J. M. královská moci nlÍti neráčí" 
(Z. Z. z r. 1549 A 35-B 5. Z. Z. z r. 1564 A 20-30); jednak i tím. že 
král. jak již výše bylo řečeno, vládní moc vykonává prostředkcrn 
úřadl}. Tu pak při rozlišování úřadů na královské (zeměpanské) 
a zemské. může král vládní moc vykonávati bez ohmezení jen 
prostředkem úřadů královských: naproti tomu, pokud vládní 
moc vykonává prostředkem úřadů zemských . .Ťest moc jeho mocí 
stavovskou silně obmez~na. Avšak v této době úř-adů čistě krá
lovských .jest již miZivě málo (viz o tom níže § 45). Vykonává 
tudíž král vládní moc v převážné míře prostředkem úřadů zem
ských, .jichž přednostové jsou jmenováni králelu s radou králov
skou a přísahajíce při nastoupení úřadu svého jak králi. tak i 
"všem pálluom, rytíí;stvu i vší obci království českého", jsou 
7. úřadu svého odpověelni nejen králi, nýbrž také stavům. Odpo
vědnost tato jest y té době již plně hmotná. takže lze zde mlu
vjti již o jakési vládě parlamentní. 

Jako zvláštní práva vládní, která spadají v obor neohmezené 
moci královské, lze uvésti zejména právo povyšovati do stavu 
(inkolát však udílí král spolu se stavy), udíleti různé výsady. 
dávati léta sirotkům. vykonávati seniorátní práva v manských 

věcech při lénech ležících uvnitř státu (nakládati lény zahranič
ními smí král jen se svolením sněmu království českého; privi
leg'inm krále Vladislava Ir. z r. 1499, Z. Z. z r. 1549 B J, Z. Z. z r. 
1564 A 28). Rovněž sem spadají správa důchodl't královských 
resp. zeměpaJJských financí, správa královských měst, nad nimiž 
moc královská b-vla po ne-zda:řeném odboji stavovském (154?) 
silně' posílena, a židé. 

:Moe zákonodárnou vykonává král jednak sám, jednak spolu 
sc stavy. V obor vlastní královské moci zákonodárné náležejí 
věci, kťeré správou spadají v obor neobmezené moci královské 
(věci komorní, horní, města, léna, židé), ačkoliv i zde zasahují 
také sněmv. Jinak se o moc zákonodárnou dělí král se stavy, 
takže stav~vé jsou tu spoluzákonodárci. Zákonem zemským- se 
múže státi v této době jen to, na čem SE:' král a stavové shro
máždění na sněmu zemském souhlasně snesli: záruka toho byla 
relace k deskám (viz o tom knihu 1., § 7). 

To bylo ohledně zemskÝch zřízení y těchto zřízeních také 
\~VSIOnlč ·stanoyeno. Zemské ·Zřízení z 1'. 1549 praví v kap. X 18: 
,,5 krále J. 1-Hi volí na ohecním sněmu kníže, páni, rytHstyo, 
\- tčchto Zřízeních a dskách, což nahoře psáno stojí, za právo sau 
nalezli a utvrdili; a tím h~'báno nemá býti od nižádného člo"ěka 
bez vědomí JKl\.fti a hlasú--panského a rytířského". Totéž ustallo
,~ení máme v Zemském Zřízení z r. 1564 y kap. Z 4. 

~a Moravě a ve sle'zsku byla pravomoc stavů v zákonodár
ství značnější než v Cechách, neboť tam pravidlem .již usnesení 
sněmu znamenalo tolik co zákon a královské sankce se vyžado
valo jen ve věcech dilležitějších. 

Právo svolávati sněmy zenlské a vůbec, jakékoli sjezdy sta
vovské pi'íslnšeIo výluč-ně králi. 

Zemské Zřízení z r. 1549 I>l'ayí v kap. A 5: "Což se sněmuo\' 
pokládání a l'ozpism-ání doiýče, těch se při mocnosti, a vuoli JMt} 
královské z uostaYlJje, jakž prvé od starodá-vna byvalo a .Takz 
předešlé o tom artikul y sněmu, ktel'Ýž byl držán léta 1545 v sHe
du po svatÝch Třech Králích svolen jest. A také ahy po dnešní 
den žádný -z obyvatelnoy království českého, žádných sněmnoy 
a sjezdóy krajslcých obecních bez povolení JMti kl'álovsk~, pod 
nižádnými vymyšlenými SPllosohy nepokládal a nepokládalI, a to 
pod pokntau hrdla zhacení, na kohož by se to pokázalo a pro
\"edlo". Totéž usianoyení jest y Zemském ZřízellÍ z r. 156-1 
y kap. A 4. 

V oboru moci soudcovské moc královská značně poklesla 
tím. že se královské soudy, dvorský a komorní, dostaly do pod
ručí stavl1. Jen soudcovská moc Ilad Jněsty zllstává králi a jest. 
zřízením rady nad apelacemi (1548) znal~ně posílena. Králi pÍ'Í
sluší právo milosti. Nepřísluší mu však vydávati glejty před 
zemským soudem (z. Z. z r. 1549 A 37. Z. Z. z r. 1564 A 22). 
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§ 43. S Jl ě Hl -y. 

A. Sněmy zemské.' 

V této době se na pravomoci i složení zemských sněmú ne
mění v podstatě ničeho. Sněm zemský· jest ~tále nosit:lem a ~)řed
stavitelenl práv stavovských resp. zemskych, a vzrust mOCI sta
vovské dokonaný- za Jagellovců má vzápětí znač,ué posílení váhy 
a pravomoci zemských sněm ů; toto posílení z~stává i ~a první~ch 
Habsburků až do převratu bělohorského. Zmena nastava y teto 
době jen ta, že svolávati sněmy zemské p~íslušÍ nyní yý~uč'llě 
králi a kdokoli hv jakékoli sněmy nebo sjezdy stavovske bez 
výsl~vného králov~k6ho povolení konal, propadá ctí, hrdlem a 
statkem. 

Působnost sněmů zeulských jest předem zákonodárná. Ini
ciativa zákonodárná přísluší jednak králi (proposicC' kI'áloYské)~ 
jednak sněmu (artikulové obecní a art~kulo,:é zvláštní)'r- Zá~oll~: 
dárná působnost sněmů záleží v tom, ze' sn~nl"Y sp~IU~:lU~~})l pn 
zdělávání zákonů, že jsou s král em_ spoluzakonodaro. Zakono
dárná pravomoc sněml1 se vztahovala na 1. zv. věei zemské:" t. ,j. 
ty, které nespadaly ve výhradnou pravomoc královs~ou.~ Nekdy 
však zasahuje pravomoc sněmů i v obor vlastní moCi kraloy~ke; 
tak ve věceeh městských, hornich (smlouva o kovy), mansk~Th. 
židovských; vliv sněmu dopadá i na soudy dvorský a_komonu (Z. 
Z. z r. 1549 O 1 a násl., P S7 a násl.. Z. Z. z r. 1564 M S6 a násl.. O 
1 a násl.). Důležité jest právo sněmů spolupůsobiti při úpravě 
trůnní posloupnosti. Zárukou zákonodárného práva sněmů ;:el1~: 
ských zůstává i v této době relace do desk, kterou vykonavaJ: 
relátoři králov,ští spolu s relatory sněmovními; j:n na i\1oraY~ 
ještě i v t.éto době usnesení sllěmoynÍ nabývala nekdy platnosti 
bez sankce královské. 

Sněmům přísluší značná pllsobnost sprá-;nÍ. Sněmy ~)"ři!í~lajÍ 
resp. volí krále a spolupůsobí při královske korul1ovau. Snemy 
spolu s bálem udíte.ií právo ohyvatelské (inkolát). takže ~)ez 
souhlasu sněmu se nikdo llemúže stát.i občanem českého stah~ 
Sněmy dále přijímají inkoly clo svého středu, takže -; podstat.e 
,isou to sněmy samy, které udělují práva stavu zemskeho. 

ZJHlčný vliv vykonávají zejména sllěmy, pokud jde o celko
vou správu. Nejvyšší úřednici zem,ští mohou býti totjž hrálli jen 
ze stavů zcmskýeh; jsou tudíž členy snčmll tl v této vlastnosti 
jsou odpovědni nejen králi, Jl)Tbrž i stavům, t. j. sněnlu. Kadto 
jsou tito nejvyšší úi'edníci zemští jmenováni "s radou zemskou·'. 
Odtud zemský sněm má vliv nejen na ,rmen ování těehto úřední
ků, nýbrž i l;rost.ředkem j-ejich na celou správu, ba i na vládu 

154 

;;-;emskou. Lze VSIlll právem tvrditi, že SG tu objevují již určité 
předpoklady vlády parlamentnÍ. 

Snčmy svolují k nařízení zemské hotovosti, jde-li o tažcnÍ za 
hranice; někdy samy staví vojsko. SněnI království českého pak 
zvláště nadto j-est shážcem celitosti koruny české; bez ,jeho syo
lení nemohlo býti nie od koruny odcizeno. 

Velmi dllležité jest právo sněmů povolovati bernč. Sti-eclo
věké pojetí, že král jest povinen hraditi veškery náklady sprár~~ 
státní ze svého II že bernč povo]ované sněmy jsou dobrovolným 
příspěvkem stavIl země králi na úhradu výdajú státních, se uclr
žuje ještě v této dobč. Dúsledek toho pojetí jest. jednak, že bez 
svolení sněmu král podle velkého privilegia králc Jana z r. 1310 
resp. 1311 (viz výše § 23) nemůže nijakou berní vypsati; .rednak 
že král po každém povolení berně vydával sněmům revers, že 
berně byla povolena z dohré a svobodné vúle stavll a že povoleni 
to uClná býti na újmu práVllD1 a svobodám _stavů. Sněmy yšak 
lle.ren povolovaly berně, nýbrž ji také rozvrhovaly a herníky 
zemskými, po případě i krajskými také vybíraly. Vybrané berně 
odváděly sněmy královské komoře, někdy však, zejména šlo-li 
o berné povolené k účelu přesně vytknutému. s pominutím krá
lovské komory na stanovený účel přílllO platily; tak zejména, 
byla-li berně povolena na vedení válek v Uhrách, byla berně 
zemskými herníky často přímo v Uhrách placena. Sliěmy dále 
nejen povolují berně. nýbrž i rozhodují -o tom, z jakých zdrojll 
,jest berni vybrati a k ,jakému účelu resp. na ,jaké potřeby .rest 
vyhranou berui obrátiti. 

:rv!ezi potřebami, na které se vybraná berně obrací, nejdůleži
tější jsou potřeby vojenské, potřeby královského dvora a potřeby 
zemské. Mezi potřebami zemskými se zejména uvádějí plat.y 
něktel'ýeh úředníků, krajských hejtmanů, vydáni na veřejné 
stavby a j. Na tyto poti-cby zemské poneehávaly si sněmy z rr
hl'ané berně potřebný peníz. 'I'ínl se začíná tvořiti zvlášt.nÍ ,jmění 
zemské neboli stavovské, kterým sněnly nakládaj-i samostatně: 
jest to v prvé řadě domestikálnÍ fond, který se v Čechách vy
tvořil již ve druhé polovici 17. století. 

Členy sněmu jsou .jen' ti, kdož mají inkolát ve st.avu panském 
nebo vladyckém, složili revers k zemi, jsou vlastníky statku 
y deskách zemských zapsaného li byli uvedeni na sněm; dále 
držitelé určitých úřadů a zástupci královských nlěst. Složení sně
mll zemsk-fch nebylo však ve všech zemích koruny české stejné, 

Imunita č:lenů sněmů se zaručuje v této době zvláštními bez
pečnými listy (glejty), které zajišťují členům sněmu hezpečnou 
cest.u na sněm i nazpět a oehranu proti zatčenÍ. Listy t-yto vydáyá 
předseda sněmu. 

155 



Zdá se však, že č:lenoyé sněmu této imunity někdy zneužívali. 
Aspoň tla volícím sněmu konaném v r. 1526 y Praze bylo nutno 
napomenouti členy sněmu. "Ttcm. jakož jcst 'dem dán glejt s"o
bodnf j pi'cd zatykači těm, kdož na sněm při.teli do Prahy, také 
yšechny napomínati ráč:il pan purkJ'abí, ahy se pokojně zacho
vali. aby jakž jim zachován glejt· býti má. sami je.í též zacho\"ali:' 

1. Čechy. 

Od smlouvy z J'. 1508 resp: od smlonvy svatováclavské z r. 
j 517 právo stavu městského seděti a hlasovati na sněmu nebylo 
již spol'né, V době odboje stavovského z l'. 1547 stalo' se jednu 
chvíli pochybným, zda stav městský udrží své postavení jako 
stav zemský; Ferdinand I.- ponechal však jemu místo a hlas na 
sněmu ovšem (jen) jako své komoře. V Zemském Zřízení z r. 1549 
kap. A 9 bylo pak výslovně stanoveno, že, jako od starodávna 
hylo, tak i na příští dob-y mají býti .ren tři stavy zemské: panský. 
rytífsk)T a městský, a nějaký Nvrtý stav zemský nemá býti při
ciilován; totéž bylo stanQveno v Zemském Zřízení z 1'. 1564 kap. 
~-\. 9. Stavu duchovního jakožto zvláštního stavu zemského zde 
nebylo. 

Stav panský hyl jednoín.,,~ a dalšího rozlišování v něm nebylo. 
Pořadí se v JJěm určov~lo starožitností rodu. Podmínky přijetí 
do stavu panského jsou zde tytéž, jaké se vyvinuly nu sklonku 
dohy pfecl,chozi, Od počátku 16. století stav panský spolurozho
duje s králem o přijetí do svého středu (Z. Z. z r, 1549 A 33, 34, 
Z. Z. z r. 1564 A 40. 41). 

Stav vladycký .jest rovněž jednotný, a podmínky přijetí do 
~tavu tohoto .rsou tytéž jako v době předchozí. 

Ve stavu mčstském měla zvláštní postavení t. zv. města pri
vilegovaná (viz výše § 29). jinak však podstatných změn pl'oti dohě 
předchozí tu nenÍ. O připuštění do stavu rozhodovala města sama. 

Právní postavení všech tčehto tří stavů není ste.Tllé. Vyšší 
dva stavové měli právo se svole-ním krále "práv svých přičiniti 
nebo ujíti" Z. Z. z r. 1549 X 18. Z. Z. z r. 1564 Z 4). t .. i. na obec
ném sněmu bez hlasu stavu městského upravovati své stavovské 
poměry a zemské právo, jakož i dohodovati se (s králeln) o soudu 
zemském a jiných soudech. Stav městský hyl naproti tomu krá
lovskou komorou; pánem jejich zůstává král. Teprve za Ru
d.olfa ll. mohl.i stav městský podle Koldínových Práv Městských 
se svolell!rn krále práv svých pfi6niti nebo ujíti, takže postavení 
jeho jako třetího stavu zemského nyní vlec vys~upu.ie do popfedí. 

(~leJlové vyšších dvou stavů se dostavovali na sněm osobně 
a sněmovali n~ svůj náklad. Za stav městský docházeli zástup
cové jednotlivých měst na náklad dotčených měst. Ježto sněm 
trval někdy Í delší dohu a náklad spojený se sněmováním byl 
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dosti značný, přestávali zejména ehud?;í vladykové docházeti na 
sněm. Odtud se již v době předchozí vyvinul oby~ej, že na sjez
dech krajských rytířstvo si volilo své zástupce, kteh pak sněmo
vali na náklad kraje. Takto se nám začíná ujímati i na sněmu 
kromě stavu městského myšlenka zastupitelská. avšak neúplná. 
neboť kromě zvolených zástupců lladto každý vladyka z kraje 
se mohl, ovšell1 na svúj náklad, sněmování zúčastniti. Ale i tato 
neúplná l'epresentace vzala již za prvníeh Hahsburkll za s,\cé. 
neboť Ferdinand L vyhradiv právo svolávati sněmy a jakékoli 
sjezdy stavovské výlučně králi, s,jezcHi krajských nesvolával. 
OcHud volení zástup di do sněmu zemského po krajích přestalo. 
Jen dvakráte v této době (r. 1574 a 1608) došlo k volbám zástupeú 
do sněmlJ zemského za kraje a to VŠf'ch tři st~lVŮ zcmských. Dú
vod toho byl, že na přštím sněmu (1575. 1609) budou pro.iedná
vány důležité věci zemské. a bylo lze tudíž očekávati, že sněm 
bude hvati delší dobu; zvýšený takto náklad Ha sně,mování ne
mohou prý však mnozí vydržeti. 

Tak čteme aspoň Y llsnesení Sněll1o,inÍm z Čel'Ylla 15T4. Odtud 
prý nčkteřÍ členové sněmu ještč před skonč:enÍm snému odjíždějí. 
jiní opět teprye po zahájení sněmu se dostavují, z čehož nemalá 
,.nesrozuměnÍ" vzcházejí. Proto y srpnu na den S'-. Vavřince maji 
býti konani sjezdové krajští. kteří by "nic jiného ne.iedna1i než 
toliko osoby jisté ze všech tH staYllOV, kromě ne.jvyššÍch onřad
níkuoy a soudcí zemských, y počtu malosti a yelikosti kraje obrali 
a volili i také při tom někteJ'ou sumu peněz na pomoc vychoválll 
těch volených, jakžkoli lwjlépc o to v jednom každém kraji, coh: 
na (v osoby z toho kraje yolené y~'stihnouti mohlo, se snésti moe] 
hudou, mezi sebou vyhledali, Jlařídili a sebrali". Dl'žáni mají hýli 
sjezdoyé tito v těchto městech: "v kraji Hradeckém Y Hradci 
Králové, v kraji Čáslavském v Č:áslavi. y kraji Litomčřickém 
v Litoměřicích, v kraji Žateckém v Žatci, Y kraji Plzei"íském 
v Pl7:ni, v kmji Prachenském na PÍFiku, v kraji Bechyilském na. 
Táboře, v kraji Podbrdském v Berouně, v kraji KouřÍ1lJském 
v Kouhmi, y kraji Slánském v Slaném, v kraji Boleslayském 
v Nymhurce, v kl'aji Rakovnickém 'Ii' HakoYÍlÍce, v kra.ii Chrudím
ském v Chrudimi, v kraji Vltavském v Sedlčanech". 

Podle toho, co bylo uvedeno, jsou členy sněmu zenlského: 
nejvyšší úředníci a soudcové zemští; členové stavlt panského 
a vladyckého; zástupcové královských měst; výjimečnč zástup
eové všech tří staVl}, volení na sjezdech krajských. 

Sněmu předsedal a j'ednání sněmovní řídil llejv-yšší purkrabí 
pražský .rako hlava zemských stavů. ~a sněnul byly tři kurie: 
panská. rytířská a městská. Každá kurie jednala odděJeně. ZR 
usnesení kurie se pokládalo, l1a čem se snesla včtšina. Hlasovalo 
se ve vyšších dvou kuriích podle hlav, v kurii městské podle 
měst; každé město mělo jeden hlas. Za usnesení sněmu se poklá
cla 10, na čem se všechny iE kurie souhlasně snesly. K platnosti 



lumesení sněmovního se vyžadovalo sankce králem. Pravidlem 
se sněmy konaly v Praze. " 

2. 1tÍorava. 

Zde byJj čtyři stavové zemští; panský, duchovni. rvtíi-skv 
a městs~ý. Bis.kup olomoucký byl pryním stavem v zem"i. Sta~' 
cluchoVlll tvoří kapituly brněnská a olomoucká. dále opatové 
a proboštové některých klášteJ'ú majících statky de'Skové. ktel'l 
mají právo nositi infu li. Královských lliěst zd~ bylo mnohelll 
méně než v Čechách: v této době jest jich jen šest-; Brno. Ol~
mouc, Jihlava, Znojmo. Uherské Hradiště a Uničov 

Na sněmu jS0l! y této době "jen tři kurie: pan~ká. rytířská 
a třetf kurii tvoří stav duchovní 0, města; biskup olomoucký hla
soval s kurií panskou a byl také k ní c:ítán_ Zp-Llsob hlasová;lí hyl 
celkem týž .řako v Čechách. K platnosti usnesení sněmovního ~e 
vyžadovala sankce královs.ká jen v dllležitějších věcech. 

~němu předsedal a jednání sněmovní řídil zemsk-ý- hejtman. 
PravIdlem byly sněnly konány v Brně nebo v olomouci. 

-,. Slezsko. 

Zde jsou dva druhy sněmll: snělll knížecÍ. t. j. sněm celého 
Skzska a sněmíky jednotlivých knížetství. 

.~něm. kní~žvecí neboli ú.střední hyl složen ze' Hí kurií. V první 
kurll byh knlzata a svobodní stavovští páni, t. j. vysoká šlechta; 
~teré bylo k:válem uděleno právo knížecí a jejíž statky byly vy
razel~y z knlzetství. Knížatům příslušel hlas virilní, kdežto svo
hodn~ stavovští páni byli slouč,eni v lavici a také jako lavice' hla
sovalI. Ve druhé kurii byli zástupcové vyšších stavů (panského. 
d~chovllíh<:, ry;fřského) bezprostředních knížetství a zástupce 
mest(} Vratislave. Hlasovalo se podle knížetství, a každé knížetství 
mělo jeden hlas; Vratislav měla také jeden hlas. Třetí kurii tvo
Í'ili zástupci měst hezprostře·dních knÍžetstvL :Města zde bvla sdru
žena v lavice a podle lavie se také hlasovalo: každá lavÍce měla 
jeden hlas. . 

Sněmu knižecímu předsedal vrchní hejtman zemský. Za 
usnesení sněmu se pokládalo, na čem se všeehnv tři kuri~ sou
hlasně snesly. Sněm se konal pravidlem ye Vrati~lavi. 

Sněmíky jedllOtlivých knížetství byly složeny různě. Skládaly 
se ze čtyř, někde ze tří. někde· ,len ze dvou kurií. Sněmíkv ty se 
kO:ialy v .hlavním městě knížetsfví. II svolával je kl1íž~ nebo 
heJtman. Hl,:-sovalo se ~odle kurií, a za uSHBsení !'iněmíku se po
k!adalo, na c~em se kurIE': souhlasně snesly. K platnosti sněmov
luho usnesenI bylo třeba schválení knížete. někdy se však toto 
schválení nevyžadovalo. . 
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4. Lllžjcc. 

Složení a ústrojí sněmů Horní tl Dolní Lužice zltstává celkem 
totéž. jako v době předchozí; nějakých podstatných změn tu není. 

B. Sněmy generální. 

Složení, ústrojí a příslušnost generálních sněmů koruny české 
zústávaj í celkem tytéž, jako v době předchozí. Generální sllělUy 
svolává král. Za usnesení sněmu se pokládá, na č,em se všechny 
země soub lasně snesly. K platnosti usnesení .sněmovního se vyža-. 
dovalo královského schválení. a usnesení to bylo závazné pro 
jednotlivé sněmy zemské. lvHsto generálních snč~il nebylo nijak 
JTřesně stanoveno; určoval je kJ'ál. Poněvadž však král v této 
llobě svolává generální, neboli, jak také se nělcdy říkalo, hlavní 
,sněmy v prvé řadě k tomu, aby povolovaly zvláštní berně proti 
TUTkům, začala se v zemích českých proti niln vzmáhati nechuL 
Odtud zejména stavové zemí přivtělených zaopatřovali si od 
krále reversy, že povoláni takovýchto berní. jejich přítomnost 
.na generálním sněmu a vtl.bec celé sněmování nelná býti nikterak 
~na újmu jejich výsadám, svobodánl a starobylýul zvyklostem 
:zemským. Takovéto reversy byly od krále vystavovány stavům 
jednotlivýe:h zenlí zvláště, někdy však byly obsaženy již ph~,dem 
y královské proposici na generální sněm. 

Zvlá~tnÍho vÝznamu nabýva.Tí generální sněmy na samém 
sklonku této dob;~, již v období revoluc·ním. Nej"dllležitější z nich 
jest generální sněm zemí koruny české, konan~~ y červenci 1619 
"v Praze, na kterém byla dne 31. č,ervence uzavřena konfederace 
~.lllezi královstvím če~kvm a markrabstvím moravskvlU. hořej
~ím a dole.řším Slezske~, též hořejšími a dolejšími -Lužičany". 
Konfederací touto (protestantští) stavové v,~ech zenlÍ koruny čes~ 
ké uzavírají spolek na hájení svých práv zemských, politických 

náboženských a obmezují moe královskou na míru nejlnenší. 

Konfederace tato začíná sloyy: "Jakož jest pán Búh všemo
houcí, y jehož rukou všech poten~tátův knížat a vrchností tahalO 
s .... čta srdce zústávaji a od něhož yšelijaké proměny y zemích 'po
cházejí ... ", a čítá 100 článků. Hlavní obsah konfederace této Jest. 

Země kornnv české nejsou dědičné, nýbJ'Ž "mají své svohodné 
volení".: důsledkem. toho ·za života panujícího krále nemá býti 
nikdo ani na čekanstvL ani na království volen nebo korunován, 
leč hy země samy z váŽné potřehy o to žádaly (čl. XXII., XXIII.). 
přísahv stavů se vztahují jen na krále, nikoli však na jeho dědice 
(č1. XXIV_). Král se voH na generálním sněmu všech zemí kona
ném na hradě pražském; sněm svolávají defensoři kl'álovsÍYí 
českého. Kandidáta na trůn staví stavové čeští a mají také hlas 
první; druhý hlas mají stavové moravští, třetí stavové slezští, 
čt .... l'tf stavové Horní Lužice, pátý stavové Dolní Lužice a šestý 
opět' stavové čeští (čl. XXVL--XXVIIl.). Král .Ťest poyinen tuto 
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konfedera(;i potvrditi; kdyby pak něco proti tétu konfederací 
neho proti syobodnému výkonu náboženství podnikl, jsou stayové 
svých pi'ísah ihned osYoholen~; král nemá bez povolení zemí ani 
války začínati, ani vojsko najímati, ani cizí lid do zemi uváděti, 
ani v někteTé zemi pevnosti stavěti, ani dluhy uzavírati nebo 
staY)' k rukojemství nutiti (čL XXIX .. -XXXIIL). Všechny země 
ručí nerozdílnč za tuto konfederaci a jsou jejími ro-..-noprávnými 
členy; každá země zůstá-..-á ph svých práyech, svobodách, yýsa
dách a zřízeních zernsk)'-ch a nemá činiti nic, co h,Y čelilo proti 
konfederaei (čJ. LV.-LVIll.). K hájení svých práv, zejména i 
z této konfederace plynoucích, zvolí si každá země dcfensory~ 
jichž jména do tří měsíců drl1hým zemím oznámí. Defensoři jsou 
povinni řídHi se instrukeemi .jim dan1'mi a každoročně podle 
potřeby se scházeti. Jsou olHávněni, kdyby nčjaké útisky se
dály a jim to oznámeno hylo, vznésti věc na krále neho lIa jeho 
místodržícího a žádati o nápravu, kdyby však potřebná náprava 
zjednána nebyla, vznésti věc na stavy d€ltčené země, po případě 
na dcfcnsory všech zcmí. Nadto pak defensoři čeští mají právo 
obesílati defensory z ostatních zemí do Prahy nebo do jiného 
města a nemá jim v tom býti králem bráněno (čl. LIX.-LXV.). 
Země JSOll povinny vypomáhati si navzájem hotovostí vojenskou~ 
a jest výše této hotovosti také přesně stanovena (čl. LXX.-LXXIX.). 
Sněmy zcmské nema.jí trvati déle než dvě neděle, leč by stayo"é 
z vážné potřehy sami .jinak uznali. Na čem sc stavové v zemi při 
sněmích neho sjezdech ohecných j-ednou snesou a k čemu na pro
posiei královskou svolí, na tom má zůstati (čl. XCV., XCV!.). Za
ručuje se svobodu)' výkon "náboženství evangelického yedle znění 
české aneb augshurské konfessí" všem lidem bez rozdílu pohlaví 
-..-e všech sjednocených zemích, městech, měsiečkách a vesnicích 
v tom jazyku, jakého se v zemi užívá. Země s.rednoccné, které 
nemají zdáštních majestátel na syobodn)' výkon náboženst-'d (Mo
rava a obojí Lužice), Jakož i ty země, které hy pozděh k této 
konfederaci přistoupily, m.ají podle majestátů českého a slezského 
právo na svobodný v§kon náboženství (čl. IX., X.). Všichni pod 
jednou ve všech sjednocených zemích Jsou povinni Pl'Ísahou se 
zavázati všem stavúm v zemi, že nebudou ničeho podnikati proti 
ma.jestátu a proti svobodnému výkonu náboženství; kdož by se 
touto phsahou nezavázali a ke konfederaci se nepřiznali, nema.ŤÍ 
ani na jakékoli úřady býti dosazováni, ani v zemi trpěni (čl. 
XIL-XTV.). Nejvyšší úřady zemské se J'ozdělu.ŤÍ tak, že pl'ote
stantským stavům mají připadnouti v Čechách: nejvyšší pur
krabí pražský, ncjvyšší písař, presidcnto\'é komory a rady 
nad apelacemi, oba podkomoří, hejtman hradu pražského, ne.r
vyšší mincmistr a oba hofrychtéři, "na Moravě: hejtman zem
ský, nejvyšší komorník, podkomoří a nejvyšší písař, v Slezsku 
vrchní hejtman jako i jiní yšichlli hejtmané a kancléři v dědič
ných knížectvích, v dolejších a hořejších Lužicích oba landfojtové 
zemští, hejtmané a sudí". Jmenováni na úřady zemské má se díti 
tím způsobem, že stavové navrhují a král jmenuje: v Čechácu 
a na MOl'avě jest při tom postupovati tak, že ten stav, jemuž 
dotčený úřad pi'-ís]uší, navrhne králi čtyři osoby, a král z nich 
jednu jmenuje. Ve městech, kde se rana dosazovala až dosud jen 
z osob pod .jednou, má se rada na pÍ'Íště dosazovati rovným dílem. 
osobami jak pod jednou, tak i pod oho.Jí; avšak primas resp. 
purkmistr má h~~ti brán z osob pod obc.ji (čl. XYI.-XVIII.). člán
ky v této konfcderaci uvedené se uzavíratí "bez újmy výsad, 

práv, privilegií, svobod, zřízení a dobrých starobylých zvyklostí 
jedné každé země" (čl. c.). 

K této konfederaci přistoupili a na tomže generálním sněmu 
byli přivzati (dne 16. srpna 1619) stavové obou zemí rakouských, 
hOJ'ních i dolních. 

Konfederace tato vzala za své bitvou na Bílé hoře. Generální 
sněmy v této době konané jsou také posledními gellerálnínli sně
my zemí koruny české vúhec. Po bitvě na Bílé hof'c generálních 
snčmú už není. 

C. Krajské sjezdy. 

Instituce krajských sjezdů na sklonku doby předchozí v Če
chách tak slibně započavší se v této době nerozvinula. Zápověd 
konati sněmy a jakékoli sjezdy stavovské bez výslovného povo
lení k~álovského uplatněná již v prvních letech panování Yerdi
nanda I. dolehla především na sjezdy krajské. Stavové se sice do
máhali svobody konati krajské sjezdy, ale tyto jejich snahy Zů
staly bezvýsledné. Jen zcela výjimečně a na dobu předem stuno
ven~u a k účelu přesně vytknutému dovoloval Yerdinand I. kraj
ské sjezdy. Za nástupců Ferdinanda 1. nebylo tomu lépe. Konány 
hyly sice tu a tam s výslovným povolením královským krajské 
S.fczdy, ale program sjezdů těch byl předem vymezen: zvolení 
zástupců na obecný sněm. Za krále !vlatěje hyl zákaz konati svo
hodně krajské sjezdy výslovně obnoven. 

V období revolučním byly sjezdy krajské konány svobodnč, 
ale do doby pobělohorské instituce krajských sjezdů nepřešla. 

Krajské sjezdy byly konány jen v Cechách; v zemích přivtě
lených této instituce nebylo. 

§ 44. Soudy. 

Dělení soudů na královské resp. zeměpanské a stavovské 
neboli zemské v této době trvá. Naproti tomu vznikají nám soudy, 
jichž příslušnost se vztahuje na všechny země koruny české. Jsou 
to: soud královské rady a rada nad apelacemi na hradě praž
ském. Oba tyto soudy mají svůj základ v soudní výsosti krále 
českého; avšak v soudu prv jmenovaném uplatiíuje se vliv sta
vovský, kdežto rada nad apelacemi jest soudem ryzc královským. 

A. Soudy ústřední. 

1. Soud královské rady. 

Královská rada v pravé své povaze jest orgánem vládnÍln 
(viz o tom níže). Od 16. století vešlo však v obyče.i, že král roze
pře před ním sročené, jakož i revise k 11ěmu podané přikazoval 
k rozsouzení (na místo komornímu soudu, jak bylo až dosud)· této 
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královské radě. Základ této pravomoci soudní byl dán soudní 
výsostí krále českého; odtud věci projednané před zemskými 
soudy a k těmto také (výlučně) příslušné v pravomoc královské 
rady nespadaly. Takto se královská rada stává řádnou soudní 
instancí a to nejvyšší soudní instancí pro celou korunu českou. 
Soud královské rady zasedával v místnostech komorního soudu. 
Předsedal jemu nejvyšší hofmistr. 

2. Rada nad apelacemi na hradě pražském. 
Soud tento byl zřízen v r. 1548 Ferdinandem 1. z vlastní moci 

královské. Podle instrukce dané v Augšpurce (dne 20. ledna 1548) 
jest to výlučný soud odvolací z rozsudků městských soudů ve 
všech zemích koruny české. Proto znovu výslovně bylo zakázáno 
odvolávati se do Magdeburku nebo do Norimbcrku aneb na jiná 
rnÍsta ven ze země. Vedle toho mčla rada nad apelacemi vydávati 
naučení rovněž do všech zemí koruny české. 

Rada nad apelacemi čítala 14 radil; v čele hyl president (ze 
stavu panského), dále další dva páni, tři rytíři, čtyři. měšťan~ 
pražští a čtyři doktoři práv. Zasedala rada nad apelacemI po cely 
rok vyjímajíc v neděli, YC středu, ;' RObotu a v Hné ohyče.Ťu? <: 
řádné svátky a to v létě sedm hodm (od 6-10, od 1-4), v ZJmc 
šest hodin (od 7-10. od 1--4). 

Rada nad apelacemi byla odvolacím soudem po výtce pro 
soudy městské. Skutečnost však, že soud tento byl osazen také 
osob~mi stavů pankého a rytířského, vedla nepochybně k t.omu, 
že soud tent.o začal obesílati a souditi také osoby stavll panského 
a ryHiského. Odtud na obecném sněmu zemském konaném v r. 
1575 bylo vydáno usnesení, že rada nad apelacemi má z{tstati ob~ 
mezcna na příslušnost která jí byla původně instrukcí z r. 1548 
dána, a že nemá k sobě přijímati .,jiných věcí a zvláště osob 
ze stavu panského a rytířského" a že žádná osoba ze stavů pan~ 
ského nebo rytířského před tímto soudem odpovídati povinna 
není. 

B. Soudy v jednotlivých zemích. 

I. Cechy. 

1. Soudy královské. 
Soud dvorský z11stává v této době obmezen již .Ťen na ve Cl 

manské a na odúmrtí. Řád a ústrojí jeho upravují Zemské Zřízení 
z r. 1549 (kap. O 1-0 20) a Zemské Zřízení z r. 1564 (kap. M 36 
-N 6). V čele jest sudí dvorský, který vede také dvorské desky. 
Soud zasedá čtyřikráte do roka vždy před zasedáním soudu ko
morního. 

Soud komorní jest v této době ve své působnosti obmezen již 
Jen na Č~chy. Rád a ústrojí jeho upravují Zemské Zřízení z r. 
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1549 (kap. P 37 - Q 13) a Zemské Zřízení z r. 1564 (kap. O 1 _ 
O 18). Soudu předsedá nejvyšší hofmistr, který. zajde-li jej cos. 
se může dáti zastoupiti kterýmkoli členem soudu. SO:ud jest osa
zen osobami stavů panského a rytířského; nejméně jich má býti 
dvanáct, ale král může počet jejich rozmnožiti nebo zmenšiti. 
K nálezům a výpovědem jest třeba nejméně deseti členů. Soud 
zasedal čtyřikráte do roka po každé po dvě neděje a to každý 
den. Pravoinoc soudu komorního nebyla přesně vytčena. Vylou·
čena jest jeho pravomoc, pokud jde o statky deskové a o práva 
v deskách zemských zapsaná, neboť zde jest výlučně příslušný 
zemský soud; .rinak však lze říci, že konkuruje se zemským sou
dem. Význam soudu komorního posílením moci královské vzrostL 

Sond hejtmanský jest novy~ soudem a vzniká teprve v této 
době. Podle hejtmanského řádu z r. 1528 měl he.itman resp. hejt
mané království českého míti zvláštní soud (hejtmanský), složen)~ 
ze šesti osob ze stavů panského a rytířského. Soud ten ID.ěl býti 
příslušný ve věcech, které náležely do pravomoci hejtmana krá
lovství českého. Pravomoc ta. nebyla však přesně vymezena: 
obecně lze říci, že sem spadaly věci, které nenáleželv na zemský 
soud a na úřady zemské, tedy v prvé řadě věci poÍicejní. Sou;l 
tcnto byl však záhy spojen se soudem komorním, což Zemská Zří
zení z r. 1549 (kap. Q 3) a z r. 1564 (kap. O 8) potvrdila. 

Soud české komory .rest rovněž soudem novým; vzniká se 
zřízením české komory. Česká komora jakožto fiskální úřad ryze 
královský byla původně příslušná pro celou korunu (viz níže § 46). 
ale postupem doby se pravomoc je.Ťí obmezila na Čechy. TýŽ 
územní rozsah pravomoci jako česká komora lUěl i soud zřízenÝ 
při této komoře. Soudní pravomoc české komory nebyla zcel~ 
jasná. Podle instrukce z r. 1527 měl soud české kůmory rozho
dovati o sporných věcech, dotýka.iících se be·zprostředně komor
ních statků nebo věcí k nim příslušných. Podle druhé instrukce 
z r. 1530 měl soud tento rozhodovati spory, týkající se komorních 
dúchodú a statkú. Cleny tohoto soudu byli radové české komory. 
Nezdá se však. že by působnost tohoto soudu byla obzvláště 
valná. 

Soud podkomořský v této době valně tratí na své váze, ze
jména zřízením rady nad apelacemi na hradě pražském 

O~tatní soudy královské zústávají celkem tak, .i ak byly 
v dobe předchozí. 

2. Soudy stavovské. 

Soud zemský (větší) jest soudem stavovským po výtce. 
ÚstroJí Jeho jest v této době již ustáleno; rovněž jest od dob 
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krále Vladislava lL pevně stanoveno t. zv. sedání v lavicích (12 
pánů, 8 vladyků), Podle Zemského Zřízení Vladislavského má na 
zemském soudu hned po předsedovi, nejvyšším purkrabí praž
ském, místo vladař rodu Rožmberského, což také Zemská Zří
zení z r, 1530 (kap, A 1), z r, 1549 (kap, A 13) a z r, 1564 (kap, A 
36) potvrdila, jakož vůbe-c vladař domu tohoto má seděti a místo 
své míti nade všemi úředníky zemskými (Z. Z. z r. 1549 A 15, Z. 
Z, z r, 1564 A 38), Od r, 1545 jest členem zemského soudu i krá
lovský prokurátor, pokud král sám ve sporu neliÍ stranou (Z. Z. 
z r, 1549 A 11, Z, Z. z r. 1564 A 10). Zemské soudce .imenu.ie král 
"s radou"; učel1Í právníci v zemském soudu místo nemají. Soud 
zemský jest výlučně příslušný ve sporech o deskové statky a o 
práva k nim a jest osobním soudem dvou vyšších stavů. Král sám 
v občanských věcech přísluší před zemský soud. Proti pravomoci 
zemského soudu ustupuje i moc královská potud, že král nemůže 
nikom!l vydávati proti zemskému soudu glejty {Z. Z. z r. 1549 A 
37, Z. Z. z r. 1564 A 22). Jinak konkuruje zemský soud se soudem 
komorním. Činnost zemského soudu tvořiti svými nálezy právo 
vydáním zemských zřízení jest v této době arci ,již v podstatě 
ztenčena. Pokud zemský soud rozhoduje v první stolici, není od 
jeho nálezu odvolání; svrchovanost soudu zemského po této 
stránce zvrátiti se Ferdinandovi I. v době stavovského odboje 
nepodařilo. K tomu, aby soud zemský mohl vydati nález. jest 
třeba přítomnosti ne.íméně deseti .soudců. 

Menší soud zemský zasedá vždy několik dnů před zemským 
soudem (větším). Jeho ústrojí, složení a příslušnost jsou upra
veny zemskými zřízeními a zůstávají celkem tytéž jako y době 
předchozí. 

Soud nejvyššího praiského purkrabí ,rest příslušný ve věcech 
listovních, t. j. při rukojemských listech; rovněž rozhoduje soud 
tento, byl-li vydán na koho zatykač, zda se zatčení stalo po prá
vu; není však již příslušný při zápisech židovských. Soudu to~ 
routo předsedá nyní nejvyššÍ pražský púrkl'abí. 

3. Soudy církevní. 

Ústrojí soudů církevních zůstává y této době beze změny. 
Příslušnost jej,ich se však valně ztenčuje; lze říci, že církevní 
soudy zůstávají obmezeny na spory manželské a na trestní věci 
kleriků. Na sklonku této doby vzniká církevní soud podobo.iÍ 
(konsistoř dolejŠÍ), takže na krátkou dobu jest tu dvojí soud
nictví církevní: podjednou a podobojí. 

Na soudu universitním se v této době nemění celkem ni
čeho. 
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II. Morava. 

1. Soudy zeměpanské. 

V této době v podstatě zaniká soud dvorský, a soud podko-
mořský tratí, právě tak jako v Čechách~ značně na své váze. 

Soud hejtmanský zůstává celkem nezměněn. 

2. Soudy stavovs,.ké. 

Zemský soud (větší) zůstává ve svém složení a ústrojí i ve 
své pravomoci nezměněn. Koná se dvakrát do roka: v Olomouci 
na Tři krále a v Brně -na sv. Trojici, vždy- po tři neděle. Rovněž 
tak bez změny zůstává i zemský soud menší. 

Manský soud biskupa olomouckého zůstává rovněž heze 
změny. 

3. Soudy církevní. 

I zde, právě tak jako v čechách, se příslušnost soudu biskup
ského ztenčuje; rovněž na čas vzniká zde také soudnictví pod
obojí. 

Ul. slezsko. 

Ústředním soudem jest vrchní neboli knížeCÍ právo slezské 
jakožto soud p.řevážně stavovský, založený již na sklonku doby 
předchozí. Ústro.jí, složení i příslušnost jeho se postupem doby 
měnily. Ferdinand I. tomuto soudu valně nepřál a jeho pravomoc 
obmezoval. 

V jednotlivých knížetstvÍch byly nejvyššÍ soudy manské, 
které v 'různých kllížetstvích měly také různá jména. 

IV. Lužice. 

Y obou Lužidch není v soudnictví, jak se vyvinulo na sklon
ku doby předchozí, celkem podstatných změn. 

§ 45. (T ř a cl y. 

Stavovský ráz českého státu v této době až do bitvy na Bílé 
hoře zůstal ve svých základech nezměněn. Státní mo~ zůstává 
nadále dělena mezi krále a stavy, a dualisDl státní moci jest pa
trný i v úřadech. Tento dualism ovšem nemůže .jíti tak daleko a 
do těch důsledků jako ve zřízení "Soudním. Skutečnost, že hlavou 
moci vládní a výkonné jest i ve státu čistě stavovském, ,jako -jest 
stát český této doby, král (i že původně všechny úřady mají svůj 
základ v králi resp. v zeměpánu), přináší s sebou, že v ústrojí 
úředním nemůžeme mluviti do té míry a v tom význanlu o úřa
dech královských neboli zeměpanských a o úřadech stavovských 



neboli zemských jako v jin)Tch institucích (v soudnictví, ve fi
nancích, ve voj enství a pod.). Užíváme-li tohoto rozlišování i při 
úřadech, chceme tím říci tolik, že úřady královské neboli země
panské jsou ty, na které stavům vůbec vliv nepíisluší, kdežto 
úřady zemské jsou ty, prostředkem kterých sice král také vvko
nává moc ve státu jemu příslušející, ale na které mají sta~Tové 
potud vliv (ať při osazování jich, ať při výkonu pravomoci úřadu 
příslušející), že král jest .jím ve výkonu moci, vládní a výkonné 
podstatně obmezen. 

Toto ohmezení královské moci vládní a výkonné (o ohmezení 
královské moci v oboru zákonodárném a v soudnictví bylo mlu
veno výše v § 42) jest dáno povšechně ústavním rázem českého 
státu a vyvírá obecně z dualismu státní moci. Zvláště toto obme
zení jest dáno zásadami, o kterých bylo mluveno již výše v § 42. 
Na zásadách těch se v té době celkem nezměnilo ničeho. 

Král jest vázán sázeti na úřady veřejné jen lidi domácí (této 
zásady nebylo však od Habsburků při l1ěkterých úřadech ryze 
královských vždy šetřeno, jak níže bude ještě uvedeno). Na nej
vyšší úřady dosazuje král úředníky "s radou". a to na doživotí. 
Nejvy,~ší úředníci zemští jsou odpovědni sněmu a přísahají při 
nastoupení úřadu nejen králi, nýbrž i stavům (viz ostatně i výše 
§ 42). 

Na sklonku doby předchozí za silného poklesnutí moci krá
lovské podařilo se stavům získati si vliv i na úřady dosud ryze 
královské. Naproti tomu již za Ferdinanda I. vliv královský zase 
značně stoupá; nadto pak vznikají některé nové úřady' ryze 
královské, na které vliv stavů nedosahuje. Avšak značný- vzr-ůst 
moci královské za Ferdinanda 1. jest více mé-ně jen dočasný a 
dostavuje se jen v Čechách, nikoli také v ostatllích zemích ko
runy české. Nicméně úřady ryze královské, vzniklé za Fercli
II anda 1., se udržu.rí. 

Jako v době přeclchozí, i v této době nejvYššÍ resp. nejdůle
žitější úřady ve státu českém rozlišujeme na ústřední a na zem
ské. 

§46. Úřady ústJ'ední. 

1. Královská rada. 

Instituce královské rady, ustalující se na sklonku doby 
př:,dc~oz~, n~byla"v této době plného svého významu. ZákladÝ 
JeJl zustavaJl tytez. Jest to sbor nejvyšších úředníků a soudců 
zemských v království českém. To jest vlastní neboli užší krá
lovská rada. Rada tato se někdy rozšiřovala tím způsobem. že 
král povolával do ní rady komorní, někdy i dvorské a jiné krá-
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lovské rady, po případě, ovšem jen v případech mimořádných, 
sněm zemský volí do ní své zástupce a povolávají se do ní i 
krajští hejtmané; tu mluvíme o královské radě širší. 

Královská rada má dvojí povahu. Jednak jest to skutečná 
královská neboli korunní rada, se kterou se král radí o věcech 
státních -a jejíž hlas podle toho, jaký jest mocenský poměr mezi 
králem a stavy, padá více méně na váhu. Jednak jest to jako 
sbor nejvyšších úředník,'\ a soudců zemských (tedy užší rada), 
orgán po výtce stavovský (pro království české, nikoli také pro 
ostatní země- koruny), tedy jakýsi užší zastupitelský sbor zem
ský, výbor stavů resp. země, který zastupuje a hájí zájmy země 
proti moci královské. 

Z doby předchozí jest královská rada jakožto orgán ústřední 
předem jaksi státní radou pro všechny země koruny české; v její 
pravomoc spadají věci politické. V této pravomoci se jí někdy 
říkalo také, protože zasedala v místnostech české kanceláře, 
česká kancelář (consilium bohcmicum). Nadto od 16. století se 
stala královská rada nejvyšší soudní instancí pro země koruny 
české pod předsednictvím nejvyššího hofmistra (viz výše § 44). 

Pravomoc královské rady jakožto státní (vládní) rady se 
vztahovala na v,šechllY země koruny; byla slyšána o nejrůzněj
ších věcech, týkajících se celé koruny. Byla tu obecně uznávaná 
zvyklost, že' král ve všech důležitějších včcech koruny má si v)'
žádati hlasu královské rady. Ale za prvních Habsburků dvě jsou 
skutečnosti. které pracují proti této zvyklosti; zÍ'Ízellí t. zv. 
ústředních úřadů (viz výše § 36) a nepřítomnost krále v zemi. 

T. zv. ústřední úřady neměly, jak také již bylo uvedeno, 
působnost. nějak územně vymezenou. Jednaly také a podávaly 
králi zprávu o zemích koruny české, a vlivu jejich stěží odolá
vala královská rada. Stavové čeští sice stáli na stanovisku a 
uplatňovali požadavek, že ve věcech českých jest král povinen 
užívati jen domácích radů, ale s tímto svým požadavkem v celém 
ohsahu a rozsahu neprorazili. 

Již volíCÍ sněm z r. 1526 se usnesl na tom, že král žádných 
jiných rad "užívati nemá y věcech. království tohoto a v tom, 
což přísluší králi českému, nežli Čechuov a obyvateluov zemí 
k království českému příslušejících, pokud které zemi náleží a 
přísluší". Na toto usnesení také Ferdinand 1. svou přípověď dal. 
Avšak již na sněmu konaném v únoru 1527 namítal. že ve věcech 
komorních a' rovněž ve věcech, které jsou v úzké souvislosti 
s jeho dědičnými zeměmi, nemůže vylučovati také rady z jiných 
zemí; avšak ve věcech českých chce užívati .,přede všemi radú 
českýeh". Když pak stavové na této své žádosti setrvali, odpo"ěděl 
znovu Fet'dinand 1., že v české radě a v soudnictví nebude užívati 
nikoho jiného než čechů, co se- však komory a jiných věcí-a vlády 
t)~če, že bude postupovati a jednati podle povahy věci a podle 
svého uznání. 
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Ve snesení sněmovním z r. 1527 stavové znovu žádají, aby 
,,jacíž pak kolivěk užitko,"é v tomto království krále J. 1\1". jsou, 
aby to Čechové spravovali, ale ne jiní národové aby se v to 
vkládati měli", a dále "též také což se kanceláře české dotýče, 
za to prosíme,_ že Ji J. M. Král. při tom milostivě zachovati ráčí, 
což té kanceláři od starodávna náleží, aby se v to jiní a z jiných 
národů nevkládali proti svobodám tohoto království českého". 
V instrukci dané sněmovním komisařům na sném konaný v únoru 
1528 odmítl Ferdinand 1. prvé žádosti vyhověti dosti příkře větou: 
"Což se užitku ov našich v témž královstvie dotýče, zdá se nám Zd 

neslušné, aby nám kdo v tom jakú míru ukládati měl, jak hychom 
je spravovati, říditi mě-li", avšak pokud české kanceláře (seil. 
královské rady) se týče, není neochoten žádosti českých stavů 
vyhověti: "Což se kanceláře králoYStvie českého, aby při tom, 
což té kanceláři od starodávna náleží, zuostavena byla, dotýče, 
i toho žádáme, aby nám napravovúní práva to oznámeno bylo, 
v čem jí ublíženo jest". 

V reversu vystaveném sněmu českému konanému v květnu 
1528 prohlašuje 'Ferdinand L: " ... přiřkli jsme žádných cizo
zemcuov duchovních ani světských na úřady Lemské, dvorské, 
ani městské ani duchovní nesázeti než Čechy, ani jimi zámkuov 
a měst koruny české .osazovati a jim .rich svěřovati, a to máme 
s radú učiniti ... ". (Revers tento ovšem ničeho nepravÍ o vlínl 
cizích [ústředních] úřadů na věci české.) 

Nezdá se však, že by Ferdinand 1. závazku svému obsaženému 
v tomto reversu hvl také naskrze dostál, neboť v r. 1547 ve sne
sení stavů na sjeidu konaném v polovici března v Praze opět 
čteme (pod čís. XVI.) požadavek, aby král do české komory sázel 
jen přirozené Čechy. Naproti tomu však možno míti za to, že 
stížnosti stavů do vlivu cizích (ústředních) úřadů na věci české 
se již neopakovaly. Ve výše uvedeném snesení stavovském z r .. 1547 
nečteme již ničeho o tom; z toho bylo by lze vyvozm-atl, že 
stavové vliv těchto cizích úřadů mlčky trpěli. 

Lze Hci, že na sklonku vlády Ferdinanda I. stížnosti českých 
stavů do toho, že se t. zv. ústřední úř'ady vměšu.ií do věcí čes
kých, celkem již přestávají. Avšak za nástupců Ferdinanda I. se 
stížnosti opakují. Stavové se znovu ozývají proti vJivu ústředních 
úřadů resp. cizích rádců na věci peské, žádají, aby české věci 
byly spravovány a vyřizovány výhradně českými rádci a pod. 
Ale skutečnost, že se tyto jejich stížnosti či spíše řečeno žádosti 
opakují, nasvědčuje tomu, že úplná náprava sotva asi byla zjed
nána. Existence ústředních úřadů a tím přirozeně i jejich působ
nost nalezly ve skladbě českého státu politicky již své místo. -
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Ještě volící sněm z r. :1575 dovolává se privilegia, že král na 
úřady "zem.ské, světské i duchovní, tak také i dvoru" může do
sazovati jen obyvatele české a vyslovuje žádost i naději "jakž 
pak i J. M. C. také k tomu se milostivě zamluviti ráčil, že J. M. C. 
za rady a dvořany ke dvoru svému i J. M. Kr. ve všelijaké 
služby, kteréby se osoby J. M. dotaj kaly, osoby stavu panského 
a -rytífského z Čechuov i z jiných zemí k království tomuto pří
slušejících před jinými přijímati a tím, odkudby v takových služ
bách vychování a opatJoení své míti mohli, milostivě opati-iti ráčí". I 

I , 

Rovněž v r. 1578 nejvyšší zemští úředníci království č;eského 
žádají krále Rudolfa II., aby ve věcech českých a celé koruny 
české užíval výhradně jen jejich rad, právě tak, jako oni (nej
vyšší úředníci zemští) se nemíchají do věcí ani říšských, ani 
uherských, ani rakouských. 

V 1'. 1608, při odboji arciknížete Matěje proti Rudolfu II.. 
stavové čeští sepsali stížné články, celkem 25,' z nichž čl. XIII. 
zněl: "České věci aby J. M. C. jakožto král český ne cizozemcům, 
ale českým radám svým k uvažování milostivě podával, a cizo
zemci aby s českými věcmi nic činiti neměli a jich se neujímali." 
Článek tento Rudolf II. výslovně potvrdil. 

:Na generálním sněmu zemi koruny české konaném l". 1615 
v Praze sllesl se král se sta vy na tom, "co by. se kdykoli věcí 
jich českých dotýkalo, to aby český král dříve, nežli by se v čem 
tom jaké nařízení stalo, vždycky napřed s nejvyššími úředníky 
a soudci zemskými a radami českými, do které by expedicí právní 
která včc náležela, uvažoval a Jim jakožto těch věcí povědomým 
a povinnosti na to majícím se dověřoval, tak aby všeli.Ťaké ne
dorozumění, spletkoyé a nahkání minouti, a starobylý dobrý oh1'
čej zachován býti mohl". 

A ještě v konfederaci sta,'-ú českých, moravských, slezských 
a lužických z r. 1619 jest v čL III. stanoveno: "Král nemá s žádným 
jezuvitem; s cizími poselstvími neb radami o věci, země této tie 
dotýkající, se raditi, ani také nižádných cizozemcův k předním 
úí'adilm, radám neb jiným expedicím, též k městským, konšelským 
nebo jiným úřadllm potřebovati". 

.:\epřítomnost krále v zemi měla také nepříznivý vliv na pra
vomoc královské rady ve věcech českých. 'Poněvadž králové, až 
na dobu Rudolfa ll., nesídlili v království, a královská rada 
měla přirozeně své sídlo v Praze, byl styk krále s radou pra
vidlem pÍse'mný. Stávalo se sice někdy, že královská rada byla 
povolána do Vídně resp, ke dvoru, ale případy ty byly celkem 
řídké, Skutečnosti tyto vadily bezprostřednímu styku krále s ra
dou, zejména ·šlo-li o "ěci neodkladné. Nedostatku toho byli si 
vědomi jak král, tak i stavové, Odtud již od počátku vlády Fer
dinanda L několikráte, jednak z podnětu stavů, jednak z pod
nětu hále, bylo jednáno o to, aby při dvoře králově byl neustále 
určitý počet českých radů, s kterými by se král mohl raditi o 
věcech českých. Ale jednání to nevedlo k nijakému cíli; s po
čátku se snad rozbíjelo o otázku, na čí náklad se tak má díti, ale 
ani později, když otázka ta nebyla již sporná, cíle dosaženo ne
bylo. U dvora královského stavové, ani královská rada nijaké 
zástupee resp. delegáty neměli. 

Již volící sněm v 1'. 1526 se usnesl "král J. M., ,ktcf)'žkoli "olen 
·bude, ten aby dvorem svým v tomto království obyčejnč býti 
ráčil". Poselstvu vypravenému do Vídně bylo také dáno do in
strukce prositi krále, aby "v králoystvie českém obyče.Tně bytem 
a dvorem býti ráčil, neh prvé pro nebyt králuov Jich M., pánuo\' 
našich, k velikým jest těžkostem toto královstvie phcházelo a 
k r1'lznicem škodným, kterýchž se obáváme, žeby též se přiházeti 
mohlo pro nehytnost J. M. Kr. v tomto králoystvie«. 
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Ale dlužno míti za to, že volícímu sněmu bylo jasné, že žá
dosti té hude stěží lze vyhověti. Z toho dúvodu sněm uložil témuž 
poselstvu prositi krále, "aby J. M. Kr. ráčil brzo pí:i s,?bě :ady 
z tohoto králoystvie českého míti, neb známe toho pIlne potreby 
pro J. M. Kr. i pro toto královstvie a země k němu pHsluše.tící; 
a také J. M. Kr. budete p.rositi, aby ty, I:ady ráči.~, opa~řiti, ab~ 
mohly a měly při čem přI J. M. Kr~ h)Th v a tr:T.<:~l . V :n~tyukcl 
dané jest tato žádost dokonce na mIste prednejSlDl, nez zadost, 
ahy král sídlil v království. 

Ze zprávy téhož poselstva lz:~ m~ti právem za to, že Fel~di; 
nand L proti těmto žádostem mjaky odpor ne,~znesl. Sk.utecne 
také již na sněmu konaném v 1'. 1527 žádal Ferdmand 1., Jednak 
ponč\'adž "vnově do té koruny pi-ijel a té korul!)' ~lřadůY, r'ádů, 
a způsobóv zvláště zpraven am taky osc~.1~ z tychz sta~uoY n~ 
"šech známost má", jednak pro svou nepntomn?st v kral.ontvl, 
aby stavové "z sebe některé hodné osoby ;ybra}1 ~. J; M .. .T?le:~lO
vali, kteréž při J. Kr. 11. nyní zde o takoyych nalezltych I Jlllych 
potřebách pomohly by raditi a jednati". 

Jak žádost stavů y r. 1526, tak i žádost Ferdinanda L Y 1'. 1527 
JSOll v konečném cíli shodné; rozdíl .jest, že stavové žádají, aby 
Ferdinad 1. měl ty rady při svém dvo~e na svůt náklad, kdežt? 
Ferdinand 1. žádá, aby tak bylo na naklad stavu. Dohody dOCl
leno nebylo. 

V 1'. 1529 sněm český vznáší novou žádost téhož obsahu: "A co 
se také rad z tohoto království, kteří by při J. M. býti měli, 
dotejče, za to také prosíme, aby ,J. M. Kr. ráčil takové rady ph 
sobě míti, kteří by se v radě království českého rozvážili a uznali 
k tomu hodní pro J. M. Kr. i pro toto království, a J. M. Kl'. že 
by je držeti ráčil na J. M. Kr. náklad i také v té poctivosti, poYaz~ 
j v těch místech, takž jakž jest to prvé bývalo od starodáyna za 
J. M. předkův králův českých J. M." Náklad má ovšem i nyní 
hraditi král. Na tuto žádost odpověď od krále nedošla. 

V J'. 1538 v proposici vznesené na· sněm žádá Ferdinand I. 
opět, aby stayové zvolili ze svého středu některé hodné osoby, 
ktcl'éž by při králi ustavičnč byly přítomny a "způsob a .rakžby 
se co dálo, každé chvíle viděly". Zde však šlo Ferdinandu 1. spíše 
o to, aby stavové ochotněji povoloyali berně na válečná tažení 
proti Turkům (jako vůbec v době této a bezprostředně následu
JíCÍ proposice královské obsahují skoro výhradně jen žádost za 
berně na války s Turky) než aby věci české s přispěním rad 
českých mohly býti opatřovány. 

PH přijetí arciknížete Maximiliána za krále českého na sněmu 
konaném v 1'. 1549 žádají stavové, aby arcikníže Maximilián 
."pokudž možné, v tomto království, pakliby možné nebylo, tehdy 
tu a v těch místech k tomuto království příležitých, bytem svým 
a osolHí svú h)~ti ráčil, abychme v pot~ebách svých věděli kde 
a mohli snadně J. M. docházeti a k J. M. se utíkati". Rovněž 
žádají stavové, aby při arciknížeti byly (na náklad královský) 
některé osohy ze stavu panského i rytířského z královst"d. Žádost 
téhož obsahu jest vznesena stavy za krále Maximiliána ohledně 
arciknížete Rudolfa na sněmu konaném v r. 1565 a opakována na 
sněmu konaném v r. 1567. Žádostem těmto slíbil v r. 1567 král 
Maximilián vyhověti tl rOYllěž přislíbil vždy v listopadu s cd~'m 
dvorem do království přijížděti a zde delší dobu pobývati. 

Teprve na sněmu konaném v r. 1575 byla v této věci docílena 
dohoda krále se stavy. Byloi za přítomnosti králově (dne 6. září) 

I , na sněmu usneseno: "A kdyby pak se trefjlo, že by J. M. C. ven 
z tohoto království vyjeti ráčil, na tom J. M. s stavy tohoto krá
lovství v té včci ráčí snešen býti, že čtyry osoby hodné z tohoto 
království, dvě stavu panského a dvě stavu rytířského, za rady 
obrány býti mají, o které hy se J. M. C. s nejvyššími ouředníky 
a soudci zemskými. jimžto všickni tři stavové tímto sněmem 
k tomu moc dáHijí, snésti ráčil. A ty při dvoře J. M. aby ustavičně 
trvaly a při uva~ování a vypravování všelikých věcí českfcl~ 
bývaly; také jim všickni tři stavové záplatu, tak .jakžby. se s lll~ll 
dotčení nejvyšší úředníci a soudci zemští o to uro-..cnah, z penez 
zemských na vychování dávati povinni budou". 

Usnesení toto však provedeno nebylo. Když pak v r. 1578 
nejvyšší úředníci zemští království českého žádají krále Hu
doUa II., aby ve věcech českých užíval jen českých radú {viz 
výše stl'. 169} upozorňuje je Rudolf II. (resolucí z 23. listopadu 
1578), že již předešlí králové několikráte o to žádali, aby "když 
jsou mimo království, byli jim přidáni domácí radové, se kterými 
by se mohli o českých věcech raditi«. 

V době bezprostředně následující pozbyla celá věc významu 
tím, že král Hudolf II. s celým dvorem přesídlil do Prahy. Když 
však král Matěj se zase odstěhoval do Vídně, věc usnula na
dobro. Opakují se sice žádosti českých stavú a sliby panovníku, 
že ve věcech českých jest užívati .Ten -českých l'adíL ale o to, ahy 
při dvoře královském byl vždy určitý počet českých radů, se .tiž 
nejedná. Ani stavovská konfederace z r. 1619 o tom ničeho ne
obsahuje. 

2. Česká kance1ář. 

Česká kancelář, již v této době často českou kanceláří dvor
skou, nebo také českou kanceláří dvorskou království českého 
zvaná, zůstává i v tomto podobdobí úřadem zároveň královským 
1 stavovským. Představeným jejím jest český kancléř, který jest 
brán ze stavu panského; jeho podpisem jsou opatřeny listiny 
jdoucí z české kanceláře. Pravomoc její se vztahuje na všechny 
země koruny če-ské: majestáty a jinaká potvrzení do zemí čes
kých jdou z české kanceláře. 

Již volící sněm v 1'. 1526 se usnesl: "Item, král J. M. budoucí 
a napotom králové čeští nemají dávati, rozkazovati ani dopouštěti 
žádných majestátův, ani potvrzení do království českého a do 
zemí k němu příslušejících, též do říše, což k koruně české pří
sluší, odjinud nežli z kanceláře české a od kanceláře království 
českého a pod pečetí krále českého, i tak jakž spravedlivě 
býti má". 

Tato pravomoc č.eské kanceláře prodělává však v tomto pocl
období změny více méně značné. 

Ferdinand I. již v prvých dobách svého panování snažil se 
pravomoc českého kancléře obmeziti. Jednak zřídil p_ři svém 
dvoře českou expedici, v jejíž čele stál sekretář podřízený kan
défi říšskorakouskému. Jednak zřídil při české komoře zvláštní 
kancelář-, ze které vycházely listy královy v oboru správy ko-
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morní. Nadto odňal českému kancléři velkou pečeť královskou 
a chtěl ji míti při svém dvoru. Rovněž listy manům českým 
v říši německé začal vydávati z kanceláře říšskorakouské. 

Proti tomuto novému stavu věcÍ ohražovali se rozhodně čeští 
stavové a spory o to vzniklé byly jakž takž urovnány. 

Ferdinand I. vrátil velkou pečeť královskou českému kanclé
ři již v' r. 1529. Na sněmu konaném v r., 1541, bylo sneseno, že 
velkou pečeť má míti v uschování český kancléř a že majestáty 
mohou vycházeti ,jen z české kanceláře, opatřené velkou pečetí 
a podpisem českého kaneIéře a to i ty majestáty, které jsou vy
hotoveny v české komoře; ovšem jiné listy než majestáty mohou 
býti vydávány z české komory pod menší pečetí královskou. 

"Item, poněvač od stal'odávna majestátové z kanceláří králo\"
stvie č.eského jsou yždvcky vycházeli pod pečetí, která na.Ťvyšší
mu kancléři králo\'stv'ie českého svěřena jest, a ti tou peč.etí 
pečetíni býti mají a žádnou jinou; by pak kteří majestátoyé 
v komoře kl'. 1. M. psáni byli, tehda je má kancléř královstvie 
českého touž pečetí pečeti-ti ... a kteřížby kolivěk jinou peč.etí 
pečetini b,'li, ti nemají žádného místa míti. A PJ'otož 1. 1L Kl'. 
za to prositi máme, ~by to hned zastaviti ráčil, aby pod touž 
pečetí z komory ani odjinud žádní majestátové vícc o věci krá
lovstvie českého a zemí k témuž královstvic příslušejících ne
vycházeli; pakli jsou kteří vyšli a řádní jsou, !i aby od yana 
kancléře pod tou jemu svěřenou pečetí obnovem bylI, kten by 
pak obnoviti sobě takových majestátuov ned~l~, ti míst?- lt;íti 
nema,ií ... kromě ... jakýchž koli listuov, Jeztoby .. , ma.test,aty 
nebyly, ty budú moci z komory J. n.l. Kr. pod menSl peceh J. 
I-.l. Kl'. vycházeti.'" 

V čelo české expedice při kanceláři říšskorakouské byl po
staven český vicekancléř spolu s náměstkem; tato expedice byla 
nazývána také kanceláří českou při dvoru. Tím český vicekanc
léř nabyl při dvoru větší samostatnosti a česká expedice byla 
pokládána spíše již za exposituru české kanceláře, a když král 
byl v Pr~ze, spadala v jedno s českou kanceláří. 

Rovněž se náprava stala, pokud šlo o many české v říši nč
mecké. Zemské Zřízení z r. 1549 nařizuje y kap. B 5, že listy na 
německá léna jest vydávati, nikoli z kanceláře německé, nýbrž 
z české kanceláře království č~eského; totéž ustanovení obsahuje 
Zemské Zřízení z r. 1564 v kap. A 30. 

Za nástupců Ferdinanda 1. nenastaly celkem podstatné změ
ny. Když dvůr'za Rudolfa II. přesídlil do Prahy. splynula česká 
dvorská expositura s českou kanceláří. _Avšak když za Matěje 
dvůr opět přesídlil do Vídně, odstěhovala se také s ním část 
české kanceláře. 

Působnost české kanceláře se vztahovala, jak již bylo, ře
čeno, na všechny země koruny české. Působnost tato nebyla od 
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zemí při vtělených hrubě poprrana, ačkoliv se tyto země místy 
pokoušely o jiný stav věcí. 

Na Moravě stavové v r. 1526 v instrukci dané poselstvu sně
mu moravského ku králi Ferdinandovi a králové Anně žádají 
krále, aby majestáty a jiné listy vydával "z kanceláří svých, jak 
se zdáti bude" králi, tak jak předešlí králové činili. Této žá
dosti využil Ferdinand 1. proti usnesení volícfho sněmu českého 
z r. 1526, aby majestáty a potvrzení do zemi koruny české vy
dával jen i české kanceláře (viz výše). Ale již v instrukci dané 
svým komisařům pro jednání se st.avy českými o "napravení 
práva" v únoru 1528 prohlašuje Ferdinand 1., že, "což se kance
láře království českého, aby při tom, což té kanceláři od staro
dávna náleŽÍ, zůstavena byla", a žádá, aby jemu bylo oznámeno, 
v čem této kanceláři bylo ublíženo. Na podkladě dohody krále 
se stavy českými o této -věci ustoupili také stavové moravští od 
výše uvedené žádosti, požadovali však, aby český kancléř byl 
při dvoru, aby nebylo třeba vyřízení věcí pro jeho nepřítomnost 
odkládati. 

Když na sklonku vlády Rudolfa II. stavové moravští při.iali 
za svého pána arciknížete Matěje, byla zřízena pro Moravu zvlášt
ní dvorská expedice. Avšak po korunování -Matěje v r. 1611 za 
krále českého, stavové moravští zvláštní smlouvou se navrátili 
pod českou kancelář, vymínivše si ochranu svých práva svobod. 
i že český kancléř bude stále při dvoru; přes to byla po něiaký 
Čas při čceské kanceláři zvláštní expedice moravská, kterou vedl 
sekretář z Moravv. 

Pro Slezsko ~ Lužice byla při české kanceláři zvláštní ně
mecká expedice. V prvém roce panování krále Matěje (v r. 1611) 
byla zřízena samostatná slezská kancelář ve Vratislavi. kterou 
vedl slezský vicekancléř na českém kancléři l1C'závislý. Avšak 
.-Tiž v r. 1616 byla kancelář slezská zase spojena s českou kanc.e
láří jakožto expedice slezskolužická, kterou vedl místokancléř' 
slezský, podřízený českému kancléři. 

Česká kancelář byl úřad organisovaný. nikoli sborově (ko
legiálně), nýbrž byrokraticky. V (,de byl kancléř, příslušník sta
vu panského. Kancléř jest pravoplatný představitel české kance
]áře na venek: řídí celou agendu a bez jeho podpisu nemůže 
žádný platný akt vyjíti z kanceláře. Kancléři hyl podřízen celý 
personál české kanceláře; personál ten tvořili místokancléř, dva 
sekretáři a ostatní úředníci účetní a pomocní. 

Místokancléř, který má titul "místokancléř královstd českl~
ho", zaujímá prvé místo po kancléřovi. Jest to úředník čistě 
královský dosazovaný kancléřem v dohodě s králem. Jest zá
stupcem kancléřovým a v době, kdy místo kancléře není obsa
zeno, ,jest představitelem české kanceláře. Má titul "rada krá-



lovství českého" a má místo jako zpravoda.f y královské radě 
s hlasem jen poradným. vliv místokancléí-e v české kanceláři byl 
značný. Odtud pochopíme gravamina stavů moravských z 1\ 1611, 
ve kterých m. j. žádají, aby kancléř "místokancléře jměl nebo 
rozeného Moravce neh jinýho, práv a zřízení markrabství Mo
ravského povčdomého, avšak ne toho, kterého hy sám sobě zvolil". 

Sekretáři byli dva: český a německý, který se nazývá někdy 
i německým místokancléřem; český byl pro expedici českou, ně
mecký pro německou. Česká expedice obsahovala Čechy (vyjí
majíc snad kraje německé) a Moravu, německá expedice Slezsko 
a Lužice. Někdy byli pro každou expedici i sekretáři dva. Sekre.
táři byli rovněž úředníci čistě královští dosazovaní kancléřem; 
mě.li titul "rada království českého" a mčli jako zpravodajové 
místo v královské radě s hlasem ovšem jen poradn)'m. Sekretář 
byl vlastním představeným své expedice; hyl-li úřad místo
kancléře neobsazen, zastupoval .je.j sekretář. 

Česká kancelář byla ve velmi úzkém styku s královskou ra
dou. Kancelář svolávala radu k zasedání, a královská rada zase
dala pravidlem v místnostech české kanceláře. Zpravodajem krá
lovské rady byl kancléř a zároveň také prostředníkem mezi ní a 
králem. 

Podle své povahy jest česká kancelář úřadem .čistě správ
ním. Avšak postupcm doby stala se česká kancelář také instancí 
soudní. Česká kancelář si osobovala právo vydávati nálezy a 
rozsudky a takto zasahovati do pravomoci jiných soudů, zejména 
i zemí přivtělených. Odtud nelze se diviti, že proti této soudní 
pravomoci české kanceláře stavové ostatních zemí často prote
stují. 

Konfederace stavovská z 1". 1619 výslovně pravÍ v čJ. XLIII.: 
"Tolikéž nemá česká kancelář žádných žalob od obyvateHl a 
poddaných margkrabství moravského, knížectví slezských a obo
jích Lužic přijímati, ani na ně žádných poručení činiti, nýbrž 
obyvatelům jedné každé země s takov)-~mi žalobami a stížnostmi 
na pořádnou jich vrchnost a soud ukázati." 

Tato soudní pravomoc české kanceláře byla sice ve zře.jmém 
odporu s právním řádem, ale via facti se ustálila a byla poslézc 
uzakonělla v Obnoveném Zřízení Zemském. 

Představený české kanceláře, český kancléř, byl v pořadí 
nejvyšších úředníků zemských v království českém (teprve) na 
místě šestém. Ale vlivem skuteěných poměrů se postavení jeho 
značně posílilol Stalo se to zejména v době, kdy dvůr sídlil v Pra
ze. Český kancléř měl snadný· přístup ku králi (což při osobní 
nepřístupnosti Rudolfa ll. velmi padalo na váhu) a mohl se takto 
snadno státi prostředníkem mezi králem a ostatními nejvyššími 
úředníky zemskými, zaseda.Ťícími v královské radě. Také v té 
době jest český kancléř (jediný z nejvyšších úředníků zemských) 
již i členem tajné rady. Nemálo zde také rozhodovala osobnost 
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tehdejšího kanc1éie, Zdeňka z Lobkovic, muže llad .jiné vzděla
ného a bystrého a stejně obratného diplomata jako byrokrata; a 
rovněž nemálo zde vážila i skutečnost, že Lobkovic byl katolík 
krajně nesnášenlivý (odepřel podepsati majestát z r. 1609) a že 
se česká kancelář stala výhradnou državou strany katolické. 
Takto vliv české kanceláře značně stoupl a český kancléř se stal 
"Ve skutečnosti prvým mezi nejvyššími úředníky zemskými. Tím 
byl připravován stav, který se po Bílé hoře stal i stavem práv
ním. 

3. Královská komora (česká komora). 
Královská komora resp. česká komora jest v této době úřad 

čistě královský. Velmi neutěšený stav královských financ~ a 
značná vÝše dluhů komorních resp. královských převzatých 
z doby předchozí důsledkem špatného hospodářst:í, .zejm~lla 
v době jagellovské, přímo vyžadovaly novou organIsacI spravy 
dllChodů královských. Z toho důvodu Ferdinand I. již ve dru
hém roce svého pa."nování instrukcí z (25. března) 1527 zreorgauÍ
soval resp. zřídil českou (královskou) komoru. Instrukce tat? 
byla doplněna instrukcemi z (24. dubna) 1530 a z ,(8. srpna) 15fS. 

Zreorganisování resp. zřízení č,eské (královske) komory de.le 
se z vlastní viile královy bez slyšení stavů. Ferdinand ~. ~á pi'i 
tom úmysl vymaniti královské fil~ance z~ vlivu stav~ .... Umysl 
tento jest ID . .i. patrný také v tom, ze FerdInand I. nerolnI s~ zde 
Hditi ani přípovědí danou českému poselstvu ': r. 1.526, ... anI "re
versem vydaným v r. 1528, že na úřady zemske. dv?rs~e? mest
ské a duchovní bude dosazovati nikoli cizozemce, nybrz .len ro
dilé Čechy. Tím dává Ferdinand I. jasně na jevo, že do komor
ních věcí nemá sněm zasahovati. ... 

Česká komora podle instrukce z 1'. 1527 .T~st úřad ~bo:~;y, 
čítající pět komorruch radů, z ~l!C~Ž j~den ... s. t~~ul.em l!e~Vy~slho 
rady jest předseda komory a Tl(h veskere JeJl Jednanl. ;: ~le 
toho byly však zřízeny zvláštní odbory vnitřní agendy, ~tere sl~e 
ziistávaly pod dozorem a vrchním řízením". k.?n;0I'nlch ... :a~u, 
avšak z části byly již samostatné a byly pflkazany zvlastnlll1 
úředníkům. 

K těmto odborům vnitřní agendy náleží pře?('::.mvp-řad mistľ<; 
komory, jehož plný titul j~st ~'!ll~S}l' k,?mol'Y a.vy~~rcl-;cvšechv~yn} 
plynoucích daní a pomOCI, tez radnych a IDunoradn) ch ~~lJm}.; 
a důchodů našeho království českého". Mistru ~?mory. pnsl .. us; 
správa všech příjmů a vydání v,šech daní: o své cmnosh vydava 
koncem každého roku počet bud radům komory nebo

v 
tOlll~l, k?h? 

král k tomu určí. Mistr komory má takto v komol'EJ vyznacn:; 
postavení a v poradách k?mory v má místo a hlas (hm se take 
počet členi't komory zvyšuJe na sest). ... v ... 

Dále jest tu úřad sekretáře komory. Sekretar komory ma 
býti přítomen při všech jednáních a poradách o věcech komor-
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ních a vésti o tom záznamy; jest také představený komorní kan
celáře a ve vnitřních věcech komory jest jakýmsi královským 
prokurátorem. 

Konečně jest tu úřad knih vedoucího komory. Knihvedoucí má 
býti při každém vyúčtování, které se děje v komoře, má pečovati 
o správné vedení účetních knih -a má z nich vyhotoyoyati vý
ňatky; rovněž reviduje účetní knihy a kvitance. 

Úředníci komory nebyli všichni rodilí Češi, nýbrž byli mezi 
nimi i cizozemci, a stížností stavů českých do tohoto stavu věcí 
Ferdinand r. celkem nedbal. 

české komoře příslušela správa veškerých důchodů králov
ských. Pravomoc jéjí se vztahovala tudíž na příjmy ze statků 
korunních a komorních, z hor, mýt, cel, ungeltů a z jiných re
gálů, jakož i z měst. Vedle správy příslušela jí ovšem také účetní 
kontrolna a revise těchto důchodů. Jen správa berní nepříslu
šela komoře, poněvadž v tomto směru si udrželi stavové roz
hodný vliv. 

česká komora byla v určitém závislostním poměr~ na dvor
ské komoře ve Vídni. Dvorská komora dohlíží na českou komoru 
a ji kontroluje a dává jí také pokyny více méně závazné. ČCská 
komora zasílá dvorské komoře zprávy a úhrnné výkazy o své 
činnosti. Poněvadž však dvorská komora byla (aspoň s počátku) 
orgánem .Ten poradným a kontrolním, nemohou z ní vycházetI 
nijaká rozhodnutí. Vlastním úřadem ve věcech komorních zů
stává jen česká komora a bezprostřední správní piisobnost pří
slušela jen jí, nikoli také komoře dvorské. Odtud všechna 1'oz
hodnutí ve věcech kOlllorních pro země české vycháze,jí jen 
z české komory; rovněž se stranami jedná jen česká komora a 
jim vydává příslušná rozhodnutí. 

Česká komora jest s počátku úřadem ústředním: pravomoc 
její se vztahuje na všechny země koruny české. Podle prvotní 
instrukce měla komora uvažovati o všem, co uzná za vhodné na 
prospěch a ku povznesení komorních statků v Čechách, na Mo
ravě, ve Slezsku, v obou Lužicích a v jiných přivtělených ze
mích. Avšak přes znění této instrukce šla praxe jinak. Správu 
komorních příjmů v zemích přivtělených vedli královští úřed
níci těchto zemí, řídíce se při tom rozkazy, jež král vydával buď 
z české kanceláře nebo ze dvorské komory, takže pravomoc 
české komory jest v těchto zemích celkem skrovná. Později byly 
zřízeny v těchto zemích samostatné úřady královské a česká ko
mora klesá s úřadu ústředního na úřad jen zemský. 

Povšechný vliv české komory jakožto úřadu čistě králov
ského jest úměrný rozsahu moci královské. Komora již záhy Fie 
snažila zasahovati do věcí, které ani podle instrukce přímo s obo
rem její činnosti nesouvisely a dostává se v tomto směru častG 
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do rozporu s českou kanceláří. Rozpory ty se pozvolna vyrov
náyaly v ten způsob, že věci týkající se zemí českých, pokud sou
visely s pravomocí české komory, byly přenášeny na českou ko
moru a české kanceláři byly ponechávány věci politické a sta
vovské. 

Hovněž usilovala česká komora dostati do svého vlivu i jiné 
úředníky zemské, pověřené správou královských důchodů. Podle 
instrukce z r. 1530 byl k české komoře přivtělen úřad králov
ského neboli komorního prokurátora, který zastupoval zájmy 
královské a před něhož náležely spory ve věcech komorního 
jmění, lupičství, neposlušností a trestů. Do vlivu české komory 
dostal se brzy i královský podkomoří, který se uvádí již i mezi 
rady české komory. Rovněž v závislost upadá i nejvyšší horní 
hejtman a brzy na to i nejvyššÍ mincmistr. Vliv české komory se 
osvědčoval i při hejtmanství německých lén. 

Po nezdařeném odboji stavovském v r. 1547 význam české 
komory znamenitě stoupnul. Jednak důsledkem konfiskací pro
vedených po tomto odboji obor její činnosti se značně rozšířil, 
jednak vzrůst moci královské přinesl s sebou i posílení pravo
moci české komory. Česká komora dostává samostatného presi
denta. 

Instrukcí z r. 1548 byla provedena také reforma královských 
financí a vliv královský na nč se značně posnuje. Že znameni
tým nástrojem při tom byla česká komora, jest snadno pochopi
telné. 

Skute'čnost. že česká komora jakožto úřad čistě královský se 
dostala z vlivu stavů, měla ,,_ zápětí, že za nástupců Ferdinanda I. 
upadala čím dále tím v silnější závislost na ústředních úřadech 
ve Vídni, v prvé řadě dvorské komory. Stížnosti stavů neměly 
ni.jaký příznivý účinek. Za revoluce arciknížete Matěje proti 
Rudolfu II. v r. 1608 podařilo se sice českým stavům dostati od 
krále uiištění, že české věci budou podávány v uvažování, ni
koli cizozemcům, nýbrž jen českým radům, ale ujištění toho ne
bylo, právě tak jako až dosud. hrubě šetřeno. Naproti tomu v r. 
1614, když dvůr královský přesídlil do Vídně, snaha dvora o 
zcentralisovánÍ financí byla odporem stavů, zejména však nej
vyššího kancléře Lobkovice a presidenta české komory Slavaty 
zmařena. 

4. Hejtmanství německých lén. 

Úřad tento jest ryze královský. :Má správu zahraničních lén 
(feuda extra curtem), t.- j. lén, která má koruna česká za hrani
cemi, bdí nad jej-jeh zachováváním při koruně a vyřizuje také 
spory při těchto lénech vzniklé. 
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Podle Zemského Zřízení (z r. 1549 A 22. z r. 1564 A 13) má 
král tato léna udělovati jen na hradě pražském nebo v králov
ství českém; rovněž listy na tato léna má král udíleti jen z č,eské 
kanceláře (Z. Z. z r. 1349 B 5. z r. 1564 A 30). 

Král nesmí tato léna ani svoboditi, ani prodávati, ani nikterak 
odcizovati bez syolenÍ sněmu českého (Z. Z. z r. 1549 II 3, z r. 
1564 A 28). 

5. Nejvyšší mincmistr. 

Úřad tento jest ryze královský přes to, že nejvyšší mincmistr 
přisahá králi i zemi. Nejvyššího mincmistra jmenuje král a mů
že úřad ten obsaditi kteToukoli osobou ze tří stavlI zemských. 
V pravomoc úřadu toho spadá správa horní a mincovní, dozor 
nad ražením mincí a pod. Nejvy~ší mincmistr jest zároveÍl také 
předsedou soudu, který jest nejvyšším soudem ve věcech hor
ních pro všechny země koruny české. 

V polovici 1.6. století upadá nejvyšší mincmistr v jistou zá
vislost na české komoře. 

§ 47. Ú řad y v jed II o t I i v Ý c h zem í c h. 

V této době, povšechně řečeno, zůstal ústavní základ úřadů 
zemských celkem nezměněn. Rovněž, až na výj imky níže zvláště 
uvedené, nezměnily se ani počet nejvyšších úředníků zemských, 
ani .jejich pravomoc. Z toho důvodu není třeba zvláště vypočí
távati nejvyš.ší úředníky zemské, ani líčiti jejich působnost, 
nýbrž stačí uvésti jen úřady, jejich složení a pravomoc. 

A. Čechy. 

1. Ivfístodržitelství a zemské hejtmanstvÍ. 

Dokud král sídlil v zemi, nebylo tl-eb'a nějakého místodrži
telství, poněvadž se stále ještě udržovala zásada, že král osobně 
vládu řídí a stát resp. zemi spravuje. Také bylo vždy přáním 
staví'!, aby král v zemi dvorem sídliL Avšak již v době lucem
burské a rovněž j agellovské král nesídlil stále v zemi; bylo tudíž 
v těch dobách třeba, aby král někoho pověřil vládou a správou 
zemskou po dobu své nepřítomnosti v zemi. V době jagellovské 
se ujal obyčej, že král po dobu své nepřítomnosti poručil správu 
zemskou nej'vyššímu hejtmanu nebo hejtmanům krále a králov
ství, kteří ve svém souhrnu tvořili zemské hejtmanství. V této 
vlastnosti jest zemské hejtmanství úřadem čistě královským. 

Na rozdíl od :Moravy zemské -hejtmanství v Čechách není 
úřadem stálým, nýbrž úřadem zřízeným a působícím jen na do
bu přechodnou, t. j. po čas, kdy král není přítomen v zemi. Jest 

1?8 

I 
I 
I 
I 

to úřad, který vede správu zemskou po dobu nepřítomnosti krá
lovy v zemi, tedy místodržitelství. 

I v tomto období stavové čeští usilují o to, aby král sv,Tm 
dvorem sídlil v zemi. 

Již volicí sněm v 1'. 1.526 se usnesl. že král má dvorem sídliti 
v království a, kdyhy 'se vzdálil ze země, že má království 
k opatrování poručiti jen obyvateli nebo ohyvatelům království 
(viz výše str. 169-171). 

Usnesení tohoto obsahu bylo opakováno na sněmích v 1'. 1569, 
1573, 1578. 

Ferdinand I. v prvých dobách svého panování držel se oby
čeje z doby jagellovské: kdykoli se ze země vzdálil, zřizoval 
zemské hejtmanství jakožto místodržitelství. Nejvyšší hejtmané 
byli obyčejně dva: jeden ze stavu panského a jeden ze stavu 
vladyckého; byli placeni z české komory a byli to úředníci čistě 
královští. Na sněmu konaném v r. 1528 byl také stanoven zvláštní 
řád he.itmanský; 

Podle tohoto (hejtmanského) řádu, který přešel do Z. Z. 'z r. 
1530 (180-186). do Z. z. z 1'. 1549 (R 16-19) a do Z. Z. z 1'. 1564 
(R 8-12), král zřizuje jednoho nebo více hejtmanů královstd 
českého. Hejtman nebo hejtmané si zřizují radu hejtmanskou, 
která čítá dvanáct osob, šest ze stavu panského a šest ze stavu 
vladyckého, která jest zároveň také soudem hejtmanským. Pravo
moc rady hejtmanské -v oboru správním a soudním nebyla vy
měřcna 'posítivně, nýbrž jen negatívně, t. j. v pravomoc této rady 
spadaJy věci, které nenáležely ani k soudúm zemským, ani 
k úřadům zemským. Podle toho náležely před radu hejtmanskou 
zejména "všecky věcí neřádné a mimo f'ád a právo výtl'Žné", 
tedy v prvé řadě věci a sprá\'a poIice,iní. 

Zdáštní soud hejtmanský se však neudržel, nýbrž byl záhy 
na. to spojen se soudem komorním, jak také stanoví jíž Z. z. 
z r. 1549 (Q 3) a Z. Z. z r. 1564 (O 8). 

Hejtmanům království českého byli podřízeni také hejtmané 
kra.tští. 

lnstituce hejtmanů království českého, poněvadž se jejich 
pravomoc vztahovala na věci, které nenáležely ani k úřadům 
zemským, ani k soudům zemským, nezapadala celkem rušivě do 
ústavního a správního ústrojí království českého. Nejvyšší úřed
níci zemští, jakožto královská resp. zemská rada, zachovali si 
nadále svůj vliv na věci zemské. K tomu zajisté přispívala i sku
tečnost, že, jak již zpředu bylo řečeno. zemské hejtmanství ne
bylo zde institucí stálou, nýbrž jen přechodnou. Skutečně také 
sám Ferdinand I. po dobu své nepřHomnosti v zemi nezřizoval 
vždycky hejtmany království českého; tu pak správu zemskou 
vedla královská rada jakožto rada místodržitelská, v jejíž čele 
stál nejvyšší purkrabí pražský. 
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)Jěkdy byli však zřizováni i zvláštní místodržící. Tak v dru
hé polovici panování Ferdinanda 1. bezmála dvacet let (arci 
s přestávkami) byl místodržícím druhorozený syn králův, arci
kníže Ferdinand. 

Jindy někteří nejvyšší úředníci zemští hyli pověřeni správou 
zemskou. Tak v r. 1566 byli zřízeni čtyři nejvyšší úředníci 
zemští, dva ze stavu panského a dva ze stavu vladyckého, a to 
nejvyšší purkrabí pražský, nejvyšší sudí, nejvyšší písař a pur
krabí karlštejnský, jakožto místodržící s titulem "nejvyšší úřed
níci zemští a rady Naše na hradě Pražském zřízené". Těchto ne.j
vyšších úředníků zemských bývalo také více; nejvyšší purkrabí 
pražský býval mezi nimi. Titul jejich nebyl vždy stejný; říkalo 
se jim také "místodržící, správci a rady království českého na
řízené" a pod. Yý.jimečně byli správou zemskou jakožto místo
držící pověřeni i všichni nejvyšší úředníci zemští. Také byla vy
dána pro ně zvláštní instrukce. 

Touto věcí se obírali však také stavové čeští a žádali, aby 
buď král sám v PraZB sídlil, anebo alespoň .ieho syn, který by 
s phbráním nejvyšších úředníků zemských správu zemskou j a
kož.to místodržící vedl; takovouto žádost čteme zejména na sně
mích v r. 1573 a 1575. 
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Usnesení sněmu zemského z r. 1573: " .. všickni stavové 
J. M. C. takožto císaře a pána svého nejmilostivějšího, ve vší 
poddanosti velice a poddaně prositi nepřestávají, aby J. M. C. 
z mnohých důležitÝch příčin osobou SVOll císařskou v tomto krá
lovství. pokud nej"výše možné bude, býti a milostivě zůstávati 
ráčil; a pakliby vždy nUakž z příčin nastalých tt? tak pro vše 
časy býti nemohlo, všickni tři stavové království Ce~kého J. ~L 
C. se vší poddaností poníženě prosí, poněvadž z milosb pán~" Bo~a 
všemohúcího již k tomu přišlo, že J. M. král Rudolf z Hlspame 
do těchto zemí se šťastně a ve zdraví navrátiti ráčil, nad čímž 
stavové, pána Boha chválíc, nemálo potěšeni jsou, aby J. M. <;::., 
kdyby tak osobně v tomto království sám moci býti neráčil, J. 
M. Kr. králc Rudolfa, .takožto J. M. C. nestaršího syna za pána 
a budoucího krále českého sem do království Českého, coby neJ
dříve býti mohlo, milostivě podati a zůstaviti ráčil, tak aby J. M. 
Kr., majíc sobě od J. M. C. rady, osoby národu českého, tak dobře 
pod obojí .Tako pod .tednou zpl1.sobou v rovnosti přidané a naří
zené, kteréby J. M. Kr. v jazyku a řcči české, i také v pořádcích, 
řádích, právích a zřízení zemském království tohoto povědomy 
dobře jsouce, uměly a věděly tak spraviti, a tak 1. M. na místě 
1. M. C.· všeckny věci království tohoto Českého s takovými 
přidanými a nařízenými radami a osobami českými, však každého 
času s jistou vědomostí ft povolením J. M. C. v nepřítomnosti J. 
M. C. v království tom·to, bohdá pobožně, spravedlivě, křesťansky 
a dobře spravovati a říditi ráčil ... ". 

Usnesení podobného obsahu 'čteme i na sněmu v r. 1575. 
Žádostem těmto nebylo vyhověno z prostého důvodu, že král 

Maximilián již v r. 1576 zemřel. Rudolf II., když nastoupil trůn, 
zřídil v Praze místodržitelskou radu a vydal pro ni dne 24. dubna 

1577 instrukci. Instrukce tato jest nadepsána "místodržícím, spI:áY
dm a radám našim království našeho Českého nařízeným" a Jcst 
v ni místodržícím uložena povinnost nejen bdíti nad zachováváním 
dobrého pořádku a staviti všec,hny zlořá~y, ntbl'Ž i -';',nady l~~š,ím 
důstojenstvím, království Českeho a zemI k nemn pr~sluseJl~lc~ 
l'cgaliemi, svobodami, zvyklost~i, právy, sprya-:ed.lnostml, dyob~>YI~:, 
starobvlými, chvalitebnými poradky a obyceJml ruku drzeh .... 

2. Zemská rada. 

Zemská rada jest sbor nejvyšších úředníkŮ. a soud Cll zem
ských. Nejvyšších úi'edníků zemských jest v této době dvanáct 
a jsou to podle pořadí: nejvyšší purkrabí p::ažský, ne!vyšš~ h~~~ 
mistr, nejvyšší maršálek, nejvyšší komornlk zemsky, ne]vyssl 
sudí zemský, nejvyšší kancléř, dvorský sudí, nejvyšší pís~ř zem
ský, podkomoří, oba purkrabí karlštejnští, purkrabí kraje hra
deckého. Soudců zemských jest dvacet. 

Ve svém složení jest tudíž zemská rada totožná s (užší) krá
lovskou radou. působnost její se však odlišu.je od působnosti 
královské rady rozsahově potud, že působnost zemské rady jest 
obmezena jen na království české, obsahově potud, že se působ
nost zemské rady vztahuje na věci čistě zemské. 

vlastní povaha zemské rady jest dána dualistickou povahou 
(tehdejšího) stavovského státu, antithesí mezi králem a stavy; 
mezi rex a regnum. Zemská rada jest orgán po výtce stavovsky 
resp. zemský, jest to vlastní představitel, ale také základ moci 
st.avovské proti moci královské. Jestliže zemský sněm Jest zastu
pitelstvo země (regnum), jest zemská rada" užší zastu?itelský 
shor zemský, jakýsi výbor st.avů resp. zemC a zastupuJe zemI, 
pokud nezasedá zemský sněm. 

Členové zemské rady jakožto nejvyšší úředníci a soudcov-é 
zemští jsou jmenováni králem s radou; mohou to býti .jen oby
vatelé domácí (inkolové). 

Pravomoc zemské rady povšechně vyplývá z jejího ústav
ního základu, t. j. ze souhrnné pravomoci nejv!~ších yúředníků; 
kteří jsou jejími členy. D{isledek této pravomo~1 .Jest, ze ,:,emska 
rada vede správu zemskou, pokud král v zeml,Je~t n~pnto~el} 
a pokud správou země ne.jsou pověře~i zvlast~"l ~llst~drzIcl; 
Ovšem i tehdy, když správou zemskou JSOU p~vere~l hejtmane 
královští, jest pravomoc těchto královských heJt~~nu obmezeui;: 
pravomocí jednotlivých členů zemské rady. a ~~ze ?~sah?v~h 
jen ty obory, které nejsou vyhraž~?-"y "neJvyssl~ UI'Cdnlkull: 
zemským (viz výše ad 1.). Jinak .lze rl~l, ze. zem,ska r~da obecne 
zastupuje a hájí zájmy zemské I proh m~cl k~alovske." , 

Váha a význam zemské rady ,jsou dany Jc?nak statoI?rav
ním postavením nejvyšších úředníků zemskych, Jednak povsech
nými politickými poměry. 
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!:st to.př~de~ším obojaké postavení zemské rady kt ' . 
:ue~lt~ Po~~~uJe,vvahu zemské rady. Zemská rada jest 'v t ~rev z~a
zelil, Jak JIZ vyse bylo řečeno k"-1 k emz 8 o
k'l k' .. cl ,,,' ra ovs ou radou; odtud význam 

ra ovs e Ta y se nepl'lffiO zračí také ve váze zemské rad 
~ tOI~U nem~l~ přispí~~la skutečnost, že nejvyšší úředníci zem ~y: 
JSOU JmenOVaIll na dOZ1VOtí a že kdokol' b' vl' vb 1 
zemský za V' brl t v "h ., 1 Y Sl vyprOSQva urad 
statke~. ZIVQ y I (O cene o úředníka, propadal ctí, hrdlem i 

Zemské Zřízení z r 1549 A -1· It b v'd ' 
ani skrze ji b' v.) • :'. em"a y za lly skrze se sám 
žádný 'v cl nau °k~ II nv~smel proslÍl, l panliOV ani z rytHst,a za 
zemsk ,lll;r, .. íeills y za Zlvnostl ktere koli osoby, ktel'ýž by úřad 
dětem y neb~a k z pam,l,0v:. nebo z rytířstva, chtě sobě nebo sv-vm 
k ~ omu Jlnemu. dokudž ještě ty osoby y' • ., 

tercž ty au řady zemské d~'žÍ Pakli b kt·" ~ ~ d ~ ZIVY~ }sau. 

~~ot~'ákáobYli ja~ýmž, koY obyšejem ~~ed en;t~a s~~le~~:S!~l;?~ 
dědične' z"e tnoa ;.-na'de ~aJest.aty, :r;nel neb Jakauž koli jistotu nebo 

, z ne mOCI mlÍl nemá p' ť t ~ 
a zří;:ení. Nebo ti úř'adové mají h-vt' 10 t dmP. nasem~~ svolení 
umrleho aby král J hl 'd ., 1 svo o n~ a ten urad tak 
cti zachovalému pán~.L n~bo l~ ~,~ k~nsk~lll a~ vlady.?kau dobrému 
muž by te ~ ~ d ';'1 ~ ,ly Ir~ y emu c oveku racII dáti, které
k I' ';. n ura _Pll, ezel a ~teryz by se zemi hodiL A kdo ~ I 
cht~IP~~~ ~ottO kvol,ent vypros~l úřad po dnešní den a toho p~ži~ 
král~ J ~. ovy a y ~est I ~rdlo ztratí! a statek jeho aby na 
zemský' j~j ~~daid~01~~;~f~ Ptn k!~rd nebo vklá?yka ~rže ~iřad 
pánův a vlád ,k k k ~ ~ e, en lira J. M. ralovska s radau 

dl' )-, teremuz hy stavu náležel aby J M di t' "v'l 
po e s~~chu psaného zuostání . . .... ' ., a 1 1 aCI 
, To:~z ~stanov:ní má i Zemské Zřízení z r. 1564 B 2. 

Tlm za]lste nemalo byla ., '" ~ . 
úředníků zemských na moci kráfaluk~na, nezaVlslost nejvyšších 

N ~" ovs e. 

,'áh~. e;:z::! ~~_::~~n: io~ěry pol~~ic~é zde padají silně na 

~~:~:~u:li~z~~S~ýn;:~ k:e~oisr! ~eP~:d~n~;I":~ě~~ :"t~íz;;~= 
n~nda I. nastává opět '. k ~ s. <: rad Yk a když z~ nástupců Ferdi
váha zemské rady. Ja ySl upa emOCI kralovské, vzrthtá i 

Jak :erauVot?llOlC jednkoltlivkých nejvyšších úředníků zemských tak 
s a 1 a na s on u doby "d h ' o ,- ,- • ' 

obd b' b " "'" !Jre c OZl, zustava 1 v tomto pod-
o 1 eze zmeny. Rovnez nIjaká cl t t ~ v 

ani ;.r pořadí nejvyšších úředníků ze!~k s,;c~ na ~mena k llen,,~stal~ 

l~i7:::u z obou vyšších stavů byly jednotli:
1 ~~a~yut:~:s~~ 

y, 

3. Česká komora. 
Na rozdíl od zemské rad . t v k' k 

královsk ". J k "" '" . Y J es ces a omora úřadem čistě 
s Počátk~m~řa~e JIZ ~vrselv, § 46 byl? řečeno, byla česká komora 
1 "" m us rec nIm pro vsechny země koruny " k'-

a e JIZ v polovici tohoto pod období stal se z nI' 'V d . cesk~' 
Ú t ., ura Jen zems y 

s rOJI a pravomoc české komory byly vyloženy výše v § 46~ 
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B) MOTaVi.l. 

1. Zemská rada. 

Zemská rada jest sbor nejvyšších úředníků a soudců zem
ských. Nejvyšších úředníků zemských jest šest resp., čítáme-li 
k nim českého maršálka, který jest společný Čechám i Moravě, 
sedm. Jsou to podle pořadí: zemský hejtman neboli hejtman mar
krabství moravského, (český maršálek). nejvyšší komorník, nej
vyšší sudí zemský, nejvyšší sudí dvorský, podkomoH, nejvyšší 
písař zemský, Z těchto první tři úřady (a ovšem i úřad českého 
maršálka) náležejí stavu panskému, nejvyšší sudí dvorský, pod
komoří a nejvyšší písař zemský stavu vladyckému. 

Pravomoc těchto nejvyšších úředníků zemských zůstává táž. 
jak se ustálila na sklonku doby předchozí. Výjimku z toho činí 
jen nejvyšší sudí dvorský, jehož původní pravomoc, poněvadž 
během tohoto podobdobí královská léna již takřka úplně vymi
zela, odpadla; dvorský sudí jest tu již jen předsedou stavu vla" 
dyckého na sněmu zemském. 

Nejvyšších soudců zemských jest, stejně jako v době před
chozí, dvacet; z toho jest čtrnáct osob stavu panského a šest stavu 
vladyckého, 

Nejvyšší úředníci zemští j sou v tomto podobdohí po výtce 
úředníky zemskými. Jsou jmenováni králem s radou zemskou a 
jsou odpovědní jak králi tak i stavům; výjimku činí jen pod
komoří, který hyl odpovědný jen králi a zemskému hejtmanu. 

Nejvyšším úředníkem zemským, ,jakož i soudcem z'emským 
pJ'ÍI'ozeně může býti jmenován j,en obyvatel (inkola) stavu pan
ského nebo vladyckého (podle toho, kterému stavu dotčený úřad 
náležel) usedlý na Nloravě; také nejvyšší úředníci a soudcové 
zemští mají místo a hlas na zemském sněmu, 

Zemská rada jest jednak královskou radou na Moravě. S ra
dou zemskou jmenuje král nejvyšší úředníky a soudce zemské 
a s ní se radívá také o věcech moravských; jednak jest tato rada 
místodržitelskou radou: vede správu zemskou v době, kdy král 
není v zemi přítomen, neboť v tomto podobdobí není na Moravě 
občasných místodržících, jako tomu bylo v Čechách, Zemská rada 
,jest tudíž, právě tak jako královská rada v Cechá,ch, orgánem 
jak královským, tak i stavovským resp, zeIlLSkým, od dob krále 
?vľatěje' mají členové zemské rady titul královských rad. 

Předsedou zemské rady jest zemský he,jtman. Jest nejen ná
městkem královým, nýbrž i hlavou stavů a nejvyšším úředníkenl 
zemským. 

Zemský hejtman jest v podstatě správcem zemským. Sprav-u je 
zemi, když král jest nepřítomen v zemi, ovšem spolu s radou 
zemskou jako její předseda, Když. král zemře, jest zemsk)' hejt-

183 



man povinen ihned svolati zemský sněm a spravuje zemi do doby 
~dy J~st provc~en? hoJdová~í, stavů kráJi; rovněž spravuje zerní 
'\ dobe) k~y kraj Jest nezletIly. S povolením knilovským svolává 
ze~ske snemy ~ sJ~zdy (v ~obě pl"cdhabsburské svolával zemský 
hejtman v~eJ?sl~e snemy a sjezdy i bez předchozího povolení kJ"á
l~va) a ,CIlll vseshn-y: přípravy k nim; v případech nutných má 
\s~k pravo, svc:JavatI zemské sjezdy i bez předchozího povolení 
kr.?-lova. M!l P~'~vo tak~ uzavírati zemské· míry (landfrídy). Vůbec 
~a zemsky h~Jtman pravo a povinnost bdíti nad zachováváním po
la~k.u ': zemI a obyvatelstvo země chrániti od všelikých bezpráví 
a uh,sku; z toho dúvodu měl i právo klásti t. zv. roky selské. na 
ktcrych byly vyřizovány stížnosti poddaných proti vrchnostem 
~_o nespravedli~'ého ukládání robot ~ do. všelikých j~llých útisk-LL 
"' oboru soudmm rozhodoval zemsky hejtman odvolam z rozhod
nutí podkomořího jakožto třetí stolice v oboru práva městského' 
pravomoc tato přešla však r. 1548 na radu nad ajJelacemi zřízenOt~ 
na hradě pražském. 

. ČleTllov~ zemské rady jsou ustanovováni na doživotí; tím jest 
m. J: da~ zaklacl samostatnosti a váhy této rady, zejména i proti 
mOCI kraIovské. 

v (M::enší úředníci ZCqlŠtí zůstávají v podstatě tíž jako v době 
predchozí a rovněž na jejich pravomoci nebylo celkem změněno 
ničeho.) 

2. Královský neboli komorní p:rokul'átor. 

Úřad tento jest ryze královský a vzniká v polovici 16. sto
letL Královský prokurátor jest zástupce krále a fisku a jeho 
úkol jest hájiti zájmy královské, zejména komorní. VÝznam 'jeho 
stoupá však teprve v podobdobí následujícím. . . 

3. Úi'ad rentmistrovský. 

Úřad rentmistra jest úřad čistě zeměpanský; vznikl teprve 
počátkem druhé polovice 16. století. Ještě na počátku tohoto pod
období spravoval komoru královskou na 1\foravě podkomoří pod 
dozorem české komory v Praze, ale mnohcln více i dvorské ko
mory ve Vídni. Podkomoří vykonával také vrchní dozor nad 
statky duchovenstva ua Moravě. Teprve za :MaximiIiána II. byl 
zřízen zvláštní úřad rentmistra. Rentmistr jest s počátku .ten po
mocník podkomořího. později jest to však samostatný úředník 
zeměpanský. Spravuje královské. důchody a jest podřízen spíše 
již dvorské komoře ve Vídní než české komoře. Později byl mu 
dán k ruce pomocný likvidátor zvaný obecně "Gegenschreiber". 

4. Direkto; zemských peněz. 
Úřad direktora zemských peněz jest samostatný_ úřad zem

ský; vznikl na sklonku 16. století. Direktor zemských peněz se 
nečítal k úředníkllm zemským. V pravomoc direktora zemských 
peněz spadá dozírati na finanční hospodaření zemské; direktor 
má právo platiti úroky a všeliké splátky zemské. vydávati zem-
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ské peníze k účelům válečným i domácím a vypůjčovati si, ovšem 
pokud možno v dohodě se zemským hejtmanem a nejvyššími 
úředníky a soudci zemskými, i peníze. 

Úřad direktora zemských peněz byl velmi důležitý a jeho 
pravomoc byla značná; direktoru byli podřízeni i rentmistr a 
zemští výběrčí. 

Zvl~štním úředníkem zeměpanským byl moravský hansgraf; 
úřad tento vznikl kol polovice 16. století. Hansgraf byl usazcl.l 
v Hustopečích a v pravomoc jeho spadalo kontrolovati dovoz do
hytka z Uher, Sedmihradska, Multanska a Polska na Moravu a 
vybírati z každého kusu dobytka koupeného v těchio zemích i:l 

dohnaného na Moravu t. zv. třicátý peníz (odtud hansgraf se 
jmenoval také Einnchmer der Dreiszígst-Zetteln); na tento peníz 
_vydával také potvrzení. Dále jemu příslušely kontrola dobytčích 
trhů a vyřizování všelikých věcí s tím spoJených. Hansgraf byl 
původně podřízen komoí'e dolnorakouské, později uherské ko
moře v Prešpnrku; odtud dostával také instrukce. 

1. Úřady ústřední. 

a) Zemský hejtman. 

c. Slezsko. 

Zemský hejtman, někdy také zvaný vrchním hejtmanem 
slezským, jest instituce převzatá z doby předchozí. Jest to úřed
ník královský a pravomoc- jeho zůstává v podstatě táž, jako v do
bě předhabsburské. Jest náměstkem královým v zemi, vede správu 
zemskou a jemu jsou také podřízeny všechny úřady v zemi, vy
jímajíc zeměpanské úřady finanční; pečuje o pořádek v zemi, 
dohlíží Had konáním spravedlnosti a jest vůbec ochráncem obec
ného míru a vyřizuje také stížnosti poddaných proti vrchnostem. 
Jeho pravomoc nebyla však upravena psanými předpisy, nýbrž 
řídila se v podstatě právem zvykovým. 

Na přechodu doby předchozí do tohoto podobdobí byli na 
krátký čas zřízeni dva zenlští hejtmané, jeden pro horní Slezsko 
a .druhý pro Slezsko dolní. avšak instituce dvou zemských hejt
manů se neudržela. Drahnou dobu byl hejtmanem zemským bis
kup vratislavský. ale od počátku 17. století (v dftsledku privilegia 
z r. 1609) byl zemským hejtmanem kníže světský. 

b) Slezská komora. 

V době před habsburské dozor nad důchody královskými a 
vůbec financemi měj zemský hejtman. Na počátku tohoto pod
období dozor ten vedla česká komora, ale -správou komorních 
příjmll. byl pověř'en zvláštní .výběrčí, rentJ;nistr podle instrukce 
vystavené od dvorské komory. Tento rentmistr také podléhal 
spíše dvorské komoře ve Vídni, než české komoře, zčásti také 
české kanceláři. Jest to úředník čistě královský. Na krátký čas 
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tu byl zřízen královský zemský pokladník a později vicedomus. 
Na sklonku vlády Ferdinanda 1. byla zřízena slezská komora, 
jakožto úř'ad sborový, rovněž čistě královský. Pravomoc i ústrojí 
slezské komory byly obdobné jako české komory. 

slezská komora nepodléhala zemské:Qlu hejtmanu, nýbrž pří
mo dvorské komoře ve Vídni; přes to však v určitých případech 
měla také styk s českou komorou. 

slezské komoře podléhaly finanční orgány (fiskálové) ve 
slezských knížetstvích bezprostředních. 

Zástupce krále a fisku jest tu královský neboli komorní pro
kurátor zvaný také královským fiskálcm; podléhal nejprve české 
komoře, později komoře slezské. 

c) Generální úřad herní. 
Úřad tento jest čistě stavov:"ký a vznikl na sklonku vlády 

Ferdinanda I., když se finanční úřady zeměpanské oddělily od 
stavovských. Úřad tento se skládal ze dvou berníkll a jednoho 
účetního, a pravomoc jeho byla vybírati berně 'povolené sněme~ 
a z nich platy potřebné vypláceti. Členové tohoto úřadu se voh 
sněmem. 

2. Úřady v jednotlivých knížetstvích. 
Hejtmané ustavení v jecl;uotlivých knížetstvích již v době 

předchozí jsou v tomto pod období zavedeni ve všech knížet~ 
stvích. Pravomoc jejich jest táž jako v době předhabsburské. 
V knížetstvích bezprostředních byli hejtmané podřízeni (vrchní
mu) zemskému hejtmanu. 

Jiným zemským úřadem jest" úi'ad zemského kancléře nebo 
také písaře, který, až na ojedinělé výjimky, byl zaveden ve 
všech knížetstvích. V některých knížetstvích si stavové vymohli 
výsadu, že zemští úředníci musí býti bráni ze stavů domácích. 

V knížetstvích prostředečných zůstávají úředníci dvorští 
jako hofmistr, maršálek, rentmistr, hejtman,horní a pod.; v kní
žetstvích bezprostředních dvorských úřadů nenÍ. 

Jako orgán čistě stavovský byl v některých knížetstvích za
veden zemský plnomocník, úředník stavovský placený a jmeno
V811Ý na doživotí. 

D. Lužice. 

Správcem zemským zůstává i v tomto podobdobí fojt jmeno
vaný králem, který úřadem tímto nakládal celkem libovolně. 
Fojt jest zástupcem královým v zemi a vede veškeru správu 
zemskou, zejména spravuje i finance pod dozorem české komory. 
Kolem polovice 16. století zřízeni byli, nejprve v Horní Lužici, 
brzy na to i v Lužici Dolní, pro správu finanční zvláštní hejtmané 
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(jeden pro Horní a jeden pro Dolní Lužici), kteří podléhali české 
komoře a měli povinnost pečovati o královskou komoru. (Jen na 
čas správu cel v obou Lužicích vedla slezská komora.) 

,Jmenováním hejtmanů byla ovšem pravomoc {oitů ztenčena 
a obmezovala se spíše již jen na správu. Fojt při svém jmenová
ní vydával pravidlem stavům revers, že je bude zachovávati při 
jejich právech a výsadách. 

Jako zemský úředník se zde pfipomíJlá také zemský kancléř. 

Část II. 

Období pobělohorské (do r. 1749). 

§ 48. Pan o v II í k. 

Bitvou na Bílé hoře a vším tím, co po této bitvě následovalo 
hyl na ráz ~ takřka trvaje rozřešen pomčr mezi králem a stavy: 
Dosavadní rovnováha moci královské a moci stavovské padá a 
s ní padá značná část dosavadních práv a výsad stavovských 
resp. zemských, a na troskách moci stavovské se již vzdvihá bez
mála neobmezená moc královská: absolutism zeměpanský vítězí 
nad mocí stavovskou. Tím se však zároveÍÍ také od základů pře
Ívořuje dosavadní dualism moci státní. Poněvadž moc stavovská 
takřka na celé čáře ustoupila moci královské, jest moc ve státu 
představována v podstatě již jen moeí královskou. Takto moc 
královská Se stává již i mocí státní po výtce, a kl'ál se stává do~ 
konce výhradn-)7Jll představitelenl (absorptivním representantem) 
státu. 

~áhlý tento vzrůst moci královské zračí se jasně již v Obno
~eJlém ZHzcní Zemském, které Ferdinand II. vydal v r. 1627 pro 
Cechy a v r. 1628 pro Moravu. Obě tato zemská zřízení jsou proti 
dosavadnímu právnímu řádu vydána absolutisticky, t. j. z jedno
stranné moci královské (oktrojována), jsou tudíž vydána proti
právně. Takto již z formy vydání lz.e snadno souditi na obsah 
Obnoveného Zřízení Zemského. 

Jest n,espol'né, že I<~erdinalld II. se snažil využíti odbo.te stavů 
a poYal~n~ re;Toluce ~rchoYato;t měrou ku proyedení svých úmyslú 
absoluiIshckych. Avsak s počatku se s těmito sV)Tllli úmyslv tajiL 
neboť velely tak dosti nejisté poměry politické a zahraniční. . . 
_~ Ihned po ~~tvě na .Bílé ~oř: p~včřil FCI'dinand II. správol' 
Ce~vh Kar~a .kn~ze~e z Llchtenste]ua a správou Moravy kardinála 
k~lz~te D1trlchs~eJna, a zvláštním mimořádny~m soudem dal krva
vyml. e::cekuceml v'!- n;s~ýs:h~Jlými konfiskacemi ukrutně potrestati 
odbojn,e stavy. Pn navsteve v Praze v r. 1623 obnovil však úřady 
zemske a zřídil z nejvyšších zemských úředníků místodržitelskou 
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radu po pi'ed-<;ednictdm knížete Lichtcllštejna; na Moravě zůstal 
místodržícím kardinál Ditrichštcjn a nejvyšší úředníci zemští 
tvořili jakousi radu pomocnou. 

Listem z 20. záH 1623 učinil Ferdinand II. relaci k deskám. 
V této -rela-ci dal předem ze zemskf'ch desek vymazati všec;hny 
zápisy, které byly provedeny ode dne povstání až do vítězství 
na Bílé hoře. Dále praYÍ Ferdinand II. v teto relaci, že povstání 
bylo způsobeno "od llěktenrch nespokojených obyvatelův králov
ství Českého" a projentje svůj úmysl nerušiti práva a svobody 
zemské větou: "My pak na tom nikdy h"),ti ,jsme neráčili a býti 
neráčíme, abychom stavům téhož kJ'álovstvi, VČrU)'Dl poddaným 
Našim, lJráva' jejich rušiti anebo je zmenšovati, lid aby s vyj
hl'adou vrchnosti a moci Naší královské bez ubližování práva 
našeho dědičného všickni stavové téhož království Našeho při 
svých práYÍch a spravedlnostech chráněni byli, o to pečovati 
ráčíme." 

V pro~i~lci r .. 1624 místodržitvels~á ~~ada česká~ vypracov~la }l 
zaslala krah Feedmandu II. pametm SpIS, ve kterem dOVOZUJe, ze 
púvodcové povstání jsou již potrestáni a celé království jest osa
zeno věrnými obyvateli, vyslovuje naději, že král bude míti lepší 
mínění o starých výsadách a svobodách sta vovski'ch a prosí krále, 
aby "zachoval je a všechny obyvatele, věrné poddané své, kteříž 
vítězstvím jeho vrátili se ve sta, trvavší před rebel1ií, ph všech 
starých chvalitebných zvyklostech, právích a spravedlnostech, 
jakž již sám pod datum 20. L.áí·í 1623 svou rukou a pečetí k tomu 
se podal, a to relací ke dskám vloženo a vtěleno jest". Na tento 
pamětní spis došla v lednu 1625 odpověď, ve které Ferdinand II. 
ujišťuje radu svou milostí a spokojeností za pamětní spis a ozna
muje, že privilegia, "jež země dříve měla", budou revidována. 

V březnu 1625 byla rozkazem Ferdinanda II. vydaným pod 
soukromou pečetí císařskou zÍ'Ízena ve Vídni 8členná komise 
k revisi zemského zřízenÍ. V této komisi zai:leda1i jen dva Češi, 
Karel kníže z Lichtenštejna a Albrecht kníže z Valdšt")-Tua, potomnl 
vévoda frýdlandský, ostatní byli buď cizinei nebo 'Němci. Této 
komisi byl dán výše uvedený pamětní spis místodržitelské rady 
pražské a bylo jí uloženo podati dobré zdání o túm, jak by bylo 
zrevidovati zemské zřízení, při čemž jí byly dány tyto směrnice: 

1. aby náboženství katolické bylo dobrým řádem upevněno, 
2. aby právo královské bylo zachováno, 
3. ahy v soukromém právu byla pl'Ovedena rovnoprávnost 

mezi rodilými Čechy a cizozemci, kteří nedávno byli přijati nebo 
příště hudou příjati za obyvatele. 

Komise tato vypracovala své dobré zdání po částech a tak je 
králi přcdk14dala. Nejprve vypracovala část o veřejném právu 
vycházejíc při tom z thcorie o propadnutí práv; část tato byla 
předložena k superrevisi jiné komisi, které se zúčastnil sám 
Ferdinand II. Tuto část Ferdinad II. rozhodnutím z 3. dubna 1625 
také schválil. Rozhodnutí to bylo tajeno i před kancléřem Lob
kovicem, a nově zřízené komisi v Praze, ve které byl také nej
vyšší komorník hrabě Martinic, bylo uloženo podati návrh na 
revisi zemského zřízenÍ. 

Avšak když v 1'. 1626 Albrecht v Valdštýna skoncoval velmi 
příznivě pro Ferdinanda II. válku s Dánskem, přestaly jakékoli 
ohledy na Čechy, a nové zřízení zemské bylo z- největší části ve 
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V5?ni již konc,em 1'. 1626 yyii~těno. Počátken; r. 1627 hylo Již celé 
zrlZem zemske hotovo a vydano s uvozovaClm patentem s datem 
La. května 1627. . 

Toto nové zřízení zemské jest vydáno pode jménem Obnovené 
Právo a ZNzení Zemské dědičného království Českého; vychází 
v uvozovacím patentu na rozdíl od výše uvedené relace do desk 
z 20. září 1623 ze stanoviska, že se království české in forma 
universitatis proti svému králi pozdvihlo a mečem dobyto hvlo 
a -d-ósledkem toho svými právy propadlo. . 

. Ohnvovené ,Zřízen~ Zemské z l'. 1627 jest vydáno jen německy 
a Jen n~!ll~cky text Jest prohlášen za autentický. Český překlad 
byI,vyhsten Jen do F 1; zbytek překladu byl pořizován opiso
vanlm. 

O novém zemském zřízení pro Moravu byly konánv ve Vídni 
porady pod předsednictvím českého kancléře Lobkovi~e již v 1'. 

1621 a opět v r .. 1624. Vydáno jest rovněž jen německy a jen 
n.ěmecký text jest prohlášen za autentický; český překlad nebyl 
ÍJskem vydán. 

I moravské Obnovené Zřízení Zemské jest vydáno z jedno
stJ'i;wné moci královské neboli oktrojováno; .test z T. 1628 s uvo~ 
zovacím patentem s datem 10. května 1628. 

Tato značně posílená moc královská jeví se zejména v těchto 
směrech: 

Králi přísluší takřka již neobmezená moc vládní a výkonná. 
V oboru věcí vnějších měl sice král ,Tiž před tím značnou volnost: 
vedl a určoval si takřka výhradně politiku zahraniční a rozhodo
val,sám o míru a válce, pokud ovšem nešlo o hmotné prostředky 
k vedení války; rovněž již přeeltím příslušelo jemu právo naři
zovati zemskou hotovost, šlo-li ovšem o obranu země. Ale nyní 
jest j y oboru vnitřním jeho mOC v nebývalé míl'e posílena. Král 
vykonává vládu ve státu prostředkem nejvyšších úředníků, nyní 
již nikoli zemských, nýbrž královských. Může zřizovati nové 
úřady a jmenuje na úřady s tím toliko obmezením, že může jme
novati jen osoby v zemi usedlé (inkoly). Povyšuje do stavu a sám 
nyní udílí právo obyvatelské (inkolát) vyhrazuje si právo všech
ny spory při tom vzešlé výhradně sám rozhodovati. 

.Ro;rněž jen .král má právo svolávati sněmy obecné i sjezdy 
kraJske; kdokolI by se pokusil o to svolati takovýto sněm nebo 
SJezd, proviňuje se proti důstojenství královskému a propadá ctí 
hrdlem i statkem. (C. O. Z. Z. A 4. M. O. Z. Z. IV, 4.). ' 

Moc zákonodárnou vykonává v podstatě nyní král sám; jest 
výhradným zákonodárcem. Žádný člen sněmu nemá právo něja
kou proposici ve sněmu č.initi. Zákonodárná iniciativa přísluší jen 
králi. . 

V tomto směru jest dosti značný rozdíl mezi Obnoveným 
Zřízenín; Z~msktl!l.č~ský'm a moravský~. Č,?ské O. Z. Z. obsahuje 
naprost?'~ za~az cmltl neJakou pr9poslcI sn,emovní. Kap. A 6 zní: 
"A pon~vadz ~a tako:;ý.c~to snepnch opeclllch Nám Sam)Tffi toliko, 
budauclm NaSlID a dedlcum kralovstvl ... v nastalÝch země po-
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třebách proposici sněmovní činiti moc a právo přináleží: pročež 
nemá žádný, jakéhoby ten koli i'ádu, stavu neh povolání byl, se 
o to pokanšeti, sám od sebe, bez Našeho, nebo hudaucích králův 
a dědicľl.y obzvláštního milostivého po\Colení, nětco, načby se to 
koli yztahovalo, stavům přcdnášeti a k uvažování bud' austně 
nebo ve spisu podávati ... ". 

Naproti tomu moravské Q. Z. Z. v kap. IV, 6 má y podstaté 
totéž ustanovení, obsahuje však dodatek (který v českém O. Z. Z. 
není): "v jiných menších yěcech, kdež by se Nás, :plocnosti a dtl· 
stojnosti Naší královské, regalií Naších netýkalo, mohau sami 
stavoyé s vědomím a poyolením komisařův Našich přednášcE a 
to uvažovati." 

Kddto tudíž stavům českým vůbec nijaká iniciativa zákono
dárná nepřísluší, mají stavové moravští iniciativu zákonodárnou 
aspoň v menších věcech. 

Rovněž král jen sobě a svým dědicům .Jakožto budoucím krá
liim českým vyhražuje právo zákonodárné. 

I zde jest opět nemalý rozdíl mezi Obnoveným Zřízením 
'Zemským českým a moravským. České O. Z. z. obsahuje napro
stou -výhradu práva zákonodárného. Kap. A 8 zní: "Toho však 
sobě, též dědicům ~ašim" bndaucím králům českým, obzvláštně 
y moci pozůstavujeme, abychom v tomto dědičném královsŤYí 
Našem řád a právo nařizovatj, i všecko to, což s sebau .Ťns legis 
ferendae, neboližto mocnost vysazení práv pÍ'ináší, činiti moci 
ráčili." 

Naproti tomu moravské O. Z. Z. v kap. IV, S stanoví: "Toho 
pak Sobě, dědicům i hudaucÍm králům českým, margkrabatům 
moravským, znamenitě vymienovati ráčíme, abychom v tomto 
Našem dědičném margkrahství moravském mohli a moc jměli 
všelijaká zřízení a práva vydávati, tak .Ťakž se Nám samým vedle 
důstojnosti a mocnosti královské a margkrabské vlastně přísluší 
a přináleží. Však prvé nežli hychom co toho naříditi chtíti ráčili, 
o tom v jedné i v' druhé příčině ...-ěrným Našim milým. milostivě 
pro zprávu věděti dáti chtíti ráčíme." 

Podle moravského O. Z. Zemského hudon tudíž stavové mo
mvští o yeškerých zákonech a všelikých opatřeních královských 
vždy předem slyšáni, čehož y Čechách není. 

Tato výhrada práva zákonodárného nemůže však býti ani 
v Čechách neobmezená. Nesluší této výhradě rozuměti, tak, že by 
na příště veškero právo veře.jné v Čechách a vůbec- ve státu če~ 
ském bylo závislé úplně na libovůli královské. Již skutečnost, 
že Ferdinand II. vydává Obnovené Zřízení Zemské, jak české, 
tak i moravské, z královské moci české a rovněž, že sobě a svým 
dědicům jakožto budoucím králům českým vyhražuje všelikou 
moc, zejména moc zákonodárnou, a že při všem tomto počínání 
klade obzvláštní dů,raz na to, že jest zákonitým, řádným krá
lem českým, ukazuje zcela jasně, že zevnější české státní právo, 
základ legitimních nároků resp. práv Ferdinanda II. a jeho dě
diců na trůn český, jest mimo dosah královské disposice. Ba 
tímto základem Ferdinand II. ani nemůže hýbati. neboť tím by 
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podlomil také veškera svá práva ke koruně české a přestal by 
býti králem zákonitým. Tomu svědčí dále i -skutečnost, že Fer
dinand II. o některých výsadách stavovských resp. zemských. 
ačkoli se v Obnoveném Zřízení Zemském o nich mluví, v tomto 
zřízení nii::-eho neustanovil (výslovně tak jest řečeno při privile
giu o neodcizovánÍ od koruny; Č. O. Z. Z. A 22, M. O. Z. Z. XII.). 
jakož i, že již po vydání Obnoveného Zřízeni Zemského zvlášt
ním majestátem výsady a svobody stavovské, pokud se nepříčí 
Obnovenému Zřízení Zemskému, znovu potvrdiL Toto potvrzení 
(jako vůbec potvrzování privilegií v dualistických státf?ch sta
vovských) nemá význam konstitutivní, t. j. tímto potvrzením se 
-práva a svobody stavovské resp. zemské netvoří, nýbrž jen dekla
ratorní, t. j_ tímto potvrzením král prohlašuje, že práva tl: svo
body stavovské, jakožto nepříčící se Obnovenému Zřízení Zem
skému, po právu trvají. Z toho plyne, že tato výhrada práva zá
.konodárného se může vztahovati jen na pt,á-vo soukromé a z prá
va veřejného nanejvýš jen na tu část. kteTá byla Obnoveným 
Zřízením Zemským upravena. 

Ostatně tato výhrada práva zákonodárného byla do jisté 
míry seslabena deklaraioriemi z r. 1640, která byla v r. 1650 roz
šířena také na Moravu. V nich byla přiznána stavům zákonodár
ná iniciativa v t. zv. věcech menších, t .. J. ve věcech, které se ne
dotýkaly "osoby, výsosti, autority a regálů královských«. 

Stavům přísluší takto nadále spoluúčasfenství ve výkonu 
moci zákonodárné (na 1vloravě v míře značnější než v Čechách). 
Avšak toto spolupůsobení se místy obmezuje nikoli na otázku, 
zda osnova králem podaná má býti přijata čili nic (an?), nýbrž 
-spíše jen na otázku, v jakých modalitách osnova bude při,jata 
(qnomoclo 1). 

I V OhOTU soudnictví byla královská moc značně posílena. 
Královské soudnictví dostává nespornou převahu nad soudliic
tvím zemským_ To se zračí zejména v tom, že dosavadní svrcho
van9st zemských soudů byla zlomena (viz níže § 50.). 

Př:íkrost Obnoveného Zřízení Zemského, pokud jde o práva 
.a svobody stavovské resp. zemské, byla do jisté míry zmírněna 
_Ťiž majestátem Ferdinanda II. z 29. května 1627, kterým tento 
král potvrzuje stavů,m českým "všeckna a všelijaká privilegia, 
obdarování, svobody a majestáty", které nečelí proti Obnovené
mu Zřízení Zemskému, a za sebe a za své dědice jakožto budoucí 
krále české slibuje "všeckny čtyÍ'i stavy a celoú obec téhož krá
lovstVÍ Našeho dědičného Českého. též také každý stav obzvláštně 
-při jejich právích, spravedlnostech" podle Obnoveného Zřízení 
Zemského zachovati. 
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Podobné potvrzení práv a svobod stavov~kých resp. zem~ 
ských vydal Ferdinand II. královským listem (z 26. června 1628) 
i stavům moravským na sněmu konaném v červnu 1628 ve Znoj
mě. A však vedle tohoto královského listu obsahujícího obecné 
potvrzení pl'ivilegií, pokud nečelí proti Obnovenému Zřízení 
Zemskému, vydán byl stavům moravským druhý královský list 
z téhož dne, který obsahuje seznam privilegií, která jakožto ne
čelící proti Obnovenému Zřízení Zemskému se výslovně potvr
zují. Toto potvrzení privilegií jest směrodatné i pro stavy resp~ 
království české. Potvrzení toto obsahuje totiž autentický vý
klad, která privilegia jednotlivě nečelí proti Obnovenému Zří
zení Zemskému. A poněvadž majestát z 29. května 162'7 jen vše
obecně potvrzujc privilegia stavovská resp. zelll~ká, pokud ne
čelí proti Obnovenému Zřízení Zemskému, královský list z 26~ 
června 1628 obsahuje však seznam privilegií, která se výslovně 
potvrzují, ježto nečelí proti Obnovenému Zřízení Zemskému, a 
poněvadž dále Obnovené Zřízení Zemské české se shoduje v pod
statě s ObnovenÝDl Zřízením Zemským moravským, pokud se 
jimi upravuje právo veřejné. obsahuje královský list z 26. června 
1628 autentický výklad i pro majestát z 29. května 1627. 

Moravští stavové nespokojili se však jen tímto potvrzením~ 
S povolením krále Ferdinanda II. zřídili zvláštní komisi, která by 
vyšetřila, co v Obnoveném Z:i'ízení Zemském potřebuje vysvětlení 
nebo doplnění. Komise tato předložila Ferdinandovi II. spis zvanÝ 
obecllč Dubia; královská odpověď naň vyzněla však :záporně. Po 
smrti Ferdinanda III. stavové moravští se svolením nového krále 
Leopolda 1. zřídili novou komisi o čtyr'ech členech, po jednom 
z každého stavu, která předložila králi nový pamětní l'esp. stížný 
spis zvaný Gravamina. A však ani tímto spisem, pokud šlo o zlep
šení zemské ústavy, stavové moravští phznivého v)'sledku ne
dosáhli. 

Doložiti sluší, že ústavní převrat ve prospěch moci královské 
byl proveden jen v Čechách a na Moravě. Ve Slezsku stavové 
uzavřeli s kurfirstem saským Janem Jiřím dne 28. února 1621 
smlouvu, t. zv. akord saský. kte-rou se navrátili pod poslušenství 
Ferdinanda II., když jim byly zaručeny obecné odpuštění všeho 
a všechny dosavadní svobody politické i náboženské. Smlouvu 
tuto Ferdinand II. také uznal. Důsledkem tohoto akordu saskéh" 
byly dosavadní poměry ústavní zachovány. 
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Ovšem Hahslnukové nerozumnou politikou náboženskou a 
národnostní' tuto zemi čím dále tím více od koruny české odcizo
vali. Tak se stalo, že Slezsko. Jevilo postupem doby stále silněJší 
sklon k Prusku a při- začátku t. zv. války o dědictví rakouské 
Fridrich pruský byl zoe přijat obecně jako osvoboditel od pan
ství habsburského. Tím lze si také zčásti vysvětliti neúspěch 
Marie Terezie získati opětně Slezsko, neboť obyvatelstvo slezské 
stálo již spíše při Fridrichoyi pruském než při Marii Terezii. 

~ 49. Snčm y. 

Převratem bělohorským resp. Obnoveným Zřízením Zem
skvrn nastaly značné změny ve zřízení sněmovním. Změny ty se 
týkají nejen složení sněmu, nýbrž také jeho ·pravomoci, neboť 
vzr-ust moci královské přirozeně působil ,ielmi nepříznivě na pra
vomo-c snčmů zemsk)Tch. Zmenšená tato pravomoc sněmll zem
ských jeví se nejen v moci zákonodárné. nýbrž také povšechně 
y politické váze sněmů zelllBkýeh. 

Sněmy zemské zůstávají ovšem i nadále 'zastupitelstvem ze'
mě; jest to shromáždění stavů jakožto politického národa. Práva 
příslušející zemi vykonávají zemské sněmy. Avšak, poněvadž 
práva a svobody zemské Obnoveným ZHzením Zcmským značně 
byly zkráceny na prospěch moci královské, přirozeně tím sní
že-na byla také politická váha sněmů. Jest to paÍTné zejména ve 
vlivu na správu zemskou. 

Jest sice pravda, že i y období pobělohorském nejvyšší úřady 
y zemi mohly hýti udělovány .jen domácím lidem (inkolům). Ale 
před Bílou horou inkolát udílel král spolu se stavy, takže proti 
vůli stavů nemohl se státi obyvatelem země české resp. českého 
státu cizinec, kterého by si s'tavové za obyvatele zemského ne
přáli. Nyní však udílí právo obyvatelské výhradně král a také 
jen král sám rozhoduje všechny spory, které hy z toho diivodu 
vzešly. Důsledkem toho nyní obyvatelem zemským a přirozenč 
i nejvyšším. úředníkem v zemi se může státi cizinec, který ne
musí býti stavům vítaným hostem. A dále: až do převratu bělo
horského nej--vyšší úředníci v zemi byli členy sněmu zemského, 
přísahali králi i stavům a byli oopověclllí .Ťak králi, tak i stavům. 
V této obojaké odpovědnosti l1ejvyššíe:h úředníků zemských, za
jisté i důsledkeln skutečnosti, že byli v zemi ode dávna usedlí 
(kdežto dynastie mohla býti i naprosto 110vá), dále důsledkem 
toho, že byli jmenováni na doživotí a nemusili se obávati ztráty 
úl'udu, když snad králi ve všem nepovolovali, převládala spIse 
odpovědnost vllči zemi než VllČi králi. Nyní však, když nejvyšší 
áředníci zemští byli již úředníky čIstě královskými, přísahali jen 
králi a jeho dčdicům jakožto budoucím kráh'lm českým, nebyli 
ustanov~váni na doživotí, nýbrž jen lla pět Jet a .jejich ol;movení 
v úřadě bylo závislé jen na vůli králově (viz § 51.), cítili se tito 
úředníci spíše již jen odpovědnými králi a jejich odpovědnost 
sněmu ustupovala silně do pozadí. Ba lze tvrditi. že skutečnost, 
že ne.Ťv-yššÍ úředníci zemští jsou také členy sněmu, vliv králov
ský v~ sněmu jen zvyšuje. 

Působnost zemskÝch sněmů se na-rozdíl od předchozího pocl
období v Čechách a I;a Moravě značnč zmenšila. 

13 193 



v oboru zákonodárství pravomoc sněmft podstatně poklesla. 
Sněmy zemské mohly podle Obnoveného ZÍ'Ízení Zemského jed
nati j-en na podkladě královských proposic (na Moravě s povo
lením královských komisařft i z vlastní iniciativy jen ve vě
cech "menších"). Iniciativa deklaratoriemi sněmům pozdě,h při
znaná obmezovala se jen na věci "menší". Avšak obsahově přes 
10, že král výhradou práva zákonodárného potáhl na sebe moc 
zákonodárnou, spolupůsobení sněmů zemských při výkonu moci 
zákonodárné není nikterak nepatrné. Sněmy spolupůsobí jako 
spoluzákonodárci při úpravě práva monarchického (pragmatická 
sankce), ale rovnčž i v rftzných odvětvích správy -veřejné, ze
jména ve věcech obchodu a policie obchodní, venkovského hos
podářství, veřejných staveb, ve věcech církevních a v péči o 
veřejnou bezpečnost a o obecné dobré. 

Působnost správní sněmů zemských jest znacnc snlzena. Dů
sledkem skutečnosti, že nejvyšší úředníci v zemi jsou nyní již 
úředníky královskými, nikoli zemskými, vliv zemských sněmů 
na správu zemskou valně poklesL Přes to však, pončvadž tito 
ne,jvyšší úředníci j sou výhradně obyvatelé země (inkolové) a 
členové sněmů, jakýsi vliv tu přece jen zůstává. Sněmům zenl
ským zůstává však i nadále právo svolovati k hotovosti zemské, 
pokud jde o výpravy válečné ven ze země, neboť Obnovené Zří
zení Zemské (české A 11, moravské VI., 11) stanoví povinnost 
obyvatelů zemí koruny české táhnouti do pole na rozkaz krá
lovský, jen pokud jde o obranu země resp. státu českého. Sně
mům zemským resp. generálnímu sněmu zemí koruny české zů
stává podle Obnoveného Zřízení Zemského (české A 1, morav~ 
ské 1.) vyhrazeno velmi důležité právo voliti krále v případě, že 
by žádného "dědice' z královského kmene, rodu, semene a krve, 
mužského nebo ženského pohlaví, před rukama, ani v očekávání 
nebylo, anebo poslední dědic nebo dědička téhož království od 
svého práva dobrovolně upustili a jeho se odřekli'", jakož i "že 
by týž dědic nebo dědička z příčiny nedostatku na rozumu 
k královánÍ a správě spůsobný nebyl a nebyla, a k tomu od ně
ho, nebo od ní žádný dědic v živobytí nepozůstával, anebo tako
vého dědice nebo dědičky naděje a čáky žádné nebylo". Konečně 
sněmu 'království českého zůstává podle majestátu krále Vla
dislava ll. na neodcizování od koruny z r. 1499, kteréhož maje
státu se Obnovené Zřízení Zemské (české A 22, moravské XII.) 
nedotklo, vyhrazeno velmi důležité právo býti strážcem celitosti 
a nedílnosti zemí koruny české; svolení sněnlu českého jest i 
nadále třeba k jakémukoli odcizování od kOl'~lny. Předpisu to~ 
hoto majestátu bylo skutečně také vždy šetřeno až do 19. sto
letí. 
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Ale sněmúm zemským zůstává podle Obnoveného Zřízení 
Zemského nad míru důležité právo svolovati ku v~elikým ber
ním a daním. 

é. o. z. Z. A 5: "Co se pak všelijak)"'ch berní a zbírek dot)"če, 
na lOm sme se jak sami od sehe, tak i na 'místě hudaucích Naších, 
králů a dědicův téhož království, mílostivě ustanoviti ráčili, že 
těch, toliko při samých sněňúch, a to jínáče nic, než proti obyčcj
nÝm reversům. od stavúv žádati a vyhledávati chtíti ráčíme: 
o -tom žádné pochi~bností ncmajíce, neili že věrní stavoyé Na~i, 
jak Naše, tak i milé vlasti své nastalé poUeby každého času věr
ně a upřímně k mysli a srdci phpustí. Toho však nijakž přehli. 
dati, a k tomu nyní lieb napotom přijíti dáti chtíti neráčíme, aby 
takové berně a daně od Nás žádané, Nám skrz některé neslušné 
vejmínky, kteréžby se proti Naší královské mocnosti, vyvýšeno
stí a dustojcnství vztahovati mohly, jako skrz vyhledávání no
vých privilegií a svobod, aneb k těm podobn)'ch věcí, jcnžby 
y proposici Naší obsažené nebyli, jakž se to až posavád dálo, od 
stavllv obmezované a zastavované býtí měly." 

K tomu majestát Ferdinanda II. z 29. května 1627, kterým <;(' 

potvrzují privilegia královstí č,eského: ", ... Nechceme také žáci 
né berně a daně od poslušných stavů naších jináčejí nežli na 
sněmích podle artikule v témž Zřízení Zemském pod literou A 5 
položeného žádati, a mimo to, co by tak kdy stavo\'é svolovalL 
na ně jiných daní a berní neukládati«. . 

M. O. Z. Z. IV., 5: "Co se contribucí doteyče, ponevadž jsme 
se již předešle v tom i na místě dědici'tv budaucích Naších proti 
margkrabství tomuto dědičnému mílostivě resolvírovatí ráčílí, že 
všelijakých takových contribucí toliko na sněmích obecných a 
žádným jinším spůsobem, leč s dostatečným reversem, žádatí dái:i 
chtíti ráčíme; při tom tehdy toho milostivě pozůstavujíce, té ne~ 
pochybné naděje k věrným poddanným Naším býti l'áčíme, že to 
VŠe k srdcím svým phpustí a při tom každého času, spuosobu a 
pqtřeby i vzdělání vlasti jejich milé šctl'ití a při svolování .tich 
k Nám, králi a pánu jejich náležitau věrno~t zachovati hleděli 
budau 

Aniž to budaucně přehlídati cbtíti a mocí ráčíme, ahy ty a 
takové od Nás na sněmích obecných žádané contri!mCÍ a sbirky 
Nám skrze nějaké neslušné ve,imínky, kteréž by k aurážce dů· 
stojnosti a vyvýšenosti Naší královské se vztahovaly, .taků v vv
hledávání a žádání od Nás nových privilegií a svqbod aneb k těm 
podobných věcí, jenž by v proposicí Naší pojaté nehyly, tak .Ťak2 
se to až posavad činívalo, zastavovány a zadržovány byly." 

'Právo svolovati k berním a všelikým daním zůstává i po 
převratu bělohorském výhradným právem sněnlů zemských. Při 
tom se zachovává i nadále pojetí, že povolování berní a daní se 
děje z dobré vůle stavů a že stavové, poyolujíce berně a daně. 
nikterak neumenšují svých práv. Odtud Obnovené Zřízení Zem
ské výslovně stanoví, že král na každé povolení berní a daní vy
staví stavům obvyklý revers, že takovéto povolení nemúže býti 
na újmu práva svobod stavovských resp. zemských. 

V právu povolovati berně a daně bylo obsaženo také právo 
sněmu zemského, jednak určiti, k .Jakému účelu zvláště se berně 
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povoluje (pokud ovšem již v královské proposici účel tcn nebyl 
zvláště uvcden), a jaké berně se obrátí na který účel, jakož i 
z jakých prostředků jest povolenou berni vybrati, jednak povo
lenou bernj náležitě rozvrhnouti a vybrati, po případě i exekucí 
yymáhati, jednak i od placení berní osvobozovati, jednak pone
chávati část vybraných berní pro :vlastní potřeby zemské, a ko
nečně dohlížeti na to, zda se vybrané berně na stanovený účel 
také obrací. Zejména v tomto posléze uveDeném směru byli sta
\'~ové velmi opatrní, neboť lllěli smutnou zkušenost, že vyhrané 
berně nebylo užito králem ku stanovenému úč:elu, nýbrž k účelu 
jinému, mnohdy ku placení královských dluhů. oďtud .ieště po 
převratu bělohorském se udržel zvyk, že sněm, když povolil 
berni na vojsko v Uhrách, stanovil zvláštniho plnomocníka (a 
člena) sněmu ze stavu panského, který povolenou berni přímo 
v Uhrách vyplácel. Zvyk ten přestal as v polovici 17. století a 
sněmy odváděly od té doby vybrané bernč přímo králi. 

Hlavní účely, na které se povolovaly berně a daně, zůstaly 
v podstatě tytéž. Byly to: potřeby vojenské. potřeby královského 
dvora a potřeby zemské. 

Právo zaručené v Obnoveném Zřízení Zemském stavům po
volovati berně a daně bylo ohmezeno ustanovením téhož Obno~ 
veného Zřízení Zemského, že povolování berní nesmí býti ob
mezováno "neslušnými výjimkami", které by byly namířeny 
zejména proti dúsioTenství královskému, neho k vymáhání ,no
vých výsad a svobod. Z toho l1esluší však vyvozovati, že by sta
vové _ nyní šmahem povolovali všechny berně a daně v k~álov
ských proposicích požadované, anebo že by si při tom nekladli 
nijaké podmínky resp. nepřednášeli nijaké stížnosti do královské 
správy. Naopak. Z jednání sněmovního v období pobělohorském 
seznáváme, že :;;němy zemské horlivě vyjednávaly s králem resp. 
s královskými komisaři o výši požadovaných berní a že velmi 
často povolovaly mnohem menší částky, než které byly žádány; 
rovněž že stavové n:řednášeli své stížnosti, zejinéna do správy 
královských dll_chodů komorou dVOTSkou a do zavádění noy-(:-ch 
berní a daní bez povolení sněmovního. . 

Přes to, že stavům zůstalo velmi důležité právo povolovati 
berně a daně (kteréžto právo se stalo ve středověku základem 
práv stavovskýph a ústavních svobod vůbec) i že sněmy zemské 
tohoto práva také skutečně užívaly, stavové zemí českých b-§
valého významu a vlivu již nenabyli. nl1vod toho .jest jednak 
ten. že století 17. a 18. nebylo na pevnině evropské nikterak 
příznivé vývoji práv stavovských n vůhec ústavních svobod, 
nýbrž že obě tato století jsou již obdobím rostoucího zeměpan
ského absolutismu, jednak že králové stavllm zemí korullY 
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ceské svůj slib a závazek, že budou požadovati bei'ně a daně jen 
na sněmích zemských a ,,,jináče nic·' prostě nedodrželi. (Jako vll
bec zeměpanský absolutism se Y Evropě mohl vzmáhati jen tím, 
že králové nedodr-želi korunovační přísahy, tak i v tomtO' případě 
V)Tznam a vliv stavů českých klesaly proto, že' králové čeští }I('

splnili, k čemu se i v oktrojovaném Obnoveném Zřízení Zemském 
zavázali.) Ocl konce 17. století začali totiž králové neohlížejíce 
se nikterak na závazek stanovený v Obnoveném ZÍ'Ízení Zem
ském a na sněmy zemské j-iž z královské své moci jednostranně 
vypisovati a ukládati nové berně a daně dovolávajíce se při !OIl1 

absolutního práva královského (jus absolutum regium). Šlo tu 
"ýhl'adně o 1. zv. daně nepřímé. Stavové proti tomu pr-otestoval i, 
ale marně. Zjevy ty se naopak opakuvaly, až konečnč králové 
přímo soustavně vypisovali a vybírali bez povolení snělllú zem
ských danč nepřímé, zej'ména všechny nově zavedené. Povolo
vání sněmů zemských se čím dále tím více obmezovalD jen na 
berni pozemkovou a na některé starší daně nepÍ'Ímé. Takto se 
povolování heTllí a daní vymykalo ze vlivu sněmů zemských a 
tím oVŠem vliv stavl I na bernidví. ale také na správu zemskou, 
valně upadal. 

V tomto podobdobí jest ve sněmovním zřízení zaznamenati 
jednu novotu, která měla dalekosáhlý vliv na zemSKOU správu a 
jež se udržela až do doby dilešní. Jest to instituce z.emsk-Ý'ch vý
borů. 

Vznik zemských výborů sluší hledati ve dvou skutečnostech, 
které jsou celkem na sobě nezávislé. 

Prvá skutečnost má svůj základ v dualismu finanCÍ králov
ských a stavovských resp. zemských. Dllsledkem neobyčejného 
vzrůstu moci královské v tomto pod období ncmohli se· stavové 
bráníti vlivu t. zv. společných úřadll (jak tomu bylo .ještě v pod
období předchozím) a zejména centralisaci institucí čistě země
panských. Tato centralisace se týká také královských financí. 
Královské finance se v tomto podobdobí začínají ccntralisovati a 
to nejen již v rámci zemí koruny české, nýbrž dokonce i v rámci 
všech království a zemí spojených pod žezlem rodu habsbur
ského. To vedlo k tomu, že se začínalo již tvořiti pojetí králov
ského či spíše řečeno zeměpanského eráru neboli fisku (který se 
v této době spíše jevil ve jmění negativním než positivním, t. j. 
v prvé řadě v zeměpanských dluzích a), který jest Předchůdcem 
potomního eráru neboli fisku (celo)státního. Naproti tomu vznl
stající potřeby zemské p#mo vyvolávaly nutnost nejen, aby se 
již soustavně z vybraných berní ponechával určitý peníz na krytí 
tčchto potřeb zemských a aby se tak vytvořovalo zvláštní jmění 
zemské vyňaté z disposice královy a podrobené výlučně disposici 
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sněmů zemských ve formě zemského fondu (fondu domestikál
ního), nýbrž aby, poněvadž se zemský sněm scházel jen perio
dicky a to nikoli na dlouhou dobu, se ze sněmu vytvořitzvláštIú 
stálý výbor, který by toto jmění spravoval. 

Druhá skute'čnost jest, že nejvyššÍ úřady zemské se staly, 
jak již také bylo řečeno, y tomto podobdobí orgány jen králov
skými. To vedlo k tornu, že záhy byla pociťována potřeba vytvo
řiti stálé orgány čistě zemské, které by v době, kdy sněm neza
sedá, zastupovaly zemi nejen proti královským úřadům, nýbrž 
také v ohledu majetkoprávním. Tyto stálé orgány zemské hyly 
y Če'chách a na :Moravě zemské výbory. 

Zemské výbory vznikly ve druhé polovici 17. století. Základ 
jejich sluší hledati ve sněmovních komisích volených zprvu jen 
ad hoc. Ale postupem doby se instituce těchto sněmovních komisí 
ustálila, až z nich vznikly zemské výbory, které se staly (vedle 
zernsk)~ch sněmů skutečným) zastupitelskf-rm sborem země a bě
hem J9. století i vlastním' představitelem zems,ké samosprávy, 
která v našich zemích nabyla tak dalekosáhlého významu. 

Že zemské sněmy mohl svolávati jen král sám, bylo řečeno 
již v paragrafu předchozím. Avšak toto pravidlo platilo o sně
mech formálních neboli řádných. Časem se totiž ujala zvyklost, 
že se vedle těchto sněmů formálních konaly také neformální po
rady stavi't o určitých věcech. Tyto porady sluly stavovské sjezdy 
(standische Zusammenkiinfte); svolával je předseda, sněmu sám. 

Generální sněmy vyšly v tomto podobdobí z obyčeje. Udržely 
se jen ve formě sněmů korunovačních, na kterých stavové všech 
zemí koruny české korunovanému králi holdovali. Obnovené 
Zř.ízení Zemské nemá o nich nijaké ustanovení, ačkoli podle o. Z. 
Z. A. 1 volba krále je musí předpokládati. 

Krajské sjezdy připouští i Obnovené Zřízení Zemské (A 4). 
ovšem svolává je jen král; ve skute'Č-llOsti vyšly však tyto sjezdy 
záhy z obyčeje. 

A. Čechy. 

Složení sněmu zemského zaznamenává v tomto podobdobí 
důležitou změnu. Vítězný katolicism způsobil, že nejen hyl obno
ven dřívější stav duchovní; nýbrž i povýšen za první stav zem
ský. Podle Obnoveného Zřízení Zemského A 24 jsou členy du
chovního stavu zemského "toliko sám arcibiskup a ty duchovní 
osoby, kteří infule aneb biskupské koruny, buďto vedle privile
gium anebo starobylého užívání nositi právo mají, a vedle toho 
statkův pozemských, do Našich desk zemských vložených a ve
psaných, v držení a užívání jsou, (jakž pak sice nižádný, kterýžby 
v zemi usedlý nebyl, k sněmi'lm připuštěn býti nemá)". Předpis 
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tento byl pozdějšími předpisy doplněn v ten smysl, že podmínky, 
aby kdo byl členem zemského stavu duchovního, jest, že musí 
b)'rti prdátcm, příslušníkem zemí koruny české, musí býti krá
lem v hodnosti potvrzen, náležitě vysvěcen, musí míti právo no
siti infuli a musí vykonati přísahu dědičné poddanosti. 

Vedle těchto obecných podmínek jsou různými předpisy sta
noveny i podmínky zvláštní. Jsou to: kanovníci při sídelních a 
kolegiátních kapitulách, jež hyly v držení statků deskových, 
musí míti inkolát aspoň v rytířském stavu; ovšem požadavek 
inkolátu se dotýká jenom těch, kdož drží statky určené k osob
nímu obročí, nevyžaduje se však u těch kanonikátů a obročí, 
kde statky jsou ve společné sprá-vě a ve spole.čném uŽÍvání. -

Podle královského reskriptu z 5. ledna 1681 dělil se zemský 
stav duchovní ve tři třídy. Do pl'vní třídy náleželi: arcibiskup 
pražský, zároveň primas kJ'álovství a předseda lavice duchovllí, 
dále biskupové a die acceptae possessionis, velkopřevor řádu 
maltézského, probošt metropolitní kapituly, po nčm vyslanci téže 
kapHuly, probošt kapituly vyšehradské, probošt ve Staré Bole
slavi a podle cÍs. resoluce z 29. ledna 1697 velmistr I'ádu křižoy, 
nického s červenou hvězdou. Do druhé třídy náleželi opatové: 
benediktinského kláštera u sv. Markyty, premonstrátského kb
štera na Strahově, cisierciátského kláštera v Oseku, augustin
ského kláštera na Karlově a premonstrátského kláštera v Teplé. 
Do třetí třídy: opat kláštera pl'emonstrátck v Doksanech, Opdt 
benediktinského kláštera v Sázavě, opat cisterciátského kláštera 
ve VyššÍm. Brodě, děkan kapituly vyšehradské, opat premonstrút
ského kláštera v Želivě, opat cisterciátského kláštera v Plasích, 
opat benediktinského kláštera v Emausich v Praze a probošt pre
lllonstrátského kláštera v Chotěšově. 

Dl'uhý stav zemský tvoří stav pans-ký. Podmínky členství 
v tomto stavu jsou tytéž jako v době předešlé. 

Ve stavu panském byla ,jen jedna lavice. Avšak pl'oti dosa
vadnímu stavu novota zde byla ta, že se ve stavu panském rOl
lišovalo již urození (jakási výjimka podle předešlých zemských 
zřízení byla jen ohledně knížete z Plavna). Byl tu_ stanoven také 
určitý pořad. První místo příslušelo vévodům a knížatům (O. Z. 
Z. A 29), a to podle doby jich uvedení na sněm; po nich seděli 
nejvYššÍ úředníci zemští ze stavu panského podle úřadu (O. Z. Z. 
A 29), na to starožitný stav panskY:" s předností rodin vypočtenýcli 
v O. z. Z, A 29 a Nov. decL Aa 12, posléze pak "novotní" páni 
podle pořadu, jak byli uvedeni na sněm. 

Třetím stavem byl stav vladycký. Podm-íllky členství v tomto 
stavu jsou tytéž jako v době předchozí. 

Rovnčž i na lavici vladycké byl stanoven určitý pořad. První 
místo příslušelo presidentu české komory, pokud ovšem byl stavu 
vladyckého (O. Z. Z. A 32), po něm nejvyššímu písaři zemskému, 
dále zemskému podkomoHnm (O. Z. Z. A 3,), po něm purkrabí 
kraje hradeckého (O, Z. Z. A 37). Po něm seděli přísedící soudu 
zemského a komorního, pokud byli vzati ze stavu vladyckého a 
po nich konečně ostatní členové stavu vladyckého podle doby 
jich uvedení na sněm. 
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Čtvrtým stavem jest stav městský. Stav tento t.vořila města 
královská. 

zde se "šak rozlišoyala města privilegoyaná a ostatní města 
královská. Počet privilegovaný"ch měst byl rozm'lložen Ha šest; 
byla to: tři mčsta pražská (staré Město, ~ové I\.fěsto a ?llellší 
Město), Kutná Hora, Plzci'í., Budějovice; na sklonku tohoto pod
období přibyla ještě města Žatcc a r .... lost. zástupci p.rÍ..-ilegoH!.
ných měst na sněmu zcmském seděli, zástupci ostatních měst 
králoysk)""ch stáli v pozadí sněmu; odtud zástupci tčchto m('st 
přestali docházeti na soěm. Nedlouho ·po vydání Obnoveného 
Zřízení Zemského ztratili yšak i zástupci Kutné Hory, PIZllČ a 
Budějovic právo seděti na sněmu a přestali také docházcíi JHi 

sněm, takže na sněm se dostavovali jeli zástnpci měst pražskfch. 

Sněm byl zahajován v tomto podobdohí králem jen zřídka, 
pravidlem královskými komisaři k tornu zvláště jmenovanými. 
Sněmu předsedal a jednání sněmovní řídil nadále nejvyšší pur
krabí pražský. Na sněmu zůstaly sice čtyři kurie (duchovní, pan
ská, vladycká, městská), ale nehlasovalo se už podle kurií, jako 
tomu bylo v podobdobí předchozím, nýbrž podle hlav. Hlasovalo 
se tím způsobem, že nejprve odevzdávali hlas členové stavu du
chovního, po nich členové stavu panského, dále členové stavu 
vladyckého a posléze zástupce Starého Města pražského jmé
nem celého stavu městského. Takto praxe přiznal a celému stavu 
městskému jen .jeden hlas (viriIní), což v r. 1720 hylo stanoveno 
za pravidlo. . 

Usnesení snčmu se pí'edkládalo písemně králi ku schválení; 
schválil-li je ·král, bylo to jako snesení sněmovní vloženo do desk 
a vydáno také tiskem. Neschválil-li král usnesení sněmu, bylo 
vedeno jednání mezi králem a stavy, až bylo docíleno dohody. 

Potřebovala-li některá věc důkladnčjšího vyšetření, nebo 
bylo-li třeba provésti nějaké pHpl'avné práce pro uSIlesení sněmu, 
bývaly k tomu cíli voleny ze středu sněmu zvláštní sněmovní ko
mise. Rovněž byly voleny sněmovní komise ku provedení někte
rých snesení sněmovních, takže takovéto koinise začínaly míti 
již vliv také na správu zemskou. 

Prvopočátek těchto sněmovních komisí jsou nejvyšší berníci 
zemští, kteří vybírali z celé země berni povolenou snčmem a rněli 
k tomu cíli již také úředníky podHzellé. V tomto podobclohí zři
zování komisí sněmovních se opakuje. 

Počátkem dL·uhé polovice 17. století byla znzena již stálá 
komise sněmovní. t. zv. hlavní komise, číta,jící 12 členů, po třech 
z každého stavu, jakožto výkonný orgán sněmu. zemského a orgán 
země v době, kdy zemský snčm nezasedal. To jest již zemský 
výbor. 

Tato hlavní komise trvalu až do 1'. 1674, kdy z ncznámých 
příčin zanikla. 
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Teprve Y l'. 1714 s povolením královským byla sněmem Z1'1-

zcna nová stálá komise jakožto výkonný org'án sněmu zemského. 
Podle· usnesení sněrnovního této komisi "stavo-vé místo sebe správu 
a zřízení zemského hospodářství svěřili". Komise tato č.ítala osm 
členú, po dvol}. z každého stavu, volených ocl sněmu do sněmu. 
Způsob volby byl ten, že předsedové kurií navrhovali členy a 
sněm volil. Později př'eclsedové kurií sami jmenovali členy. Této 
komisi předsedal nejvyšší purkrabí pražský. Říkalo se ,jí ně
mecky Ausschuszkommission, česky .,vejhozní komise". 

Komise tato vedla správu země ve věcech z.cmských a zem
ské hospodářství. Jest to již skutečný zemský výbor, který s kra
tičkou přestávkou za císaře Josefa II. fungoval nepřetržitě až do 
převratu v r. 1918 resp. ve změněném složení fungu.Ťe dodnes. 

B. l\1:orava. 

Ka zemském snčmu zlI.staly čtyh stavy. Změna zavedena byla 
Obnoveným Zřízením Zemským jen ta, že duchovní stav jest nyní 
prohlášen za první zemský stav y zemi. Jest tudíž pořadí zem
ských stavů foto: 

PrvnJ stav zemský jest stav duchovní. Tento stav duchovní 
tvoří biskup olomoucký, infulovaní preláti, pokud mají statky 
deskové i:l držitelé rytířských komend. 

Podle o. z. Z. XIV. tyoh stav duchovní "toliko biskup, *éž 
kapitola a duchovní, kteřížby skrze privilegia, tím od starodávna 
obdařeni jsauce, infOlu, to jest korunu biskupskau (znamení 
biskupství), nositi mohli, aneb ti, kteřížby nemajíc dovolení, přl'~ 
několika sty lety v tomto mal'gkrabství moravském z stavll byli 
a své místo mezi stayv mívali. item podle toho ve dskách zem
ských Našich statky \;ložené drželi (jakož žádný, který v zemi 
usedlý není, k sněmu pl'ipauštěn býti nemůž), i ji~í rozličn)"-ch 
řádl'n- rytířské osoby. kteHžbv v tomto Našem dč(hčném marg
krabstv( moravském" 'jaké kolí kommendy a au řady jměly (ty 
kteříž·b" korunv ··neh inful nositi nemohli, předcházejíce) k jme
novan)"jn sněmiim povoláváni, zapisováni a pH takovýc~ shro: 
mážděnÍch všecken duchovní stav a kněžstvo předstayoyah mohlI 
a moc měli". 

Druhý stav zemský jest stav panský. Podmínky členství 
v tomto stavu jsou tytéž jako v době předchozí. 

Ve stavu panském .rest rOTněž jako v Čechách jen jedna la
vice; avšak i zde se rozlišuje podle urozenÍ. První místo příshl~í 
vévodům, po Jlich knížatům, a to podle doby jich uvedení nd 
sněm (O. Z. Z. XVII., 27) ~ po nich seděli nejvyšší úředníci zemští 
ze stavu panského," na to starožitný stav panský s předností rod;l 
vypočtených v O. Z. Z. XVII., 28, 29, 30 .(jsou to tytéž rody pan
ské jako v královstd českém; přidán jest zde jen panský rod 
z Magnu) a konečn(' "no"otní" páni podle poř·adu, .rak byli uvp
deni na sněm. 
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Třetí stav zemský jest stav vladycký. I zde jsou podmínky 
členství -tytéž jako v době předchozí. 

Čtvrtý stav zemský jest stav městský. Počet královských 
měst jest v této době na Moravě však značně .menší než v Ce
ch ách. 

V této době jest sedm královských měst; j~?u to: qlomou::. 
Brno, Jihlava, Znojmo, UheI's~é Hra~~ště, UlllCOV, K~~oY. Za,
stupci stavu městského na snemu stOJI; teprve od pocatku 18. 
století bylo i jim přiznáno místo k sedění. 

Sněmu zemskému předsedá zemský hejtu;a;t .. Podmín~)T .svo
lávání Zpllsob zahajování, jednání a hlasovaul JSOU tytez Jako 
v Čechách. I na M"oravě má stav Dlěstský jen jeden hlas; hlas 
ten odevzdával zástupce města Olomouc~. 

Rovněž na Moravě ,již v tomto podobdohí byly ze sněmu vo
lcny zvláštní komise sněmovní k vyřizování určitýc~ věcí a ku 
provádění sněmovních usnesení. Byl,y to" ~tavovske .~eput~ce; 
kl'atčeji se jim také říkalo deputovanl zeIDsh nebo kr~.Jsh. pred: 
sedal jim zemský hejtman a úkol jejich byl pečovatI o, zcmske 
hospodářství. Z těchto deputací byl na sklonku 17. stoleh v,yt:vo-
fen zemský výbor, který čítal osm členů, po dvou z kazcleho 
stavu. Zemský výbor byl s počátku volen na tři léta; na sklon~~ 
tohoto podobdobí při reol'ganisaci zemského výboru bylo funkcnl 
období jeho stanoveno na šest let." v ,,, 

Působnost zem.ského yýboru na Morave byla v podstat.e taz 
jako v čechách. 

C. Slezsko. 

1. Sněni knížecí. 
Ve složení knížecího sněmu, nepřihlížíme-li ovšem ku p-řesu

nl'tm rázu náboženského, nenastaly v tomto podobdob~ celk"em 
podstatné změny. Dosavadní tři kurie: knížecí, ~tavovska a mcst-
ská zústaly zachovány. . . ,... "r 

Sněmy se konaly i nadále ve VratIslav!; sv?lav~tl Je pnslu: 
šelo výhradně králi. Vzrůst moci královské ,lest.l .zde . p~trny 
v tom, že postupem doby bylo dovoleno stavů;n JednatI Jen o 
postulátec-.h královských; iniciativa zákonodárna byla takto sta
vům odepřena. 

způsob hlasování zl'lstává týž jako v podobdobí předchozím. 
Pravomoc sněmu knížecího jest obdobně táž jako pravomoc 

sněmů zemských v Čechách a na 1'vforavě. . r T • 

Také ze sněmu knížecího byly voleny komIse a vybory. NeJ
dúležitější z nich byla kasovní deputace, někd1: ~aké ~emský~ 
výborem zvaná; čítala tři členy, po jednom z kazde kurIe a v JeJI 
působnost spadala spráya berní. 
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2. Sněmy v jednotlivých knížetstvích. 

Ve složení knížecích sněmíků nenastaly v tomto podobdobí 
celkem nijaké podstatné změny. Avšak význam a váha těchto 
sněmÍků postupně upadaly. 

Právo svolávati knížeCÍ sněmíky příslušelo v knÍžetstvÍch 
bezprostředních výhradně králi, v knížetstvích prostředečných 
knížeti a postupem doby bylo sněmíkl'!m dovoleno je'dnati jen o 
proposicích královských resp. knížecích. Tím se dostávaly do 
úplného područí zeměpána. 

Také na knížecích snčmících byly ku správě hospodářství 
zemského voleny stálé komis.e sněmovní na způsob zemských 
výbodl. 

§ 50. S o u cl y. 

Náhlý vzrůst moci královské osvědčuje SVUJ vliv také 
v soudnictví. :Moc královská začíná nyní do té míry doléhati i na 
soudnictví, že těžko jest .již rozlišovati mezi soudy královskými 
li zemskými resp. stavovskými. Na existenci a složení dosavad
ních soudů se v tomto podobdobí nemění v podstatě celkem ni
čeho, avšak převrat bělohorský způsobil dvě dalekosáhlé změny: 
zřízení nového nejvyššího soudu pro všechny zemč koruny české 
cl zlomení dosavadní svrchovanosti zemských soudů. 

- Rozmach moci královské se jeví přirozeně i v sesílení krá
lovské pravomoci soudcovské. Král jest nyní nejen nejvyšším 
zákonodárcem a nejvyšším vladařem, nýbrž i nejvyšším soud
cem. Důsledek tohoto pojetí se jeví zejména ve dvou novotách. 
Jednak že král resp. královský soud rozsuzuje věci v nejvyšší 
stolici; ocItud nejvy,šší stolicí soudní ve státu českém může býti 
jen soud královský. Ovšem tento nejvyšší soud královský ne
rozhoduje p.ře, revise, ani nepotvrzuje rozsudky sám, nýbrž před
kládá (jen) příslušné návrhy králi ku potvrzení: král jako nej
vyšší soudce rozhoduje sám. Jednak že rozsudky na nejtěžší tresty 
lze vykonati teprve tehdy, schválí-li je král. 

Soudnictví jest v tomto p.odobdobí organisováno takto: 

A. Soudy ústřední. 

1. česká dvorská kancelál'. 

Soudní pravomoc české dvorské kanceláře, která se v před
chozím podobdobí ustálila jen via facti, byla v tomto podobdobí 
uzákoněna. Podle Obnoveného Zřízení Zemského jest česká dvor
ská ka~ce]ář (prvou a nejvyšší) .řádnou stolicí soudni pro určité 
těžké případy a vedle toho všeobecnou stolicí revisní z rozsuclkii. 
zemských soudů. Zvláštní resolucí krále Ferdinanda II. záhy na 
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to vydanou jest Č'eská dvorská kancelář- prohlái5cna za rcvisllÍ 
stolici soudni i pro rozsut1ky Tady Had apelacemi; to bylo v de
klaratol'iích zvláště ještě potvrzeno. Vedle toho všechny roz
sudky ua ztrátu života a cti musily býti předkládány na českou 
dvorskou kancelář králi ku potvrzenÍ. 

K výkonu soudnictví hyl pl'i české dvorské kanceláři zřízen 
soudní ·senát ř:ítající sedm až devět členů pod předsednictvím 
nejvyššího (,:eského kancléře. 

V tomto soudním senátu zasedají podle O. Z. Z. F 4 ne.lvyšší 
kancléř, rnístokandéř, nejvyšší úředníci zemští, přísedící soudu 
Jl:emského a sondu komorního a dále k v·ýkonll spravedlnosti 
i jiní "přísežní radové". Tím ovšem byla dána možnost, že v tom
to soudním senátu české (h-orské kanceláře mohli zasedati i ra· 
dové cúí. 

Ceská dvorská kancelář jest takto nejvyšší soudní stolice 
pro všechny zemč koruny č'cské (o·české dvorské kanceláři iako 
nejvyšším úřadu správulni pro všechny země koruny české 
bude jednáno v § 52.), .rest to soud čistě královský. Má dvě ex
pedice: českou a 1lěmeckou. Pevný řád organisační nebyl však 
během 17. století vydán. 

Teprve za Karla VI. (v r. 1719) byl vydán pevný řád české 
dvorské kanceláře. Podlc tohoto řádu věci politické odděleny od 
včcí soudních. Pro tyto hyl zřízen "senatus judicialis", soudní 
senát čítající sedm člent"l. nád tento výslovně prohlašuje českou 
d-vorskou kancelář za nejvyšší soud koruny české. stanoví, že 
v tomto soudním senátu mohou zasedati jen čeští radové a dovo
lává se·v té věci Zlaté buly Karla IV .. že čeští poddaní náležej í 
jen před český soud; tím bylo odstraněno přibírání radů cizích. 

Podle tohoto řádu jest česká dvorská kanceláí' ,,(poslední a 
nejvyšší královský a respectice zarněpanský úřad a) královský a 
zeměpanský nade vše nejvyšší soud", ve kterém jest král "ne,Ť
·vyŠŠí hlava a soudce". Věci spadající v pravomoc české dvorské 
kanceláře jsou .Jednak politické, jednak soudní. Věci soudní pro
jednává senatus judicialis; v jeho ptavomoc spadají všechny vě
ci. "které jsou spomé a musí býti vyřizovány a rozhodovány iri 
via contentiosa procesem podle justice". 

Ketvyšší kancléř má právo podle libosti předsedati také 
Y sGudním senátu; ovšem nepředsedá-li, nemá to na platnost 
rOJl:hodnutí soudního scnátu nijaký vliv, Předseda senátu hlasuje
jako každ'ý jiný člen senátu; ,je-li rovnost hlasů, rozhodujc hlas 
předsedúv. 

Výslovně jest stanoveno, že dělení věcí na politické a soudní 
nemá nijaký vliv na jednotu české dvorské kanceláře. 

2. Rada nad apdacemi na hradě pražském. 

Ústrojí a pravomoc tohoto soudu zůstávají v tomto podob
dobí (·.elkem tytéž (O. Z. Z. F 73). Zmčna nastává jen ta, že, .jak 
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JIZ vyse ad 1. hyJo řečeno, i od tohoto soudu se připouští reVIse 
k české dvorské kanceláři. 

V polovici 17. století se pravomoc tohoto soudu rozšiřuje tím, 
že pravomoc hejtmanství německých lén byla přenesena na .radu 
nad apelacemi (viz níže § 52.). 

B) Soudy v jednotlivých zemích. 

I. Čechy. 
Soudy, které až do převratu bělohorského byly soudy krá

lovskými, zůstávají v tomto podobdobí·celkem beze změny. 
Soud zemský ztrácí v tomto poclobdohí svou svrchovanost. 

Věcná pHslušnost jeho zůstává sice celkem beze změny, avšak 
rozsudky jeho nejsou již konečné. Jednak rozsudky znějicí na 
ztrátu hrdla a cti potřebují potvrzení králova, jednak ocl roz
sudku zemského soudu jest připuštěna revise' ku králi, která se 
projednává v české dvorské kanceláři. Rozhodnutí zemského 
soudu ,jsou v tomto podobdohí již jen rozsudky; pravo{vorná 
611nost zemského soudu prostředkem náIczll, .již v předchozím 
podobclobí valně ztenčená, přestala nyní na dohro. 

o. Z. Z. uvozovací patent: ".,. ano i v tom se. stavlllll, po
slušným poddaným Našim, věrnym milým, milostivě zakázati rá
čili, že ty některé případnosti, kteréž do tohoto Zřízení Našeho 
Zemského pojaté nejsau, o nichž předešle žádného psaného prá~ 
ya nebylo, než toliko vedle starých nálezů" v podobných přecll 
od sanddl rozeznávané a skoncované b,'vali: kdvž ti nále7.0vé 
(jakž již o tom od Nás poručeno ,jest) shIť:~dáni a N~ám pl'edncšel1j 
bndau, %e je tolikéž skrze obzvláštní Zřízení Naše za .právo vy
saditi chtíti ráčíme". 

:Menší soud zemský zůstává celkem beze změny. Řád a úshojí 
jeho jsou upraveny v O. Z. Z. F 16-21. Úředníci tohoto soudu 
zůstávají: místopurkrabí pražský, místokomorník, rnístosudí, mÍ
stopísař, úředník králové, úředník podkomořího; úřad písaře 
menších desk zanikl. 

Soud nejvyššího pUl'krabí ljražského zústává rovněž beze 
změny. Hád a ústrojí jeho jsou upraveny v O. Z. Z, F 22-28. 

Soudy církevní zůstávají rovněž. Pravomoc .jejich hyla v O. 
Z. Z. B 11 ohmezena jen potud, že ve sporech o nemovitosti du
chovní podléha.jí zemskému soudu; jinak však pravomoc jejich 
zůstává neztenčena, 

Soud universitní trvá beze změny. 

II. Morava. 

Zemský soud ztrácí také na M_oravě svou svrchovanost; od 
jeho rozhodnutí se připouští revise ku králi, která se projednává 
y české dvorské kanceláH. Rovněž i napříště jsou rozhodnutí 
zemského soudu již jen pouhými rozsudky; pravotvol'ná činnost 
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zemského soudu byla odstraněna uvozovacím patentem k Obno
venému Zřízení Zemskému. V ústrojí zemského soudu byly pro
vedeny některé změny. 

Podle O. Z. Z. XVIII., 31 jest členem zemského soudu také 
biskup olomoucký a má na soudu pr.é místo. Jsou-li členy zem
ského soudu knížata a priYilegovaná hrabata a páni, mají míti 
místo hned za biskupem olomouckým před z~msk!Tm hejtmanem. 
Ještě v prvé poloyici 17. století stal se členem zemského soudtt 
i králoyský zemský' podkomoří, byl-li stavu panskél:..o, a dále 
ne.jvyššÍ zemský písař. 

Dosavadní rozdělení zemského soudu na lavici panskou a 
vladyckou zůstává, rovněž nezměněn jest i stanoven)~ -počet pří
SE,dících ze stavu panského a vladyckého. Podle O. Z. Z. XXIY., 
64-66 se na pravomoci zemského soudu celkem nemění ničeho; 
avšak jakási změna nastala zřízením královského tribunálu. Od 
r. 1642 zasedal zemský soud. už jen v Brně. 

Menší soud zemský byl ,ještě v prvé polovici J7. století spojen 
s úřadem zemských desk., Zemské desky byly přeneseny z olo
mouce do Brna a spojeny se zemskými deskami brněnskými. 

_Manský soud biskupa zůstává (pó nepatrné přesfávce v době 
povstání) beze změny. 

Úplně nový úřad jest královský tribunál, __ řinak také zemské 
hejtmanství anebo královský úřad zemského hejtmanství zvaný, 
Úřad ten byl zřízen v r. 1636 z královské moci .iednak jako úřad 
správní, jednak jako soud. Královský tribunál jako soud konku~ 
roval do určité míry se zemským soudem; konkurence ta byla 
vyřešena v ten způsob, že tribunálu byly přiděleny t. zv. causae 
summariae resp. causae extTaordinariae cognitionis. kdežto cau
sae ordinariae zůstaly zemskému so-udu. od prvé polovice 18. 
století jest při královském tribunálu zřízen oddělený senát 
soudní. 

Soud církevní zůstává v tomto podobdobí beze změny. 

III. Slezsko. 

Ještě za Ferdinanda .rl. byl Zrlzen vrchní úřad (Oberamt) 
jakožto úřad pro správu i soudnictví. Dosavadní úřad zemského 
hejtmana odpadl. Vrchní úřad jest úřad čistě královský. 

V jednotlivých knížetstvích slezských byla zřízena zemská 
hejtmanství neboli zemská kolegia, jakožto úřady rovněž pro 
správu a soudnictvÍ. 

§ 51. Ú řad y. 

Vzrůst moci královské po bitvě na Bílé hoře jest nejvíce pa
trný v úřadech. Vzrůst ten se zračí v tom, že nejvyšší úřady 
v zemi naprosto ztrácejí svou dosavadní povahu stavovskou resp. 

206 

1 
I 

i 

J 

i 

zemskou a stávají se úřady čistě královskými. Jako až do r. 1526 
úřady původně královské se postupem doby stávají stavovskými 
resp. zemskými (pozemšťu,jí se), tak převratem bělohorským se 
takřka rázem stávají zase královskými (royalisují se). 

Tato royalisuce nejvyšších úřadů v zemi jest patrna zejména 
v těchto bodech: 

1. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští nejsou již jmenováni 
na doživotí, nýbrž jen na pět let a po pěti letech skládají svůj 
úřad do rukou krále (Č. O. Z. Z. A 29, M. O. Z. Z. XXI., 38). Král 
má na vlIli složenýmJÍřadem pověřiti dosavadního držitele anebo 
úřad uděliti někomu jinému. Účel tohoto ustanovení jest zjevný; 
král tím si chce zajistiti, aby nejvyšší úředníci a soudcové zemští 
spravovali, ačli chtě.ií, aby úřad jim byl po uplynutí pětileté 
lhůty opět udělen, úřad jim svěřený podle královské vůle. 

2. NejvyŠší úředníci a soudcové zemští přísahají nyní již 
králi a jeh~ dědicům, jakožto budoucím králům českým, nikoli 
-také stavl1m. Odtud jsou odpovědní jen králi, nikoli také stavům 
resp. zemi. 

3. Král i po převratu bělohorském může za ne.ívyšší úředníky 
a soudce zemské ustanovovati jen osoby v zemi usedlé, inkoly, 
(Č. O. Z. Z. A 9, M. O. Z. Z. V., 9) a to podle českého O. Z. Zem
ského "po vzaté o tom dostatečné zprávě" a podle moravského 
O. Z. Zemského "s dobrou radou_ a podle dostatečné zprávy věr
ných Našich milých". Ale toto znění není nikterak jasné a záva
zek králův z toho plynoucí jest dosti záhadný, neboť nikde není 
stanoveno, že by král byl míněním rady vázán. -Ostatně histo
rická zkušenost ukázala, že králové ve jmenování těchto úřed
níků měli značnou volnost. 

4. NeJvyšší úředníci zemští dostávají nyní nový titul: krá
lovští nejvyšší úředníci v království č,eském resp. v markrabství 
moravském. Takto již i zevní označení ohlašuje velkou promě
nu, která se stala v poměru nejvyšš.Ích úředníků zemských ku 
králi a ke stavlIm resp. k zemi. 

5. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští zůstáva.jí i v tomto 
podobdobí členy sněmů zemských. Skutečnost tato, která v pod
období předchozím kladla již prvopočátky vlády parlamentní, 
svědčila nyní však, spíše v neprospěch než ve prospěch stavů. 
Neboť tito nejvyšší úředníci a soudcové zemští jsou již úředníci 
čistě královští a účastenství je.jich na sl1ěmích zemsk~Tch šíří vliv 
královský i na sněmu. 

I v tomto podobdobí rozlišujeme nejvyšší úřady 11a ústřední 
.a na zemské. (t. .t. na úřady královské, které ma.íí pl1sobnost .Ten 
v jednotlivých zemích). 

20? 



Doložiti sluší, že v tomto podobdohí se stále ještě uplatňují 
snahy spo,jovati ,justici se správou. Jest to patrné .řiž v podob
dobí předchozím při královské radě a při české komoře, y tomto 
podobdohí pak při české dyorské kanceláři, při královském trI
bunálu na Moravě, při vrchním úřadu I'e Slezsku a při zemsk}TcL 
hejtmanstvích resp. zemských kolegiíc:h v jednotlivých knížet
slvÍch slezských. 

§ 52. Ú řad y úst ř e cl n í. 

1. Česká dvorská kancelář. 

vývoj, který v podobdohí předchozím již začal a záležel 
v př-eměnč české kanceláře z úl'udu (pt'lvodně jen) expedičního 
na velmi důležitý úřad správní a soudní, jest v tomto podobdohí 
již do.konán. Česká dvorská kancelář' jest v tomto podobdobí nej
vyšším úřadem správním a soudním pro všechny země koruny 
české. Také sídlo tohoto úřadu se mění; česká dvorská kancelář 
má nyní své sídlo ve Vídni (spolu s královským dvorem). 

Veliké tyto změny nehyly uskutečnčny rázem. Když _ bylo 
pořizováno Obnovené ZHzcní Zemské, předpokládalo se ještě, že 
králové budou svým dvorem pravidelně p_řebýyati v Praze. od
tud z O. Z. Z. F 1 nepHrno vysvítá, že královská česká kancelář 
bude v témž místě jako nejvyšší úřady zemské, t. j. v Praze. 
Když pak ještě před vydáním Obnoveného Zřízení Zemského 
česicá dyorská kancelář byla přenesena do Vídně, bylo toto pře· 
sídlení pokládáno jen za přechodné. 

Na sklonku vlády Ferdinanda lL hyl místodržícím v Praze 
král Ferdinand III. se zna.čným oborem působnosti (zejména i ve 
věcech soudních): v té době byla česká dvorská kancelář jako 
sbor v Praze a yé Vídni byli ,jen nejvyšší kancléř, vicekuncléř ~ 
sekrctář. Vlastní vláda byla takto spíše v Praze a část české 
dvorské kanceláře, která jest v tu dohu ve Vídni, jest jen jakousi 
exposJturou královské rady resp. české kanceláře v Praze. 

Teprve po nastoupení Ferdinanda III.,. kdy~ s~ ukáza~o, ž<; 
pJ'avidelným sídlem královského dvora hu~e -ylde?-, byla" cesk,; 
dvorská kancelář ,jako sbor přenesena do Vldne. Pres to vsak al. 
do počátku 18. stolctí česká dvorská kancelář ve Vídni byla po
kládána za jakousi expositurn královské rady v Praze. 

Podle Obnoveného Zřízení Zemského jest česká dvorská kan
celář v prvé řadě úřadem správním (o působnosti české dvorské 
kanceláře jakožto soudu bylo mluveno výše v § 50). Jest to úřad 
nrze královský ve kterém má rozhodovati jen vůle králova. Na 
ú~ad ten nejv;šší úředníci a soudcové zemští nemají míti nij a~ 
kého vlivu, neboť nemají sem vůbec přicházeti, leč na výslovné 
pozvání královo. 
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O z. Z. F. 1: .. Co se politick)"ch a regimentu všeho a obec:. 
ného dohrého dotýkajících věcí dotý7;e, kteréž v kanceláři NaŠI 
české dyorské vvfizo-\cané a ~ám od ní přednášené bývají: k ta~ 
k~'vÝlll radám ~emá ž.ádný z Našich, nejvyššich uř~dníkůY ",r: 
saudcúv zemských, radd saudu dvorskeho neb komormho (kten? I 

I 

obzy}áštní své saudy mají) phcházeti, lečby k tomu obzyláštč 
z milostivého Našeho poručení od Našeho nejvyššího kancléJ'c 
obeslán a povolán hyl". 

ekazuje se tu tiž snaha, v phlé míře uskutečněná teprve za 
nsvÍceného absolutismu, nejvyšší úředníky a soudce zemské vy
loučiti ze vlivu na věci politické a ohmeziti je (nejvýš jen) na 
věci soudnÍ. Ostatně již sama skutečnost, že česká dvorská kall+ 
celář měla své sídlo ve Vídni, přinášela s _sebou, že ne.Ťyyšší 
úředníci a soudcové zemští byH z porad .re,jích pravidlem \'y
loučeni. 

Česká dvorská kancelář nenlěla mnoho úředníků. Byl tu nej
vy:Eí kancléř, kancléř (jehož úřao byl však po celou druhou po
lovit'i 17. století neobsazen), vicekancléř a nepatrný počet dvor
ských rarItI jakožto referendářů. Na sklonku 17. století l'ítala 
česká dvorská kancelář i s nejvyšším kancléřem sedm, na počát
ku j 8. století jedenáct členů. 

Podle Obnoveného Zřízení Zemského působnost české dvor
ské kanceláře jakožto. úřadu správního obs.ahovala politické věci 
a "regiment všeho a obecného dobrého" všech zemí koruny 
české. Pravomoc její .jest tudíž urc;ella jen povšec:hně, avšak po
stupem doby význam její značně stoupaL Zejména na sklonku 
17. století zásluhou jejího představeného, nejvyššího kancléře 
hraběte Kinského, význam její se neobyčejně povznesl. Nejvyšší 
kancléř hr. Kinský byl v této době prvním státním ministrem 
panovníkovým. Ostatně i jinak k významu české dvorské kan
celáře phspívala skutečnost, že v této době jest nejvyšší český 
kancléř již stálým členem tajné rady a že má takto místo a hlas 
v nejdůležitějším úřadě všech království a zemí spojených pod 
zezlcm rakouské větve rodu habsburského. 

Česká dvorská kancelář neměla dlouho nijaký organisační 
řád. Teprve za Karla VI. byl vydán řád české dvorské kanceláŤ·e. 
Podle tohoto řádu čítá česká dvorská kancelář s ne.Tvyšším. kanc
léřem, kancléřem a vicekancléřem .jedenáct členů. Politické věci 
se oddělují od věci soudních a zřizuje se pro ně "senatus publi
cus (veřejll§ senát)", čítající tři členy. Pravomoc tohoto veřej
ného senátu' jest také náležitě vyměřena. 
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Česká dvorská kancelář čítá podle tohoto řádu jedenáct člt'
nů. Jsou to: nejvyšší kancléř, kancléř, vicekancléř a OSnl dvoJ'
ských radů, z toho dva ze stavu panského, a šest ze _ stavu vla
dyckého a z učených právníků. Věci spada,jieí v pravomoc české 
dvorské kanceláře se dělí na politické a soudní a mají býti od
děleně projednávány. Věci politické projednává tříčlenný sena
tus publicus. V pravomoc tohoto veře.Ťného senátu spadah "poU
tické a ,jiné věci, které se týkají obecného dobrého, všechny věC;i 
veřejné, jako věd říšské, kurfil'stské, sněmovní, věci královskýcn 
zemských a knížecích sněmů, :věci kontribuční. válečné, provill
ciální a komerční, také náboženské věci slezské, nadace, povzne
sení university a měst a konečně př'Ípady, které se mohou týkati 
ohecného dobrého, výchovy a úhrnem blahobytu poddaných." 

209 



Dělením senátů na yeřejný a soudní nemčla však býti oh1'O-
žena jednota české dvorské kanceláře, neboE zvláště jest stano~ 
venD, že oba senáty tvoří jediné "corpus cancellariae

H

• Z toho 
důvodu bylo také nařízeno, že nejvyšší kancléř jakožto "Capo" 
kanceláře má volnost předsedati v ohou senátech. Oba senáty 
tvoří však také plenum kanceláře a některé věci se projednávají 
v tomto plenu pod předsednictvÍm nejvyššího kancléi'e; věci -ty 
jsou zejména: návrhy na obsazení uprázdněných míst a věci di~~ 
ciplinární. 

Ve vývoji pobělohorském jest česká dvorská kancelář nej
vyšší správní a soudní úřad pro všechny země koruny české. 
V ní se zračí nejen státní jednota zemí českých, nýbrž i státní 
a správní samobytnost koruny české. Představený její, nejvyšší 
český kancléř, jest státním ministrem zemí koruny české; bez 
jeho spolupodpisu nemi'lže jíti nic ani z koruny, ani do koruny. 
Absolutní král se mohl zajisté rozhodnouti, jak mu bylo libo. 
Ale jednati v zemích českých mohl jen prostředkem nejvyššího 
českého kancléř·e, který chová při sobě velkou pečeť a bez jehož 
podpisu nijaký zákon, ani jinaké opatření královské nejsou zá
vazné. Nejvyšší kancléř zastupuje však také země kŮ'runy české 
vůči cizině a sjednává mezinárodní smlouvy, pokud se týkají 
výhradně jen zemí koruny české. 

V tomto směru jest velmi důležitá smlouva uzavřená v roce 
1746 mezi arcikancléřem říšským, arcibiskupem mohučským 1;!. 

nejvyšším českým kancléřem. Obsah této smlouvy jest zejména. 
že povýšení do stavu šlechtického, které vyšlo od říšské kance~ 
láře, má platnost také v zemích rakouských, nemá však platnost 
v zemích koruny české, neboť ohledně platnosti také pro země 
koruny české jest se vždy obrátiti na českou dvorskou kancelář. 

Nejvyšší český kancléř jest sice v tomto podobdobí úřední
kem ryze královským, ale v důsledku svého státoprávního po~ 
stavení z11stává stále strážcem svobod zemských a zárukou státní 
a správní samobytnost~ zemí koruny české. 

2. Hejtmanství německých lén. 
V úřadě tomto nenast~la v tomto podobdohí nijaká změna. 

V polŮ'vici 17. století byl sice úřad tento spojen s radou nad ape
lacemi, zůstává však jako zvláštni oddělení tohoto soudu zvané 
i nadále hejtmanstvÍ německých lén (deutsche Lehenschranne). 

3. Nejvyšší mincmistr. 
V tomto úřadě nenastala celkem_ nijaká změna. 

§ 5-;. Ú řad y v jed not I i v Ý c h z e lil í c h, 

1. Čechy. 
1. Místodržitelství. 
Ferdinand II. po bitvě na Bílé hoře jmenoval místodržícím 

Karla knížete Lichtenštejna. Když v r. 162-; obnoveny byly nej-
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vyšší úřady zemské, -tvořili nejvyšší úředníci a soudcové zemští 
pod předsednictvím kn. Lichtenštejna a po jeho smrti pod před
sednictvím nejvyššího purkrabí pražského místodržitelskou radu. 

Na čas shor nejvyšších úředníků a soudců zemských tvoří 
ještě královskou radu podobdohí předchozího. Jest to na sklonku 
vlády Fer?inanda II., kdy korunovaný král Ferdinand III. spra
voval zemJ. Tehdy i česká dvorská kancelář jako sbor byla opět 
v Praze a tvořila se sborem nejvyšších úředníků a soudců zem~ 
ských skutečnou královskou radu jak v její funkci vládní. tak 
i v její funkci soudcovské. To však přestaio, když Ferdinand UL 
po nastoupení vlády přesídlil do Vídně. Česká dvorská kancelář 
rovněž přesídHIa do Vídn,ě, a sbor nejvyšších úředníků zem
ských, poně-vadž funkci královské rady měla nyní česká dvorská 
kancelář, ohmezen hyl na funkci rady (jen) místodditelské. 

Doložiti sluší, že i v dobách pozdě,TŠích, kdykoliv král př<?~ 
býval v Praze, česká dvorská kancelář splynula se sborem nej~ 
vyšších úředník-i'! a soudd't zemských v (původní) kJ'álovskou 
radu. 

Sbor nejvyšších úředníků a soudd't zemských není v tomto 
!?odobclobí královskou radou, poněvadž funkce ta přešla ,již na 
cesko~ d.;orsko~ kancel~ř; nem však ani radou zemskou pod
ob?obl

y 

~redchozlho, ponevadž tento sbor tvoří nyní úředníci ,liž 
kralovsh. Sbor tento tvoří nyní jen radu místodržitelskou, t . .i. 
spravuJe zemI po čas nepřítomnŮ'sti královy v zemi; v této funkci 
jest ovšem sborem stálým, poněvadž král pravidlem už v zemi 
nesídl~ Z funkce královské rady zbývá jemu jen právo podá
vat~ ,uavrhy na JInenování nových úředníků. Ovšem tyto návrhy 
rr:.aJ:,P? ro:umu O .. Z. Z. 4 9 povahu jen "dostatečné zprávy'~, a 
zaleZl uplne na kráh, chce-li se tímto návrhem říditi čili nic. 

Sbor nejvyšších úředníků a soudců zemských netvoří však 
výlučně místodržitelskou radu, neboť král do této rady jmeno
val i některé členy stavu panského, kteří nezastávali nijak-f 
úřad zemský, po případě i osoby jiné. Působnost místodržit~lsk6 
rady obsahovala veškeru správu zemskou, čítajíc v to i -některé 
věci vo.jenské; vedle toho sem spadala z části i agenda soudnÍ. 

Místodržitelská rada měla tři expedice: českou, německou a 
vojenskou. 

2. Česká komora. 

Působnost české komory jest v tomto podobdobí obmezena již 
jen na království české. Pravomoc její jest v podst~tě táž jako 
v po;lobdobí předchozím. Význam její postupem doby stoupal, 
zeJmena když na sklonku 17. století začíná inkamerace nepří
mýc.h daní. Ovšem také stoupá její závislost na dvorské komoře 
ve Vídni. 

K české komoře byl přičleněn fiskální úřad._ Představený 
tohoto úřadu jest královský neholi kOTI10rní prokurátor, jemuž 
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k rUCe jsou dáni úředníci pomocní; jest podřízen české dvorské 
kanceláři, českému místodržitelství a české komoře. Prokurátor 
jest právní zástupce krále resp. královské komory; vedle toho 
je~u . přísluší dozor nad některými orgány městskými a židov
skyml a soudnictví nad svobodníky. 

v počtu a pořadí nejvyšších úředníků zemských a vůbec i 
.iiných úředníkú byly v tomto podobdobí provedeny některé 
změny. 

Do počtu nejvyšších úředníků zemsk-veh byli nově zařazeni' 
presid~nt rady nad apelacemi, který jest hrán ;e stavu panského: 
II presIdent české komory, který mohl býti vzat Ze stavu buď 
panského nebo vladyckého. 

Pořad nejvyšších úředníků zemských jest nyní tento: nej
vyšší purkrabí pražský, nejvyšší zemský hofmistr, nejvyšší zem
sk)' maršálek, nejvyšší zemský komorník, nejvyšší sudí, nejvyšší 
kancléř, nejvyšší sudí dvorský, president rady nad apelacemi, 
president české komory, nejvyšší písař zemský, zemský podko
moří, purkrabí kraje hradeckého. 

Z jiných úředníků zemských se uchoval purkrabí hradu 
pražského, ovšem nyní jen jako skutečný purkrabí hradu praž
ského. Dále se uchoval úřad ne.jvyššího mincmistra, o kterém 
hylo mluveno již v)TŠe v § 52. Obnovené Zřízení Zemské zacho
valo také ještě úřad hejtmanství německých lén; uvLl-k, jak JIZ 

také výše bylo povědčno, úřad ten byl spojen .Tiž v polovici 17. 
století s radou nad apelacemi. 

~apToti tomu úřad obou purkrabí karlštejnských byl zrušen 
ještě před vydáním Obnoveného Zřízení Zemského; toto zřízení 
úřad ten již nepřipomíná. 

II. Morava. 

1. Místodržitelství. 

Po bitvě na Bílé hoře byl místodržícím kardinál František 
kníže z Ditrichštejna. Po jeho smrti byl z královské moci (bez 
slyšení stavů') zřízen nový úřad, královski tribunál, zvaný také 
zemským hejtmanstvím anebo královským trihunálem zemského 
hejtmanství. Byl to -úřad ryze královský s pravomocí jednak po
litickou, jednak soudní (viz výše § 50). Předsedal jemu zemský 
hejtman, ale ostatní úředníci byli jmenováni králem a jím také 
placenL Nejvyšší zemští úředníci byli z tohoto tribunálu vy
loučeni. 
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Královský tribunál ve funkci správní byl místodržitelstvím: 
vedl veškeru správu politickou a dohlížel z~jména i nad tím, 
aby katolické náboženství prospívalo tl aby Obnovené Zřízení 
Zemské i všechny ostatní královské patenty byly náležitě zacho
vávány. 

Na počátku 18. století dostal tento tribunál nové pojmeno
vání královské guvernum; o něco později hyli do něho připuštěni 
i nejvYššÍ úředníci zemští. Byly utvořeny dva senáty: 12.Qliti_f:J~ý 
.a soudní. 

2. :Královský n~boli komorní prokurát.or. 

. Pravomoc tohoto ú:řadu zů,stává v podstatě táž jako v pod-' 
období předchozím. Význam jeho však stoupá zejména, když za-
čaly inkamerace daní a státní monopoly. . 

Královský prokurátor byl podřízen české dvorské kallceláři 
a dvorské komoře. od nichž měl bráti poučení, a nadto .Íeště 
královskému tribunálu. 

S-. Úřad relltmishovský. 

úřad tento jest královským úřadem_1inančllím. Pravomoc j e
ho zústává táž jako v pod období předchozím. Úřad tento podlé
hal dvorské komoře ve Vídni. 

4. Bankovní administrace. 

Úí'ad tento hyl zřízen za Karla VI. na sklonku jeho vládv. 
V pravomoc jeho spadaly sp.ráva solných a celních důchodů a ně
kterých dávek nepřímých. 

Úřad moravského hansgrafa zanikl, když byla zřízena v Bruě 
hankovní administrace. 

v počtu nejvyšších zemských úředníkú odpadá v tOlnt.o pod
období ne.ivyšší zemský maršálek (český). takže počet těchto 
úředníktl. jest nyní šest. 

II 1. Slezsko. 

1. Úřady ústřední. 

a} Místodržitelství. 

~o bitvě na Bílé hoře byl jmenován místodržícím biskup 
vratIslavský arcikníže Karel a za krátko na to zemský hejtman 
slezský. V r. 1629 byl však zřízen vrchní úřad pod předsed
nictvím zemského hejtmana. Jest to úřad ryze královský; zem
sk)"lli hejtmanem musil však biti některý kníže slezský. Vrchní 
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~řad měl pravomoc jednak správní, jednak soudní (viz i vyse 
§ 50). Ve funkci správní jest vrchní úřad místodržitelstvím. 

b) Komora slezská. 

Na pravomoci a složení slezské komory se v tomto podobdobí 
nemění celkem ničeho. 

Komoře slezské podléhá královský neboli komorní prokurá~ 
tOl' slezský, v jehož úřadě nenastaly rovněž nijaké změny. 

c) Bankální representace.' . 

Úřad tento byl zřízen počátkem 18. století ve Vratislavi pro 
důchody poukázané bankám. 

d) Generální úřad berní. 

Úřad tento trvá i v tomto podobdobí s nezměněnou pravo
mocÍ. 

2. Úřady v jednotlivých knížetstvích. 

~ V b~zprostředních knížetstvích nastává proti podobdobí 
predchozlIDU změna ta, že úřady stavovské jsou proměněny 
v ~řady královské. V některých knížetstvích byla zavedena zem
ska ~eJima:.;-ství ne~oli zemská kolegia s pravomocí jak správní~ 
tak 1 soudnI. Jako fInanční úředníci fungují zde fiskálové podí'í
zení slezské komoře. 

Úřad stavovského resp. zemského plnomocníka trvá. 

V kní.žetstvích prostředečních zavedena byla správa celkem 
obdobná Jako v knížetstvích bezprostředních. I zde maií však 
stavové pro věci berní stavovského plnomocníka. . 

Kapitola IV. 

Místní správa. 

§ 54. Zřízení krajské. 

A. Čechy. 

Rozděl~ní ze:n-ě :r;ta k::aje, jak ,se dochovalo z doby předchozí. 
potr;a:o pres prevrat belohorsky. Bylo sice bezprostředně po 
vydaTI,l Obnoveného Zřízení Zemského jednáno na sněmu českém 
o no;-e ro:::dělení krajů, ale jednání to nemělo úspěchu: V té době, 
kdyz t,:ke Loketsko bylo vřazeno do rozdělení krajského. bylo 
v C;chach, pa!lláct krajů. Na počátku 18. století bylo pro;edeno 
nOve rozdelenl na kraJe a zřízeno dvanáct krajů. 

214 

~ ~ýJY7 t~' kraj~: ~láns~j, ksmřímský, .vltavský, podbrdský, l'a
kovmck), zatecky, htomel'lcky, boleslavský, hradecký, chrudilll-

ský, č:áslayský, bechyňský, práchenský, plzeňský, loketský. Pra
ha, Chebsko a hrabství kladské nebyly čítány k nijakému kraji, 

Po novém rozdělení provedeném na počátku 18. století JSOH 
kraje tyto: žatecký, který obsahoval také dosavadní kraj loket. 
ský a nově Chebsko, rakovnický, který obsahoval i dřívější kraj 
slánský, berounský, který zahrnoval dřívější kraje vltavský a 
podbrdský, kouřímsk"jT, litoměř'Ícký, boleslavský, hradecký, chru
dimsk)', čáslavský; bechyňský, prachenski", plzeňský. 

V čele každého kraje jsou dva krajští hejtmané, jedeu ze 
stavu panského, druhý ze stavu vladyckého; oba musí býti 
v kraji usedlí. Krajští hejtmané jsou nyní (na rozdíl od doby 
předchozí) jmenováni králem; v tomto .rmenování má král úplně 
volnou ruku. Hejtmanéjsou podřízeni zemským hejtmanům resp. 
místodržícím; z vedení úřadu byli odpovědní komornímu soudu;, 
zůstávají však v celé této době úředníky nikoli královskými, 
nýbrž stavovskými resp. zemskými, ovšem od převratu bělohor
ského přisahají jen králi. Až do převratu bělohorského byli 
krajští hejtmané čítáni k širší zemské radě. 

Krajští hejtmané byli jmenováni vždy jen na jeden rok a 
po roce byli vystřídáni novými hejtmany. Avšak později, zejmé
na po převratu bělohorském, bývali odstupující hejtmané ve 
svém úřadu králem potvrzováni, takže sloužili mnohdy celou řa
du let nepřetržitě. 

Úřad krajského hejtmana byl úřad neplacený. jen čestný. 
Poněvadž však s úřadováním bývaly spojeny značné výlohy, byl 
již v 17. století přikazován hejtmanům z peněz zemských určitý 
roční plat. To se zachovalo až do počátku 18. století. Tehdy byl 
plat hejtmanům zastaven a na místo platu byl každému kraj
skému hejtmanu přikázán jeden zlatý ze sta peněz, které byly 
,jeho přičiněním na berních v jeho kraji skutečně odvedeny. 

Krajští hejtmané vedli správu v kra.ji. zejména také policii, 
byh nápomocni ve vnitřní správě a při výkonu spravedlnosti 
zemským úřadům a soudům, obzvláště nejvyš~ímu purkrabí praž
skému, spolupůsobili při stavění zemské hotovosti a rozhodovali 
m j. také ve věcech čeledních a mzdových. Jako .jeden z nejdůle
žitějších úkolů jejich bylo spolupůsobiti při vybírání a vymá
hání berní v kraji. V tomto úkolu byli jim nápomocni zvláště 
k tomu účelu stanovení berníci krajští. Po převratu bělohorském 
nebyli však již ustanovováni berníci krajští (jen k vybírání po
sudného byli stanoveni zvláštní výběrčí kra,jští) a úkol ten obsta
rávali nyní krajští hejtmané sami. 

Podle Obnoveného Zřízení Zemského A 48 mají krajští hejt
mané povinnost "všelijaké svévolné a škodlivé předsevzetí", 
které by čelilo proti králi a proti řádu a právu, "odvracovati a 
potlačovati a k náležitému strestánÍ přivozovati, jak chudému, 
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tak i bohatému rovného práva udělovati" a vůhec v obecnveh i 
policejllÍeh věeech královstvÍ podle Obnoveného Zřízení Zem
ského a podle jiných královských nařízení se říditi a spolupll
sobiti při stavění vojska. 

V období pobělohorském stali se kra.Tští hejtmané i strážci 
zeměpanského absolutismu a jeho institucí a zájmll zejména 
měli také dohlížeti na zachovávání robotních patentů ~ posk-yto
vati z úřední povinnosti ochranu poddaným proti utiskováni se 
strany vrchností; rovněž měli podporovati katolickou protirefor
lllaci. 

'. Po-:'innos
0

t vybí~'ati a, po případě i exekučně vymáhati herně 
~1l1l ovse~ ozustala 1 l;adale a z peněz takto vybraných činili po
cet bernlkum zemskym. Poněvadž však s vybíráním berní byly 
spoj-eny znač-ué potíže. byly počátkem 18. století zřízeny v kai
dém krajském městě zvláštní filiální pokladny s jedním výběr
čím a jedním kontrolorem, kteří po kraji berně od vrchnosÚ vy-
bírali a clo Prahy odváděli. . 

Ku plnění svého úkolu ill,":li krajští hejtmané (vedle dočasoě 
stanoY~ných berníků krajských, kteří však podléhali berníkúm 
zemskYI?-) pomocný. personál, Jako písaře, posly a sluhy. Tento 
pomocny personál Sl vydržovali krajští hejtmané sami a dostá
vali nait ze zemských prostředků příspěvek. Postupem dob" byl 
tento personál zařazen do vei'ejných služeb. Z tohoto pOillo~nélio 
persol:~lu zvláštní místo zaujímali krajští sekretáři, kter)Till byla 
od pocatku 18, století uložena i přísaha a pro něž byla za Karla 
VL vydána i zvláštní instrukce. . 

Z doby předchozí přešly kraje do doby habsburské jako 
správní obvody se samosprávou slibně se vyvíjející. Tato sall1_O
správa se osvědčovala zejména ve krajských sjezdech. Této 
samosprávě však Habsburkové nepřáli a snažili se všemožným 
způsobem vývoj její obmezovati. Ne,jvítanějším prostředkem 
k tomu byl zákaz krajských sjezdiL 

Již Ferdinand t trval od nastoupení své vlády na tom, že ku 
konání krajských sjezdů právě tak, jako ku konání zemských 
sněmů, jest třeba vždy výslovného povolení královského. Sku
tečně také Ferdinand I. tčmto krajským sjezdům nepřál a povo
loval je jen výjimečně a to k účeH'lm zvláště stanoveným. 

Za nástupců Ferdinanda 1. byly konány krajské sjezdy, 
ovšem s povol~ním královským, již častěji, a zejména bývali na 
nich zase voleni Ciako v době předhabsburské) zástupci vladyc
kého stavu z kraje, kteří na náklad kraje se zúčastnili jednání 
sněmů zemských. Avšak již za krále Matěje byl zase obnoven 
zákaz konati krajské sjezdy bez výslovného povolení královského. 

Také Obnovené Zřízení Zemské A 4 zakázalo krajské sjezdy 
bez výslovného povolení královského pod ztrátou cti. hrdla a 
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s-tatku. Skutečně také ocl skončení války třieetileté krajské sjezdy 
yy.šly naprosto z obyčeje. 

Tímto zpúsobem by] vývoj krajské samosprávy úplně za
staven a z k:r:a.jů se staly pouhé správnÍ obvody. 

B. 1l[orava. 

Počátky zI'lzení krajského vznikají zde teprve nastoupením 
Habsburk-tL Ovšem kra,je jsou zde instituce naprosto nové, te~ 
prve v této době se tvořící; odtud již od svého prvopočátku ne
jsou to nějaké samosprávné obvody (jak tomu bylo v Čechách), 
nýbrž' jen obvody ryze správní. Důsledkem toho také instituce 
krajských hejtmanů nenabyla zde až do převratu bělohorského 
takového významu j-ako v Čechách. 

Podnět ku zřízení krajú resp. krajských hejtmanů byl dán 
válkami tureckými. Již y prvních dobách vlády Ferdinanda L 
byli zvoleni snčmem pro každý ze čtyř krajů (brněnský, 010-

moucký,_ hradištský, novojičÍnský) dva krajští hejtmané, jeden 
ze stavu panského a druhý ze stavu vladyckého, Hlavní funkce 
jejich byla vojenská: byli správci a velitelé zemské hotovosti; 
vedle toho někdy také vypomáhali při berní správě. Až do př'c
vratu bělohorského pro jejich ráz převážně vojenský se v míru 
někdy zapomínalo lla volbu krajských hejtmanil; ocHucl krajští 
hejtmané až do Bílé hory nejsou institucí stálou. 

Po bitvě na Bílé hoře instituce krajských heHrnanú na kr;it
ký čas vllbec zanikla, Teprve na sklonku vlády Ferdinanda II, 
byla provedena nová organisace kraji'! a s tím také obnovena in
stituce krajských he.itmanú, 

Kmjú bylo nyní pět (brněnský, olomoucký, jihlavský, hra
dištský, znojemský); z toho kraj olomoucký byl rozdělen na dva 
podkraje; olomoucký a přerovský, Pro každý kraj a podkraj 
byl králem jmenován jeden kra.iský hejtman (v celku šest), jako 
úředník královský, a to ze šlechty v kraji usedlé, Kra.ištÍ hejt
mané přísahají jen králi, jsou -podřízeni královskému tribunálu, 
odkud také dostávají potřebné instrukce. V prvých letech ne.jsou 
placeni, ale brzy na to dostávají plat od krále, 

KTajští hejtmané jsou jmenováni na rok, ale po vypršení 
této lhllty bývají ve svém úřadě potvrzováni. takže zůstávali ve 
SVéUl úřadě i více let, pravidlem ne však déle než pět let. 

Na počátku 18. století začalo se také s vydáváním instrukcí 
pro krajské hejtmany, Podle těchto instrukcí měl býti krajský 
hejtman strážcem zákonů, královsk§ch regálú a veřejného řádu; 
jeho povinnost byla také vymáhati dlužné berně, rovnati spory 
mezi poddanými a vrchnostmi a poskytovati poddaným ochranu 
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proti útisku vrchností. Již počátkem 18. století bylo také uloženo 
krajským hejtmanům, aby měli řádně zařízenou kancelář a ze
jména aby měli přísežné sekretáře a kancelisty; také si mohli 
podle potřeby zřizovati i substituta, kterým mohla býti jen sta
vovská osoba v kraji usedlá. Na samém sklonku této doby byli 
zavedeni v každém kraji také tři komisaři průvodčí. 

C. Slezsko. 

l zde zřízení krajské začíná teprve za Habsburkl1; podnět 
k němu byl dán rovněž válkami tureckými. Již na počátku vlády 
Ferdinanda I. byly zřízeny čtyři kraje: Horní Slezsko, Střední 
Slezsko, Dolní Slezsko, Nissko. KnížeCÍ sněm volil pro každý kraj 
z řad knížat nebo z hejtmanů knížetství bezprostředních kraj
ského hejtmana; každému krajskému hejtmanu byli přidáváni 
dva krajští radové. -Kra.jš.tí hejtmané měli význam jen vojenský. 

Převratem bělohorským zde ni.Ťaká podstatná změna prove
dena nebyla. J cu v potomním českém Slezsku byly na samém 
sklonku této doby zřízeny tři obvody: Těšínsko, Opavsko-Krnov
sko, Nissko. V čele každého obvodu stál starosta, jemuž k ruce 
byli dáni komisaři. Starosta byl králem jmenován vždy na jeden 
rok a vedl politickou správu svého obvodu. 

D. Lužice. 

V Lužicích proti době předchozí nebyly provedeny celkem 
nij aké podstatné změny. 

§ 55. Zřízení městské. 

A. Čechy. 

Až do odboje stavovského z· r. 154'7 zůstalo to ve zřízení měst
ském celkem ph starém. Byl sice na sklonku doby předchozí a na 
počátku této doby učiněn (již po třetí) pokus spojiti Staré a Nové 
Město pražské v jedno velké město pražské,_ ale pokus t~n ~e
měl dlouhého trvání; vnitřní rozbroje vadily tomuto spoJenl a 
Ferdinand I. již na počátku své vlády tuto jednotu zrušil. 

Nezdařený odboj v r. 1547 měl vedle nepříznivých následků 
po stránce majetkové velmi neblahé následky pro lllěstskou sa-
mosprávu. ' . 

V Praze byli ve všech třech městech dosazeni královští resp. 
městští hejtmané a královští rychtáři. l\{ěstský hejtman vykoná
val jménem krále policejní moc v městě a měl v radě první nlÍsto. 
Královský rychtář seděl na městském soudu, hájil zde zájmy krá
lovské a zakročoval z úřední povinnosti, kdykoli šlo o vymáhání 
pokut nebo odúmrti pro královskou komol'u. Svolávati obec 
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(veškero měšťanstvo) nebo radu hylo. dovoleno jen se svolením 
městského hejtmana nebo královského rychtáře. Radu obnovo
vali královští komisaři. 

V ostatních městech královských byli mimo Plzeň, Budějo
vice a Ústí dosazeni královští rychtáři a rada byla zde obnovo
vána zemským podkomořím. 

Postupem doby snažila se královská města znovu nabýti ztra
cené samosprávy, ale dlouho marně. Teprve za Rudolfa II. byla 
zjednána náprava aspoň potud, že odstupující rada navrhovala 
králi novou radu. Avšak úřad rychtářů resp. v městech pražských 
i městských hejtmanů zůstal zachován. 

Počet královských měst kolísal; do převratu bělohorského 
se jich čítalo as třicet. 

Po převratu bělohorském nenastaly ve zřízení královských 
měst nijaké podstatné změny. Královští rychtáři a v městech 
pražských i městští hejtmané zůstali. V polovici 1'7. století dostali 
královští rychtáři zvláštní instrukci·. 1 samospráva městská zů
stala nedotčena, ovšem postupem doby byla stále více obmezová
na rozmachem moci královských úfaďů. Do měst bylo dovoleno 
přijímati jen katolíky. Některá města ztratila postavení králov
ských měst, jiná tohoto postavení opět nabyla. 

Města poddaná větší měla podobnou organisaci jako města 
královská, podléhala však svým vrchnostem. Rada byla někde 
dosazována přímo vrc.hno-stí, jinde byla navrhována radou odstu
pující. Veliká obec mohla býti svolávána pravidlem jen se svole
ním vrchnosti. 

Menší města poddaná se nelišila svou organisací mnoho od 
organisace vesnické. 

Převrat bělohorský nezpůsobil v organisaci poddaných měst 
nijaké zvláštní změny. Organisace ta llebyIa_ ovšem jednotná. Na 
správu měst poddaných dohlíželi krajští hejtmané. 

B.1&orava. 

Zřízení městské na rozdíl od Čech ziistává zde až do převrat.u 
bělohorského bez jakýchkoli podstatných změn. Počet králov
ských měst se rozmnožuje o Kyjov. 

Po bitvě na Bílé hoře dochází ovšem i zde ku značným změ
nám. Již v r. 1621 byli do všech královských měst, vyjímajíc 
Kyjov, dosazeni královští rycht.iři, kteří přísahali jen králi a byli 
podřízeni zemskému hejtmanu, .královskému tribunálu a zemské
mu podkomoří. Královští rychtáři měli první místo v městské 
radě a jejich povinnost byla hájiti důstojenství, jakož i práva, 
zájmy a diichody královské a dohlížeti na to, aby zákony a na
řízení byly plněny a pokoj, řád a policie byly zachovávány. Za 
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jt?jich doz~)T.u byly také rady každoročnč obnovovány. V polovici 
17. století byla pro královské rychtáře vydána také zvláštní in
strukce. 

V r. 1644 bylo královským městům nařízeno odvolávati se ku 
pražské radě nad apelacemi a koncem j7. století byla platnost 
Koldínových práv městských rozšířena také na Moravu. 

Hospodářská pravomoc královských měst byla rovněž ob
mezována. Na sklonku 17. s101etí bylo magistrát1lm královských 
měst nařízeno předklá~latj úč+y o obecních důchodech zemskén!ll 
podkomoří, který výňatky z nich předkládal králi. Počátkem 
18. století bylo královským měst-llm zakázáno bez svolení zem
ského podkomoří uzavírati dluhy a bez povolení královského 
zcizovati nemovitosti. O něco později byla zi·ízena y Brně císař
ská komise hospodářská; královským městům byla odiíata správa 
obecního jmění a svěřena nově zřízeným hospodářským í'editel
stvím: která podléhal,a dozoru této císařské komise hospodářské 
v Brnč. 

V ·té době začalo se již také přihlížeti k tomu, aby v králov
ských městech byli za radní voleni jen lidé mající· právnické 
vzdělání. 

Ve zřízení měst poddaných nebyly ai do převratu bělohor
ského provedeny nijaké podstatné změny. Po bitvě na Bílé hoře 
byli od vrchností v některých městech· dosazováni vrehnostenští 
rychtáři s pravomocí obdobnou pravomoci rychtářú královských. 
Na správu poddanýeh měst dohlížely krajské úřady. Ve správě 
městské byly ovšem i zde. právě tak .jako v Čechách. dosti značné 
rozdíly. 

C. Slezsko. 

Zřízení městské zůstalo zde až do převratu .bělohorského bez 
podstatných změn. Po bitvě na Bílé hoře nastaly ovšem i zde 
značné změny. 

Vratislavi bylo odňato zemské hejtmanství knížetství vrati
slavského, jinak však zltstalo toto město vyňato z pravomoci zenl
Ekého hejtmana slezského, takže stálo přímo pod králem. V ostat
ních ~ěstech královských byli dosazeni královští rychtáři. V llě-· 
kterýeh knížetstvlch byli dosazeni také knížecí rychtáři. 

Zřízení m~st poddaných bylo obdobné jako v Čeehách a na 
~Joravě. 

D. Lužice. 

Dltsledkem odboje českýeh stavtl. v r. 1547 byly ve znzenÍ 
královských měst provedeny . změny jen v Horní Lužici. Do krá
lovských měst byli dosazeni královští rychtáři s touž pravomocí, 
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jakou měli královští rychtáři v Cechách. Rovněž rady byly ob
novovány zvláštními královskými komisary bez spolupůsobení 
měst; avšak zde královská města záhy opět nabyla práva svobod
ně si voliti radu. 

V Dolní Lužici nebyly provedeny celkenl nijaké změny. 
Rovněž v poddaných městech zůstalo zřízení celkem beze 

změny. 

§ 56. Zří z c n í ves nic k é. 

A. Čechy a Morava. 

Stav, který se vytvořil na sklonku doby předchozí, trvá 
i nyní a jest směrodatný pro další vývoj poměrů na ysích a ve 
z.řízení vesnickém. Zejména dva zjevy nutno zde vytknouti. Jed
nak, že zřízení vesnické jest nyní jednotné a rozdíly mezi ves
nickvm zřízením slovanským a německým přestaly v této době 
nado"bro. Jednak, že poslední zbytky pI'áva králova, pokud se~ tu 
a tam ještě udržely,- přešly úplně na vrchnosti. Ve~kera sprava 
na vsi, čítajíc v to i soudnictví. j cst ú.plně vrchnostenská, vrchno
stenští rychtáři neboli šoltysové stávají se takřka v)~]učně úřed
níky vrchnostenskými a samospráva vesnická mizí. 

Vsi jsou organisovány v panství, y jichž čele stojí bospodář
ský úřad; v tomto úřadě jsou sloučeni všichni úf'edníci správní 
(direktor neboli ins!,>ektor, hejtman, regent, purkrabí, důchodní, 
písaři atd.). 'Pro věci so:Udni jsou zejména na větších panstvíeh 
z:řízeni zvlášt:iIÍ justiciáíi vrdulOstenšti. , 

V čele vsi stojí l'ychtář, nazývaný někde i fojtem, jmenovany 
vrchností buď doživotně nebo .jen na určitou dobu, pravidlclll na 
jeden rok; někdy úřad l'ychtáhl byl také v některýc~ rodech 
dědičný. Vedle rychtáh'l jest výbor několIka osob, zvanych kon
šelé nebo kmeti (šefové), po případě i starší. 

Obec sama se scházela na hromadách buď řádných nebo 
mimořádných. :Řádná hromada se konala pravidlem jednou do 
roka: na ni docházel také zást,upee vrchnosti. Na :řádných h1'o
mad&ch obecních se vy:řizovaly věci obecní, po případě i menší 
spory a některé věci nesporné. \ifimořádná hromada byla Syol,á
vána podle potřeby rychtářem na vyzvání n~bo se s:vol;:ml~l 
vrchnosti Celkem však dlužno říci, že samosprava vesnlcka za
ležela na libovlUi vrchnosti. 

Poměry mezi vrchnostmi a hdem poddaným, zejména také 
věci robotnÍ, byly ještě v tomto období upravovány vrchnostmi, 
které k tomu účelu vvdávaly hospodářské řády neboli instrukce. 
Jest pochopitelné, že 'tyto ř'\'dy nebo instrukc~e há.iily pravidl,em 
prospěch a zájmy vrchností a že na základe JeJ leh bylo dano 
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volné pole k utiskování poddaných od vrchností. Útisky ty se 
zvětšily zejména po převratu bělohorském, kdy mezi vrchnostmi 
a lidem poddaným se dostavily rozdíly, jak náboženské, tak i ná
rodní. Tohoto stavu věcí nemohla si nevšimnouti královská moc. 
odtud byla uložena krajským hejtmanům povinnost poskytovati 
z úřední moci ochranu poddaným proti útiski'lID vrchnosti. Nadto 
pak moc královská začíná od konce 17. století upravovati poměr 
mezi vrchnostmi a lidem poddaným robotními patenty (viz kniha 
1. § 13.) a krajští hejtmané mají povinnost bdíti nad zachovává
ním těchto roboiních patentů. 

B. Slezsko a Lužice. 

Stav, který se vytvořil v těchto zemích během doby předchozí, 
zůstává i v této době bez podstatných změn. Rovněž správa vsí 
se' neliší valně od správy v Čechách a na Moravě. 

V č-e!e vsi stojí šoltys, zvaný v Lužieích také rychtářem. Új'acl 
šoltyse jest buď manský nebo dědičný; někde .Test šoltys dosazo
ván Ba určitou dobu vrchností, převládají však šoltysové dědičnÍ, 
Vedle šoltyse jest sbor několika osob, zvaných kmeti (šefové), 
kteří jsou pravidlem dosazováni vrchností na doživotÍ, 

Obec se scházela na hromadách, které byly buď řádné nebo 
mimořádné. Řádné byly konány pravidlem jednou do roka, mi
mořádné byly svolávány podle potřeby šoltysem resp. rychtářem. 
Obor působnosti těchto hromad vesnických byl obdohný .iako 
v Čechách a na lIvforavě. 

Kapitola V. 

§ 57. o byv a tel s t v o, 

Rozvrstvení obyvatelstva, jak se ustálilo na sklonku doby 
předchozí, zůstává (s výjimkou stavu duchovního) i v této době 
v podstatě nezměněno, a nenÍ. v tomto rozvrstvení celkem ni.Ta
kých valných rozdílů v jednotlivých zemích koruny české, 

1. Duchovenstvo. 

Duchovenstvo zůstává i v této době stavem odlišným od ostat
ního obyvatelstva a podmínky členství v tomto stavu jsou tytéž 
jako v době předchozÍ, Naproti tomu se zvláštní výsady tohoto 
stavu postupně tratí; privilegium fori, ovšem v míře již obmezené, 
se však duchovenstvu zachovává. 

Politický vliv tohoto stavu není až do převratu bělohorského 
valný. Stavem zemským zllstává vyšší duchovenstvo (preIáti) jen 
na Moravě, ve Slezsku a v Dolní Lužici. 
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Po př'evratu bělohorském význam stavu duchovního znacne 
-stoupl. Vítězný katolicism zvyšuje vážnost stavu duchovního. Ne
movitý majetek církevní se rozmnožil a král zvláštní úmluvou 
se vzdal práva zastavovati statky církevní; ovšem k nakládání se 
.statky církevními je třeba souhlasu krále a později jest třeba 
souhlasu krále i k nabytí nemovitostí církví. Nejvíce však rozho
dovalo, že v Cechach jest stav duchovní .Jako stav zemský obno
ven a stává se, právě tak jako i na Moravě prvním stavem 
zemským. 

2, Šlechta, 

Právě tak jako v době předchozí, i v této době se získává 
stav šlechtický zrozením nebo povýšením do stavu. Právo povy
šovati do stavu přísluší výhradně králi a děje se udělením erbu. 
Ovšem stejně jako v době předchozí ten, komu byl králem udě
len erb, jest .Jen "slovutným panošem" a nestává se členem stavů 
zemských. Teprve vnuk obdařeného se může státi urozeným vla
dykou a, má-li statek deskový, může býti přijat do stavu vladyc
kého a stává se tím členem stavů zemských. 

Až do převratu bělohorského hyly ve šlechtě zastoupeny na 
sněmích zemských jen dva stavy: panský a vladycký. Ve stavu 
panském kromě pánů starožitných a novotných není dalšího roz
lišovánÍ. 

Po pí'evratu bělohorském nastávají určité změny ve stavu 
jak panském, tak i vladyckém, 

"Ve stavu panském již důsledkem Obnoveného Zřízení Zem
.ského se začíná rozlišovati podle urození mezi knížaty, hrabaty 
a ostatními pány, při čemž určitým rodům jso~u vyhraženy určité 
přednosti (viz výše § 49), 

Ale také ve stavu vladyckém začíná určité rozlišovánÍ. Roz
-díly mezi vladyky a mezi těmi, kdož měli jen erby, zůstávají ne
změněny. Avšak od polovice 17. století se začíná rozlišovati mezi 
rytíři a vladyky; vladykové mají pořadí nižší, jdou za rytíři. od 
.dob Leopolda I. začíná se již udělovati prosté šlechtictví, avšak 
tot0' šlechtictví nemá obvyklých výsad stavu zemského, zejména 
:se jím nezískává členství ve stavu zemském (rytířském). 

3. Svobodníci. 

Stav svobodných se uchoval v této době. Rozliš0'vati zde sluší: 

a) svobodné obyvatelstvo městské, 
b) svobodné obyvatelstvo selské, 

Ad a), Svobodné obyvatelstvo městské tvořili měšťané krá
lovských měst. Tito tvořili zemský stav městský a měli celkem 
způsobilost k zemským deskám. Jen měšiané mohli nabývati 
městských domů a provozovati městské živnosti. Rovněž měšťané 
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sami si přijímali do obce, při čemž byly stanoveny určité pod
mínky přijetí. Po převratu bělohorském bylo ,rako podmínkou 
přijetí do obce stanoveno m. j. příslušenství k víře katolické. 

Měšťanům královských měst se značně blížili měšťané měst 
ochranných; byli osobně svobodni, neměli však nijaký politický 
význam a byli povinni platiti vrchnosti za ochranu určité dávky. 

Ad bl. Svobodné obyvatelstvo selské bylo osobně svobodné 
a mělo svobodný majetek. Osobním soudem selských svobodníků 
byl komorní soud, majetkem svým patřili k soudu zemskému 
a podřízeni byli kra,jským hejtmanům. Svobodníci selští byli po
kládáni za příslušenství komory a stáli pO'd ochranou komorního 
prokurátora. Vlastnost svobodníka lpěla pravidlem na statku. 

4. Obyvatelstvo poddané. 

V této době poddanství už šmahem bylo proměněno v nevol-
nictví (člověčenství). Rozlišovati zde sluší: 

a) poddané obyvatelstvo městské, 
b) po.ddané obyvatelstvo selské. 

Ad a). Poddané obyvatelstvo městské tvořili měšťané podda
ných měst. Osobně byli nesvobodni, ne:směli se bez povolení vrch
nosti ani stěhovati z města, ani ženiti nebe vdávati. Rovněž na
kládati se svým majetkem nemohli 'bez svolení vrchnosti. r ku 
přijímání do ohce nebo ku propuštění z obce bylo třeba povolení 
vrchnosti. Svým vrchnostenl konali roboty a odváděli různé 
dávky. 

V některých městech poddaných si měšťané vykupovali od 
svých vrchností některá privilegia. Pokud se město poddané vy
koupilo od své vrchnosti z poddanství, stalo se městem ochranným. 

Ad b). Poddané obyvatelstvo selské ,jest rovněž osobně ne
svobodné. Poddaní sedláci jsou připoutáni k hroudě (g1ebae ad
scripti) a tvoří příslušenství statku, na kterém jsou usazeni; mohou 
býti se statkem zcizeni. Sedlák poddaný se nemůže bez povolení 
'Vrchnosti stěhovati na jinou vrchnost a ustanovení o lidech "zběh
lých z dědin" se přísně zachovává. Děti poddaného sedláka se 
nemohou bez povolení vrcIlnosti věnovati jiném.u zaměsfl1ání než 
zemědělskému, ani se ženiti nebo vdávati na jinou vrchnost. 
I v nakládání s,e svým majetkem jest sedlák obmezen. 

Sedláci konají svým vrchnostem roboty a. to buď ruční (osob
ni práce) nebo tažné (8 potahem), jichž rozsah s počátku určuje 
vrchnost sama; teprve od konce 17. století jest rozsah robot určo
ván robotními patenty. Děti selské jsou povinny konati služby 
na dvoře vrchnosti za mzdu 1:1 stravu, sirotci jen za stravu 
u šatstvo. 

224 

. Ne"volnictví, v:.e kterém lid selský hyl držán, mělo vzápětí 
neJen cet~é bouře selské, nýbrž i to, že si sedláci přímo stěžovali 
p~ostředkem české kanceláře li krále. Mnoho však jim tyto stížno
stI nepomáhaly. naopak sedláci mnohdy byli ještě "pro nezbedné 
supliky" pokutováni. Teprve od druhé polovice 17. století byla 
upravována cesta stížností selských. Sedláci si mohli stěžovati 
nejprve II své vrchnosti, pak II krajského úřadu a v dalším po
stupu u místodržitelství a u české dvorské kanceláře. Ostatně, 
jak již výše v § 54. bylo pověděno, měli krajští hejtmané z úřední 
povinno_sti hájiti poddané proti útisku vrchností. 

§ 58. P O' měr y n á rod n o s t n í a j a z y k o v é. 

Doba jagellovská znamená největŠÍ rozmach českého živlu a 
českého jazyka v českém státu. V době habsburské nejen tento 
l'ozmach se již zastavuje, nýbrž začíná již pozvolna jakýsi úpa
dek českého živlu i českého jazyka. Příčiny toho jsou několikeré. 

Předem jest to panující rod. Habsburkové, až na nepatrné 
výjimky, se nenaučili dobře česky. Dvůr se vedl v podstatě ně
mecky, služebnictvo i dvořané byli z největší části Němci. Dvůr 
působil i na katolickou šlechtu a na panstvích některých katolic
kých vrchností se začíná rozmáhati němčina. I dvůr t. zv. zimního 
krále Fridricha falckého značně přispíval ku germanisaci. 

Dále jest to reformace, která u nás posiluje němectví. Lute
ránští kazatelé přicházejí do země a s nimi se opět šíří němectví; 
v Praze i v jiných městech se začíná kázati také německy. 

Rovněž jest to příliv německých řemeslníků, který lze zna
menati zejména po nezda.řeném odboji stavovském v r. 1547; jimi 
postupuje německý živel, takže řada měst a městeček blízko 
hrallic se poněmčuje. 

Mnoho zde působí také nové úřady královské, zavedené za 
Ferdinanda 1. V úř'adech těchto králové udrželi svůj vliv nejen 
pokud jde o dosazování úředníků, nýbrž také při stanovení ja
zyka, kterým se úřadovalo. Tak v české komoře podle instrukcí 
daných králem zprávy a dobrá zdání se předkládaly králi ně
mecky a rovněž registra o komorních statcích byla vedena jen 
německy; se stranami bylo jednáno v obou jazycích, odtud 
v české komoře byly dv~ expedice: česká a německá. V radě nad 
apelacemi bylo jednáno oběma jazyky: s českými stranalni čes
ky, s německými německy. I to nemálo padalo na váhu, že věci 
předkládané králům, poněvadž tito neuměli dostatečně česky, 
bylo nutno opatřovati německým překladem. 

Všechny tyto skutečnosti vedly k tomu, že se v zemích ko
runy české začalo vzmáhati opět llěmectví. Nicméně až do pře-
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vratu bělohorského živel český značně-převládá a ze.jména jazyk 
český jest jazykem státním. 

V Čechách se na zemském sněmu a II zemského soudu jed
nalo jen česky; zemský sněm píše do ostatních zemí koruny 
české jen _ěesky. U ústředních úřadů koruny české byly d-vě 
expedice: česká a německá a u ne.jvyšších zemských úřadů, s vý
j imkou úřadů ryze královských, se úřadovalo jen česky. V mě
stech se mělo úřadovati jen česky; avšak v německých městech 
se úřadovalo německy, nicméně byli zde písařové také čeští. Vel
ký význam má zde usnesení generálního sněmu zemí koruny 
české, konaného v r. 1615 v Praze, který znovu stanoví jazyk 
český jako jazyk státní a ukládá všem cizind'tm, kteří byli při
jati za obyvatele české, aby se naučili česky a děti své k na
učení se jazyku {:eskému drželi. 
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Sněm tento usiluje o povznesení českého jazyka připoJ?ín:l
je, že "s zahynutím Jazyka českého_ i národ český i )mpl1o ČC;.
chúv bv zahynouti musilo" a zjišťuje, že v Čechách cechů ub;-· 
vá a c{zozemců. přibývá. "A protož na tom císař s stavy Jedno
myslně se snesl: 

I. Aby všickni ti, kteříž z cizích zemí posayad no král. če~
kého buď za obyvatele do země aneb do měst za měšfany při.Tati 
jsou, děti své ( hned z mladosti jazyku českému poyinni byli 
dáti učiti, tak ahy jsouee v Čechách rodilí a zrostlí, toho. že Če· 
chové .jsou, poněvadž jeden nátod od druhého ničím tak jako ta
zykem rozeznán b)řti nemůže, skutkem dokazovali. 

II. A aby děti cizozemcův, také v nově posayad do země pi'Í
.jatých, "ěiši příčinu k učení se jazyku českému měli: protož. aby 
dědicové obojího pohlaví vyšších i nižších stavúv, kteříž hy Jazy
kem českým dobře mln,iti uměli, po smrti rodičův svých napře3 
pI'ed .jinými v statcích pozemských dvojnásobně dědili, a tak jim 
raději statkové pozemští zůstávali; jiní pak, kteří by česky ne
uměli, aby na penězích neh jináč díly své při.jíti a na tom 
přestati povinni byli. 

III. Na potom ní yšak a budoucí časy od zavl'ení tohoto gene· 
rálního sněmu, aby žádný cizozemec, kter-<'ž by jazvku českého 
neuměl a potřeby s \'é v 'něm srozumitelně" přednésti"" nemohl, do 
země za obyvatele ani do měst za mě1'.těnína žádným způsobem 
přijímán nebyl, nýbrž aby každý ten, kdož by toho, aby do 
království přijat byl, žádati chtěl, nejprve se jazyku českému 
naučiti povinen hyl, II když by se naučil, tu teprye aby -mu se 
toho dostati mohlo a prvé nic; však s touto přitom znamenitou 
výminkou: aby žádný takový v nově do země přijatý cizozemec 
ani děti jeho do tl'etího kolena na žádné úřady zemské neh 
městské i jiné, ani také do žádn-ých soud-fly dosazován nebyl; čl 
to jak proto, že není možné cizozemcům tak rychle všech zvyk
lostí a obyčejtrv zemí svých, v nichž zrozeni jsou, odvyknouti, 
aby snad jsouce v nějak}!ch povinnostech potřebováni, něco ta· 
kového do země a dobr}·ch pOl'ádkův našich nevtrušovali a prá
vúm království tohoto, podlé nichž samých obyvatelé české země 
souzeni býti mají, tak ~aspěch rozuměti a se naučiti; tak ovšem 
i proto, aby starožitní Cechové jakožto praví, vlastní a ph rození 

, 
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vlasti naší milé synové _před t-)-illiž v nově do země přijat)-mi 
.cizozemci jako nějakými pastorky jejími většího fedruňku a 
Ddměny za věrné a platné služby králi a království činěné- užíti 
mohli, Ano i -jiní, vidouce při dětech odměnu zasloužilosti otco\"
ské a nadějíc se téhož i pH synech, tudy aby jako ponuknuti byli, 
tím ochotněji v potřebách Obecných se potřebovati dáti a nižádné 
péče a snažnosti k vzdělání obecného dobrého sobě neleňovali. 

IV. Nicméně jak při sněmích též i _při soudech vyšších na hradr> 
Pražském, tak i ve všech městech a městečkách J. M. C. a Její _M. 
králové, též panských, rytířských, městských a duchovních při 
právích nemá jinak mluveno, pře vedeny, slyšány, příčiny při
jímány a souzeny býti, než to vše jazykem českým. 

V. Tolikéž v těch faráeh, kostelích neb školách,_ v kterÝchž 
jest před lety desíti slovo boží jazykem českým kázáno h§valo 
a dítky témuž jazyku českému se . vyučovaly, aby to nyní .Teštt' 
i budoucně v tom předešlém dobrém spi'tsobu _zůstávalo, a jiní 
cizího jazyka správcové školní, kněží a kazatelové, kteříž hy 
česky neuměli a nekázali, tam uvozováni a dosazováni nehyli, 
v nově však vystavené kostely a školy v to nepotahujíc. A jestli
že by kde od těch nahoře jmenovan-ých -desíti let tak v nově na 
takové fary neh školy Němci dos,~zeni 'byli a cizím jazykem 

- kázali, tehdy ahy všickni do nejprv 'příštího sv. Jiří odtud vybyti 
a na místo takových kněží, kde pod jednou, tu od arcibiskupa. 
a kde pod obojí, tu od administratora, i také správcové školní 
Čechové dosazeni byli. Pakli by- se toho od kterýchkoli kollatorů 
do toho času nestalo, tedy aby jeden každý z nich pokuty pat
nácte set kop gr. čes. propadl na ten zpúsob: jeden díl tomu, 
který by to vyhledal, druhý k zemi a třetí do špitálu. A ten. 
ješto by to vyhledal, vznášeti má tu věc do soudu komorního, a 
týž soud komorní žádných hoJemství straně pohnané dávati nemá, 
nýbrž hned strany __ vyslyšeti a spravedlivou yýpovčdí poděliLi, 
škod pak mezi nimi vyzdvihovati nemá. 

VI. A jakož jistá zpráva se činí, že by některé osohy z stavu\" 
i také lidu obecného mezi sehou se zavázaly, aby při shledání 
jich společném žádný jazykem českým nemluvívaly, což na veliké 
zlehčení jazyka českého se vztahuje; protoi .Ťsou se stavové s cí
sařem o to snesli tak: kdož by koli ten byl, a jsa obyvatel 
království českého jazykem českým, uměje jej, mluviti nechtěl 
a jiné též od mluvení českého odvozoval, aby v zemi trpín nebyl, 
nýhrž v půl letě pořád zběhlém, ven z země se vystěhovati povi
nen byl. A pokudž by toho neučinil, aby jako rušitel obecného 
dobrého dále žádných práv a-svobod král. českého užívati nemohl. 

VII. A naposledy poněvadž se ještě to vyhledalo, že v ně
kterých místech v král. českém, zvláště v městech Pražských. 
němeekého národu lidé obcí německou se jmenu.it ježto v témŽ 
království o žádné jiné obci mimo obec českou se neví a jak od 
J. M. C, tak ani od slavné a svaté paměti předkův J. M. králův 
českých, nikda vysazena ani dopuštěna nebyla a není, aby v zři
zení zemském a v právích král. českého žádné zmínky o obci 
německé se nenachází: protož na tom jsou se všickni tři stavové 
snesli, aby toho na budoucí časy nikoli -nebývalo a nějaká obee 
nová v království tomto zvláštní německou se nejmenovala pod 
pokutou výš položenou." ' 

Na Moravě byl německý živel silně zastoupen zejména ve 
,elkých městech (Olomouc, Brno, Jihlava, Znojmo), Na zemském 
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sněmu a u zemského soudu se jednalo jen česky; rovnez v ura~ 
dech zemských se jednalo jen česky. Avšak v úl'aclě rentmistrov~ 
ském bylo zavedeno úřadování německé. V městech německých 
bylo úřadováno převahou německy, nicméně tato města byla po~ 
vinna úřadovati a souditi tak{ česky; od sněmu bylo jim však 
psáváno jen česky. 

Ve Slezsku horním živel český převládal úplně. Úředním ja
zykem byla čeština. V dolním Slezsku převládal živel německý. 
Úřadovalo se zde německy a území toto náleželo k německé ex~ 
pedici české kanceláře. Stavové čeští a moravští a rovněž česká 
města psali sem však jen česky. 

Lužice měly zevní nátěr německý. Všechna větší města byla 
skoro německá, Srbové převládají na venkově a v menších mě~ 

. stech. Úředním jazykem byla zde němčina a králové čeští sem 
psávali německy; jen stavové čeští sem psávali česky. V sel~ 
ských soudech se ovšem v srbských krajích jednalo srbsky. 

Převrat bělohorský způsobil podstatné přesuny v poměrech 
národnostních ,a jazykových. 

Konfiskacemi provedenými po bitvě na Bílé hoře, zejména 
však po zavraždění Valdštýnově, nabyla mnoho statkll cizí šlech~ 
ta. Rovněž v městech, odkud se celé rody vystěhovaly pro nábo~ 
ženství do ciziny, se usazovali hojně němečtí řemeslníci, přišedší 
ze zemí německých a rakouských. Odtud se němectví valně ší~ 
řilo jak v Čechách, tak i na Moravě, v městech dosud českých, 
zejména na Moravě, se tvořily silné německé menšiny a hranice 
národnostní se posunovaly v neprospěch národnosti české. 

Také jazyk německý silně nabýval půdy. Jazyk český pře- . 
stal býti výhradným jazykem státním. Obnovené Zřízení Zem
ské (Č. O. Z. Z, C 2, M. O. Z. Z. XXXII., 117) povýšilo sice jazyk 
německý na druhý jazyk zemský a stanovilo jeho rovnoprávnost 
s jazykem českým. Ve skutečnosti však záhy se objevovala před
nost jazyka německého před českým. Již samo vydání obou ob
novených Zřízení Zemských tomu nasvědčuje. Jak již výše bylo 
řečeno, obě tato zřízení zemská jsou vydána jen německy a rov
něž jen německý text jest autentický. 

Do úřadů jako vnitřní řeč úřední se začíná zaváděti něm~ 
činu. Na venek, t. j. ve styku se stranami se zachovává ještě rov~ 
noprávnost jazy'ková, ale ve vlastním úřadování se uplatňuJe již 
jazyk německý. Úředním jazykem se stává jazyk německý záhy 
po vydání Obnoveného Zřízení ZellLSkého na Moravě u králov~ 
ského tribunálu a v Čechách u apelačního soudu v Praze. 
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Reskriptem krále Ferdinanda III. z 10. února 1639 bylo na
řízeno královskému tribunálu v Brně, že akta nutno vyřizovati 
,- řeči, ve které jest učiněno podání a v téže řeči jest také vydati 

rozsudek; při poradách a při hlasování jest však uŽÍvati jazyka 
jen německého. Instrukcí téhož krále danou apelačnímu soudu 
v Praze z 26. listopadu 1644 se nařizuje, že spory jest vésti v ja
zyku, ve kterém bylo učiněno podání resp. kterého jest obviněný 
mocen a v téniž jazyku jest také vydati rozsudek; porady však 
a hlasování se dějí jen v jazyku německém. 

Vllbec jazyk německý začíná ve veřejném životě převládati 
nad jazykem českým. Působí zde zejména vlivy dvora, vlivy 
ústředních úřadů vídeňských a nemálo zajisté i vliv císařského 
vojska (ve kterém již za Leopolda I. byla uplatněna zásada, že 
každý důstojník jest povinen znáti dokonale německy). Německ)' 
.jazyk se začíná silně uplatňovati také na zemských sněm_ech. Jest 
v tomto směru příznačné, že sto let po bitvě na Bílé hoře (a sto 
pět let po výše uvedeném generálním sněmu zemí koruny české, 
konaném v T. 1615 v Praze), přistupovací listina stavů českých 
ku pragmatické sankci r. 1720 jest jen německá. 

Jazyk německý nabývá také půdy u ostatních úřadů a soudů 
a rovněž i v městech, v prvé řadě na Moravě; v Čechách přece 
jen se český jazyk proti německému jakž takž udržu.Je, 
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Díl III. 

Doba třetí (1749 -1918). 

§ 59. Vše o b e C II Ý r o z hle d. 

Doba tato znamená ztrátu správní samostatnosti zemí koruny 
c-eské. Ztráta tato jest dána zrušením české dvorské kanceláře. 
nejvyššího správního a soudního úřadu pro země koruny české. 
Úřad tento byl, jak v předešlém dílu bylo řečeno. představite
lem správní samostatnosti zemí českých. Pro země koruny české 
u zároveň také pro země rakouské, když zde současně byla zru
šena rakouská dvorská kancelář, úřad s obdobnou pravomocí 
jako česká dvorská kancelář, byly zřízeny nové dva úřady a to 
directorium in publicis et cameralibus pro správu vnitřní a sprá
vu fip-ančnÍ a nejvyšší soud (oberste Justizstelle) pro věci soudní; 
oba dva tyto úřady mají své stálé sídlo ve Vídni, Zřízením těchto 
úl'adů se země koruny české správou (administrativně) spojují 
se zeměmi rakouskými, 'takže tvoří s nimi jeden správní a soudní 
celek. Dochází k centralisaci ěeskorakouské, ve které správní 
osobitost zemí koruny české zaniká. 

Postupem doby byly ve správní centralisaci českorakouské 
provedeny určité změny, ne.ren obsahově, nýbrž i rozsahově. ob
.sahově potud, že pro země koruny české a pro země rakouské 
byly zřizovány nové úřady se změněnou pravomocí, rozsahově do 
té míry, že správní centl'alisace byla rozšířena i na získané země 
polské a do určité míry i na země koruný uherské. Ale přes 
všechny tyto změny na správní ccntralisaci českorakouské, pro
vedené v r. 1749, nebylo v podstatě změněno ničeho. 

Správní centralisace českorakouská, zavedená v r; 1749 státní 
samostatnosti zemí koruny české se ne.dotkla. Státní samostat-

. nost zemí českých zůstává zachována. I nadále v zemích koruny 
české se vládne výlučně ze státní moci české a nad tuto státní 
moc představovanou v této době takřka již výhradně králem 
českým vyšší moci nenÍ. Královská moc ěe'ská jest v oblasti zemí 
koruny české mocí nejvyšší.- Země koruny české tvoří i nadále 
státní celek v sebe uzavřený, na žádné jiné státní moci "nezá
vislý. V souhrnu království a zemí stojících pod žezlem rodu 
habsburského resp. nyní již lotrinského jsou země koruny české 
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jednotkou státně samostatnou. To se nejen uznává od panovníků 
samotných, nýbrž jest to patrné i ve styku na venek zejména při 
jednání o přijetí titulu dědičného císaře rakouského a o připo
jení zemí koruny české k německému Bundu. 

Ve svých důsledcích správní centralisace českorakouská 
resp. později česko-uhersko-rakouská měla na státní osobitost 
zemí koruny české ovšem vliv značný. Zrušením české dvorské 
kanceláře odpadá státní ministerstvo zemí koruny české. Státní 
osobitost zemí koruny české není na příště představována již 
žádným úřadem specificky českým; ji udržuje na venek nyní :liž 
jen král český a instituce spojené s nastupováním krále českého 
na trůn, korunovace, holdování stavů a pod. Ale i tato osobitost 
jest značfiě zastiňována tím, že král český jest zároveň také pa
novníkem i v jiných státních útvarech, ze.Ťména však i tím, že se 
již z doby předcházející vytvořila fikce jakési nové zeměpanské 
moci, nadřízené zeměpanským mocem, plynoucím z jednotlivých 
státních útvarů. Fikce tato jest v této době vystupňována zave
dcrlÍm titulu dědičného císaře rakouského. Titul tento, jak ještě 
níže bude vyloženo, byl v podstatě sice .Ten vyřešením otázek 
mezinárodní etikety a jen titulem čestným, nikoli vládním, ply
noucím snad. z nějaké nové státoprávní skutečnosti, Avšak záhy 
na to se připínají k tomuto titulu důsledky nové, aktem přijetí 
tohoto titulu nezamyšlené, a snahy vytvořiti z tohoto nového 
ti~ulu titul vládní, založený na změněných poměrech státopráv
ních resp. i mezinárodních, dosahují z části již i svého splněnÍ. 
Nicméně až do r. 1848 zůstává tento titul právnický jen titulem 
čestným. Teprve po r. 1848 změnou poměrů státoprávních se 
tento titul stává skute"čným titulem vládním a vytvořuje se nový 
státoprávní celek, císařství rakouské, ve kterém se vládne z moci 
císaře rakouského. Důsledkem vyrovnání z r. 1867 mění se cí
sařství rakouské v monarchii neboli říši rakousko-uherskou. 
V těchto státních útvarech vzniklých po r. 1848 se státní osobi
tost zemí koruny české již "značně stírá; určité prvky této státní 
osobitosti trvají však až do pádu monarchie. 

Ve vnitřním ústrojí českého státu nastávají značné změny. 
Zeměpanský absolutism, nastolený ústavním převratem v době 
předešlé, na své intensitě získává. Zeměpanská moc, postihnuvšÍ 
již úřady zemské, jde nyní také na úřady krajské, ba i na zá
klady zřízení městského. Stavovská moc před mocí králov.skou 
mizí již úplně; státní moc ve státu českém jest již takřka vý
hradně pře-dstavována mocí královskou. Přes to však ani v této 
době se země koruny české nestávají rodovým ma.Ťetkem (pa
trimoniem) panu.Ťícího rodu. stavům zůstává velmi důležité 
právo spolurozhodovati" o bytí koruny české; majestát krále" 
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Vladislava II. z r. 1499 na neodcizovánÍ od koruny nejen se 
v theorii uznává, nýbrž i prakticky osvědčuje. Hovněž zůstává 
zajisté stavům zemí českých právo voliti krále, kdyby panujíd 
l'Od vymřel. 

Ve vnitřní skladbě českého státu se dostavuje však důležitá 
změna potud, že se mění ráz státní. Pobělohorský stát český byl 
státem absolustickým, vězícím ještě ve formách státu stavmT

-

ského. To se nyní mění. Formy státu stavovského padají, nastává 
období osvíceného absolutismu a v něm se rýsují již základy 
státu moderního ve své formě byrokraticko-centralistického. 

Podle pojetí osvíceného absolutismu výhradným držitelell1 a 
pí-edstavitelem veškery moci ve státu jest panovník. Ježto pak 
rázovitým rysem osvíceného absolutismu jest všemohoucnost 
státu, plyne z toho přirozeně také všemohoucnost zeměpanské 
moci resp. moci zeměpánovy. Avšak pravomoc zeměpánova není 
ani tak právem panovníka. jako spíše jeho povinností - podle 
známé devisy Fridricha Velikého jest panovník v podstatě prv
ním služebníkem státu a podle vlastního prohlášení Leopolda n. 
jest panovník, byť i dědičný, jen delegovaný úředník národa -
neboť z vladařské moci plynou pro panovníka také a především 
určité povinnosti. Jednou z prvních, ne-li nejvýznamnější po
vinností jest opatřiti státu a poddaným, pokud možno; nejvyšší 
blaho. Při tom dáno jest úplně v libovůli panovníka, nejen co za 
nejvyšší blaho státu a poddaných pokládati sluší, nýbrž také, .ja
kými prostředky tohoto nejvyššího blaha lze resp. jest dosáh
nouti. Že tu v popředí vystupují osobní vlastnosti a názory panu
jícího vladaře a že se podle nich řídí směr činnosti státní, jest 
samozřejmé. Panovník jest takto nejen neobmezeným vladařem, 
nýbrž i přirozeným ochráncem všech obyvatelů, jakýmsi "otcem" 
svých poddaných. Odtud moc, kterou panovník vykonává, nazý
vá se v této době v monarchii lotrinské, zeměoteckou mocí (landes
vaterliche Gewalt) a péče, kteroú pro své poddané vyvíjí, země
oteckou péČÍ (landesvaterliche Sorgfalt). Z této pravomoci a péče 
panovníkovy o poddané vyplývá současně také úplná podříze
nost příslušníků státních pod zeměpanskou moc: tito nejsou 
plnoprávní státní občané, nýbrž jen nezletilí poddaní, kteří lle
j&OU ani s to, aby své věci samostatně obstarávali, nýbrž za které 
jedná jejich vladař. Úřad, který takto nejvíce padá na váhu. 
jest policie: osvícen-)T absolutism jest líc, jehož rubem ,rest abso
I lltism policejní. 

Představa o všemohoucnosti státu resp. moci zeměpánovy, 
idea státu vrchnostenského a na druhé straně pojetí povinnosti 
panovníkovi zjednati, pokud možno, nejvyšší blaho státu a p·od
daným, mají nepříznivý vliv na ústavy zemské a vůbec na 
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práva jednotlivých zemí, ba i státních celků. Podle pojetí osví
ceného absolutismu má panovník, jak .Tiž bylo řečeno, povin
nost nejen všemi prostředky .usilovati o dosažení nejvyššího 
blaha státu a poddaných, nýbrž i odstraňovati všechny překážky, 
které dosažení toho blaha se staví v cestu. Poněvadž pak podle 
názorů prvního představitele osvíceného absolutismu v Dědič
ných Státech, Marie Terezie, překážky ty tkvÍ, v prvé řadě v prá
vech stavovských, jakožto prý neprávern nabytých vysadách 
jednotlivých tříd nebo dokonce jedinců, jde osvícený absolutism 
proti právům stavů. Že ovšem práva stavů nejsou jen výsady 
jednotlivých vrstev, nýbrž že ve svém souhrnu tvoří právo určité 
země, tedy v podstatě zemskou ústavu resp. i práva určitého
státního celku, to osvícený absolutism nevidět či spíše řečeno vi
děti nechtěl. 

Na druhé straně nelze přehlížeti, že osvícený absolutism zdo
konaluje pojetí státu. RaZÍ si cestu přesvědčení, že stát není jen 
útvarem právním, nýbrž zároveií také útvarem společenským 
(sociálním). V této druhé své povaze jest stát povinen pečovati o ty. 
kdož v důsledku vlastní své slabosti a daných skutečností mohou 
snadno podléhati útisku. Pojetí státu jakožto útvaru společ.en
ského jest ovšem na počátku této doby ještě slabé, přece však 
silné dosti, abychom si jím mohli vysvětliti reformy Marie Te
rezie na poli společenském a péči ° nevolný stav selský. Reformy 
ty se provádějí, i když se tím zasahá v nabytá práva osob ·tře
tích; všemohoucnost státu a volnost panovníka voliti prostí'~dky, 
jakými se dociluje blaha státu a poddaných, to ospravedlňují. 
Dále reformy ty se provádějí, poněvad·ž tak velí osobní názor 
panujíCího vladaře; zrušení nevolnictví a radikální reformy 
v ústrojí stavu selského, provedené za Josefa II. a za Leopolda II. 
odvolané, jistě ·sluŠí přičísti na vrub toho, že Josef II. byl stou
pencem učení fysiokratů. Ale význam osobních vlastností a ná
zorů panujícího ·dadaře pro směr státní činnosti ma.jí ještě v zá
pětí, že reformní snahy smrtí Josefa II. utuchaj{ Osobní názory 
Leopold?- rL přinášejí s sebou t. zv. restauraci leopoldovskou, ale 
již osobní duch Františka 1. 11.astoluje úplnou reakci: osvícený 
absolutism 11.arií Terezií tak slibně započ.atý zvrhuje se za Frall.,. 
tiška I. a F~Tdinanda V. v naprostý absolutism policejnÍ. 

Rády stavovské, které se dochovaly z doby předchozí, mizejí 
za Marie Terezie ·pozvolna, ale jistě. Za Josefa II. se však odstra
ňují již přímo překotně. Ale snahy zeměpanské odstraniti i po
slední zbytky řádů stavovských se zastavují. Za Leopolda ll. 
tento překotný chod v rušení řádů stavovských se. zarážÍ. Dochází 
k t. zv. restauraci leopoldovské, za které se mnohé ze zrušených 
řádú stavovských obnoyují a některé reformy čelící: k úplnému 
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r~)Zvr~~u těchto." řád? odvolávají. Reakce nastoupivší Za vlády 
li ranÍlska 1. a FerdInanda V. tento stav zachovala takřka beze 
změny. Restaurace Jeopoldovská. byť i na základním po.Tetí moci 
ze~ěpanské nezměnila ničeho, obnovila některá z práv stavov
s~ych ~ znan:ena~~ proti úpornému absolutismu jakýs takýs ná
b.:h k ustavnlIDU ZlVOtU. Ale náběh tento byl ·zaražen již za Fran
Ílska I. z obavy z revoluce francouzské a leckteré ze slíhených 
l'efo~em, ktcrýn:i měl býti umožněn ústavní život, zůstaly ne
splneny. NaprotI tomu odpor k jakýmkoli novotám, který tak 
c~~ra~terisuje v,ládu Františka I. a Ferdinanda V., způsobil, že 
ZrIzelll stavovske, pokud se dochovalo k restauraci leopoldovské 
resp. touto bylo obnoveno, zůstalo zachováno až do r. 1848. 
V ústavní skladbě jest tudíž stát český až do r. 1848 státem abso
lutistickým, zachovávajícím ještě určité zbytky zřízení stavov
ského. 

. ~ok 1~48,přináší i v tomto směru radikální změny. Hnutí 
hdove vznlkle v tomto roce žádá naprosté zrušení řádů stavov
ských a přijetí státní formy národně zastupitelské. Vláda tomuto 
hnutí povoluje, a ústavy panovníkem oktrojované ruší ústavy 
st~avovské a zavádějí zřízení národně zastupitelská. Reakce však, 
zahy na to se dostavivší, odvolává ústavu a nastoluje režim čistě 
~~s~lutistick~, pracujíc však při tom na vybudování státu jíž 
clste modernlho. Po pádu absolutismu jeví se sice při návratu 
k ústavnímu životu tu a tam snahy obnoviti leckteré ze řádů sta
vovských, ale snahy ty vyznívají úplně Ha prázdno. Ústavní éra 
za;lád~uvší 1:0 r. 1860 p.řináší státní formu národně-zastupitelskou. 
Řa.dy ustavIU zavedené v tomto času se postupem doby rnoderni
sUJí, Úf!t~Vll?st formálně postupuje. Ve skutečnosti však princíp 
monarchlcky,- kter§ se ve své strohosti zachovává ne·ztenčeně až 
do pádu monarchie, nedovoluje zdarně vykvésti řádům ústavním. 
brzdí život parlamentní a způsobuje, že aspoií v zemích neuher~ 
ských, do kterých spadají země české, zůstává v podstatě abso
lutism zakl'ývaný, mnohdy nedokonale, rouškou ústavních řádů. 

v V otázce národnostní a jazykové sluší zaznamenati, že jazyk 
~le1TIecký. "nab~vající převahy již na sklonku doby předešlé, nad 
Jazykem ceskym ovládl celý život veřejný a z valné části i život 
~oukr?mý. Na sněmu království českého se udržuje jazyk český 
.!ako Jazyk obřadní někdy výlučně, aneb aspoň s předností před 
Jazykem německ)~m, jinak však zde, j"akož i na sněmích ostatních 
zemí koruny české, jedná se jen jazykem německým. Z úřadů 
jazyk český jest již úplně vytištěn; od Marie Terezie i ze škol 
.Ten v n~jnižších školách se ještě vyučuje jazykem českým~ 
Rovr:~ž v cí~kvi ,se tazy~ čes~ý udržuje. Hnutí obrozenské ujímá 
se prlrOZClle prav ceskeho Jazyka. V roce 1848" petice pražské 



zdůrazňují naprostou rovnoprávnost jazyka českého s německým 
v úřadem, v církvi, ve školách a vůbec ve všech odvětvích stát
ního života. Národnost česká se hnutím v tomto roce nebývalou 
měrou posiluje a jazyk český se utěšeně vzmáhá. Po r. 1860 na
bývá jazyk český jakés takés rovnoprávnosti s jazykem němec
kým v životě veře.rném. Přes to však vliv dvora, vO.rska, mezi
národních poměrů a ústředních úřadů působí, že přes národnostní 
a jazykovou rovnoprávnost ústavními řády zaručenou .jazyk 
německý má v zemích českých převahu nad jazykem českým. 

V náboženských poměrech přináší tato doba rovněž značné 
změny. Katolicism jakožto státní náboženství formálně sice Z11-
stává, avšak osvícený absolutism nemllže všechny důsledky z toho 
plynoucí snášeti. Nejen začíná jakási náboženská tolerance době 
pobělohorské naprosto neznámá, nýbrž i církev katolická se do
stává do značného po-dručí státu. Uplatňuje se nové pojetí poměru 
církve ke státu, zvané obecně josefinismem. Toleranční patent 
činí průlom do výhradného panství katolicismu. Joscfinism se 
udržuje i za reakce vlády Františka I. a Ferdinanda V. Po r. 1848 
konkordát z r. 1855 zahaju.re sice nový směr, ale již ústava pro
sincová nastoluje svobodu náboženskou a v r. :1868 konkordát ve 
skutečnosti pomíjí. Státní moc si zjednává vůči církvím volnou 
ruku, byť i církev katolická vlivem historického vývoje a sku
tečných poměrů si zachovala až do pádu monarchie znatelné 
přednosti nad církvemi ostatními. 

Ve státním území nelze zaznamenati nijaké zvláštní změny. 
Po ztrátě Slezska, která se na počátku této doby stává trvalou, 
zůstávají hranice českého st.átu až do pádu monarchie nezměněny. 

Dobu tuto dělíme na dvě období: prvé do r, 1848, druhé do 
pádu monarchie, O obou těchto obdobích dlužno kromě stati 
o státním území jednati odděleně. 

§ 60, Úze mís tát n L 

Protivou k době předchozí v území koruny české není ni
jakých významnějších změn. O Slezsko a Kladsko postoupené 
Fridrichu Pruskému v r, 1742 vedeny byly v prvních letech této 
doby ještě úporné bO,je, ale po skončení války sedmileté ,jakákoli 
naděje na opětné jich získání padla, Tím, jak také již výše bylo 
řečeno. území koruny č'eské zltstává na rozsahu českého státu 
v době vymření Přemyslovců. 

V království če'ském lze zaznamenati změny jen nepatrné. 
Hranice tohoto království byly několikráte upraveny smlouvami 
se sousedními státy, naposledy v r. 1862 smlouvou uzavřenou 
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mezi "Rakouskem" a Bavorskem, podle které "koruna Česká" 
a "koruna -Bavorská" si navzájem s plnou svrchovaností postu
povaly některé dílce územL Uvnitř země zmínky zasluhuje pový
šení roudnického panství na knížetství s titulem vévodským pro 
rod Lobkoviců za Josefa II, Počátkem 19, století bylo rovněž zří
zeno knížetství zákupské s titulem vévodským pro syna Napole
onova, ale smrtí tohoto vzalo knížetství za své. 

Chebsko bylo čím dále tím více připoutáváno k Čechám, Po
čátkem této doby bylo připojeno ke kraji loketskému a na obratu 
19. století bylo přičleněno k arcibiskupství pražskému. Zrušením 
říše římsko-německé v r. 1806 odpadá zástavní dlužník, a Cheb
sko připadá trvale ke koruně. 

Na 110ravě vůbec změn není. Ježto Opavsko a Krnovsko již 
od doby předchozí byly čítány ke Slezsku, a statky arcibiskupa 
olomouckého, pokud jsou v Opavsku, zůstávají nadále při Mo
ravě, vznikají t. zv. enklavy moravské ve Slezsku. 

Z území nabytého při prvním dělení Polska byla knížetství 
osvětímské a zátorské získána jure: Coronae Bohemiae. Přes to 
nebyla knížetství tato připojena ke státu českému, nýbrž sprá
vou administrativně byla spojena s Haličí. Při ustavení němec
kého Bundu byla obě tato knížetství jakožto součástky zemí 
koruny české přihlášena k Bundu, Odtud bylo jednáno o to, aby 
byla i administrativně spojena se zeměmi českými, ale jednání to, 
ač se táhlo bezmála až do r, 1848, zůstalo bez výsledku, 

Výhrady koruny české nad oběma Lužicemi učiněné recesem 
pražským doznaly jakési změny kongresem vídeňským v r. 1815. 
Z části Lužic postoupených od Saska Prusku zůstal .Ten dědičný 
nápad po vymření královského rodu pruského. Naproti tomu 
nad saskou částí Lužice zůstaly výhrady kromě lenní výsosti krále 
českého celkem v platnosti, 

Ze zahraničních lén byla skupina lén ležících v Bavorsku, ve 
Virtembersku a v Badensku ztracena mírem prešpurským v r. 
j 805 v důsledku t, zv, purifikace teritorií. Lén skupiny saské po
zbyla koruna česká v r. 1807, když Sasko přistoupilo k rýnské
mu spolku, rovněž důsledkem purifikace teritorií. 

PUl'Hikace teritoria jest očištění léna od lenní výsosti seniora 
zahraničního, t. j. senior, který má lenní výsost nad lény ležícími 
mimo jeho území, ztrácí tuto lenní výsost. Léna však takto 
"očištěná'.' nestávají se statky svobodnými, nýbrž seniorem .Ťe,Ťich 
se stává, pokud zvláště nic jiného stanoveno není, domácí zeměpán. 

Vídeňský kongres purifikaci teritorií všeobecně schválil. Tím 
koruna česká ztrácí trvale zahraniční léna. 
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Část I. 

Země koruny české až do r.1848. 

Kapitola I. 

§ 61. U II i e čes k o r a k o li S k á; p r á Y II í p o vah a Jej í 
a je,jí vývoj. 

Pragmatická sankce přijatá sněmy jednotlivých království 
a zemí ve dvacátých letech .18. století nejen proměnila dosavadní 
personální unii států českého a uherského a zemí rakouských -
ostatní země náležející tehdy rodu habsburskému nepadají zde 
v úvahu ~ v-unii reální, t. j. unii dynastickou, jak ostatně j-iž výše 
bylo řečeno, nýbrž dala také základ k novému vývoji této unie. 
Skutečnost, že v této době moc zeměpanská již úplně zastiňu,je 
moc stavovskou, má v zápětí, že prvky centra1istické mají do té 
míry značnou převahu llad prvky decentralistickými resp. auto
nomistickými, že ccntralisačnÍm snahám společných panovníků 
bezmála již nic nesto,Ťí v cestě.' Nadto pragmatická sankce pro
Pl1jčuj'e těmto snahám vítaný, byť i právnicky pochybný, pod
klad. Centralistické snahy tyto se projevují v prvé řadě aktem, 
kterým se začíná tato doba, zrušením české dvorské kanceláře 
a rovněž i rakouské dvorské kanceláře a v administrativním spo
jení zemí koruny české a zemí rakouských. 

Zrušení české dvorské kanceláře se přikládal před převratem 
obecně příliš veliký význam. I ti, kdo správně již hodnotili vý
znam Bílé hory, vidouce v ní jen změnu státní formy a nikoli 
zánik českého státu, vykládali začasté zrušení české dvorské 
kanceláře jako konC'c českého státu. Snad do jisté míry lze náhled 
ten vysvětliti tím, že se v české dvorské kanceláři spatřoval V-)T_ 
znamný, ne-li dokonce jediný znak státní samostatnosti zemí 
koruny české. Odpadl-Ii tento znak. padá tím také státní samo
statnost zemí koruny české. Ale takto význam zrušení české 
dvorské kanceláře hodnotiti nclze. 

Marie Terezie zrušila českou dvorskou kancelář jako králov
na č'eská, tudíž ze státní moci č,eské; z jiné státní moci akt tcnto 
proveden býti' nemohl. poněvqdž se v zemích ,českých z jiné liež 
státní moci české nevládlo. Ale zrušením české dvorské kanceláře 
státní moc česká nevzala za své. I po zrušení české dvorské kan
celáře se v zemích koruny české vládne v)'lučně jen z královské 
moci české; jest to český· král, kterému v těéhto zemích přísluší 
nejvyšší moc vládní. Ježto se v koruně české i po r. 1749 vládne 
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výlučně jen ze státní moci krále českého, nep.řestává býti koruna 
česká státem svrchovaným. Toho si byla dobře vědoma Marie 
Terezie sama, a to rovněž dobře věděli i její nástupcové, a svr
chovanost koruny české také hájili. 

Již po zrušení české dvorské kanceláře hájí sama lvlarie Tere
zit~ reskriptem z 2. května 1769 svrchovanost koruny české "kraH 
der ihr ursprtinglich und eigenthtimlich zustehenden' Majestats- .... 
Rechte", a rovněž tak činí i Josef II., který zajisté nebyl nijaký 
přítel historických práv státních. I za nástupců Josefa II. se ně
kolikráte osvědčuje svrchovanost koruny české, jak příležitostně 
níže ješil': hude uvedeno. . 

Zůstává dále korunovace na krále českého. Podle tehdejších 
ustálených pojmů státoprávních. resp. mezinárodnich není koru
novace leč na panovnika svrchovaného resp. panovníka státu 
svrchovaného. Sama Marie Terezie uznávala, že v souhrnu krá
lovství a zemí pod jejím žezlem spojených jen koru~y. čes.ká 
a uherská jsou "pravé'· koruny. Že země korullY české a rovněž 
i země koruny uherské j50u státem svrchovaným, vidíme při 
jednání o přijetí titulu dědičného císaře rakouského a rovněž ph 
jednání o připojení zemí koruny české k německému Bundu. 
-,-~esluší konečně přehlížeti, že v I'. 1749 jde jen a toliko o zrušení 
úřadu, byť i úřadu v ústavní skladbě česk~ho státu velmi důle
žitého. Ale zrušení úřadu samo nemůže míti zaj'isté vliv na státní 
l)Ovahu určitého útvaru státního potud, že by tím jeho. státní 
samostatnost vzala za své. Ostatně Marie Terezie sama uznávajíc, 
že k výkonu určitých výsostných práv koruny české, zejména ve 
.styku na venek, jest třeba spolupodpisu českého kancléře, po-. 
věřovala ad hoc bezprosHedně po zrušení české dvorské kanceláře 
úřadem českého kancléře předsedu direktoria a již v r. 1753 
udělila předsedovi tohoto direktoria titul: královský český nej
vyšší a ,arcivévodský rakouský prvý kancléř, a v r. 1762, ve dru
hém období reforem, obnovila českou dvorskou kancelář, ovšem 
nyní již spojenou s rakouskou dvorskou ka,nceláří, a předsedovi 
iéto spojené české a rakouské kanceláře udělila titul výše již 
uvedený: královský český nejvyšší a arcivévodský rakouský 
prvý kancléř'. Jest ovšem česká dvorská kancelář úřadem staro
bylým, založeným hluboce v české ústavě a její ,zrušení, kteJ'é 
.se děje aktem čistě absolutistickým, znamená značné porušení 
.české ústavy. Ale v konečnéin svém důsledku jde tu jen o zrušení 
úřadu a zrušení české dvorské kanceláře znamená jen koncc 
.správní samostatnosti zemí koruny české, nikoli však také konec 
jejich samostatnosti státní. Český stát existuje i po r. 1749. 

Zrušení české dvorské kanceláře má však ve svých účincích 
nepHznivý vliv na státoprávní vývoj zemí koruny české. Správní 
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cenfralisace zavedená Marií Terezií postihuje jen země české 
a rakouské, nikoli také i země koruny uherské. Země koruny 
uherské podržují své nejvyšší. úřady, a Marie Terezie, která 
i jinak české ústavy nešetřila, ústavy uherské se nejen nedótý
kala, nýbrž zachování uherské ústavy doporučila i svým nástup
cům. Takto tedy v souhrnu království a zemí ovládaných panu
jícím rodem začíná se uplatňovati jakýsi rozdíl mezi zeměmi 
českými Sl rakouskými, které se později nazývají i ·souhrnným 
,jménem: německé země dědičné na straně jedné a zeměmi uher
skými na straně druhé. Země české a rakouské mají nejvyšší úřa
dy společné, v nich zeměpanská moc do té míry převyšuje. a za
stiňuje moc stavovskou, že lze zde vládnouti již plně absoluti
sticky, naproti tomu země koruny uherské podržují aspoň za 
Marie Terezie své nejvyšší úřady a zeměpanská moc stále ještě 
jest nucena vcházeti v kompromisy s mocí stavovskou. Vždyť již 
při jednání o pragmatickou sankci stavové uherští si vymohli, že 
zvláštním článkem zákona byla jim zaručena jejich práva a y r. 
1790 vymiňují si stavové ve zvláštním článku zákona, že jim ne
hude vládnuto "ad normam aliarum provinciarum". 

Takto správní centralisací českorakouskou a důsledky z toho
plynoucími začíná již zevně· dosti značný rozdíl mezi zeměmi 
koruny uherské a ostatními královstvími a zeměmi. které spolu 
se zeměmi uherskými tvoří jádro monarchie a pomalu se již rý
suje potomní dualism. Země koruny české nadto pak se začínají 
vtlačovati v nový správní celek českorakouský resp. později 
česko-rakousko-polský a začínaJí společně sdíleti osudy těchto 
zemí. Tím zajisté jejich státní samostatnost trpí. 

Správní centralisace česko-rakouská resp. po prvním dělení 
Polska česko-rakousko-polská se rozšiřuje za Josefa II. v některých 
odvětvích státní správy i na země koruny uherské. Ba Josef II. .. 
aby nebyl vázán korunovačními přísahami, se nedal korunovati 
za krále ani českého. ani uherského. a již se obíral úmyslem zříditi 
ze všech dědičných zemí jednotný stát s jednotným státním Zrl

zením a s jedním národem a vytvořiti jednotné císařství ra
kouské. Úmysl tento zůstal však nesplněn. 

Za Leopolda II. státoprávních změn celkem není. Restaurace 
Ieopoldovská vrací státoprávní poměry unie česko-uhersko-ra
kouské celkem do stavu, jaký tu byl za Marie Terezie. Avšak .již 
za nástupce jeho, Františka I. dochází k aktu, který ne.ien na 
státní samostatnost zemí koruny české, nýbrž i na celý vývoj 
této unie měl nesmírný vliv. Jest to přijetí titulu dědičného cí
saře rakouského patentem z 11. resp. pro Uhry 17. srpna 1804. 
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Historie přijetí titulu dědičného· císaře rakouského jest sice 
krátká, ale velmi zajímavá. Když v dubnu 1804 vyslanec rakouský 
na dvoře francouzském podával zprávu do Vídně, že se ve Francii 

připravuje obnovení monarchie v osobě tehdejšího Prvního kon
sula Bonaparta resp. v jeho rodu, byla na dvoře vídeňském 
zpráva ta přijata celkem s uspokojením, neboť se v tom spatřoval 
konec revoluce, N-eměla býti sice monarchie obnovena v legitim
ním rodě bourbonském, ale s tím se již na dvoře vídeňském 
srn~řovali. Ovšem bylo zde přesvědčení, ie se jedná o obnovení 
monarchie s důstojenstvím královským. Když však přišla zpráva 
z Paříže, že Bonaparte zamýšlí, ba dokonce již přijal 18. května 
1804 hodnost dědičného císaře Francouzů, nastalo ve Vídni značné 
znepokojení. Odepříti Napoleonovi uznání císařského titulu ne
bylo lze. Ale tím otázka poi'adí císaře Františka v mezinárodní 
etiketě se dostávala do velmi choulostivé situace. Císař František 
jako volený císař (II.) římský měl až dosud v mezinárodní etiketě 
prvé místo mezi panovníky evropskými. Ale dosavaduí vývoj 
událostí dával až příliš jasně na jevo, že Francie nestrpí na dlou
ho svazek říše římsko-německé, z čebož ovšem pro císaře Fran
tiška plynula ztráta titulu císaře římského. Tím by však císař 
František ztr,atil prvé místo v pořadí evropských panovníků a 
dostal by jako král uherský a český místo za carem ruským, za 
císařem francouzským stejné jako králové anglický, španělský, 
švédský atd. Tomu však bylo nutno se vyvarovati a pečovati 
o to, aby si císař František, nemůže-li udržeti prvé místo, zacho
val aspoň stejné pořadí s oběma císaři ruským a francouzským 
před ostatními panovníky evropskými. K tomu cíli bylo na dvoře 
vídeňském rozhodnuto zahájiti jednání s císařem Napoleonem, 
aby buď hodnost císaře římského byla učiněna v rodě lotrinském 
dědičnou, anebo aby císař František přijal hodnost dědičného 
císaře se zřetelem na "Vlastní státy. Prvou možnost odmítl Na
poleon naprosto, projevil však ochotu uznati císaři Františkovi 
titul dědičného císaře založeného na vlastních státech. Dvůr ví
deňský kladl při tomto jednání stále důraz na to, že pro různé 
státoprávní vlastnosti království a zemí spojených pod žezlem 
rodu lotrinského jde o .. úmysl.při.Ť-ati titul- dědičného císaře zalo
žený na státech nezávislých. Jednalo se tedy přijati titul císaře 
uherského a česk-ého resp. uhersko-českého a k tomuto titulu 
císař Napoleon již předem dával svůj souhlas, Teprve v poslední 
chvíli - neznámo z čí podnětu - byl přijat titul císaře rakous
kého jakožto "jméno arcidomu". Titul tento byl také Napoleonem 
a ostatními panovníky evropskými, nikoli bez určitých potíží, 
uznán. 

Titul císaře rakouského jest titulem rodovým (dynastickým), 
nikoli územním (teritoriálním): jest vzat ze jména panujícího 
rodu. nikoli z nějakého území, či spíše řečeno, na nějaké území. 
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Rod habsburský se rozdělil smlouvami z let 1520-1522 na dvě 
větve: stal"Ší nebol{ španělskou a mladší neholi rakouskou. Jména 
tato byla vzata od územÍ. odtud postupem času se rakouské větvi 
tohoto rodu říkalo kratčeji rod rakouský, Jméno toto se udrželo, 
i když v r. 1700 starší větev vymřela a rozlišování rodu habsbur
ského na větev španělskou a rakouskou se stalo bezpředmětným, 
ba i když rod habsburský vymřel vůbec a na jeho místo nastoupil 
rod lotrinský. Takto v mezinárodním styku ujalo se označení 
"rod" nebo také "dům" ,l'akouský (Maison d'Autriche) Jednak 
pro rod habsburský resp. lotrinský jednak, ovšem neúředně, .lako 
souhrnné jméno všech království a zemí stojících pod žezlem 
rodu nyní lotrinského. Z tohoto označení jest vzat titul dědič-
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ného císaře rakouského, jak ostatně patent z 11. srpna 1804 sám 
zdůrazňuje obratem "jako jméno Našeho Arcidomu (als den Na
men Unseres Erzhauses"). od zemí rakouských, Horních nebo 
Dolních Rakous, tento titul vzat býti nemohl, poněvadž obě tvto 
země byly lénem a částí říše římsko-německé a na země stížené 
manským svazkem podle tehdy ustálených zvyklostí titul krá
lovský, tím méně císařský, vzat býti nemohl. Rovněž nemohl 
býti tento vzat z nějakého "Rakouska", poněvadž tehdy Rakouska 
vúbec nebylo. 

Doložiti sluší, že phjímati titul na jméno rodu bylo něčím 
tak neobvyklým, že titul císaře rakouského stal se nejen za hra
nicemi, nýbrž i uvnitř monarchie předmětem kritiky mnohdy 
velmi ostré. . 

Titul tento jest titulem čestným, nikoli nějakým titulem 
vládním. Z celého jednání vychází na jevo, že účelem přijetí to
hoto titulu bylo rozřešiti otázky mezinárodní etikety, nikoli vy
tvořiti nějaké nové důstojenství, ze kterého by plynula nová 
vládní moc. Takového úmyslu patent z 11. srpna 1804 neměl, ani 
nějaké změny rázu státoprávního nezamýšlel; to potvrzeno jest 
tím', že patent tento V'ýslovně prohlašuje jednak, že účel přijetí 
titulu nového jest "trvalé upevnění dokonalé rovnosti v pořadí", 
jednak, že všechna království, knížetství a provincie nezmenene 
i nadále mají podržeti své dosavadní tituly, ústavy, výsady a 
poměry". Jedinou novotu rázu státoprávního přináŠÍ tento p<;t
tent tím. že vyhražuje možnost korunovace na císaře ·rakóus
kého, ke které nikdy nedošlo; současně však výslovn,ě nařizuje, 
že i na příště beze' změny mají býti podržány· korunovace na 
krále uherského a českého. Z titulu dědičného císaře rakouského 
nijaká nová vládní moc neplyne; zavádí se .len novota, že oby
vatelé různých státních útvarů, nad kterými vládne rod lotrin
ský, mají nyní povinnost dávati svému panovníkovi čestný titul 
císaře rakouského. 

Sluší připomenouti, že' titul císaře rakouského byl jen. titu
lem nahodilým, ba dokonce jen titulem z nouze. Šlo totiž dvoru 
vídeňskému v prvé řadě o to, aby se,· hodnost císaře římského 
stala dědičnou v rodě lotrinském. Teprve když možnost tato 
selhala. byl přijat titul dědičného císaře rakouského. 

Konečné sluší doložiti, že Jitul dědičného císaře rakouského 
byl přijat aktem čistě absolutistickým; na ,leho přijetí stavové 
nijakého účastenství neměli, ani při něm nijak nespolupůsobili. 
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Podie jednání vedeného se dvorem pařížským a podle ozná
mení ušiněného ? aktu cizím mocnostem, ba podle znění patentu 
sam,ot!1e~o ~yl h~ul .dědičného cís.aře rakouského přijat .Jen na 
nezavlsle sta ty, lilko}l také na území monarchie, která byla stíže
na svazkem manskym v prvé řadě na země rakouské, Přes to 
však znění patel2-tu jest právě po této stránce obojaké. Z věty 
t~ho!o patvent~l, ze, t~tul císaře rakouského byl přijat "v neroz
dllncm drzem nezaVlslých(!) královsÍ"d a stá tú", bylo lze, argu-

mentacÍ ovšem nespráynou, vyvozovati, že titul ten byl přijat na 
souhrn všech království a zemi pod žezlem rakouského rodu 
spojených. Skutečně také přijetím titulu císařského se centrali
sačaím a unifikačním snahám panovníků dostává nebývalé opory, 
neboť titul ten začíná propůjčovati .Jméno i souhrnu všech krá
lovství a zemí tvořících monarchii. Až dosud totiž souhrn tento 
neměl jednotného jména. Úi·edně se nazýval "Dědičné Státy", 
neúředně, zejména v diplomatickém styku, se mu říkalo "DÍLm 
rakouský (Maison ďAutriche"), Nyní, když společný panoyník 
má jednotný, byť i jen čestný titul, začíná titul ten púsobiti i na 
souhrn kráJovstvÍ a zemí. Dostavuje se to již při skutečnosti 
o dya roky později se dostavivší, která na další vývoj monarchie 
měla velmi rozhodný vliv; jest to složení hodnosti císai'e římského 
a zánik říše· římsko-německé. 

Že dnové trvání řiše hmsko-německé JSOll .sečteni, nebylo 
?d míru }unevillského nijakým tajemstvím. Bylo to patrné m. j. 
Již při Jednání říšské deputace o odškodnění říšských knížat 
v dúsledku míru lunevillského a při sjednávání míru prešpur
ského. Ale konečný pád její přivodilo teprve založení rýnské 
Konfederace v 1". 1806. V dúsledku této skutečnosti vydal cÍsal' 
František patent z 6. srpna 1806, ·kterým skládá hodnost císai'e 
řimského a prohlašuje svazek říše římsko-německé za rozvázaný. 

Zánik říše římsko-německé má dalekosáhlý vliv na státopráv
ní postavení zemí koruny české. 

Od dob readmise má král český jakožto kurfirst svého stá
lého královského českého kurfirstského vyslance na stálém říš
ském sněmu v li.ezně. Ježto pak ocl dob míru '\vestfalského říŠe 
římsko-německá jest, jak již v předchozím dílu bylo řečeno, spíše 
již svazkem svrchovaných knížat rázu mezinárodního, skutečnost, 
že král český má svého stálého vyslance na sněmu říšském, jest 
jaksi svědectvím jeho svrchovanosti. To nyní přestává. V notě 
státního kancléře z 7. srpna 1806, řízené na nejvyššího kancléře 
českorakouského bylo připomenuto, že říšskolenní vlastnost hod
nosti kurfirstské a úřadu aróčíšnického, které jsou spojeny 
S korunou českou, jakož i j akýkoH nexus této koruny s říší uha
sínají. O královském českém vyslanectví na říšském sněmu mělo 
býti vydáno panovníkem rozhodnutí pozdě,ji; takové rozhodnutí 
vůbec vydáno nebylo. 

Ale zánik říše římsko-německé má současně i dalekosáhl ý 
vliv na další vývoj unie česko-uhersko-rakouské, a tím opět n~ 
státoprávní postavení zemí koruny české. Rozvázáním svazku 
říše římsko-německé přestaly jakékoli vztahy, které tu byly až 
dosud mezi některými zeměmi monarchie, v prvé řadě vztahy 
zemí rakouských k říši. Země rakouské přestaly býti lénem 
a částí říše římsko-německé, byly nyní jakéhokoli svazkll man
ského prosty. Tím však nejen se znač,ně přibližují ostatním ze
mím náležejícím do svazku monarchie, které manských závazků 
byly prosty, nýbrž i jejich svazek s monarchií se stává těsně,lší. 
Nyní při absolutistickém režimu monaI'chie nic, poněvadž jaké-
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~oli sv~z~y rá~u meziná~odního vzaly za své, nebrání tomu, aby 
jcdnothve zeme monarchIe byly k sobě pevněji připoutány, jiný
mi slovy řečeno, aby byla provedena mezi jednotlivými zeměmi 
větší uniformita a aby svazek zemí náležejících ku monarchii se 
stal jednolitější a tím přirozeně také pevnější. Skutečně také na 
dvoře vídeiíském takřka současně, když bylo rozhodnuto složiti 
hodnost císaře římského a prohlásiti svazek říše za rozvázaný, 
bylo uvažováno o tom, jakým způsobem bylo by lze využíti toho
to kroku na prospěch monarchie. K tomu cíli bylo vrchovatou 
měrou použito titulu dědióIého císaře rakouského. 

Již druhý den na to, kdy císař František složil hodnost císaře 
římského, oznámil 7. srpna 1806 státní kancléř ve zvláštní notě 
řízené na státního a konferenčního ministra hr. Kolovrata že 
?ísař ,~ude moci nyní věnovati svou pozornost a otcovskou péči 
Jen zaJmům svého zděděného císařství. a v přednesení dvorské 
a, státn,í ka.~~eláře z 3.", září 1806 se 'vyvozují z přijetí titulu 
clsarskeho JIZ nepokryte dalekosáhlé účinky. Hodnost císaře ra
k~us~ého ~en! 'prý jen prázdnýmI zvukem a neplodným titulem, 
nybrz mUSI by tl patrna, pokud možno. i ve vnitřním složení a ve 
v~~jŠÍ~h f~n~ác~ vlá~nÍch. Symbol jednoty monarchie, který by I 
P!~J~hm, ~~sar~keho tItulu zaveden, musí prý býti realisován a 
uCIll~n u~l~~y,m ye" pr,osp~ch velkého celku, a, pokud možno, 
s ne~bedhveJslm setremill Jak starodávných ustav a observancí 
!ak ~ pl'o"vinciál~ího patrjoti~mu, který ostatně vždy prý víc~ 
sk~dll nez prosplval. Jednothvý obyvatel každé provincie nemá 
pry míti, stále před očima svého krále, svého vévodu a svého 
markraJH a tím si zvykati na zvláštní a odlišné zájmy své osoby 
a, s,:~ země, n~brž záruku .svého bytí má hledati v podrobení se 
CISarI rakouskemu, který .Jest suverénem rakouského císařského 
státl} ~des y ~ste:~eicJ:tis~en Kai~erstaates). Odtud prý m. j. jest 
nln~ c~steJI uZlvatI vyrazu: clsařstvÍ rakouské, rakouský stát 
c~~~a;sky" ~~b? ra~ouská cí~ařská ~íše, II?per}um místo pojmeno~ 
vam DedICne Staty, a vyraz: nemecke staty dědičné má od
pa~nollti. Podstatně ste,Ťný obsah mělo j přednesení spojené dvor
ske kanceláře o témž předmětu (jednalo se tu o odstranění růz
nosti šle.chtic~ý~h dipl~mů ~ děd~čnÝ,ch zemích Uhr-y v to čítaJíc 
a o, za\.~delll Jyednotyneho slechtl.ctV:1 pro ",celou monarchii), ve 
kterem ;:teme,' zve ,,:'secllllY prOV!nCIe tvon toho času jen části 
rakous~cho cIsarstVI (BestandtheJle des osterreichischen Kaisel'_ 
staates '). 

. R~~olu?í císaře Františka z 2'. září 1807 se stanoví, že na příště 
jest uZlvati pro souhrn zemí náležejících do svazku monarchie 
~ázvuF: císařství rakouské nebo císařský stát rakouský, ale-rovněž 
ze ma zůstati při rozlišování zemí na německé země dědičné 
a uherské země dědičné. Tím se zavádí označení: císařství rakou
ské již v objektivním smyslu, t. j. souhrn všech království a zemí. 
spojených pod žezlem rodu lotrinského (rakouského) ovládaný 
jednotnou mocí císaře rakouského. Císař rakouský už zde není 
pouhý čestný titul, nýbrž skutečný titul vládní resp. státoprávnL 
Nade všemi královstvími a zeměmi, které ve svém souhrnu tvoří 
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císařství rakouské, vládne císař rakouský, celý ten souhrn krá
lovství a zemí jest ovládán jednotnou vládní státní mocí rakousko
císařskou, a v této státní moci jsou zahrnuty všechny státní moci 
plynoucí z jednotlivých státních celkú resp. v ní splývají. Nikdy 
pouhá titulatura nezpůsobila takový převrat, ha přímo takovou 
revoluci v pojmech a poměrech státoprávních jako titul dědič' 
ného císaře rakouského. 

V tomto nově vymyšleném státním celku země koruny české 
mnoho tratí na své státní povaze, a král český jest nyní silně 
zastiiíován císařem rakouským. V tomto směru šel vývo,j stejnou 
cestou až do r. 1848. Nadto pak rozlišování zemí v celkovém 
svazku monarchie na dědičné země německé a uherské má v zá
pětí, jednak že se ve skupině německých zemí dědičných země 
koruny české rozplývají. jednak že se kladou již základy po
zdějšího dualismu. Přes to však země koruny české ani v tomio 
období neztrácejí státní povahu. Jejich státní povaha se tu ob
jevuje při jednáních rázu mezinárodního a při aktech, je'ž vychá
ze,jí ze státní moci specificky královské české. 

§ 62. Úst ř e dní ú řad y. 

V době předchozí t. zv. ústřední úřady byly stále ještě spíše 
jen pomocné orgány společného panovníka než skutečn~ úřady 
nadané mocí rozhodující (diskreční). Naproti tomu lze v .této 
době mluviti již o skutečných ústředních úřadech. Zeměpansk)~ 
absolutism zvítězivší nad mocí stavovskou v době předešlé nejen 
uplatňuje svůj vliv ve státním zřízení jednotlivých státních celkú 
po případě i jednotlivých zemí, nýbrž jeví se i ve zvýšeném úsilí 
centralisačním. Vítězný absolutism osobuje si nejen moc zákono
dárnou, nýbrž i právo tvořiti resp. rušiti úřady. Právo tvořiti 
resp. rušiti úřady neupla6íuje se však jen v rámci' jednotlivých 
státních celků resp. zemí, nýhrž jde nad tento rámec tím, že tvoří 
resp. mění a ruší úřady, které mají býti resp. jsou společné pro 
státní celky samotné a jsou podstatnou a silnou oporou nastupu
jící centralisace. 

V administrativě se proti principu dělby teritoriální uplat
ňuje princip dělby reální. 

Princip dělby teritoriální záleží v tom, že se v souhrnu růz
ných státních celků a zemí veřeJná správa (administrativa) zaři
zuje podle státních celkú: každý státní celek má pravidlem své 
nejvyŘší úřady a soudy, takže není podřízen úřadu nebo soudu 
jiného vyššího státního celku. Princip dělby reální naproti tomu 
záleží v tom, že se veřejná' správa dělí podle jednotlivých obodl 
správních a zřizují se odborné úřady, jichž pravomoc se vztahuje 
na souhrn všech státních celků a zemí. Princip dělby teritoriální 
má ve svém důsledku pravidelně decentralisaci, princip dělby 
reální však centralisaci. 
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Zeměpanský absolutism a centra1ism jsou takto v přímém 
poměru. Centralisace se uplatňuje buď v rámci celého souhrnu 
království a zemí tvořících monarchii, anebo jen pro jednotlivé 
státní celky. Odtud rozeznáváme ústřední úřady, jichž pravomoc 
jde na celou oblast monarchie, a ústřední úřady vytvořené jen 
pro státní celky český, rakouský a polský, tedy pro země ne
uherské, které později se nazývají, jak ostatně ,již výše bylo ře
čeno. dědičnými zeměmi německými. 

A. Ústřední úřady celé monarchie. 

1) Dvorská a státní kancelář, 

Úřad tento byl zřízen na sklonku doby předešlé v r. 1742 
a spravoval zahraniční věci celé monarchie. Za kancléře hr. 
Kaunice byla tato kancelář zreorganisována. Když počátkem 19. 
století bylo zřízeno státní a konferenční miilisterstvo (viz níže), 
tvořila dvorská a státní kancelář po dobu jeho trvání zvláštní 
jeho deparfement; po. tu dobu přestala ovšem býti také samostat
ným úřadem. 

2. ~tátllí rada. 
Úřad tento byl zřízen v r. 1760 jen jako orgál1 poradný vlast

ně jen pro vnitřní věci zemí českých a rakouských, ale podával 
někdy také svá dobrá zdání i o věcech společných jakož i vo
.Jenských; jen věci zahraniční byly z jeho působnosti vyloučeny. 

Členové státní rady byli tři ministři, tři státní radové a ,Jeden 
ta,jný referendář. člen státní rady nesměl zastávati nijaký jiný 
úřad; výjimku 6niI jen hl', Kaunic, který podržel dosavadní svů.Ť 
úřad státního a dvorského kanc.léře. Úřadovalo se tak, že tajný 
referendář věci, které došly od jednotlivých dvorských úřadl"t, 
dal nejprve kolovati všem členúm státní rady, podle pořadí od 
nejnižšího k nejvyššímu; na to přidělil věc některému státnímu 
radovi, který v nejbliŽŠÍ schúzi státní rady podával panovnici 
zprtÍvu. Po rozpravě se hlasovalo, tl panovnice pak rozhodla. 
Každý člen státní rady měl zvláštní povinnost podávati své dobré 
zdání nesfranně, po zralé úvaze a naprosto svobodně. 

Později, a io zůstalo pak pravidlem, sc schůze nekonaly; 
JJýbrž jednáno bylo jen písemně. 

Svým složením, významem a svou púsobnostÍ připomíná stát
ní rada silně tajnou radu ·z r. 1527 s tím rozdílem, že věci zahra
niční byly z její, působnosti vyloučeny. 

Za Josefa II. byly státní radě přiděleny také věci uherské, 
takže se státní rada stává nyní orgánem celé monarchie. Pravo
moc její zůstává obmezena na vnitřní věci monarchie; rovněž 
způsob vyřizování, písemný, z11stává nezměněn. 

Státní rada měla, na vývoj věcí v monarchii značný vliv 
a byla znamenitým nástrojem centralismu. O Yýzna~u jejím 
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svědčí m. j. i ta skutečnost, že když v r. 1801 ?ylo zří~en5' stá!ní 
a konferenční ministerstvo a státní rada byla hm formalne ~ruse
na, fungovala přes to dále až do formálního svého obnovenI. 

3. Státní a konferenční ministerstvo (1801-1808). 
V r. 1801 byla státní rada formálně z:uš~na a zř.Í;eno ,stát~í 

k f v, .' t stvo Toto se od statIn rady IlSllo tnn, ze a on erenClll ffillllS cr . . ,,,,,, 
nebylo již orgánem poradným, nýbrž skut:čným ]le!V):ssl~, re
visním úřadem pro celou monarchii a pro vsechny St,~t~l vecI." ... , 

Ministerstvo toto mělo tři deT:al:tem~ntYk; ,zalll:~{ti~:íPpr~~CI.~~~~i 
" . h· TOJ· enský pro veCI vOJens e a veCI monarc le, \. d t t' tál ministr V čele zahl'a

vnitřní. V čele každého epar emen u s v 1.1'·c 'iného než 

d~~n/~á ~e~ttt~mk:~~~lf:,e~tálvst~f:t~!~c1éf.)\T .;:le
t 
~o,jen:~~~l~ 

de ariementu stál ministr vojenstvÍ~ mlmstr~ }~JeDs Vl Jes 
ří~ma také dvorská rada vo.Ťenská. V čele vn.:!rm~o ~el? ... a~tement,~ 

'I d··· ." t't ' ninistr- jemu b-dy podnzem d\'OlSh kancI,: sta llIgUJICl s a Dl 1 , . d "h" d k' pokud monarchIe 
i·ové· česko-rakouský, uherský, se ml ra s Y da, t'I' d' i 
měla· državy v ltalii do 1'. 1805, i i~a~ský; na to s a I P? ~lm .. 
přednostové dvorských 11řadů financmch; veddldevltol~oto ~~1~1 !l1í~ 
vnitřní .departement dále ještě různá podo ... ,e cm, ': .TIC z ce 
stáli státní a konferenční radové nebo dvorsh radove. 

Státnímu a konferenčnímu ministerstvu byly podřízeny ostat

ní dvorské úřady. 
Úřadování ve státním a konferenč.nÍm mini~tel'stv~l, bylo za

řízeno tak, že se konaly společné kOJlfcrence vsecllo trl departe
menUl pod předsednictví~ císařov~m. Ale te~';o zpuso~ pCVY~IO
voval povaze eísaře FrantIška, ktery ner<;td snasel ~polecndS ,~cl~ul'l 
ministrll a nerad sledoval rozpravy v 12lCh ,:cd~nc a r~ eJI \'0 1 

přednesení a návrhy písemné. SkutečI}c, t~ke zfi-hy s, techto spo
lečnvch schůzi sešlo a zavedeno jednam Jen plsemne. 

od ú~tředních úřadA věci do státního a konferenčll.ího mini
sterstva -nešly přímo, nýbrž prostřednictvím tajné kubineiní kan-

celáře. . 
Tato -tajná kabinetní kancclář byla zřízena Již za, Josefa II., 

ale teprvc ~T této době nabývá zvláštního v"<'zna!ll-u, p.;>d.le vlast~o
ručního listu císaře Františka z 31. srpna 1801 Jest vs~~hny, prac,e 
státního a konferenčního ministerstva" prot?koly a ,C}~tOPISY, CI
sařských resolucí vyhotovovati Y kahmetnl, k?-ncel~l'I. V Dl se 
soustřed'ujÍ a .ŤÍ procházejí "šechny akty 8tatm spravy. 

V čele tajné kabinetní kanceláře stál kabinetní ministr. 

4. Státní rada. 
V l' j 808 bylo státní a konferenční ministerstvo zrušeno a byla. 

formáh~ě znovuzřízena státní rada .Ťakožto poradný orgán pro 
celou monarchii. Působnost ,její nebyla však až d~ skonč~n~ ,válek 
llapoleonských obzvláštní. Teprve v,.. ~,.",+8l~ .v.)~.znam JeJI zase 
stoupl a'·zároveň byla provedena nova Je]1 orgalllsace. ... 

.... Státní rada byla rozdělena na ,čtyři, sekce; Pl":'ní)ekce ~elil 
podávati dobJ'á zdání o zákonodarstvl a soudmchl, druha o 
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celkové správě státní; třetí o správč finančnÍ; čtvrtá o vojenstvl 
Každé sekci stál v čele státní ministr. Rovněž v každé sekci mčl 
býti jeden Uher. Sekce konají společné porady, ku kterým mohou 
býti přizváni také přednostové jednotlivých dvorských úřadů. 
V instrukci se v)'slovně připomíná, že usnesení sekcí mají povahu 
jen dobrého zdánÍ. Prostřednictví tajné kabinetní kanceláře zú
stává zachováno. V r. 1836 hyl vydán nový statut pro -státní radu: 
rozdělení na dosávadní sekce zůstalo, avšak členy státní rady 
mčli býti napříště jen státní radové, nikoli také ministři. 

Státní rada byla v r. 1848 vlastnoručním listem z 4. dubna 
zrušena. 

5. Konferenční rada (státnLkonference). 

V r. 1814 současně s reorganisací státní správy byla znzcna 
konferenční rada jakožto orgán státní radě nadřízený a nejvyš;í 
poradní orgán pro celou monarchii. Podle nařízení císaře Františ
ka měla konferenční rada tvořiti se státní radou· "souvislý celek", 
ale každá z obou těchto rad měla své vlastní předsednicfvo. Kon
ferenční rada se nescházela pravidelně; občas byla_ znovu _ vyvo
lávána v činnost. Za vlády Ferdinanda V. byla reorganisována, 
ale pravidelně nefungovala nikdy. 

Původně měla konferenční rada míti členy jednak stálé, 
jednak dočasné. stálí členové byli jmenováni císařem a byli vy
bíráni z řad státních a konferenčních ministru, presidentú a 
státních radlI. Dočasní členové byli ti, kdož z řad ostatních vyšších 
úředníkó státních na př. zemských chcfů ad hoc do rady byli 
císařem přizváni, Nechuť císaře Františka k jakýmkoli poradám 
způsobila, že se konferenční rada scházela z.řídka a vycházela 
přes naléhání kn, Metternicha pomalu z obyčeje. Teprve v 1'.1830 
v důsledku událostí na východě byla konferenční rada znovu 
uvedena v život a prohlášena za permanentní. Měla jen tři členy: 
byli to: státní kancléř kn. Metternich, dirigující státní minisH 
hr. Kolovrat a ministr financí hr. Nádasdy. Vedle ní byla zřízena 
t. zv. ministerská konference, jejíž úkol byl věci pro konferenční 
l;adu připravovati. Přes to činnost konferenční. rady ani potom 
nebyla obzvláštnÍ. 

V r. 1836 byla konferenční rada opět vyvolána v život. Do
stala jméno státní konference a měla býti poradním sborem 
v nejvyšších věcech vládních celé monarchie. Stálými jejími členy 
byli: arcivévodové František Karel a Ludvík, státní kancléř kll. 
Metternich a dirigující státní ministr hr. Kolovrat. Předseda má 
v§.ak PT'ávo nřizvati k poradám i členy dočasné, které sám urču.Te. 
Prvotně vzdal se císař Ferdinand předsednictví v této státní kon-: 
fel'enci a pověřil předsednictvím kn. Metternicha. Ještě v témž 
roce však bylo toto ustanovení změněno potud, že si císař vyhradil 
předsedni'ctví a svým zástupcem jmenoval arciknížete Lt~dvíka, 
Tato státní konference byla za vlády slabomyslného Fel'dmanda 
V. vlastním nositelem vládní moci v monarchii. 

6. Dvorská komora. 

Úřad tento jest v době předešlé; ,iak v dílu fl. bylo již řečeno, 
poradným a dozorčím orgánem pro finanční věci komorní celé 
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monarchie. Avšak ani v té době není pro komorní správu orgánem 
výhradným: pro různé obory finanční správy byly zřizovány 
i jiné úřady, a správa finanční ,Ťest vl'lbec v té době velmi ne.jed
notná, Tak jest tomu i v této době. 

V 1'. 1749, když direktorium in publicis et cameralibus pI-e
vzalo cameraJe zemí českých a rakouských; zůstala dvorská ko
mora obmezena na náklady dvora (aulicum) a později na horní 
věci těchto zemí. Rovněž ,jí zústal vliv na komorní věci zemí 
uherských přes to, že uherská komora byla povýšena na cl,'orskou 
komoru uherskou. Po zrušení diJ'ektoria r. 1762 dvorská komora 
přejímá původní svou působnost. 

Za císaře Josefa II., byly komorní věci Uher a Sedmihradska 
odilaty dvorské komoře a přikázány dvorské kanceláři uhersko
sedmihradské, vzniklé spojením dvorských kanceláří uherské a 
~edmihl".adské. Za císaře Františka r. 1792 bylo zřízeno directodlllH 
lil camera1ibus germanicis et hung'aricis et .in publicopoliticis 
germanicis (viz níže), které pře,jímá finanční správu všech zemí 
monarchie. Avšak již v r. 1797 jest správa finanční od politické 
oddělena a jest zřízeno zvláštní dvorské místo finanční (Finanz
hofstelle) pro všechny země mon·archie. V r. 1802 byla obnovena 
dvorská komora a bankodeputace a byla jí přikázána správa 
veškerého státního hospodářství všech zemí monarchie. od r.1816 
nazývá se všeobecnou dYOl'skou komorou. V 1'. -1813 jest zřízen 
zvláštní ministr financí, který jest nadřízen presidentu dvorské 
komory. Tento stav zľlstává nezměněn až do r. 1848, 

no' Doložiti sluší, že ani v této době dvorská komora není jediným 
uradem, který obstarává správu fillančnÍ. Vedle ní jsou ještě jiné 
úřady přís~ušné pro určité ohory správy finanční zvláště ,;ymezené. 
Zde sluší zvláště uvésti dvorskou komoru účetní, jakožto finanční 
úřad kontrolní, jejíž pravomoc jest s počátku vymezena jen na 
země neuherské, za císaře Josefa ll. však rozšířena i na země 
uherské. V prvých letech vlády císaře Františka jest nazvána 
státní účtárnou, záhy na to však se nazývá nejvyšší účet/1Í 
direktorium. 

7. Dvorská rada vojenská. 

Pravomoc tohoto úřadu byla v této době znacue rozsuella 
a tím zajisté stoupl i jeho výz~am. Na obratu této doby sjednala 
Marie Terezie se stavy český~i a rakouskými decenálnLrecesy, 
kterými berně a vojsko v:edle ,jiných ujednání rázu finančního 
byly na deset let napřed povoleny, čímž každoroční povolování 
odpadlo. Podle těchto recesů panovník sám převzal hospodář
skou správu vojenskou t. zv. militare mixtum a rovněž i rekruto
vání vojska; na druhé straně však stavové pozbyli .rakýkoli vliv 
na vojsko. V této době r. 1753 byla dvorská rada vojenská zreor
ganisována a byly zřízeny tři departementy: t. D).ilitare publico
politicum pro správu vojenskou v užším nebo vlastním smyslu, 
2. militare judiciale pro vojenské soudnictví, 3." militare oecono
micum pro správu hospodářskou. V č-ele dvorské rady vo.jenské 
stáj zvláštní president. 
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Po dobu trvání státního a -konferenčního ministerstva, ze
jména však, když byl zřízen zvlá.štllí ~inist~ vojenství (viz .výše 
ad 2.) vÝznam dvorské rady YOJcnske ponekud poklesl, stoupl 
však opět, když státní a. konf~renční ministerstvo bylo zrušeno 
a když úřad ministra vOJenstvI odpadl. 

Dvorské radě vojenské byla podřízena zemská vojenská ve
litelství v jednotlivých zemích. 

2,0 

B. Ústřední úřady zemí českých a rakouských resp. zemí 
neuherských. 

Mnohem větší změny než ústřední úřady celé, monarchie l?rO
dělá"\.'ají ústřední ~řady zeI?-í ~e~k.~ch, r~kousky'c~ a po!s~y~h. 
Rm.-nčž lze pozorovati, ŽC vyvoJ JejIch neJde u,rSItym

G 
pe"\ ne -., y

hraněným směrem, nýbrž že často velm] kolIsa. Duvody toho 
jsou několikeré. . 

Předem' sluší uvésti, že základy ústředních úřadů celé mopar
chie byly položeny v podstatě Již v době př~dchů2:í. VytYo~en~ 
byly v převážné míře v oboru neobmezene mOCI panoY~~cke 
podle vzoru cizích a to, jak na svém místě bylo uvede~o,y s poy~at~u 
jen jako orgány poradI?-é, ta~de ne.za~ahov~ly, znacne" rU~I~TYID 
způsobem do ústavního ŽIVota Jed;to~hvych .st,:tlllch ce!kl!-' Sy urad'ť 
těmi se postupem doby s~avo'ye )edno_th~ych, z~':l1l .Ja~z, takz 
smířili, takže se úřady ty JakSI vzdy. ~stre.?-m Ul'ady ~e~e :110-
narchie této doby jsou s obměnou nikolI z,n~cnou vlastn~ ~l.stl'ed
ními "úřadv" doby předcJlOzL .Odtu~ bYÍly I pra,,:omoc lenc~ se 
do určité míry ustálily. ROZVOJ .mocI yze.me1?ans~e .. pak, ~.tery s ... e 
teprve v této době plnou měrou uplatnuJe, Jest JejIch ne~bezp~c
nější oporou a umožňllje tak? ~oz~ířepí j~ji<:~ pravom9CIy a P,r~- . 
tvoření jich na úřady skutecne, Ustredm urady zemi cesk~ ch 
a rakouských a pozděJi i polských byly Y~,:k. napl'osto~ novotou; 
Zrušení české dvorské kanceláře a rovnez ] rakouske d,orske 
kanceláře bylo činem tak náhlým a nečekaným, že uvedlo y úžas 
nejen stavy, nýbJ'Ž i samotné byrokl'~~~. , y y, 

I nejvyšší hodnostáři státní netajIlI s~ ;naz0.rem, z.e zrusen,l 
obou dvorských kanceláří, české i rakousk.? .Test }<:kous~ .re~-.?lucl. 
Nejvyšší čes k)" kancléř hr. HarraC!I, kdyz }~pousteI, s.:'~.T ur.?-d ~ 
loučil se s úředníky české dvorske kancelare, nylll JIZ zrusene. 
nemohl' pro pláč d-okončiti svou řeč, a dlouho nepřežil zrušení 
kanceláře. , 

Že Marie Terezie tak hluboko zasáhla do státního zřízení zemI 
koruny české, lze si vysvětliti tl'0Fm ,.způs,? ... bem. P~ed~m :.;ebyla 
vychována a předurčena k paJlovmckem~ uradu. ~redcasn<; s~r! 
Karla VI. ji povolala na trůn, takže na tr~n v,s .. toupIl~ bez. nah~zIt~ 
yýchovy. Odtud s, ta.ko:ou,~e~ko~t~.se pr~n~sela pres h!~!ol"lcJu'" 
tradice, před kterymI pr~vazna ,,:etsma ~ta!~Ich hodno~taru mel~ 
značnou úctu. Dále Manc TereZIe yelml tezce nesla, ze stavov~ 
čeští pó smrti Karla VI. ve .své .v~tšin~, se při~lon~li k ;véYod~vl 
bavorskému Karlu AlbertovI a JCJ take na krale ceskeho kOl u7 
novali. Odtud práva stavovská v ze~ích č,eských jí b~la t.rnem 
v očích. Korunovační pHsahou se pry zavazala zachovavaÍl sta
vovská práva, ale jen potud, po.~ud jsoy. dobře nabytá ~ p0.kud 
jsou založena na dobrých obyŠench. A ,:sak s~a,ovsk~ I!,rava J~ou 
prý špatně nabyta, jsou zalozena na sp,;tnych ohycench ~ Jeli 
škodí obecnému blahu. Proto se nepokladala 1lane Terez]e za 

vazanu šetřiti práv stavovských, která, jak .Ťiž vyse bylo řečcno, 
ve' svém souhrnu tvoří práva příslušné země resp. státního celku 
a tak lehce je rušila. Ovšem připomenouti sluší, že při přísé!-ze 
jsou výhrady myšlénkové reservace mentální zapověděny, a nelze 
v tomto směru připustiti libovolný výklad přísahy korunovační 
II přisahajícího, neboť tímto způsobem nejen zachovávání, nýbrž 
již také i bytí práv ·stavovských resp. zemských byla by položena 
v libovůli panovníkovu. Podle náhledu Marie Terezie vedle prá ... 
stavovských nejvíce obecnému blahu byla škodlivá česká dvorská 
kancelář. neboť český kancléř byl prý více kancléřem svých 
zemí než svého panovníka a osobil prý si pravomoc, která se 
nesrovnávala s mocí panovníkovou. Ostatně země české byly prý 
mečem dobyty a nebylo slušné ani spravedlivé, že ještě potom 
v Obnoveném Zřízení Zemském moc nanovníkova byla stavov
skými právy obmezena. Konečně sluší ještě uvésti, že Marie 
Terczie nesla velmi těžce ztrátu Slezska a že po celou první po
lovinu svého panování usilovala o jeho zpětné dohytí. Teprve po 
míru hubertsburském uznala marnost tohoto úsilí. Tímto úsilím lze 
si také vysvětliti její reformy. Marie Terezie nikoli bez závisti 
pozorovala, jakou značnou vojenskou sílu vyvíjí Prusko, územím 
i počtem obyvatelstva mnohem slabší než Dědičné Státy. Vojen
skou sílu Pruska vyvozovala Marie Terezie v prvé řadě v jeho 
ucelenosti a jednotnosti jeho zemí, kdežto ve státoprávních roz
dílech a y neucelenosti Dědičných Států spatřo-..-ala jejich slabost 
a příčinu svých vojenských nezdal'ů. Že hlavní příčinou nedosta
tečné vojenské síly Dědičných Států a vůbec vo.tenských nezdarÍ! 
Habsburků dohy tehdejší byla nesmyslná politika náboženská -
Slezsko na počátku války o dědictví rakouské přijalo Fridricha II. 
s jásotem jako osvoboditele! - a národnostní, toho ovšem Habs
burkové viděti nechtěli. Z toho důvodu Marie Terezie usilovala 
o odstranění" státoprávních rozdílů mezi jednotlivými státními 
celky, tudíž o centralisaci, domnívajíc se v ní viděti záruku síh
monarchie. Poněvadž však všechny Dědičné Státy zcentralisovati 
nebylo lze, ohmezila tuto centralisaci na země české a rakouské. 

Zrušení obou dvorských kanceláří značně poškozovalo samo
bytnost státních celků, jichž státní povaha byla m. j. založena 
také v institucích od staletí se vyvíjeJících, porušovalo dosavadní 
ústavní vývoj a hluboko zasahovalo do státního dízení jak zemí 
koruny české, tak i zemí rakouských tím, že naráz odstranilo 
.:).rgány, ve kterých státní zřízení zemí těchto .iaksi vrcholilo. 
Odtud nelze se diviti, že nejen stavové těchto zemí se cítili značně 
postiženi tímto činem Marie Terezie (ovšem stavové čeští, cítíce 
jaksi ještě svou vinu' s přijetím a korunováním- vévody Karla 
Alberta, neodvážili se vyvolati proti tomuto činu náležitý odpor.\, 
ale i sami vysocí úředníci, kteří v důsledku stavovského zřízcní 
zastávali vys·oké úřady zemské. Tesp. ·královské. Nadto pak Marie 
Terezie sama několikráte po zrušení obou kanceláří dvorských 
byla nucena uznati, že k výkonu některých aktů královské moci 
české .iest podle zemské ústavy nutně zapotřebí podpisu českého 
dvorského kancléi"e, že 'tudíž zrušení české dvorské kanceláře a 
potlačení hodnosti českého dvorského kancléře mají vzápětí 
určité poruchy ve výkonu královské moci české. 

Takto tedy zrušení české dvorské kanceláře ne.ien narazilo 
ua odpor českých stavů, ovšem odpor ten byl spíše taJný než 
zjevný, nýbrž setkalo se i s nelibostí li vysokých úředníků krá
lovských, ale nadto vzbudilo i vědomost samé panovnice, že ve všech 
svých důsledcích neslouží bezvýjimečně zájmům královským a že 
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jest nutno nějakým způsobem je opraviti, aby nepoškozovalo zájmy 
samého panovníka. Nejen stavové, když se jaksi YzpamatO\'~ali 
z pohromy, která postihla práva stavovská resp. zemská, snaží 
se o nápravu, t. j. o obnovení české dvorské kanceláře, ale i 
některé úřady podporují tyto snahy, ba Marie Terezie sama cítí, 
.že stav vytvořený zrušením české dvorské kanceláře nelze 
v plných jeho účincích držeti. 

Na druhé straně však u Marie Terezie trvá původní vědomí 
o škodlivosti práv stavovských resp. zemských a zejména samo
statné české dvorské kanceláře a o prospěchu pro stát vyplývaJí
cím ze správního spojení zemí českých a rakouských. 

Tím vším lze si vysvětliti, proč státoprávní reSp. správní 
reformy Marie Terezie, ale zaJisté i jejích nástupců, nema.Tí jed
notné pevné linie. V ústrojí státním se prováděH časté změny, 
které jsou mnohdy protichůdné proti stavu předchozími refor
mami způsobenému. Není tu náležité jistoty, není určitého pevně 
vyhraněného plánu, změna stíhá změnu. mnohdy jest návrat ke 
stavu předchozí reformou zrušeném.u. Reformy mnohdy činí do
jem pokusiL Teprve po válkách napoleonských se dostavuje 
určitá stálost. Ale tu nesluší přičísti na vrub toho, že by se určitá 
reforma osvědčila, nýbrž spíše toh-o, že se dostav_uje dokonalá 
reakce a nihil novi jest heslem vládní činnosti. Z celé té směsi 
reforem a novot jedno vychází nezměněno; .rest to centJ'alisace 
česko-rakouská. 

Ústřední úřady zemí českých a rakouských a polských sluší 
odlišovati podle správ: pohtické, soudní a finančnÍ. 

L Správa politická. 
1. Directorium in publicis et cameralibus (1749-1762). 

Vlastnoručním Jistem z 1. května 1749 zrušila Marie Terezie 
dvorskou kancelář' českou tl dvorskou kancelář rakouskou a, od
dělivši správu politickou a finanční od soudnictví, zřídila ve Vídni 
pro země české 'a rakouské rurectorium in pubJicis et camerali
hus. Úřad tento jest nejvyšším úřadem ve věcech správy vnitřní 
a finanční pro oboje výše jmenované země. V čele stál president 
direktoria; úřadu byl přidělen náležitý počet referendářů, dvoJ'
ských radů a sekretářů. Vnitřní organisace byla provedena podle 
zemí; zřízeny zemské referáty. v jichž čele stáli referendáři. V r. 
1753 předseda direktoria dostal titul: královský český nejvyšší 
a arcivévodský rakouský prvý kancléř a byl pověřen úkony, ku 
kterým podle ústavy bylo uutně třeba podpisu královského čes
ského dvorského kancléře. od zrušeilí obou dvorských kanceláří 
až do tohoto roku úkony dvorských kancléř-tl českého a rakous
kého obstarával dvorský a státní kancléř, přednosta dvorské 
a státní kanceláře; zároveň byli mu dáni k ruce dva kanc1éři 
český a rakouský; 

2. Státní rada. 
Úřad tento jest poradným orgánel.u pro vnitřní věci české a 

rakouské jen po dobu ~1arie Terezie. Viz výše ad A 2. 
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3. Česká a rakouská dvorská kancelář (1762-1782). 

V r. 1762 bylo zrušeno diredorium in publicis et camerali
hus, finanční správa byla oddělena od politické a pro vnitřní 
správu zemí českých a rakouských byla zřízena česká a rakouská 
dvorská kancelář, zvaná kratčeji také spojenou dvorskou kance
láří. Jest to částečné obnovení české dvorské kanceláře. Ovšem 
tato obnova jest jen podle jména, neboť tato obnovená česká 
dvorská kancelář není samostatná, nýbrž již spojená s dvorskou 
kanceláří rakouskou. 

Přes to, že česká dvorská kancelář byla v J". 1749 zrušena a 
v r. 1762 formálně obnovena, ovšem ten jako spo.Ťená s dvorskou 
kanceláří rakouskou, ještě dlouho do 19. století se udržuje a to 
i úředně náhled, že existuje samostatná česká d yorská ka~celái' 
s jinou dvorskou kanceláří rakouskou nespojená. Jest to patrné 
z nhných přednesení nejvyšších úřadů i z aktů panovníků sa
mCdných. 

V čele této spojené dvorské kanceláře stojí královský český 
nejvyšší a arcivévodský prvý kancléř. Byly zřízeny zemské re
feráty. V r. 1776 byly zřízeny dva senáty neboli konsesy: český 
pro země české a pro Halič, rakouský pro země rakouské a pro 
Temešvárský banát. 

4. Spojená česká a rakouská dvorská kancelář, dvorská ko
mora a bankovní deputace neboli spojený dvorský úřad (ver
einigte Hofstelle) (1782-1791 resp. 1792). 

V r. 1782 spojil císař Josef II. opět finanční správu s politic
kou a zřídil nový úřad, který se nazýval: spojená česká a ra
kouská dvorská kancelář, dvorská komora a bankovní deputace 
neboli kratčeji spojený dvorský úřad. Podle svého názvu obsta
rával tento úřad politickou správu zemí českých, rakouských a 
Haliče a finanční správu camerale i bancale zemí českých a Ha
lič,e. Představený tohoto úřadu se nazýval opět královský česk-f~ 
nejvyšší a arcivévodský rakouský prvý kancléř; jemu k ruce 
byli dáni kancléř a vicekancléř. Úřad sám byl organisován zčásti 
podle principu dělby reální, zčásti však podle principu dělby 
teritoriální: vedle referátů odborových byly zřízeny i referáty 
zemské. 

Původně na jaře l'. 1781 zamýšlel císař Josef II. zaříditi správu 
všech zemí monarchie čistě podle principu dělby teritoriální. Chtěl 
zříditi tři dvorské kanceláře: českou pro země české a pro Halič. 
rakouskou pro země rakouské a uherskou pro Uhry a Sedmihrad~ 
sko. Ve,dle toho tu měl býti společný ministr financí, takže určitý 
obo.r. fmancí by byl všem zemím společný. Soudnictví, správa 
polItIcká a správa finanční měly býti spojeny, takže každá 
z těchto tří kanceláří by zahrnovala všechny tyto obory. 

České kanceláři měl státi v čele nejvYššÍ kancléř. Měla míti 
dva ~eparteme?ty: je?~n jakožtc:' senát pro konání spravedlnosti, 
druhy· pro sprav u polJtIckou a fmančnÍ; v čele každého departe-
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mentu měl státi vicekancJéř. Dále měla míti· česká kancelář tři 
zemské vlády: pro Čechy, pro Morayu se Slezskem a pro Halič. 

Pro odpor státní rady však císař Josef II. od tohoto úmyslu 
upustil. 

Spo.jenÍ správy finanční s politicko.u netrvalo však dlDuho.. 
Za Leo.pDlda II. v r. 1791 byla správa finanční zase o.ddělena a 
byla zřízena "dvo.rská kom Dra, ministeriálnÍ bankodeputace a 
komerční místo. dvorské" neboli finanční a komerční dvorské 
místo (viz níže ad IIL). 

5. Directo.rium in cameralibus germanicis et hungaricis et in 
publicopoliticis germanicis (1792-1797). 

Úřad tento. byl zřízen v r. 1792 a spojuje správu po.liticko.u 
zemí lleuherských a finanční správu všech zemÍ. V čele to.ho. úřa
du stojí nejvyššÍ direktoriální ministr, který se někdy také na
zývá nejvyšším kancléřem, nebo později i dirigujícím ministrem. 

Při tomto úřadě byly dva senáty: jeden řídil politickou a 
finanční správu zemí českých a Haliče, druhý politickou a, finanční 
správu zemí rakouských a finanční správu Uher a ?~dmlhrads~ka, 
Pod nejvyšším direktoriálním ministrem byl pro pohtIckou ·spravu 
zřízen direktoriální dvorský kancléř; v prvém senátu byly tři 
provinciální departementy: ·český, moray~koHsle~ský, a , haličský, 
Pro správu finanční byli dva kamerální ':Icepresldenh. Jeden pro 
země neuherské. druhý pro Uhry a SedmIhradsko. 

6. Česko-rakouská dvorská kancelář (1797-1802). 
V r. 1797 bylo soudnictví spojeno se správou politickDu, ale 

od té byla oddělena správa finančnÍ. Nejvyšší soudní místo ve 
Vídni bylo. zrušeno. Nový úřad o.bstarával politickou správu a 
soudnictví zemí neuherských. 

7. Spojená dvorská kancelář (1802-1848). 
V r. 1802 byly od sebe odděleny. a to již trvale. správy po

litická, fil)anční a soudnÍ. Politickou správu zelní neuherských 
(českých. rakouských, Haliče, italských) převzala spojená dvor
ská kancelář, která se nazývala někdy i česko-rakouská, haličská 
a italská. V čele stál nejvyšší kancléř, který se nazýval také mi
nistrem vnitra. 

Pod nejvyšším kancléřem stáli kancléři, jichž počet nebyl stálý, 
nýbrž kolísai mezi d-\1ěma až třemi, podle rozsahu území, jaké 
nibírala tehdy monarchie; kancléři ti byli: česko-haličský, ra
kouskoHilyrský, lombardsko-benátský. 

ll. Správa ,soudní. 
Vlastnoručním listem z L května 1749 zřídila Marie Terezie 

nejvyšší soudní místo (Oberste Justizstelle) ve Vídni. jako nej
vyšší soud a zároveň ministerstvo spravedlnosti pro země české 
a rakouské. V čele stál president. 
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Byly 'zřízeny dva senáty neboli konsesy: česk)' pro zeině 
české a rakouský pro země rakouské. Senáty ty nebyly však 

i 
~ 
I 
i 

r 
I 
I· 
I 

výlučné, t. j, věci ze zemí českých nel'ozhodovali jen členové 
českého senátu, nýbrž k tomu by1i přibíl'áni také členové senátu 
rakouského a naopak, což napomáhalo také ku tvoření společného 
práva rakouského, Nadto pak senát rakouský nebyl příslušnÝ 
pro všechny věci ze zemí rakouských, ný'brž pro věci soukromé 
zůstaly ještě samostatné revisní úřady Y Inšpruku a ve štýrském 
Hradci; to odpadlo teprve za císař'e -Josefa II. Po připojení Haliče 
byl zřízen ještě zvláštní senát haličský, 

Y r. 179? bylo nejvyšší so.udní místo zrušeno a so.udnÍ věci 
ze zemí českých a rakousk-fch byly přikázány dvorské kanceláh 
česko-rakouské. Ale v r. 1802 bylo nejvyš.ší soudní místo ve Vídni 
znovuzřízeno jakožto nejvYššÍ so.ud pro země neuherské a na 
tom to zůstalo již trvale. 

III. Správa finančnÍ. 

l.Diredorium in publicis et eameralibus (1749-1762). 
Úřad tento. znamenal sloučení správy politické se správou 

finančnÍ. Kamerale zemí českých a rakouských. jakož i přímé 
daně a t. zv. kOlltribucionale převzalo nyní direktorium. Správa 
těchto věCÍ byla takto odňata dvorské komoře. které zůstaly jen 
náklady dvora (aulicum) a finanční správa zemí uherských.' 

Vedle direktoria a dvorské komory byla tu ještě jako sa
mostatný dvorský úřad ministeriálilÍ banko deputace, která spra
vovala t. zv. bancale. 

2. Dvorská komo.ra; bankovní deputace; dvorská komo.ra 
účetní (Hofrechenkammer) (1762-1782). 

Když v r. 1762 bylo directorium in publicis et. carneralibus 
zrušeno, ... vsto.upila dvorská komo.ra v bývalou svou působnost; 
neobstaravala však veškeru správu finanční, neboť t. zv. kontri
bueio.n~le zůstalo, jak tomu bylo také již před tím, ve správě 
dvorske kanceláře a teprve po.zději, avšak jen na čas, bylo. ode
vzdáno dvorské komoře. 

Dvorská komora účetní Dbstarávala finanční kontrolu. 

3. Spojený dvorský úřad (Vereinigtc Hofstelle). (1782-1791). 
Úřad tento. spojuje opět správu politickou s finančnÍ. Viz 

výše ad 1.. 4. 

4. DVDrská komora, ministeriální banko deputace a komerční 
dvorské místo, nebo.li dvorské místo finanční a komerční. 

Úřad tento znamená zase oddělení správy finanční od poli
tické. V rukách to.ho.to úřadu nebyla však soustředěna veškera 
správa finančlú, neboť kontribucionale bylo přiděleno opět. dvor
ské kanceláři. 

5. Director'ium in cameralibus germanlCIS et hungaricis et in 
publicopoliticis germanicis (1792-1797). 

O působnost.i tohoto úřadu viz výše ad I., 5. 



6. Dvorské místo finanční (1797-1802). 

O působnosti tohoto úřadu viz výše ad A, 6. 

7. Dvorská komora a ballkodeputace (1802-1848). 

O působnosti tohoto úřadu viz rovněž výše ad A, 6. 

Doložiti sluší, že vedle těchto úřadů tu byly ještě některé 
zvláštní dvorské úřady. O těch však není třeba zvláště se zmi
úovati. 

Kapitola II. 

Š 63. P o ID ě l' Z e ID í čes k Ý c h k říš i ř í II S k o - II ě li e c k é. 

od dob readmise má král český, jak již v předchozím díle 
bylo uvedeno, svého stálého královského ceského kurllrstského 
vyslance na stálém říšském sněmu v Řezně a přispívá na vydr
žování asesora li říšského soudu ve \Vetzlaru. Tím ovšem jakási 
spojitost zemí koruny české s říší byla obnovena. Avšak tato 
spojitost jest -spíše zdánlivá než skutečná, a i v tomto bodu se 
zl'ačí tradiční politika panovníků z rodu h-absburského resp. 
později lotrinského: readmise měla v pozadí jen cíl politický, 
t. j. posíliti vliv panovníků Dědičných Států v .říši resp. na říš
ském sněmu německém; hledisko právní padalo vůbec mimo 
úvahu. Z toho důvodu po stránce právní resp. státoprávní z read
mise nijaké účinky vyvozovány nebyly. Země české do správní 
organisace říše římsko-německé vůbec nezapadaly, do žádného 
z deseti krajů říšských pojaty nebyly a do vojenského rozpoc·tu 
říšského, zdělaného v r. 1681, zahrnuty nebyly. Sami Habsbur
kové a Lotrinkové země české za č.ást říše římsko-německé v této 
době již nepovažovali a vždy rozhodně hájili svrchovanost ko
rouny české protL-říŠi. Stejné stanovisko zastávaly i nejvyšší úřady 
v monarchii. 

Již po zrušení české dvol'ské kanceláře Marie Terezie v r. 1769 
hájí svrchovanost koruny české proti říši (viz výše § 61). podobně 
činí císař Jo~eť II. dvorským dekretem z 27. července 1782, ve 
kterém prohlašuje, že země české .Ťsou nezávislé na říši a ne
potřebují nijakého privilegia de non evocando. 

Nota spoj-ené dvol'ské kanceláře z 5. hřezna 1795 řízená na 
tajnou říšskou kancelář protestuje proti zdání Jakékoli závislosti 
koruny české na říši. Přednesení spo.Ťen-é dvorské kanceláře ze 
14. června 1804 výslovně připomíná, že mezi zeměmi rakouskými 
a českými jest rozdíl: země rakouské jsou části říše, země české 
však tvoří" samostatný stát pod vládou krále českého. 

Nezávislost zemí českých se .Teví také v povyšování do stavu 
šlechtického. Smlouva o tomto předmětu uzavřená v r. 1746 (viz 
výše § 38) byla obnovena v r. 1773 a 1790. 

I 

I 

Zánikem říše římsko-německé v r. 1806 ph)stává přirozeně 
také jakákoli spojitost -zemí českých s říší. 

Když v r. 1814 byl založen německý Bund, článek 1. vídeňské 
hundesakty stanovil, že vedle jiných svrchovaných knížat ně
meckých císař rakouský a také král pruský přistoupí do Bundu 
se všemi svými državami, které dříve náležely k říši. Po delším 
jednání přihlásil císař rakouský František prohlášením z 6. dub
na 1818 k německému Bundu země koruny české, čítajíc v to i 
vévodství osvětímské a zátorské. 

Přihlášení zemí koruny české k německému Bundu neb)ilo 
otázkou právní a nebylo vědeno nijakým dův?de~ právním; ne; 
měla tím býti řešena ex- post nějaká státopravlll otazka hyvale 
Í'Íše římsko:německé a, zda země české náležely k říši čili nic. 
Toto přihlášení bylo otázkou čistě politickou, ": byl? vede~o dú~ 
yodv politickými a vojenskými: tím měl byh posllen vhv Ra~ 
kouska v Bundu a prostřednictvím Bundu také v celé Evropě. 
Z toho dúvodu také přihlášení zemí koruny české k Bun~~ n~ 
poměr zemí českých k bývalé říši římsko-německé ex post lllJaky 
vliv nemá. 

Přihlášení zemí koruny české k Bundu se stalo aktem čistě 
absolutistickým, bez vědomí a souhlasu stavů zemí českých. Uči
nilo je "Rakousko" jak za země rakouské, tak i za země české. 
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Jak již v textu jest uvedeno, článek I. vídeňské Bundesakty 
stanovil. že císař rakousk)' přistoupí do Bundu se všemi svými 
zeměmi: které kdysi náležely k říši římsko-německé. Ale když 
ve Frankfurtu se "začaly určoyati hranice Bu.ndu a řešiti ~t~zky 
jeho vojenského ústrojí, vznikly pochyhnosh o t?m, " kte~e JSou 
to země, jež kdysi náležely k říši :l'ímsko~německe. Prevladal ye 
Frankfurtu názor že zemč kOl'llllY české do Bundu nepatl'l, po
něvadž k říši řín'lsko-německé nenáležely. O tom hylo jednáno 
plné dva roky, a vyjednávalo se zej~ména také pilněv ~ezi ?':.oq~ 
vídeňským a berlínským. Rozhodny obrat v konecn~m !es~n! 
otázky té, způsobilo Prusko, když navrhlo Rakousku, ze pl'lhlaSI 
k Bundu také Slezsko Kladsko, Dolní Lužici a pruskou část Horní 
Lužice, jestliže Rakol{sko přihlásí své země paHivší k říši římsko~ 
německé a dále Čechy, Moravu a Slezsko; dokládá tento návrh 
pl'uský že otázku tuto nelze řešiti z výkladů státního práva 
bÝvalé 'říše římsko-německé, nýbrž s vyšších hledisek celkové síly 
a -hlaha celého Německa a blaha Rakouska j Pruska. 

Popud Pl'uska vedl k tomu, že kníže Metternich navrhl císaři 
Františkovi, aby Rakousko přihlásilo k Bundu zemč kdysi vřa
zené v Hšské kraje německé a dále Čechy, Moravu, Slezsko, 
Osvčtímsko a Zátorsko. Poněvadž prý německá federace, tak mlu~ 
ví tento návrh, ni.rakým způsobem neruší sVl'chova~ost svýc~ 
členů, lze připojení zemí českých k Bundu zcel~ dobre srovnatI 
s dllstojností koruny české býti členem_ německe federace vedle 
jiných korunovaných monarchů. 

Návrh tento byl císařem Františkem po jakýchsi poradách 
schválen, a země koruny české byly k německému Bundu při
hlášeny. 



Kapitola III. 

§ 64. Svazek zemí koruny české; právní ráz čes., 

k é h o stá t li a z C ID í při v těl e ll-Ý c h. 

Ztrátou Slezska klesla koruna česká na územní rozsah prvot
ního národního státu českého v době vymření Přemyslovců. Stát 
český tvoří v této době: Čechy, Morava a zbytek Slezska, které
mu a conír. pruského Slezska se s počátku říká české Slezsko, 
později rakouské Slezsko. Základní zemí zllstávají Čechy. 

aj Čechy, V této době, poněvadž Kladsko bylo již ziT'aceno, 
nemá království české zvláštního příslušenství. Zástava říše, 
Chebsko, se piipoutává čím dále tím více ke koruně resp. k Če
chám. 

b) Morava. Státoprávní povaha l\1oravy zůstává nezměněna. 
Morava jest ve svazku koruny jako první země přivtělel1á. Za 
restaurace pokusili se sice stavové moravští při příle'žitosti ko
runovace o to, aby svazek tento byl oslaben, ale pokus ten král 
Leopoid II. zmařil. 
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Stavoyé moravští již ve svých desideriích žádali, aby mohli 
králi holdovati v Brně. Uznávají sice, že l'vforava s Čechami tvol·í 
nedílný celek, ale tento feudální nexus zjednává prý jen koruně, 
nikoli však také stavům českým, vliv na Morayě. Žádost tato byla 
však zamítnuta, a dekretem dvol'ské kanceláře z 29. dubna 1791 
hylo morayským stavům oznámeno, že král přijme holdování 
moravsky'ch stayů při korunovaci v Praze. Avšak stavové mo
ravští usnesli se na sněmu dne 5. dubna 1791 ještě před zamítavým 
yy:řízenÍm jejich žádosti, na základě ústní zprá\cy deputace sta
yovské podati rozklad, ve kterém žáuají, když .tiž o holdování 
staY1L;moravských v Praze jest rozhodnuto, težto "zemští stavové 
moravští tvoří pro sebe vlastní, zcela nezávislý celek (corpus), 
mají syého vlastního zemského hejtmana a direktora zemského 
snčmu a své vlastní nejvyšší zemské úl'edníky a v nižádném 
případě, ani in publicis, judicialibus, ecclesiasticis, ani militaribus 
na Čechách závislí nejsou", ,aby "zemskému hejtmanu moravské
mu a stavoyským deputoyaným bylo vymčřeno místo a pOl'adí 
od českých stavů zcela rozdílné", aby tudíž "nový ceremoniál po 
předchozím slyšení moravských stavů byl ustanoven a od jeho 
veličenstva potvrzen". 

Rozklad tento zodpovčděl nejvYššÍ kancléř hl'. Kolovrat, že 
pro stavy moravské nemůže býti navrhováno nějaké zvláštní 
místo. Na tuto odpověď podali stavové moravští nový rozklad, 
ve kterém praví, že mnohdy holdovací slib skládali ve Vídni. 
někdy jako hosté se dosta\'o\;alí "k dodání většího lesku koruno~ 
vačnÍ slavnosti" do Prahy, že však nikdy neholdovali v Praze; 
žádají, aby při korunovační slavnosti v Praze bylo vše zařízeno 
tak, aby nezávislost (Indepcndenz) moravských stavů na českých 
a všechna jejich ostatní práva a výsady, hyly zachovány; nelze-li 
jim to zaručiti, prosí, aby byli zproštěni povinnosti dostaviti se 
k účelu holdování k české korunovaci, což prý jest beztoho něco 
zcela nového. 

o všech těchto rozkladech podala spojená dvorská kancelář 
králi dobré zdání. Praví v něm, že inkorporace Moravy (Slezsko 
v té době tvořilo s Moravou jeden správní obvod) s Čechami 
přináŠÍ s sebou, že nikomu z moravsko-slezských stavů, který se 
chce dáti uvésti na zemský sněm v Praze, nelze přístup odepříti, 
na sněmu však mezi stavy, vyjímajíc knížata, priyilegoyané rody 
a nejvyšší úředníky zemské, není ni.Ťaká přednost: proto nelze 
navrhoyati oddělené ll)ÍstO pro stavy moravské. Na'i'l'huje však 
spojená d'wrská kancelář, aby zemskému hejtmanu moravskému, 
jakožto hlavě stavů, bylo dáno zvláštní místo a to hned za 
českými nejvyššími Ílředníky zemskými; při korunovaci a holdo
vání nelze rovněž dáti zvláštní místo moravským stavům, stavové 
moravští jsou povinni se dosta"iti ke' korunovaci, což není na 
újmu ani jejích nezávislosti na stavech českých, ani jejich výsa
dám, avšak "zdá se býti neškodným, aby moravsko-slezští stavové, 
aniž by se tím jim dávala pí'cdnost před českými, stáli ph holdo
vání a při korunovaci pohromadě a měli zemského hejtmana 
v čele". 

Návrh spojené kanceláře král Leopold II. schválil, a stavové 
moravští deputací osmičlennou po dvou z každého stavu se zem
ským hejtmanem y čele se korunoyaee v Praze zúčastnili a zde 
také králi holdovali. 

cJ Slezsko. To, co po r. 1742 ze Slezska při koruně zbylo, na
zývá se, jak již bylo pověděno, s počátku českým Slezskem, 
později Slezskem rakouským. Slezsko dostává novou organisaci. 
V r. 1782 bylo Slezsko správou a soudnictvím spojeno s Moravou 
pod jedno gubernium moravsko-slezské a tvoří tudíž s :Moravou 
jeden správní celek. Sněmem však a zřízením stavovským zů
stává zvláštní zemí. 

Pojetí koruny české zůstává v této době nezměněno. Hovnčž 
není tu změny v právním rázu českého státu v poměru k zemím 
přivtělcným. 1 nadále z-llstává v celé oblasti českého státu jen 
jedna a jediná státní moc: moc krále českého; z této státní moci 
se výlučně vládne jak v království českém, tak i v markrabství 
moravském i ve vévodství slezském. 

Právní povaha českého státu zústává také beze změny. Český 
stát jest nadále státním útvarem složitým. Avšak vc vnitřní jcho 
skladbě dochází k dalším změnám: poměr prvktl jednotících 
k prvkům odstřcdivým jest nyní již jiný. 

1. Prvky jednotící. 

Centralisace česko-rakouská resp. později česko-rakousko
polsko-uherská přináší přirozeně -s sebou, že čím více vzrůstají 
pojítka, která jednotlivá královstVÍ a země poutají k nově vy
tvořenému správnímu celku, tím více se oslabují, ba dokonce mi
zejí pojítka, která poutaJÍ k sobě jedllotlivé země v rámci histo
rických státních útvarů. Centralisace česko-rakouská lná takto 
nepříznivý vliv na svazek zemí koruny čcské. Prvků jednotících 
v této době ubývá. 
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Hlavním a nejdfIležitějším prvkem jednotícím zůstává ovšem 
král a s ním přirozeně i jednotné právo monarchické ve kterém 
v této době nijaká změna již nenastala. Zůstávají r~vněž insti
tuce spojené s nastupováním krále na trůn:_ korunovace a holdo
Tání stavu, které se děje v Praze a to od stavů všech zemí koru
ny společně. Naproti tomu královské orgány společné všem ze
mím již odpadají; česká dvorská kancelář jest zrušena a s ní 
mizí instituce královské rady; mizí nejvYššÍ mincmistr; reforma
mi s~:mdními za císaře Josefa II. ztrácí královská rada nad apela
cemI v Praze své původní postavení a stává se apelačním soudem 
pro Čechy, vedle kterého ,jest pro Moravu a Slezsko apelační 
soud moravskoslezsk~~; královské soudy dvorský a komorní mi

. zejí; rovněž ve správě finanční není již jednotného úřadu jen 
pro země české. 

Jednotné zůstává právo obyvatelské neboli inkolát· avšak 
indigenát, ktcrý se v zemích českých vytvořil po restau~aci ja
kožto členství sněmu, není již společný, nýbrž pro každou zemi 
~v~áštní. GencrálnÍ sněmy zemí koruny české, které vyšly z oby
ceJe po Bílé hoře, v této době neoživly. Společná obrana proti 
nepříteli trvá. Rovněž zůstává sněm království českého strážcem 
celitosti koruny české. 

II. Prvky odstředivé. 

Po této stránce lze celkem říci, že stav zůstává nezmeneu. 
Ovšem prvky odstředivé mají převahu nad prvky jednotícími. 

Na státní povaze zemí koruny české se v této době nemění 
V podstatě ničeho. Právně jsou země koruny české státem samo
statným, na nijakém státním útvaru nezávislým. Stát český jest 
důsledkem konečné úpravy vlastního monarchického práva 
pragmatickou sankcí, tedy vlastním svým zákonodárstvím v dy
nastické reální unii s ostatními Dědičnými Státy, které od prvé 
polovice 19. století mají také název císařský stát rakouský. O 
svrchovanosti českého státu nebylo v této době pochybováno ani 
za hranicemi, ani uvnitř monarchie. 

Za hranicemi se vždy dobře vědělo o tom, že až do zániku 
:říše římsko-německé v souhrnu království a zemí stojících pod 
žezlem rodu lotrinského, státní povahu mají jen země koruny 
české a země k?runy uherské, resp. že králové český a uherský 
jsou pano.vníky svrchovanými. 

260 

V r. 1792 vypovídá Francie válku Františkovi J., králi uher
skému a českému. Při .ŤednánÍ o přijetí titulu dědičného císaře' 
rakouského dvůr vídeňský kladl důraz na to, jak již výše bylo 
pověděno, že titul císařský má býti pI'ijat jen na nezávislé státy. 
Tomu bylo rozuměno, zejména na dvoře pařížském, tak, že císař 
František hodlá přijati titul císařský jen na země české a země 
uherské, že tudíž zde jde o titul císaře uherského a českého. A 

I·.• .. - ~, 
ještě po přijetí titulu dědič,?-ého císař~ .. ra~ouského ~rál angli~~.f 
v notě, kterou bere na vedomost pfl.Jeh tohoto tItulu, zvlaste 
dává prohlašovati, že císaři rakouskému nemůže přiznati jiné 
pořadí než to, které jemu přísluší jako králi uherskému a 
českému. 

Uvnitř monarchie vedle jiných státních aktu .test to zejména 
také již citované pI'ednesení spojené dvorské kanceláře ze 14. 
června 1804, ve kterém tato zdůrazňuje, že protivou k zemím 
rakouským země koruny české tvoří samostatný stát pod vládou 
krále če'ského a za SVOll povinnost uznává zachovávati práva a 
ústavy koruny české. Rovněž zde uvésti sluší také již citované 
přednesení státního kancléře knížete Metternicha z 5. února 1818, 
ve kterém tento uvádí, že přihlášení zemí koruny české k Bundu 
nijakou újm~ na svrcho;ranosti nepři~~ší.; a že to !ze s d,usto.Ťností 
korunv česke zcela dobre srovnaÍl by tl clenem nemecke federace 
spolu -s jinými korunovanými monarchy . 

Nejvyšší státní a vládní moc vykonává v této době v ze
mích koruny české výhradně český král, který od r. 1804 má 
čestný titul císaře rakouského. Symbol a znak svrchov':lnosti čes
kého krále a státu jest korunovace na krále českého; na tom ni
jaká zmčna nenastala přijetím titulu dědičného císař-e rakous
kého., poněvadž ke korunovaci na císaře rakouského vůbec ne
došlo. Korunovace tato ve'dle vlastní stránky právní má důležitý 
význam mezinárodní, neboť není korunovace leč na krále svrcho
vaného a k této korunovaci zahranil:nÍ panovníci bývali do 
Prahy 'zváni; má však dále také důležitý význam vn~tr?s~átní; 
neboť holdováním stavů moravských a slezských se podava Jasn)' 
výraz a doklad státoprávního svazku celé koruny. 

Stát český má dále vlastní své monarchické právo; králo.vé 
('eští vstupují na trůn český na základě českých zákOllll; jest to 
zákonodárství českého státu, které povolává členy rodu lotrin
ského na český trůn. 

Stát český má dále své vlastní státní občanství neboli inkolát. 
Státní občanství toto jest společné všem zemím koruny české a 
odlišné od státního občanství (inkolátu) ostatních království a 
zemÍ. Na tom nijaká změna nenastala, ani když Marie Terezie 
dvorským dekretem z 29. listopadu 1752 nařídila, že jest uděJ 0-

vaii šlechtictví v jediném diplomu pro země české i rakouské a 
tím zavedla společnou šlechtu česko-rakouskou, ani když v r. 
1811 byl vydán rakouský všeobecný občanský zákoník, kkrý za
váděl jednotné "státní občanstVÍ'" rakouské; ne~of. anI ~ento 
dvorský dekret, ani občanský zákoník z r. 1811 se mshtuce mko
látu ,wdotkly. 

Dvorský dekret z 29. listopadu 1752 Y expedici na královskE 
representace v Čechách, na MOl;a_vě a ve. Sl~zsku ob~a,h~::al do: 
datek, že se povýšením dp stavu šlechÍIc~ve~o. n .. e~dl}~ .Jl~ ta~c 
inkolát. nýbrž že o inkolát jest ,'ždy zvlaste. Jest~ zadatI a ze 
ku přísaze poddanské mohou býti připuštěni jen Íl, kdož tako-
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výmto
f 

způsobem inkolátu nabyli. Dvorsk<- dekret tento e . , vv 

~e51~tykal pO,ddaných stá!ních a i potom" se zceÍa dobře
s 

r~~:?-e~7; 
kI~~ rťodallld'?~ P?d~anycl~ ~~r:ých zemí resp. ,jiného státu. 1~6~ 

o v' po avaJI cltovanc JIZ smlouvy s říší z r 1773 1 .... 90· 
Setl~ p~trI lk(~ehkrle! spojené dvorské kanceláře řízenf na heal'h~all: 
s "1 nemee ye cn v Praze 1 F 1~9 k' . na"'" b' , V' ~ ,z . unora G 4, ve ierém se tomuto 

,1lzduJC, a y ,,8 nalcZltou váhou byla ve všech případe II h'" 
vysa a koruny česk' cl' c ar

ena 
" k';c dd' ~" e nOil evocando, na základě které žádný 
kCS)' P? a~17 nem~ze resp. nesmí býti. nucen, aby se dostavil 
dek~!~k~;je~éadd~T~~~kl? kemj'\.~ov:(~~Ž 1z~ v to:uto ~měru uvésti 
. 94 ' ,e ance arc rIzen) na ceske gubernium 
z _j' u~or~ 1804, y? ~te}'ém se českému guberniu oznamu'e Ž 
"s I I?llJ;umr poddanynll ceskvch korunních lén le "íc' h .Jh'· ~ , 
Fa Cl Jest přist"h " j' ' Z IC V OInI r '. " F e uJ~- I se se!ll' a jsou-li opatřeni náležit-vmi 
lS,tJ?an

k
l: o~ sve lelll.H ,;rchnostl, zacházeti právě tak jako s I'jn)' 

lili ces yml poddanfmi". ' . ,-
~bč~n~ký, záko'I?-ík z r. 1811 nijakou změnu zde neza..-ádí 

~ot.r:e1adz T~htuce, lllkoláill byla založena v zemských ústavách 
pol~f lks~ h Jca;tsky zákoník nedotkL Podmínkou výkonu určit-vch 
mul ~fd )': o pray: cle?ství v~ sta"';'"u, hlas a místo ml zemském s'ně-

~,~:;t~~~čiruJ~k6l'~p~l~t~~'kll~,~~1 ~~f~~ht~le1~~t~1~':o1~~Ys~~k~~~~1i~~i~aí~ 
a o 1 IC a prava nezavádělo. ' 

, Další:n znakem státní samostatnosti zemí koruny české . cst 
~~avo snem>; královst;í českého býti strážcem celistvosti a Jne_ 

IlnostI z~ml ,k~runy ceské podle majestátu krále Vladislava II 
na neodclzovanl od korunv z r, 1499' maJ'est't t t . b l' Cl " J" a en o nejen y 
~~eus a e uzna"van zv~ platn~" nýbrž v letech dvacátých 19. století 

ylo P?dle ueho pn prodejI korunních statků českÝch t· k' -
stupo-vano. . a e po 

, Dokladem státní samostatnosti české jest i právo stavú čes
kych resp. stavů zemí koruny české voliti si krále tehdy, kdy. by 
rod panu.řící vymřel. 
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. ~~sJtší I kJn~č~ěv přehlížeti, že na právnické fakultě pražské 
unn"el~l '5;' v Jy ,Jes!e ,v p}Té poloyjci 19, století jako předmět 
;);-dCO,'...é!Cl v ceske statlll pravo. Naproti tomu, když" I' 1790 podal 
~, T ~JSl predseda d:V,or~ké komise studijní svob. ~áll ~an Svieten 
na:lh, ,aby vedle Jlllych změn na právnické fakultě vídeňské 
ll~IV,ehl'SltY byla ~říz,ena nová stolice pro rakouské státní právo 
naYl tento nemel uspěchll. ' 

rl "Ptedl01il sice nejvyššJ kancléř hr. Kolovrat návrh tento státní 
r~ e l:OZ lOdnutí. -?-však ,státní rada se netajila tím. že se zříze
~l~ stolIce :'a~ouskeho 1?ra~va státního JSOll spojeny z~ačllé potíže 
Jezto rakouska monarchIe Jest složena z různÝch států kde ráv~ 
I?-lodl1<:rc?ové1'h,tctalvú a poddaných jsou velmi l:ozmanitá' Po delším 
Je nam roz o král Leopold rr ' j "1 .' , 'I' v t' l' ., ze ze pomys eÍl na zrízení Z\ ~s fil s!o lce PI~O rakouské právo státní, avšak' že předem n~usí 
b)}l seps~lla, s -yeskerou ~opatrllostí učebnice, která hude pl'ezkou
mana "'!-v~poJ~llev.dvorske kanceláře společně s dvorskou a státní 
kancelan a CISal'1 ke schválení předložena Bude li t t ' I . schválena I dl' I' . - a o uce )lllCe . k k'h' Hl ~ ze ,splsovatc I této učebnice uděliti profesuru 
la ous c o pl'ava statního. 

I 
j 

• 

Na základě tohoto rozhodnutí vydala spojeni dvorská kan
celář cirku1ál' na všechna zemská místa, ye kterém se praví, že 
"jeho veličenstvo se rozhodlo zříditi na zdeJší (vídeňské) univer
sitě zvláštní stoH ci pro rakouské státní právo, t. j. pro státní 
právo všech zemí dědičných a propt''!jčiti tuto tomu, kdo sepíše 
nejúčelnější učebnici"; při tom se v tomto cirkuláři připomíná, 
že nčebnice ta bude předem přezkoumána u spojené dvorské 
kancelář'e. zdá se však, že žádná práce schválení nedošla, neboť 
akta jak spojené dvorské kanceláře, tak i dvorské a státní kan
celáře a státní rady o tom již naprosto mlčí.- podle seznamU 
přednášek konaných na vídeňské universitě se a~ do r. 1848 
rakouské právo státní nepřednášelo. 

§ 65. Úst a v n Í ráz čes k é h o stá t u. 

Převrat bělohorský posilil do té míry moc královskou, že 
moc stavovská byla takřka zlomena. Přes to však stavovský ráz 
státu trval, byť i, jak již výše bylo řečeno, s převládajíc:í mocí 
královskou. V tomto směru nastávají v období tomto zna(~llé 
změny. Absolutism zeměpanský, inaugurovaný Obnoveným zří
zením Zemským upevnil se v druhém období doby předešlé do 
té míry, že se nyní rozvíjí v plné síle. Stavovský ráz státu, pokud 
se ještě uchoval, se již tratí. PTavomoc stavů ustupuje vllčihledě 
do pozadí, a moc královská doléh.á na instituce stavovské, a to i 
na ty, které se vytvořily již v období pobělohorském. 

V oboru moci zákonodárné moc královská převládá 11U

prosto. Král jest v podstatě již výhradným zákonodárcem a vy
dává zákony mnohdy ,řiž vůbec bez slyšení stavů. zdálo se.sice, 
že podstatná změna v tomto směru nastane za t. zv. restaurace 
leopoldovské, avšak nestalo se tak. Dvorským dekretem ze dne 
12. září 1791, kterým, .iak ještě níže podrobněji bude uvedeno, 
byt vyříz"en t. zv. druhý stížný spis desiderií českých stavů, byla 
zákonodárná moc královská zachována v neztenčené míře; stavům 
bylo jen vyhraženo právo činiti rozklady jak proti zákonůnl, tak 
i proti jiným nařízením královským již vydaným, avšak bez od
kladacího účinku. A ještě v r. 1845 vychází nejvyššÍ rozhodnutí 
ze dne 18. července 1845, ve kterém kTál výslovně připomíná sta
vům výhradu práva zákonodárného, obsaženou v Obnoveném 
Zřízení Zemském, dodávaje, že výhTady té se neodřekli ,jeho 
předkové a že ani on se této výhrady nezříká. 

V oboru moci vládní a výkonné jest král naprostým a vý
hradllým vladařem. Dosavadní dualism moci státní mizí naprosto. 
V tomto směru m.oc královská dolehla na moC stavovskou ncj
tíže. Není již úřadů stavovských, vládne se jen z moci královské. 
Mocí státní jest již. výhradně a jediné lnoc královská. Ne.ien nej
vYššÍ, ale nyní jjž i njžší úřady podléhají moci královské, stáva,jÍ 
se ryze královskými. Stejně moc královská zEt-čÍná doléhati i na, 
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městskou správu. Odstraiíují se instituce čistě stavovské, které 
byly takřka výhradně pověřeny správou jmění zemského (zem
ské výbory). Posílená moc královská vzrůstá i rozsahově. Pod 
vl~iv k~'ál~vský a ve správu královskou se dostávají obory, kte
rych Sl az dosud správa královská hrubě nevšímala. Tím přiro
zeně roste i počet těch, kdož jménem královským tyto obory 
spravují a obstaráva.jí: roste počet odhorně vzdělau-Ých a přímo 
králem - státem placených úředníků (byrokracie). . 

Tento silný li rychlý pochod postátňující byl poněkud zasta
ven za restaurace leopoldovské. Na ohsahu moci královské ne
bylo sice změněno ničeho~ nicméně úporná rovalisace (postát
ňovállí) byla aspoň zmírněna tím, že správa jměl;í zemskél~o byla. 
vrácena stavům (byl znovu zřízen zemský výbor, ale bez defini
tivního potvrzení), a že v čelo dosud zřizenfch nebo změněnÝeh 
královských úřadů byli jako předsedové postaveni někteří z ~ej
vyšších úředníků zemských. 

V oboru moci soudcoyské rovněž moc královská pronikla na
dobro. Soudnictví stavovské padá. Královská moc soudcovská 
jest soudcovskou mocí nejvyšší, neboť, i pokud staré zemské 
soudy, ovšem ve skladbě již značně změněné, z11stávají. rozhod
nutí jejich není konečné; konečné jest rozhodnutí nadřízeného 
soudu královského (zeměpanského). Za restaurace leopoldovské 
jakási změna nastala tím, že předsednictví soudů apelačního a 
zemského bylo eláno nejvyšším úředníkl1m zemským, ale na pod
statě věci tim nebylo zmčněno ničeho. Moc královská začíná do
léhati i na soudnictví městské. 

Oproti době předešlé se ráz státu českého takto podstatně 
mění. Stát absolutisticko-stavovský, který zachovával ještě určité 
znaky státu ústavního, přechází ve stát absolutisticko-byrokra
tický; znaky ústavnosti jsou tu ,již velmi skrovné. 

§ 66. Pan o v n í k. 

Z povahy státu českého jakožto státu absolutisticko-byrokra
tického vyplývá. že král jest takřka výhradným představitelem 
veškery moci ve státu. 

Král nastupuje na trůn podle předpisů pragmatické sankce 
~přísnol:l ·dědičnost zavedlo již Obnovené Zřízení Zemské) ipso 
~ure (není ~třebá ani, volby, ani přijetí se strany stavů) a ipso 
facto (smrtI dosavadního krále vstupuje nový král na trůn). Po 
vstoupení na trůn bývá král korunován; korunovace není však 
nutnou podmínkou ani vstoupení na trůn, ani výkonu práv krá
lovských. P-ři korunovaci skládá král přísahu na práva a svobody 
~emské, ve které jest také obsaženo potvrzení stavovských resp, 
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zemských privilegií. Rovněž při korunovaci holdují králi stavové 
a to ze všech zemí koruny společně. 

Král zastupuje stát na venek. Vypovídá válku a sjednává 
mír; uzavírá státní smlouvy, uzavírá spolky a zřizuje v cizině 
zástupce. Pokud se mírem nebo státní smlouvou odcizuje něco 
od koruny, jest k tomu třeba přivolení českého sněmu (majestát 
krále Vladislava II. z r. 1499 na neodcizování od koruny). Svolení 
téhož sněmu jest Heba, když uvnitř země se něco z majetku ko
runy zcizuje (korunní statky). Dlužno ovšem doložiti, že důsled
kem přijetí titulu dědi~ného císaře rakouského král český ve 
styku mezinárodním jest již zastiňován císařem rakouským. 

Král má nejvyšší moc vojenskou. Přísluší jemu veliti vojsku, 
organisovati je a jím disponovati. Vojsko jest již jen zeměpan
ské. I zde nutno však připomenouti, že v této době, právě tak 
jako již ve druhém období doby předešlé. není již vojska speci
ficky českého, nýbrž jen vojsko společné všem královst~~m a 
zemím rodu lotrinského, zvané obecně vojskem "císařským··. 

Králi přísluší moc zákonodárná; vydává a vyhlašuje zákony. 
Spolupůsobení stavů v činnosti zákonodárné se obmezuje na inj
ciativu zákonodárnou ve věcech menších (Novely z r. 1640) a na 
spolučinnost při zdělávání zákonů z královské iniciativy. Za re
staurace leopoldovské toto spolupůsobení stavů vystupuje silněji 
v popředí, ale v období policejního absolutismu utuchává, až te
prve oživuje zase na sklonku tohoto období. 

Král má nejvyšší moc soudní. Spravedlnost v celé oblasti 
státu českého vykonává jeho jménem. Soudy stavovské vzaly 
úplně za své. Do výkonu spravedlnosti náleží také právo krále 
udíleti milost, dávati glejty, bráti pokuty atd. 

Král jakožto nejvyšší vladař má také nejvyšší moc správnÍ. 
Král zřizuje úřady, které v této době jsou již jen královské, 
.imenuje na úřady jsa podle Obnoveného Zřízení Zemského ob
mezen v této pravomoci potud, že jednak jmenuje "po vzaté o 
tom dostatečné zprávě" od nejvyšších úředníků a soudců zem
ských, jednak úřady obsazuje "rozumnými, hodnými a v krá
lovství českém usedlými osobami". Králi přísluší výlučné právo 
svolávati sněmy zemské; naproti tomu t. zv. stavovské sjezdy 
svolával po restauraci nejvyšší purkrabí sám. Král uděluje erby 
a právo obyvatelské (inkolát) a všeliké výsady. Králi dále pří
sluší právo ukládati a vypisovati berně. Podle Obnoveného 
Zřízení Zemského A 5 nemohl král ukládati berně a všeliké dávky 
leč se svolením sněmu zemského. Avšak předpisu toho nebylo 
v této době již valně šetřeno. Svolení snčmu SC' vyžadovalo p~a
vidlem jen při berních přímých, v prvé řadě při berni pozem-



kové, berně nepřímé byly však ukládány a vybírány nařízením 
královským. 

Král jest llc,jvyšším lenním pánem nad lény ležícími v oblasti 
celé koruny české a nad t. zv. feuda extra cu rtem. Ovšem nad 
těmito lény zahraničními vrchní lenní panství českého krále pře
stalo v důsledku t. zv. purifikace teritorií. jak také již výše bylo 
pověděno. 

Král jest konečně nejvyšším ochráncem církve katolické a 
to nejen v oblasti zemí koruny české, nýbrž podle recesu praž
ského z r. 1635 i v Lužicích. Králi přísluší v českém státu vrchní 
dozor nad CÍrkví i právo jmenovati v převážné většině biskupy. 
Ale tento vrchní dozor nad církví a ochrana církve, které ještě 
ve druhém období doby předchozí šly valně k duhu a na pro
spěch církve (katolická církev jest církví státní a jinaké vy
znání než katolické se nepřipouští), stávají se v tomto období 
církvi již valně nepohodlnými. -Vrchní dozor nad církví se mění 
.tiž v jakési l:lOručnidvÍ nad církví (placetum regium), a v t. _zv. 
josefinismu. který zde trvá až do konce tohoto období, jeví se 
,již zřejmá snaha dostati CÍrkev do područí státu. Náboženství 
katolické zlhtává sice nadále náboženstvím státním, avšak tole
rančním patentem z r. 1781 jeho výlučnost padá; připouští se 
resp. trpí se, byť i v míře obmezené, výkon také jiných nábo
ženstvÍ. 

§ 67. Sněm y. 

V této době jsou již jen sněmy zemské. Generálních sněmů 
nebo jinakých společných sjezdů zemí koruny české již nenÍ. 

A. Čechy. 

Složení sněmu zemského zllstává v tomto obdohí llezmene
ua. Hovnčž beze změny zůstává de jure pravomoc sněmu, sta
novená Obnoveným Zřízením Zemským. Ve skutečnosti se však 
v tomto období změnilo velmi mnoho. Sněm se svolává mnohem 
Í'ídčeji a také jeho působnost se valně ztenčuje. Pravidlem se 
sněm svolává jen na několik dnů k vyřízení t. zv. královských 
posiulátll, a jakmile tyto postuláty jsou vyřízeny, sněm se uza-_ 
vírá. Odtud sněm klesá jen na význam sněmu t. zv. postulátního; 
jinakou působnost sotva vykonává. 

~a počátku' tohoto období zemský výbor vede stále ještě 
vlastní správu země, zejména správu zemského jměnÍ. Avšak 
v' 1'. j 784 hyl a činnost zemského -výboru zastavena. Působnost 
zemského výboru byla přenesena na král. gubernium, a věci~ 
které až dosud spadaly v pravomoc zemského výboru, byly u gu
hernia přikázány dvěma guberniálním radům, zvaným stavov-
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skými deputovanými, které sněm volil, po jednom ze stavu pan
ského a vladyckého, a kteří v těchto věcech púsobili jako zpra
vodajové gubernia. Zároveň byly zrušeny ostatní stavovské úí'a
dv zemskému výboru podřízené . 

. . " Tehdejší purkrabí vymohl sice, že dosavadní zemsk)'T výbor 
byl ponechán jako bezplatný ve funkci poradního sboru. který 
mohl nejvyšší purkrabí svolávati podle potřeby k poradám. ale 
dvorským dekretem ze dne 25. září 1788 byl i tento bezplatný 
zemský výbor rozpuštěn. " 

I jinaké změny za císaře Josefa II. činily pravomoc snemu 
zemského velmi pochybnou. Absolutistický režim velmi těžce 
dolehl i na sněm. Není tedy divu, že nespokojenost s režime:n 
josefinským. která na sklonku vlády Josefa II. vyvrcholila v, ne
kterých zemích monarchie lotrinské -ve zjevné bouře, zachvahla 
i- české stavy. Ještě takřka v předvečer skonu císaře Josefa II. 
přední stavové čeští se o své újmě sešli a vypracovali stížný spis 
císaři žádajíce o obnovení zemské ústavy. Avšak teprve za Leo
pojda' II. dochází k vážnému a dosti dlouhému jednání sta;ů 
s králem o obnovení zemské ústavy. Skutečně také mnohé pre
kotné reformy císaře Josefa II. jsou odvolány a zemsk~ ústava 
v mnohém směru byla obnovena. Mluvíme tu o restauraCI leopol
clovské. 

Nastoupení Leopolda II. v Dědičných Státech opravňo;Tal? 
stavy k nejlepším nadějím. Ještě na cestě z Toskány do Vldne 
prohlásil Leopold II., je pokl~d,~ zem~ké stav~ ~~ s~oupyv n:onar: 
chie a -že jim chce vsechny JeJlc~ vysa~y vrat!t!. Skutecpe ta~e 
reskriptem z 1. května 1790 hylo vse~ prednostum. zemskY,ch nust 
(gubcrnií) v zemí,ch neuherských n~l'lZe!lO vYvZ\'atl z~mske stavy, 
aby své stížnostI a přání panovmkoVl v techtú trech bodech 
písemně oznámili: , 
, 1. čeho jest potřebí k 0vpě..tlléJp~l zavedení býva]-1,ch be:~l a 
kterak by robota mohla slusne bYÍl uvedena y peneutou da\,ku, 

2. obnovení ústavy stavovské, 
3. všechny stížnosti a tužby zemské přihlížejíc k zák,on~m 

občanským a trestním i k nařízením politickým a kameralnym 
nedávno' vydaným. 

Stavové čeští se ihned dali do práce, Rozmnožený vý!)O~' 
zemský vypracoval o každé z těchto tří otázek zvláštní stízny 
spis; všechny tyto tři svtíž~é sp~sy. tvoří v~~ ~vém celk~l t. zv~ 
desideria stavů. Pro nás predmet Jest zvlaste rozhodny druh) 
spis stížný, který obsahuje otá:;ky st~topráv~! ;;t, -(~stayní.. 

stavové čeští v tomto stížnem sPISU pOilllJe,Tl ,Takykoh svazek 
koruny české s ostatními zeměm~ mo?archie l~trin~ké. ,Znají Jen 
český stát a jen českého krále Jakozto suverena ceskeho stahl. 
Dom"áhají sc 'korunovace. Stěžují si do l'ef?r~lll provedenýc~ za 
Marie Terezie a za císaře Josefa II. a praVl, ze reformy ty Jdou 
proti "základním zá~on~,m .českého státu"" Usiluj! o ;:měnu z~m
ského zřízení: vyehazeJl SIce z Obnoveneho Zl'lzem Zemskeho, 
ale dovol&vaj{ se také předešlýc~ úÍzení ze~~skf~h, Vladjslavsk~~() 
a zřízení 'zemských z dob F'erdllland~ I. ZadaJI novou nezmelll-
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"LeInou ústavu, "toto velké dílo, tento základní kámen příštího 
blaha českého státu", a nové zřízení zemské, ktm;é nesouc jméno 
Leopoldovo by bylo prohlášeno za základní zákon státnÍ. Dále 
žádají stavové, aby výhrada práva zákonodárného obsažená v Ob
noveném Zřízení Zemském byla zrušena, a místo ní aby do nového 
zemského zřízení bylo hned s počátku položeno ustanovení, že 
konstituce státu a základní zákony, na kterých jest ústava státu 
založena, jsou smlouva mezi panovníkem a národem, a že ústava 
váže obě strany rovným dílem; důsledkem toho že jakákoli změna 
tohoto zřízení jest možná opět jen za souhlasu krále a stayú. 
Konečnč žádají stavové, aby všechny ostatní zákony, dříve než 
hudou vydány, byly jim předloženy k podání dobrého zdání. 

O obnoyení české dvorské kanceláře, zrušené r. 1749, stavoyé 
čeští nežádají, což jest velmi podivné. Bylo sice na sněmu připo
menuto, zda hy stavové neměli žádati o vlastní českou dvorskou 
kancelář, která jest prý ústavou předepsána, ale stavové se 
usnesli nežádati o ni, poněvadž prý nejvyšší kancléř jest českým 
kavalír~m. Místo toho bylo usneseno žádati jen, aby dvorský rada 
ve spOjené dvorské kanceláři, který jest pověřen českým zem
ským referátem, byl český inkola mající statky v Čechách. 

Stavové uznávají nejvyšší soud ve Vídni a uznávají rovně,ž 
některé dvorské komise. Uznávají dále král. gubernium, žádají 
však částečnou restituci nejvyšších zemských úr'edllíků tak, ab'" 
nejvyšší zemští úředníci, kteří byli již dříve členy královského 
náměstnictva, byli přibráni do král. gubernia s právem vota. Dále 
žádají stavové, aby žádosti o udělení uprázdněného nejvyššího 
zemského úřadu hyly předkládány stavům k podání dobrého 
zdání, a aby předpis Obnoveného Zřízení Zemského A 39, podle 
kterého nejvyšší zemský úředník jest povinen vždy za pět let 
svůj úřad složiti do rukou krále, byl dodržován. Konečně žádají 
stavové, aby byly obnoveny úřady: ncjYyššího mincmistra a cheb
ského purkrabí. 

Pokud sněmu se týče, žádají stavové, aby zemský sněm hv I 
svoláván každoročně; vedle toho, aby i nejvyšší purkrabí měl 
právo svolávati stavy na sněm nebo k užšímu sjezdu, a aby každý 
člen sněmu měl pl'á vo i hez souhlasu královských komisařů po
dávati návrhy. Stavové a zemský výbor nechť mohou se obraceti 
na krále nebo na dvorskou kancelář bez prostřednictYÍ král. 
gubernía. _ 

. Stavové žádají, aby po rozumu Obnoveného Zřízení Zemského 
nejen berně, nýbrž i všelijaké jiné dávky byly žádány od stayů 
na ~němu a, P?k}~d ~~ stavu ;tejsou povoleny, aby nebyly vypi
so~any. Rovnť?z zadaJI stayove, aby zemský výbor byl v dřívější 
sv~ pravop:lOcl obnoven. Konečně žádají stavové, aby inkolát bvl 
udllen kralem spolu se stavy, jak tomu bylo před vydáním Obno
veného Zřízení Zemského. 

D.~.Bideria českých stavů vyznívají po stránkách státoprávní 
a ústavní na částečnou restituci nejvyšších úředníků zemských, 
na znovuzřízeni zemského výboru, na vydání nového zřízení 
zemského leopoldovského, na zrušení výhrady práva zákonodár
ného, obsažené v Obnoveném Zřízení Zemském~ na obnovení 
zákonodárné činnosti stavů, na řádné konání zemských sněmů a 
na postulování všech berní a dávek na zemském sněmu a ko
nečně, aby inkolát byl udílen králem spolu se stavy. 
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Odpověď na tento druhý stížný spis českých stavll jest dán 
dvorským dekretem ze dne 12. září 1791. Jím povoluje se částečná 
restituce nejvyšších úředníků zemských v podstatě jen jako 
.funkce čestné i znovuzřízení zemského výboru; zákonodárná 
činnost stavů jest do určité míry rozšířena; nepovoluje se vydání 
nového zřízení zemského, ani zrušení výhrady práva zákono
dárného; měřítkem ústavy zemské jest stanoven rok 1764; co do
sud bylo postulováno, bude postulováno i na příště. 

Poněvadž jako měřítko ústavy zems.ké byl .p.oložen r0!c- 1~64, 
znamenalo to že všecky reformy Mane TerezIc po strankach 
státoprávní a 'ústavní, které byly provedeny do r. 1764, zůstáva.Ťí 
v plné platnosti. . 

Výhrada práva zákonodárného obsažená v Obnoveném Zřízení 
Zemském se zachovává. Stavúm se však dává ujištění, že hudou 
předem slyšáni, pů.ide-li o stanovení nebo změnu ústavy anebo 
takových zákonů, které se dotýkají celé z~mě. Avšak stav"t?-;nl,se 
dále vyhražuje právo podávati rozklad proh zákonům nebo Jmym 
nařízením, i když byly již králem potvrzeny; ovšem rozklad ten 
nemá odkládacího účinku. 

Žádosti stavů, ahy sněmy mohl svolávati i ncjvyšší purkrabí 
resp. nejvyšší po něm následující zemský -úředník, nebylo vyho
věno' ovšcm, je-li sněm již vvpsán mťiže nejvyšší purkrabí resp, 
nejvyšší po' něm následující" zem~ký úř:dník t. zv. ,sta:ovs~á 
shromáždění, jakož i rozmnožený zemsky výbor svolavah. TIID 
v podstatě dosáhli stavové, oč usilovali. V této době totiž se roze
znávalo mezi formálným sněmovním shromážděním (Landtags
yersammlung) a mezi neformálnými stavovskými shromážděními 
nebo stavovskými sjezdy (standische Versammlungen, standische 
Zusammenktinfte). V oněch se projednávaly královské postuláty, 
v tčchto vlastní věci stavovské. Ony mohl svolati .len král, tyto 
však nejvyšší purkrabí resp. nejvyšší po nčm následující zemský 
úředník. 

Usnesení sněmu lze zasílati králi prostředkem gubernia neho 
také přímo. Rovněž se mohou stavovské deputace, pokud předná
šcjí věci stavovské, i bez předchozího svolení gubernia, přímo 
obrátiti na krále; ovšem náklady takovéto deputace nesou sta
vové a nikoli země. 

Zřízení zemského výboru se povoluje. Zemský- výbor čítá osm 
členů, po dvou z každého stavu; každý stav o sobě volí dva pří
sedící. Pro zemský výbOJ" jest vypracovati instrukci a předložiti 
panovníkovi ku schválení. 

Nejvyšší úřady zemské jsou znovu obsazeny, ovšem v ten 
způsob, že jsou spojeny s předsednictvím úřadů resp. soudů exi
stujících. Úřad nejvyššího zemského hofmístra spojen jest s před
sednictvím soudu apelačního, úřad nejv. zemského komorníka 
s místopředsednictvím gubernh., úřad ne,jv. zemského sudí s před
sedníctvím zemského soudu, úřad nejv. lenního soudce s místo
předsednictvím zemského soudu, úřad nejv. zemského písaře 
s úřadem přednosty zemských desko 

Žádosti stavů, aby český zemský refel'át ve spojené dvorské 
kanceláři byl obsazen usedlým Čechem, nebylo vyhověno. Rov
něž nebylo vyhověno žádosti stavů, aby nejv. zemské úřady byly 
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obsazovány vždy po pěti letech. Zamítnuta byla žádost, aby král 
udílel inkolát spolu se stavy. Úřad chebského" purkrabí byl" obno-
ven jako úřad čestný. " 

Restaurací byla činnost zemského sněmu rozhodně posílena. 
Bov-něž zemský výbor vstoupil v činnost; vedle tohoto t. zv. stá
lého výboru zemského byl tu v,šak ještě t. zv. rozmnoženv výbor 
zemský, t. j. stálý výbor zemský, rozmnožený o další dva "členy a 
G jednoho náhradníka z každého stavu a čítaj-ící celkem dvacet 
členů. Ovšem zemský výbor. jak stálý. tak i rozmnožený, fungo
vul jen prozatímně. Po rozumu výše citovaného dvorského de
kretu z 12. září 1791 vypracoval sice zemský výbor organisační 
řád zemského výboru, ale vlády vídeňské schválení tohoto orga
nisačního řádu stále odkládaly, takže řád ten vůbec schválen 
nebyl. Nicméně podle tohoto neschváleného řádu se v zemském 
výboru úřadovalo. Přísedící zemského výboru, po dvou z kaž
dého stavu, byli voleni na Šest Jet, členové rozmnoženého výboru 
zemského s počátku na tři. po r. 1845 rovněž na šest let. 

V oboru nloci zákonodárné vykonávali stavové určitý vliv, 
ale .Ten s počátku. Když v Čechách, právě tak jako i v jiných 
zemích, byla v r. 1792 zřízena u apelačního soudu koncertační 
komise, které se měly vládou chystané osnovy zákonů předklá
dati k podání dobrého zdání, sněm zvolil do ní jednoho deputo
vaného a jednoho náhradníka, Avšak tento stavovský deputo
vaný byl pokládán nikoli za representanta stavů, nýbrž za je
jich mandatáře: hyl povinen říditi se instrukcemi danými ,jemu 
od stavů. Na sklonku téhož roku zvolil sněm ze sebe zvláštní 
sněmovní komisi k revidování zákoDll (Landtagskornmission in 
Gesetzrevisionssachen), která by zprávy tohoto stavovského dc~ 
putovaného při.Tímala. Nicméně i potom diHežité věci byly před~ 
kládány přímo celému sněmu. 

Za válek francouzských resp. napoleonských, záhy na to 
vzniklých, činnost sněmu značně upadá v převážné míře tlakem 
vídeňských vlád. které, obávajíce se jakéhokoli svobodnějšího 
ducha na sněmu, činnost sněmovní již v zárodcích dusí. Ostatnč 
policejní absolutism v této době dráhu svou .Tiž započavši nemohl 
připustiti jakékoli konstituč,llí hnutí. Sněm český' klesá opět jen 
na t. zv. sněm postulátní: sloUŽÍ jen k tomu, aby.na něm byly 
předncseny a s~hváleny královské postuláty, týkajíd se berní, 
ovšem nikoli všech. O chystaném přijetí titulu dědičného císaře 
rakouského sněm vllhec nebyl zpraven; jen přijetí tohoto titulu 
jako věc hotová bylo jemu oznámeno, což sněm ve schůzi konané 
dne 2, dubna 1805 vzal na vědomost. 

V r. 1825 byl po rozumu majestátu krále Vladislava II. z ro 
1499 o neodcizování od koruny sněm požádán, aby dal svolení 
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k částečnému odprodeji českých statků korunních, což sněm 
také učinil; y usnesení sněmovllím se praví: státní statky krá
lovství českého. 

Teprve v letech čtyřicátých j-est pozorovati na snčmu čilejší 
ruch. Stavové se domáhají svých práv, a když nejvyšším roz
hodnutím z 18. července 1845 bylo stavlLm oznámeno, }..e stavovské 
výsady a svobody byly dány s výhradou obsaženou v obnove
ném Zřízení Zemském a že ani král nynější, ani .reho před
kové se této výhrady neodřekli, rozhodli se stavové, že svveh 
práv hudou hájiti. K tomu cíli zvolil sněm ze sebe komisi, kťerá 
by navrhla, jakým způsobem mají stavové svá práva hájiti. 
Komise ta vypracovala t. zv. dedukci o právní nepřetržitosti 
ústavních práva svobod stavů českých. Dedukce ta byla sněmem 
s~hválena a zvláštní adresou králi zaslána. Odpověď však ani na 
adresu, ani na dedukci od krále nedošla. Bylo sice o ní jedná
no ne,Tcn u gubernia, nýbrž i u dvorských úřadů ve Vídni, ale 
vyřízení její bylo předstiženo bouřlivými událostmi roku 1848. 

V těchto letech se stala členem sněmu také pražská univer
sita; y r. 1846 byl po prvé na snčm uveden rektor pražské mú
versity a zasedl na lavici stavu duchovního. 

Doložiti sluší, že se po restauraci vedle inkolátu vytvořila 
instituce indigenátu. Inkolát jest a zůstává právo obyvatelské 
.(Landmannschaft, Eingeborenrecht) a jest společný všem zemím 
koruny české; ·udílí jej král. Naproti tomu indigenát jest člen
ství ve sněmu neboli členství ve" stavu (standische Mitgliedschaft, 
Landstandschaft); členství toto udělují stavové, kdvž žadatel 
prokázaL že má všechny náležitosti potřehné k tomu: aby mohl 
býti uveden na sněm: inkolát, revers k zemi, držení statku desko~ 
vého. členství ve sněmu jest ovšem jen _pro tu zemi, na jejíž 
sněm byl· inkola uveden. Zevnějším znakem členství ve sněmu 
jest právo nositi stavovskou uniformu, která byla povolena sta
vům v r. 1813. Z práva uváděti na sněm vyvozovali stavové také 
právo stanoviti podmínky, za kterých kdo může býti uveden na 
sněm, a vypracovali k tomu cíli zvláštní řád, který byl králem 
na samém sklonku tohoto období také schválen. 

Na sklonku tohoto období .Test pravomoc zemského snčmu 
celkem tato:. 

Sněm se usnáší lia královských postulátech, pokud ovšem 
takovéto postuláty král na sněm vznáší; podává dobrá zdání o zá
konech, jež jsou jemu králem předloženy; usnáší se o zvláštních 
ústavech zemských a povoluje přirážky ku hrazení nákladll po~ 
třebných na tyto ústavy a povoluje přirážky pro domestikálllí 
fond; zkoumá a schvaluje předběžné rozvrhy a účetní závěrky 
fondu domestikálního a jiných fondů zemských; volí přísedící 
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zemského výboru a ředitele kanceláře tohoto výboru; rozhoduje 
ve věcech stavů a v jiných věcech, které jsou stavům výslovně 
vyhrazeny. 

Zemskému výboru přináleželo spravovati' zemské jmenl a 
zemské ústavy, vésti dozor nad -úředníky zemskými, připravovati 
věci pro sněm, vykonávati usnesení sněmu a, pokud sněm neza
sedá, vyřizovati pl'ozatímně věci spadající v pravomoc sněmu 
zemského. 

B. :Morava. 

Právě tak jako v Čechách i na i\{oravě osvícený absolutism 
doléhal velmi nepříznivě na zemský sněm. Sněm byl svoláván 
čím dále tím řídčeji a klesl rovněž na pouhý sněm postulátnÍ. Za 
císaře Josefa ll. hyl zemský výbor zrušen, a stavům dáno jen 
právo voliti stavovské deputované do gubernia. 

Nastoupením. Leopolda II. vnesen byl i zde nový duch do 
zemského sněmu. Stavové i zde skláda.jí svá desidcria, celkem 
ve čtyřech dílech. Na rozdíl od desiderií českých stavl1 desideria 
moravských stavů neobsahují takřka nij aké státoprávní poža
davky, nýbrž týka.ií se jen věcí čistě stavovskýcb. Jediným tak
řka požadavkem rázu státoprávního- byla žádost stavů, aby mohli 
svému králi holdovati v Brně. Žádost ta byla však králem zamít
nuta (viz výše § 64). 

Z požadavků moravských stavů sluší v prvém dílu zejména 
vytknouti žádosti, aby stavové byli předem slyšáni, než bude vy
dán základní zákon, aby vše, co se od stavů žádá, bylo na sněmu 
postulováno, aby byl zemský výbor obnoven, aby zemské úřa,dy; 
zejména úřady krajských heJtmanů, byly obsazovány zemskyml 
stavy resp. lidmi domácími, aby cizinci směli se zakupovati v ze
mi, teprve až budou k zemi habilitováni a aby dědičné úřady 
byly znovu obsazeny. Ve druhém dílu týkaly se požadavky stavií 
věcí drkevních, ve třetím dílu správy politické, ve čtvrtém dílu 
otázek soudních. 

O desideriích stavů moravských jednáno bylo právě tak jako 
o desideriích stavů českých. a královské rozhodnutí bylo o nich 
vydáno v dubnu 1791. Z vyřízení tohoto sluší uvésti zejména: 
bylo pNsI:íbeno moravským stavům, že budou o zákonech slyšáni; 
bude nadále postulování jen o to, co bylo až dosud postulováno; 
zemský výbor, se obnovuje; při obsazování krajských hejtmanů 
rozhodná jest zp{lsobilost, nikoliv usedlost v zemi; cizinec musí 
býti dříve habilitován k zemi, než se může v zemi zakoupiti; hol
dování moravských stavů přijme král v Praze. 

Po rozumu tohoto rozhodnutí zvolili si stavové zemský vý
bor čítající osm členů, po dvou z každého stavu (ro,zmnožený vý
bor zemský jakožto prozatímní čítal dvanáct členů, po třech 
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z každého stavu). V téže době byl stav duchovní na sněmu do
plněn zástupci kapituly brněnské. Rovněž bylo stanoveno, že na 
Eněm nemúže hýti uveden kdo nedrží statek deskový. 

Reakce dostavivší se za vlády Františka J. a policejní ahso
lutism nepřály ovšem konstitučnímu životu 811i na J\10ravě. Odtud 
čilejší život jevící se za restaurace na sněmu záhy ochabl a sněm 
měl opět, právě tak jako v Čechách, sotVfl:_ větší funkci než sněmu 
postulátního. čilý život nastal teprve v roce 1848. 

Celková pravomoc zemského sněmu, .jakož i zemského vý
boru, na sklonku tohoto období jest v ])odstatě táž jako v Čechách. 

C. Slezsko. 

Odstoupeni převazne části Slezska Prusku mělo v zápětí, že 
bylo nutno dáti sněmu slezskému nové ustrojí. Sněm nově upra
vený podržel jméno: sněm knížecí (Ftirstentag). V této formě schá
zel se sněm jednou do roka. Vedle toho se však členové sněmu 
shromažďovali k vyřizování běžných věcí zemských několikráte 
do roka v Opavě. Toto shro~áždění se nazývá veřejný konvent 
(conventus publicus) a tvoří jakýsi zemský výbor. 

Sněm knížecí neměl valnou pravomoc; směl pro,jednávati 
.jen to. co jemu bylo ve formě královských postulátů předloženo 
k úřadu. Jest to tudíž v podstatě jen sněm postulátní. 

Nastoupení Leopolda II. osvědčuje svůj vliv i ve Slezsku. 
Stavové slezští skládají rovněž svá desideria. Ze žádostí slez
flkých staV-ll sluší uvésti zejména požadavek, aby knížetství osvě
timské a zátorské byla jako česká korunní léna připojena ke 
Slezsku, aby Slezsko bylo správou zase odděleno ocl Mpravy, aby 
moravské enklavy byly vtěleny do Slezska, aby stavové byli 
o navrhovaných zákonech slyšáni a aby apelace ve Slezsku šly 
nikoli do Moravy, nýbrž do Čech. 

Při projednávání těchto desiderií hyli stavové slezští zastou
peni dvěma deputovanými. Vyřízení dostalo se jim v květnu 1791 
v ten smysl, že stavové budou při projednávání nových zákonů 
slyšáni; ostatní požadavky byly zamítnuty. 

- Po restauraci za policejního absolutismu sdílí sněm slezský 
osudy sněmll českého a moravského. I jeho pravomoc na sklonku 
tohoto ohdobí jest v podstatě táž jako v Čechách a na I\10ravě. 

§ 68. S o u cl y. 

Zrušením české dvorské kanceláře odpadl ne.j-vyšŠí soud pro 
zemč koruny české a reformami provedenými za Marie Terezie a 
za císaře Josefa II. bylo znamenitě zmčnčno celkové ústrojí soudní. 
V této době kromě soudů horních není už soudu společného pro 
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všechny zemč koruny české. J sou jen soudy pro jednotlivé zemč. 
RovněŽ odpadá již rozlišování mezi soudy královskými a soudy 
stavovskými resp. zemskými. Všechny soudy jsou již v podstatč 
soudy zeměpanské. Zůstaly jen soudy církevní a až do soudní 
reformy za císaře Josefa II. i soud universitnÍ. 

A. Čechy. 

Za Marie Terezie byly v soudnictví provedeny určité zmčny. 
nikoli však podstatné, 'B~Ylo sice snahou Marie Terezie uddčliti· 
soudnictví od správy nejen v instanci nejvyšší, nýbrž také v in
stancích nižších, ale oddělení toto v instancích nižších provedeno 
nebylo. 

Soud zemský zůstává celkem beze změny jak ve svém složení, 
tak i ve své pravomoci. 

Na čas vznikla nová instance soudní: po zrušení královského 
českého místodržitelství byl z nejvyšších z'Clnských úředníků zří
zen zvláštní t. zv. konses, jemuž byly přikázány ty soudní včci, 
které až dosud mívalo llÚstodržitelstvÍ. Ale v r. 1763 byl tento 
kOllS.eS spojen zase s guberniem. 

Pro včci obchodní a smčnečné byl v Praze nově zřízen mcr
kantilní a smčnečný soud. 

Nově byly upraveny soudy vojenské. 
Pronikavá reforma byla provedena v soudnictví hrdelním. Ze 

365 soudů hrdelních zůstalo jich jen 30 a to v Prazc čtyři. dále 
akademický senát university a hrdelní soudy ve včtších městech 
královských a krajských; ostatní soudy hrdelní byly zrušeny. 
Avšak i mčstům, kterým bylo hrdelní soudnictví ponecháno, bylo 
přikázáno míti syndika a radu práva znalé a zkoušené, 

Dalekosáhlé zmčny v soudnictví provedeny byly za císaře 
Jósefa II.; soudnictví bylo buď úplně postátnčno, nebo aspoň stá
tem zregulováno, Soudnictví bylo od správy odděleno a nově 
zorgallisC'váno. 

V soudnictví civilním byly důsledkem nového soudního ř'ádu 
a jurisdikční normy zavedeJly tři instance. První instanci tvořil 
ve sporech šlechty, ve sporech o deskové statky, jakož i pro určité 
včci privilegoyané zemský soud v Praze, který se stal nyní soudem 
stálým, nikoli; jak bylo až dosud, jen periodicky zasedajícím, a 
byl nadto úplně postátněn: soudcové dostali stálé služné od státu, 
a soudní taxy byly inkamerovány, t. j. připadly státní pokladně. 
Tím poslední zbytky z~mského soudu, jakožto soudu stavovského, 
zmizely. Ve městech tvořily první instanCi městské magistráty, 
které byly zregulovány, t. j. nově upraveny. Na venkově to byly 

274 

\ soudy vrchnostenské, které však. pokud šlo o sporné věci, musily 
míti zkoušeného a placeného justiciára anebo delegovati kvalifi
kovaný magistrát sousedního města. 

Druhou instanci tvoří apelační soud v Praze, který jest také 
odvolacím soudem ve včcech obchodních a smČneČnÝch. Rovnóž 
jest apelační soud v Praze odvolací~ soudem z roz~udků soudů 
horních a to pro všechny země koruny české. Apelačnímu soudu 
zůstává ko·nečllě i soudnictví ve věcech německých lén (feuda extra 
curiem). 

Třetí instancí, ov~em jen tehdy. jestliže sc rozsudky prvé a 
dl·uhé instance neshodují. jest nejvyšší soud ve Vídni. 

Vedle těchto soudů zůstávají tu jen zvláštní soud pro věci 
obchodní a smčnečné. ktetým jest nyní městský magistrát v Praze; 
dřívčjší- merkantilní a smčnečný soud v Praze byl zrušen. Dále 
jsou to horní soudy a to: v Jáchymově, v Kutné Hoře a y P:řibrumi, 
ku kterým počátkem 19. století přistupuje horní soud ve Stříbře, 
vojenské soudy a soudy biskupské, tyto však jen plO .-čci svá·· 
tostllé. 

Všechny ostatní soudy byly touto soudní reorganisací zrušeny. 
V soudnictví hrdelním byly rovnčž zamýšleny pronikavé změ

ny. Avšak za života císaře"- Josefa ll. k tčmto zmčnám nedošlo a 
za nástupců Josefa II. bylo od -nich upuštěno. 

B, 1-10ra va. 

Za Mal'ie Terezie, právě tak jako v Čechách, byly značné změ
ny provedeny jen v soudnictví hrdclnÍIn. Zde bylo ~la 200 soudů 
hrdelních zrušeno, a zachovány byly jen magistrát olomoucké 
university ~ hrdelní soudy v předních městech. A však i tato města 
musila míti nyní syndika a radu práva znalé a zkoušené. 

Pro věci obchodní a smčnečné byl zřízen merkantilní a smč
ncčllÝ soud v Brnč. 

Se zřízením biskupství brnčnského byl novč zřízen také bis
kupský soud v Brně. 

Nově byly upraveny soudy vojenské. 

Pronikavé změny nastaly i zde za císaře Josefa II. V civilních 
věcech instanční 'postup jest týž jako v Čechách. Apelační soud 
-v Brně vyřizuje odvolání i ze Slezska a 5tává se takto apelačním 
Boudem moravskoslezským, 

Zvláštními soudy zůstávají soud ve věcech obchodních a SJuě

neČIlých, kterým jest nyní v [rvé instanci mčstsk§ magistrát v Brně 
a ve druhé instanci apelační soud y Brně (merkantilllí a smčncčný 
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soud v Brnč byl zrušen). Dále jsou to ve včcech horních královská 
substituce v Jihlavě, později v Brně, podřízená hornímu soudu 
v Kutné Hoře; odvolacím soudem jest _ apelační sO~l(l v Praze; ve 
věcech čistě svátostných jsou biskupské -soudy; rovněž jsou tu 
soudy vojenské. 

Všechny ostatní dosa"adní soudy byly v důsledku t6to r~or
ganisace zrušcny. 

V soudnictví hrdelním to zůstalo při reformách provedených 
za Marie Terezie. 

c. Slezsko. 

Za }...iarie Terezie není tu podstatných změn. Ku změnám 
hrdelního soudnictví zde nedošlo. 

Pro věci obchodní a směnečné byly zřízeny mcrkantilní a 
směnečné soudy v Opavě a v Těšíně; druhou instancí jest soud 
v Opavě. 

Nově byl zřízen církevní soud v TěšÍnč pro příslušníky vy
znání augšpurského. 

Rovněž n_ovč byly upraveny soudy vojenské. 
Soudní reorganisace provedená za císaře Josefa II. přinesla 

ve včcech civilních s sebou novou úpravu zemských soudů. Zem
ské soudy jsou nyní v Opavě, v Těšíně, v Johanesbergu, v Bílsku. 
Jinak jest pořad instancí týž jako v Čechách a na Moravě s tím 
toliko rozdílem, že Slezsko nemá vlastního apelačního soudu; jest 
jím apelační soud v Brně. 

V horních věcech podléhalo Slezsko královské substituci v Ji
hlavě, později v Brně. 

V hrdelním. soudnictví byly za Josefa II. provedeny celkeln 
dosti znač-né změny. 

§ 69. Ú ř a cl y. 

Zrušením české dvorské kanceláře mlZl nejen úřad, který 
představoval správn~ samostatnost zemí koruny české, nýbrž také 
úřad, který jakožto společný všem zemím koruny české udržoval 
státoprávní soudržnost těchto zemÍ. Tato státoprávní soudržnost 
se nyní zna(";ně uvolňuje a tím trpí také svazek zemí koruny české. 
Z institucí, které ve svazku koruny české představují prvky sou
středivé, zbývají tu: král a vůbec instituce monarchické, z úřadů 
ještě na nějaký čas nejvyšší mi~LC]l;tistr, a ze-stavovských institucí 
inkolát. Jinak však ve svazku koruny české nastává decentrali
sace. 

Dá]e sluší připomenouti, že správními reformami v tomto ob
dobí provedenými padají poslední zbytky zemské samosprávy. 
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Nejvyšší úředníci zemští, byť i od převratu bělohorského již krá
lovští, pozbýyají vlivu na správu- zemč, a správy této se ujímají 
úředníci zemčpanští. Na místo zemské samosprávy nastupuje sprá
va státní vedená úředníky z povolání, neboli byrokratická. Úřady 
nově vzniklé jsou úřady čistě zeměpanské, jež jsou obsazeny 
úředníky z povolání placenými ze státní pokladny, a na ktcré 
stavům již ni,jaký vliv nepřísluší. 

A. Čechy. 

V květnu r. 1749 zrušila :Marie Terezie král. místodržitelství 
a zřídila král. representaci a komoru~ jakožto nejvyšší zeměpanský 
úřad zemský pro správu politickou, komorní, kontribučenskou a 
vo.lcnsko-hospodářskou. Správa komorní byla se správou politi
ckou spojena .liž v r. 1745, kdy česká komora byla spojena s místo
držitc1stvím a tím ve skutečnosti vzala za své. Úřad tento byl 
obsazen jen úř'cdníky zemčpanskými placenými ze státní poklad
ny. Správa země se dostává do rukou byrokracie a vliv stavů na 
ni přcstává. . 

Dosavadní nejvyšší úředníci zemští sice zůstávají, jest však 
z nich utvořen konses~ kterému byly přikázány soudní věci, jež až 
dosud mívalo nlÍstodržitclství (viz o tom paragraf předchozí). 

V kvčtnu 1763 král. representace a komora byly zrušeny, cl. 

z-řÍzeno král. gubernium rovnčž jakožto úřad čistě zeměpanský. 
V čele gubernia postu ven nejv. pražský purkrabí. Konses král. 
českých nejv. úředníků zemských byl spojen s guberniem. 

Skutečnost, že přednostou guhernia se, stal ne.Ťv., purkrabí 
pražský a že konses nejv. úředníkll zemskych byl spOjen s gu
berniem, znamenala .Ťakýsi ústupek stavům., Av~ak vústupE'~ ten 
byl spíše zdánlivý, než s~l!tečný. J~dnak ~llll" ze pI'edsedl~lctYO 
gubernia bylo spoJeno s uradem neJv. p:a~skeho purkrabl, l;yl 
nejv. pražský purkrabí ve svém 12os~avelll Jako ~l~va ~emskxch 
stavil vázán; postavení nejv. prazskeho, pnrkr.abl Jakozto p,r~d~ 
sedy král. gubernia mělo do té míry vhv na Jeho post,ave:ll Ja
kožto hlavy zemských stavů, že mnohdy rá?:. ze:něpansky mel z~(' 
převahu nad rázeln stavovským. Jednak spoJ~m:m ~ons~su.s kraL 
guberniem .nejv. úředníci zemšt~ ?:ase n~byl,l .Jakchosl v}n'u Ea 
správu země, ale vliv ten trval .len velmI kratkou dobu, Jak Jllze 
jest uvedeno. 

Doložiti sluší. že se zřízením gubernia byly znovu obsazeny 
nejv. úřady zemské, nikoli však všechny, poněvadž některé z nich 

·byly zatím zrušeny. 

Pravomoc gubernia- jest v podstatě táž jako pravomoc král. 
representace a komory. V r. 1771 bylo k~ál. gubernium roz?-ěle~o 
na dva senáty, politický a soudní, a vznIkla takto: gubernIum III 
publíCi-·S et poHticis a gubernium in ,Tudicialibus. Nejv. zemští úřed
níci byli přikázáni do -·gubernia in ,Tudicialibus. čímž v r. 1763 
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získaného, byť i skrovného vlivu na správu země 
Gubernium in _ publicis et politicis bylo obsazeno 
placenými. 

zase pozbyIL 
jen úředníky 

Za císaře Josefa II. hyly proveden)' další změny. V r. 1783 
byly soudní včci odděleny od gubernia; _ takto gubern"ium se st~lo 
úřadem výlučně správním. Současně byly jemu přiděleny některé
nové agendy. Úřad nejvyššího mincmistra- bvl zrušen a ,;ěci hor-ní 
a ,m3ncovnÍ, byly přikázány guberniu. Rovnéž byla guberniu při-
kazana sprava bankální. Dále byla přidělena gub~rniu i správa 
sta~ovska d~~ud zemskýn~ výborem vedená;· zemský výbor byl 
~~:usen, (po, IleJa~OU dobu, Jak již výše bylo řečeno, fungoval. ještě 
zen:~ky vybor Jako bezplatný), a stavové byli poukázáni. aby 
volIlI do gubernia dva stavovské depufované jakožto o'uberniální 
rad-z. Takt~ jest. gubernium složeno jednak z placených úředníků 
zemepanskych, Jednak ze stavovské reprensentace (dva stavovští 
d~p_uJ9vaní). Nově hylo zříz-eno policejní ředitelstvÍ v Praze. 

Restaurace přinesla někteJ'é zmčny. Ne.jvy-ŠŠí zemské úřady 
byI-y zčásti ~bnoye~y, ovšem jen jako úřady čestné, t. j. by11T 
spOjeny s Pl'edsedmctvím resp. místopředsednictvím úřadů nebo 
sF~udů z:m~p~ansk~ch ,(viz vý.še v § 67). Gubernium -zůstalo jakožtG 
uLad vyIue-ne spraVIll, a postupem doby byly k nčmu přičleněny 
jiné podřízenéjší úřady resp. pravomoc jeho byla rozšířena. Zem
ský výboI" byl obnovcn. Tím odpadli z gubernia oba stavovští de
IJulovaní, a hospodářství zemské a spi·áva fondu domestikálníhG 
byly vráceny zemskému výboI"u, který ve správě této má k ruce 
některé úřady podřízené. HospodářstvÍ zemské stálo pod kontro
lou vlády. 

Stav tento trvá celkem až do konce tohoto období. 

B.1tforava. 

V květnu 1'. 1749 zřízeny byly královská representace a ko
mora s toutéž pravomocí jako v Čechách. Královský tribunál byl 
takto obmczen jen na věci souchíí. Nejv-yšší úředníci zemští zůstali 
i zde obmezcni jen na pravomoc soudní, kterou vykonávali v krá
lovském tribunálu. 

V květnu 1763 bylo zřízeno král. gubernium a v čelo jeho po
staven zemský hejtman. Guberniu~ bylo zde však úřadem čistě 
správním; královský tribunál zůstal úřadem samostatným, takže 
nejvyšší úředníci zemští zde nijaký vhv na správu země nezískali. 
I- zde některé úřady zemské odpadly. 

Za císaře Josefa II. byla pravomoc gubernia rozšířena i na 
Slezsko, takže správou jsou _:Morava a Slezsko spojeny v gubernium 
moravskoslezské; rovněž některé úřady slezské byly' spojeny s mo-
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ravskými. V téže době byl zrušen zemský výbor, zemské hospo
dářství bylo přičleněno ke guberniu, a stavové volili dva stavovské 
deputované do gubernia. Nově bylo zřízeno policejní ředitelství 
v Brně. --, .. ,,-

Za restaurace byl zemský výbor obnoven. Tím bylo zemské 
hospodářstvÍ opčt od gubernia odloučeno, a z gubernia odpadli 
také oba stavovští deputovanÍ. 

C. Slezsko. 

V květnu r. 1749 byl dosavadní královský úřad přenlCuen 
v královskou representaci a komoru s pI'avomocí toutéž jako v Če
chách fl na Moravě. V květnu r. 1763 byl královský úřad opět 
obnoven s pravomo-cí jako gubernia v ostatních zemích koruny; 
přednostou byl zvláštní president. 

Za císaře Josefa II. bylo slezsko správou země přičlenčno 
k Moravě pod jednotným guberniem, a rovnčž i jiné úřady slezské 
byly spojeny s moravskými. Nově bylo zřízeno policejní ředitel
ství v Opavě. Instituce stavovské zůstaly však celkem nezměnčny. 

Restaurace v tomto směru nijaké zmčny nepřinesla, a rovněž· 
za policejního absolutismu stav zůstal celkem nezměněn. 

Kapitola IV. 

Místní správa. 

§ 70. Zří z e n í k r a j s k é. 

Za Marie Terezie byla provedena pronikavá změna krajské 
správy. Krajské úřady jsou úplnč postátněny a tím z vlivu stavů 
vyřazeny. Podle reformy z r. 1751 jest v každém k~aji nyní je~ 
jeden krajský hejtman, který má stálé své sídlo praVIdlem v kraJ
ském městě a jest placen z pokladny _státnÍ. Krajský hejtman musí 
míti český inkolát ve stavu panském nebo rytiřském, nemusí však 
býti usedlý v kraji; stačí, je-li usedlý v zemi. Krajskému hejtmanu 
jsou dáni k ruce krajský sekretář -a t. zv. průvodčí komisaři (zvaní 
později krajskými); všichni tito úředníci jsou rovněž placeni z po
kladny státní. 

Krajský hejtman vedl správu v kraji, měl zejména také péči 
o poddané a spolupúsobil i při správě vojenské. Na krajském 
hejtmanu, jakož i na ostatních úřednících krajských se začíná 
požadovati určitá kvalifikace. 
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Počet krajů v Čechách byl ze 12 rozmnožen na j 6 tím v 

vf y. k . bl' ze 
C)'1'1 ;a]c Y vY rozděleny na dva; na Moravě. to zůsta]o při do-
savadulm rozdelení. Ve Slezsku na samém sklonku doby př"edešlé 
b~t}a prove~cna změna ta, že byly zřízeny tři obvody se zemskýmí 
starosty v cele. 

'" Za cí~~řc Jose.fa!I. by]~. provedena další reorgallisacc krajské 
spravy. Drad kraJskeho hejtmana se stal nyní přístupnvm všem 
občal~ů~ státn~~. Zřízeni byli krajští komisaři, pravidlem" po třech 
v kazdem kraJI, kteří mčli sice stálé své sídlo v krajském mčstě. 
aY.š~k m~li přikázány stálé okresy, jež byli povinni objížděti 
("?.5ltovah). ROVll.ěž krajská správa měla býti od gubernia pro
stl'~dkcm gubernIálních radů kontrolována. Pravomoc krajskÝch 
~t'Jtmal~ů . byla rozšířcna. Pro konceptní službU: II krajské sprá yy 
JSOU branl nyní jen zkoušení právníci. . 

D~savadní rozdělení na kraje bylo v Čechách ponecháno. Na 
~orave a ... ve Sle~~ku důsledkem spojení obou těchto zemí pod 
Jednu spraVil pohtIckou provedeno nové rozdělení tak, že v obon 
zemích bylo zřízeno osm kra,řů (šest moravských a dva slezské.) 

Za restaurace, ani za policejního absolutismu 'až do konce to~ 
hoto období nebyly" nijaké podstatné změny vc zřízení krajském 
provcdeny. 

§ 71. Zří z e n í ln ě s t s k é. 

Obmczování městské samosprávy v královských městech zna
tdné již y době předešlé pokračuje y tomto období mčrou mnohem 
větší. V Čechách byla města podřízena krajským hC.řtmanům 
v o~~ru správy berní a policejní, kdežto ve věcech hospodářských 
podnzenost pod královským podkomořím zůstala. Ovšem státní 
spráya dohlíží na hospodaření městským jměním i městsk,Tmi (111-
chody. Zárovcil byla reorgallisována i správa městská. Clenové 
městské rady mčli míti určitou kvalifikaci; .zejména bylo dbáno 
na to, aby syndik a písař byli osoby pI'áva znalé. SamospráVa 
mčstská byla také znaČIl("; obmezena novou úpravou hrdelního 
soudnictvÍ (viz výše § 68). 

Na Moravě samospráva městská byla .řiž v době předešlé 
značnč obmezena tím, že městům byla odúata správa hospodářská. 
Byla zřízena hospodáLká ředitelstva, která spravovala jmění 
obecní pod dohledem zvláštní CÍsařské .komise hospodářské se sí-
dlem v Brně. .- -

Ve městech vrchnostenských byl také uplatňován dozor stát
ních úřadů jak na správu, tak i na hOGpodářstvÍ. ·NšeobecnÝm 
obmczováním městské samosprávy města královská se zač-ín"ají 
přibližovati lněstům vrchnostenským. 
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Za Clsare Josefa II. byla reorganisace zřízení městského pro
vedena od základů. Správa městská byla zhyrokratisována. V krá
lovských městech byla volba radních obmezena y ten způsob. Žl::' 

gnbeTuium a apelační soud vydávaly seznam osob volitelných du 
rady, a města mohla voliti jen tyto osoby a to ještě tak, že aspof; 
jeden člen rady musil býti vysloužilý dl°1stO.ŤllÍk. 11ěsta pražská 
t:1yři byla spojena v jeden magistrát, který mčl tři senáty: poli
tický, civilní a trestnÍ. Správu hospodářskou vedli tři členové po
litického senátu, hospodářští inspektoři, ku kterým měšťanský 
výbor volil th obecní representanty; hospodářští inspektoři spolu 
s obecními representanty tvořili hospodářskou konferenci. Dozor 
nad správou hospodářskou mčly magistrát a gubernium. 

Dvorským dekretem z r. 1786 byly zavedeny·1. zv. regulované 
magistráty. Jimi byla provedena unifikace zřízení městského, .3 

rozdíl mezi mčsty krá10vskými, privilegovanými, horními, věn
nými, vrchnostenskými tím hyl setřen. V čele sprá'\cy městské a 
k vedení soudnictví i správy hospodářské dosazeni placení radni 
městští a podle po·čtu jich byla veškera města rozdělena ve tř'i 

třídy. 11ěšťanstvo mělo právo voliti si ohecní representanty jen 
na spolupásobení ve správě hospodářské; ve městech stojících pod 
ochranou vrchností měly tyto určitý dohled na správu hospodář
skou, politická a soudní správa však hyla z jejich vlivu vyloučena. 

Restaurace na tomto stavu věcí nezr.lčnila ničeho. Po re
stauraci vliv a dohled státních úřadů byly ještě sesilovány, a prá
vo volby příslušejicí měšťanstvu bylo obmezováno ještě více, až 
konečně s nepatrnými výjimkami bylo vůbec odstraněno. 

§ 72. Z f í z c n í ves nic k é. 

Osvícený absolutislll zasahuje i na venkov. Ve správě Yrchno~ 
sienské byl dozor krajských úřadá na vrchnostenské úřady ho
spodářské sesílen. Ovšem dozor a vůbec pravomoc krajských úřed
níků týkaly se v prvé "řadč vrchnostenských úředníků, nepostiho
valy však vrchnosti, které ve vlastnosti politických stavů byly 
privjlegovanou třídou obyvatelstva. Úředníci, kteří utiskovali pod
dané. byli trestáni penčžitými tresty a včzením. Poddaný. který 
mčl býti potrestán, musil býti předem řádně slyšán na hospodář
ském ťí-řadč. Pro úředníky byla vyžadována urČ-itá kvalifikace; 
tak zejména úředníci, kteří vy·bírali kontribuce. musili býti zkou
šeni. O obmezení pravomoci vrchností, pokud jde o výkon hrdel
ního soudnictví, bylo mluveno ji_ž výše y § 68. 

Za císaře Josefa II. byla pravomoc vrchnostenských úl'adli 
ohmczena měrou mnohem větší. Zrušením nevolnictví odpadlo prá-
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vo vrchností dávati souhlas ku sÍÍatkům, ku stěhování se na jinou 
Yl'chnost a k ·učenÍ se řemeslu. Reorganisací soudnictví byla posti
žena i jurisdikce vrchnostensk)7ch úřadů: pro věci sporné jest 
vl·chnost povinna míti zkoušeného a placeného justiciára nehu 
dc..ž.ádati způsobilý magistrát sousedního města, věci nesporné byly 
hospodářskému úřadu ponechány. Justiciára ustanovovala vrch-
11Gsí a také za jeho úřední činy ručila; ovšem bylo dovoleno, aby 
jl1sticiár vedle. toho vedl také hospodářskou agendu vrchnosti. 

I vrchnoEltenská berní správa byla značně obmezena. Nejprve 
byla berní správa odňata menším panstvím a _ponechána jen pun
st-vím .větším, t. zv. panstvím vedoucím. Dvorskýin dekretem z r. 
1789 byla berní správa vůbec vrc1ulOstem odiiata a převzata stá..,. 
tem, který ji vykonával prostředkem okresních výbčrčích, kteří 
byli úředníci zeměpanští a li krajského úřadu skládali předepsa
nou přísahu. Berně v obcích vybíral obecní rychtář po případě 

. spolu s konšely a odváděl ji okresnímu výběrčímu; dokud berně 
nebyla odvedena, ručila za ni obce. Okresní výběrčí odváděli vy
brané berně výběrčím krajským, kteří stáli pod přímým dohle·· 
dem úřadů krajských. 

Nastoupením Leopolda II. byla tato reforma berní zrušením 
obci katastrálních zvrácena, a berní správa byla opět vrácena 
vrchnostem. Stav tento se pak udržel celkem až do konce tohoto 
období. 

Ve vesnicích správu obecní vedli rychtář a obecní konšelé. 
Rychtář a konšelé byli pravidlem jmenováni vrchností a každo
ročně obnovováni. Výjimečně byl rychtář volen obcí a potvrzován 
vrchností, někde byl j rychtář dědičný. H.O-\7JlČŽ konšelé byli vý~ 
jimečnč voleni obcí a potvrzováni vrchností. Hychtář i konšelé 
přísahali vrchnosti a byli vůbec orgány vrchností. 

Podstatná zmčna nastala za císaře Josefa II. zřízením. kata~ 
strálních obcí. V čele těchto obcí stáli obecní rychtář a konšelé 
(výboř-j) volení obcí. S počátku rychtář a konšelé vybírali jen da,ně, 
později však vedli Ylibcc správu obce: Tím nejen správa berní, 
n1~brž i správa obecní b)'la vyřazena z moci a vlivu vrchností. 
Vrchnosti sice usilovaly·o to, aby obyvatelé obcí jim navrhovali 
terna, ze kterých by ·vybíraly rychtáře,' ale· úsilí jejich zůstalo bez 
úspěchu; m.ěl')' právo jen spolupůsobiti při volbě rychtáře jako 
kterýkoli jiný poplatník obce. 

Zmčna tato se vp,ak neudriela. Smrtí císaře Josefa II. instituce 
obcí katastrálních vzala za své. Restaurace tuto instituci odstra~ 
nila a obnovila stav, který tu byl před nastoupením císaře Josefa II. 
Stav ten se udržel aŽ 00 konce tohoto období. 
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Kapitola V. 

§ 73. o byv a tel s t v o. 

I v tomto poclobdobí zůstává rozvrstvení obyyatelstva celkem 
bez podstatných změn. 

1. Duchovenstvo. 

Osvícený absoluti"m, který nově zařizuje pomčr církve ku 
státu, odstruňuje některé výsady tohoto stavu, které se až dosud 
dochovaly. Jest to zejména privilegium fori; privilegium toto jest 
jak v civilních, tak i trestních věcech odstraněno. V trestních vř
cech příslušejí klerikové přecl řádný soud světský, který trestní 
věc oznamuje také církevní vrchnosti. V civilních věcech příslu
šejí klerikové před zenlSký soud . 

Stav duchovní, jako politický stav zemský (první). zůstává 
zachován. Ovšem v důsledku skutečnosti, že za císaře Josefa II. 
některé kláštery byly zrušeny. počet členů stavu duchovníllO na 
zemských snčmech se ztenčil. 

2. šlechta. 

Ve stavu šlechtickém 11astává v tomto pod období důležitá 
změna potud, že dvorským dekretem z 29. listopadu 1752 bylo na
řízeno vyhotovovati diplomy šlechtické již společ·uě pro země 
-české a rakouské. Tím byla.. zavedena společná šlechta česko~ 
rakouská. Přes to však~ i p·o'r. 1752, ·ovšem už jen "ojediněle. bylo 
udíleno šlechtidví jen české. Ostatnč odlišnost české šlecht .. y byla 
zachovávána i po celou druhou polovici 18. století a do počátku 
století 19. až do zániku říše římsko~německé. Podle konvence uza
vřené v r. 1773 mezi arcibiskupem mohučským jakožto arcikanc
lfí'em Nšským a císařem .T osefem I I. a :Marií Terezií (kter3.žlo 
konvence byla vypracována podle konvence z 1'. 1?46 a byla poz
ději obnovena) byla ohledně šlcchtických diplomů a povyšování 
dG sta\"u zavedena úplná reciprocita mezi říší a zemčmi rakous
kými; avšak pro země koruny české byla stanovena d"Ůležitá vÝ~ 
jimka toho obsahu, že žádnému č,eskému poddanému nelze od říše 
udčliti vyšší stupcií šlechtický, než jak.ý má dotčený český pod
daný v zemích českých. 

Zavedením společné šlechty česko~rakouské nebylo na insti
tuci (samostatného) inkolátu zemí koruny české změnčno ničeho, 
což v uvedeném dvorském dekre.tu jest také zvláště vyslovcno (viz 
výše § 64.). 
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Přísaha dědičné poddanosti byla za Clsare Josefa II. odstra
r;.ěna. Reversy k zemi pro novč jmenované inkoly zůstaly zacho
vány, avšak od r. 1783 neskládaly se už u zemských dcsk, hýbrž 
u g'ubernia, které je -pak zasílalo zemskému soudu k zápisl~ do 
zemských desko 

Na rozlišování ve stupních šlechtických podle urození nebylo 
ani v tomto poclohdobí zmčněno ničeho. 

3. Svobodníci. 

, Hozdíl mezi svobodným obyvatelstvem městským a svobod .. 
nym ohyvatelstvem selskýln zůstal zachován i v tOlnto podobdobL 
Změna proti stavu doby předchozí nastala, ovšem jen na dohu 
přechodnou a poměrně krátkou, pokud jde o způsobilost k zelU
ským deskám. Zásada, že k nabytí statku deskového jest třeba 
iukolátu ueb? měšfanského práva v privilegovaných městech byla 
na sklonku 18. století na nčjaký č-as opuštěna. 

Již, dv~:>rský dekret z 9. února 1776 stanoviL že na základě ge
neralm (hspense může deskového statku nabýti každý. komu 
kro~ě in~olá,t.?, a st~YU nijaká jiná závada podle zem.sk"ých zá
kO~I,U neprekaZl. Kdyz pak na sklonku -dády císaře Josefa II. byl 
narlzen odprodej státních statků (kleré byly statky deskovými). 
bylo v I?at?ntu z 24. hřezna 1789, který obsahoval instrukcí pró 
odprodej techto statků, 8tanoveno, že takovvto statek může kou
pi-ti každý, vyjímajíc jen židy. Rovněž řád ~emských desk v Če~ 
chách~ a na Moravě, vydaný patentem z 22. dubna '1794, nemá y{_ 
slovn~ho u;tanovení, že by se k nabytí deskového statku vyžado
vaIZ,~nkolat nebo právo měšfanské. Také v nejvyšší resoluci ze 
17. l'lJna- ,1893, kterou se nařizu.Ťé nový odprodej státních statktL 
~e st!1:n~VI, ze s~á!ní statek si může koupiti každý; vyloučeni jsOl{ 
Jen Zldc a turecÍl poddaní. 

Počátkem 19. století dvorským dekretem z 5. čel'vence 18ti 
bylo však znovu stanoveno, že k nabytí deskového statku jest 
třeba inkolátu nebo měšťanského práva v městech, které mají 
t. zv. privilegium zemských desk (privilegovaných). Na tom to 
také .již zůstalo až do konce tohoto podobdobí. 

Jinak zůstává postavení svobodného obyvatelstva jak měst
ského, tak i selského beze změny. 

4. Obyvatelstvo poddané. 

I v tomto podobdobí rozdíl mezi poddaným obyvatelstvem 
městským a selským se zachovává a jako v době předchozí i nyní 
postavení poddaného obyvatelstva městského jest rozhodně lepší. 
Pro obyvatelstvo poddané přináší podohdobí Joto značné změny. 

Jest velikou zásluhou osvíceného absolutismu, že nejen si 
bedlivě všímal poměrů poddaného lidu, nýbrž že postavení tohotů 
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lidu také podstatně zlepšil. .Test to předem patrné na robotních 
patentech. 

Kdežto počáteční robotní patenty se stavěly spíše na stranu 
vrchnosti, od dob :Marie Terezie, jak již tEl;ké v § 13. bylo řečeno, 
robotní patenty se již účinně ujímají lidu poddaného. Osvícený 
absolutism se zastává poddaného lidu i potud, že usiluje o to, aby 
stížnosti poddaných do útisku vrchností byly nejen slyšány, -nýbrž 
i náležitě projednávány. Byly zejména zřízeny zvláštní komise. 
které byly pověřeny úkolem vyšetřovati poměry poddaného lidu 
na panstvích jednotlivých vrchností. Také byl učiněn pokus zru
šiti robotu vůbec. Pokus ten záležeJ v tom, že vrchnostenské po
zemky byly rozdíleny mezi sedláky, kteří za užívání těchto po
zemků měli platiti jen dávku v penčzích; robota měla vůbec pře
stati. Soustava tato, zvaná podle svého původce, dvor. rady Raaba 
raabisací, byla zavedena nejprve na statcích komorních a na stat
cích zrušeného řádu jesuitského a byla přejímána, v míře však 
celkem skrovné, také některými vrchnostmi. Vedle toho. byl vládou 
podporován úplný výkup z roboty resp. z poddanských břemen. 

Krajští hejtmané mají i nyní úkol z úřední povinnosti chrá
niti poddané proti útisku vrchností. Nadto byly již v r. 1748 zří
zeny zvláštní soudy, judicia delegata in causis subditorum, pro 
spory poddanské, při kterých věc poddaného lidu zastávali 
zvláštní advokáti poddanští. Na místo tčchto soudů nastoupily' 
záhy na to konsesy in causis summi principis et commissorum. 
Pořad instanční ve věcech poddanských' byl po určitém kolísání 
ustálen v ten způsob, že první instanCÍ- byly krajské úřady a, po
kud těmito úřady nebyla zjednána náprava, mohl se poddaný 
obrátiti na konses. 

Konečně patcntem císaře Josefa II. z 1. listopadu 1781 hylo 
zrušeno nevolnict.ví. Tím byla odstrančna vázanost poddaného 
lidu na pozemek, lid selský se mohl věnovati také jinému zaměst
nání než zemědělskému, mohl jíti na řemeslo i na studic; rovněž 
přestalo dávání od vrchností souhlasu ku súatkům a stačilo pouhé 
ohlášení a přestaly také služby dvorské pro děti selské mimu 
sirotky. Místo nevolnictví nastupuje (mírné) poddanství; raabi· 
sace a výkupy z roboty jsou za císaře Josefa II. podporov~ny 
ještě hojněji. 

Od dob restaurace nastává však opět jakási reakce. Policejní 
absolutism neučinil pro lid poddaný ccIkem nic. I raabisace a vý
kupy z robot ustávají. Poddanství lidu scIského spojené s povin
nostmi robotními trvá po celou prvou polovici 19. století, až te
prve rok 1848 je smetl jakožto instituci již naprosto přežilou. {Jest 
to ostatně také ce1kem jediná vymoženost bouřlivého roku 1848.} 
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§ 74. Po měr y 11 á r o cl n o s t II Í a j a z y k o v é. 

V tO-mto ]Jodobdobí se poměry pro č~ský nál'o(l a jazyk stáie 
z~o~šují. O úplné rovnoprávnosti národnostní a jazykové ;lemůže 
byh zde vůbec řeči. Jazyk němeeký opanoval pole nejen na zem
ských sllěmích a v úřadech a u soudů, nýbrž i takřka ve veškerém 
životě veřejném. Němčina se dostala také do školství: jen v llej~ 
nižších třídách národních škol se vyučovalo v jazvku~ mateřském 
(českén::), y'~ ostatních třídách a školách vyučovacím jazykem sc 
~fala n:mc~na. Ba dokonce se i doporučovalo místy, aby učitele 
~ v dobe mlllloškolní učili děti něničině. Jen v kostelích se udržuje 
Jazyk český. 

Jazyk německý se rozmáhá i v obyvatel~tvu. V Čechách 
v ČeSk)7Ch městech se češtiny_o jakž tak užívá i ve vrstvách střed
ních, na :Moravě snad jen v Kyjově a v Uherském Hradišti užívají 
i střední vrstvy městské jazyka českého. Jinak však čeština se obme
zuje snad jen na oby·vatelstvo venkovské, na Moravě v. městech 
(~~?~ě Ky!ova a Uherského Hradiště) jen na mčstské vrstvy nej
OlzS!. Zeme české dostávají zevní nátěr nčmccký. 

Pře.s to však se ani v tomto podobdobí obecné (ccniralisacc a) 
~er1nalllSaCe nezapomínalo nikdy na to, že jazyk český jest nejen 
Javzykem~ zemským, nýbrž že mu náleží i přednost před jazykenl 
nemeckym. Sněmovní ceremoniál z r. 1791 zavádí na· zemském 
~n~mu jazyk č.eský jakožto jazyk obřadní: sněm zemský se zaha
Ju~e a. uzavírá jen čcsky, patenty, kterými se svolává zemský 
snem, JSOU sice uveřejúovány v obou jazycích zemských (českv 
text před nčmeckim), avšak podpis panovníkův jest jen českÝ 
(patrné jest to Ovšem jen za vlády Františka 1.), hlasovací fór .. 
mule jest ,Ťen česká. Hovněž v úředních aktech a vÝnosech mluví 
s~ často o jazyku českém jakožto "řeči vlastcnsk6 {vaterHindi
sche S~~achet nebo o "panující řeči ztjffiské" anebo prostě o "řeči 
z~~sk: ' kd~~~o pro druhý jazyk zemský se užívá prostě výrazu 
.,rec n emecka . 

Nesluší ostatně přehlížeti. že také praktické ohledy nutily 
k tomu. aby jazyk český nebyl úplně zanedbáván. Bylo třeba do
rozuměti se s lidem obecným v českých krajích, který neumčl 
německy. Odtud vidíme, že se dbá toho, aby soudcové a' úředníci, 
~ak státI.lí, tak j vrchnostenští znali jazyk lidu a s ním ta~é v jeho 
Jazyku Jednali; odtud také vyhlášky úřední se uveřejňují v obou 
jazycích zemských. Hovnoprávnost jaz·yková, aspoň ve styku Se 

stranami, se jakž takž zachovává, a udržuje se přesvědč~ní že 
řeč č~ská i německá jsou stejně jazyky zemskými resp. st~jně 
v zemI obvyklými (§ 13 josefínského soudního řádu z r. 1781 de-
kret nejvyššího soudu z 22. dubna 1803 a j. v.). ' 
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Uvědomění národní v kruzích čeckých bylo ve druhé po1o
vici 18. století slabé. Teprve od konce tohoto století a během prvé 
polovjce ·19. století uplatiíuje se hnutí probuzellské, dochází k ná
rodnímu obrození českého národa. Hnutí toto není s počátku po
litické, nýbrž spíše jen literárnÍ. Pěstu,je se jazyk český, zakládají 
se literární bpolky~ učené společnosti a pod., ku kterým pÍ'istu
puje za členy také šlechta, hájí se právo jazyka českého a usiluje 
se o to, aby jazyk čc§ký byl uplatúován také v úřadech a soudech 
a vúbec ve yeškerém životě veřejném. 

Takto s pole literárního se tyto snahy přenášejí pozvolna i 
na pole politické a připravuje se i politické probuzení českého 
národa, které se jaksi naráz dostavuje v revolučním roku 1848 

Část II. 

Země koruny české od r. 1848 do r. 1918. 

§ 75. -v š e ob e c n Ý r o zhl e d. 

Žádné období Dějin práva na území repubhky českosloven
ské llelú tak bohaté na státoprávní a ústavní změny, jako obdohí 
-toto. Lze říci vším .prá~Tem, že toto období znamená úplnou. až do 
nejhlubších základů jdoucí, přestavbu státoprávní a ústavní 
skladby zemí koruny české. 

Po stránce státoprávní odshai1uje se již takřka úplně státní 
ráz zemí českých; to, co se až do této doby na státním rázu zemí 
těchto zachovalo, mizí, a co tu ještě zůstává, má význam v pod
statě již jen theoretický resp. akademický bez praktické ceny (na 
př. právo mOllarchické: volba krále českého při úplném vymřem 
panujícího rodu). Zemč koruny české se dostávají do nového po
měl'u s ostafními zemčmi stojícími pod dynastií lotrinskou. Poměr 
tento má mnohem stálejší základy než dosud z toho důvodu, že se 
to neděje již jen vůlí společného panovníka, nýbrž také rozhod
nutím zastupitelských sborů. Tvoří se nový státní útvar, dosuJ 
nebývalý, ve kterém země koruny české ztrácejí úplně svůj samo
statni státní ráz. To, co na podkladě titulu dědičného císaře ra
kouského se do r. 1848 vytvořovalo jen politicky, dostává nyní 
státoprávní podklad. 

Směr, ktel'ým se tak· děje, není jednotný. Po krátkém inter
mezzu státoprávním, které záleželo v rozdělení království a zemí 
spojených pod žezlem_ rodu lotrinského na dva odlišné státoprávnl 
celky: císařství rakouské bez zemí koruny uherské a zemč koruny 
uherské a jež prakticky končí povalením revoluce maďarské. 
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uskutečňuje se snaha vytvořiti jednotný stát s jednotnou státní 
mocí a (s počátku i) s jednotným zastupitelským sborem. Jest to 
císařství rakouské nastolené t. zv. březnovou ústavou z r. 1849. 
Smčr tento z{istává nedotčen, i když ústava tato jest odvolána a 
nastupuje i formálně absolutism. Ba dlužno říci, že nastolenÍIll 
absolutismu směr tento byl ještě utužen. Avšak směr tento se ne
udržel. Opětným zavedením ústaVlJOsti (byť _ spíše jcn formální) 
značnč zakolísal. Snažil se sice t. zv. říjnový diplom z roku 1860 
udržeti ještě jcdnotu Hše, ale již t. zv. ústava únorová z r. 1861 
staví říši na podklad dúalistický. Zastavením jak říjnového diplo
mu, tak i únoro"é ústavy t. zv, záříjovým patentem z r. 1865 
uplatňuje se sice znovu snaha udržeti ještě jednotu. říše, ale v rOH 
ce 1867 tato jednota již definitivně padá. Vyrovnání s Uhry, které 
se nesprávně naz;ývá vyrovnáním rakousko-uherským, rozdčlu.je 
se monarchie- lotrinská na dva v podstatě již odlišné státoprávní 
celky: země koruny uherské, neúředně Zalitavskem zvané a krá
lovství a země na říšské radě zastoupené, neúředně Předlitavskem 
zvané, jemuž nesprávnč se říkalo také Rakousko. Tak vzniká 
dualism monarchie lotrinské, od r. 1868 úředně monarehií neboli 
říší rakousko-uherskou zvané. Dualism tento nejen již trvá _ až do, 
zániku celé monarchie, nýbrž se i prohlubuje. Jsou to Maďaři, 
kteří se snaží tento dilalism klásti na základy již nikoli státo
právní, nýbrž dokonce i mezinárodní. 

V této nové státoprávní skladbě království a zemí spojených 
pod Ž"ezlem rodu lotrinského není pro země koruny české jakožto 
samostatný státoprávní útvar prostě místa. Vnitřní pouta zemí 
českých, jakožto jednotného státoprávního celku, se již rokem 
1848 přctrhují. Není již ani korunovace na krále českého, ani ně
jakých společných institucÍ. lnkolát český se sice nlÍsty ještě 
osvědčuje, ale nemá už nijaký státoprávní význam. Země koruny 
české se staví na roveií ostatním královstvím a zemím monarchie. 
Podle t. zv. ústa vy dubnové z r. 1848 jsou to prosté "zemč"', podle 
úf>tavy břcznoyé z r. 1849 "kOl·ullní země", podle říjnového diplo~ 
mu a únorové ústavy "královBtví a zemč". Avšak říjnový diplom, 
z"láště však únorová ústava propůjčuje zemím českým (právě 
tak jako ostatním zemím monarchie) nové státoprávní postavení. 
Země tyto nejsou pouhými korunními zemčmi resp. provinciemi 
monarchie, nýbrž jsou to zvláštní historickopolitické individuality 
resp. statní zlomky neboli fragmenty. Na tom t. zv. prosincoyá 
ústava z r. 1867 nezměnila ničeho. Nadto pak zastupitelský sbor 
říše resp. po r. 1867 Předlitavska, říšská rada jest založena do té 
míry na královstvích a zemích, že tato říšská rada llemá samo·· 
statné bytí, nýbrž jest obesílána sněmy jednotlivých království il 
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zemí a jest takto v podstatě jakýmsi výborem těehto zemÍ. Ale 
toto státoprávní postavení královstvÍ a zemí neprýští z iej~ch 
historického práva, nýbrž jest dáno ústavami únorovou a prosm
covou jakožto právní postavení všem těmto královstvím a zemím 

stejné. 
Bvl sice učiněn pokus vyhověti státoprávním požadavkům 

českého národa a upraviti státoprávní postavení zemí korunv 
české ve shodě s historickým státllÍm právem českým. Jest to po
kus o t. zv. české vyrovnání v r. 1871, jehož obsahem jsou funda
mentální články usnesené sněmem královsf-vÍ českého. Ale vyrov~ 
nání to upravo'valo v podstatč jen stá~oprá~ní post~vení králov
ství českého a Moravy a Slezska se dotykalo Jen nepnmo, a v roz
hodné chvíli narazilo na odpOl' panovníka, ačkoli tento již předem 
k tomu svůj souhlas dal. Když pokus o čcské vyrovnání byl zma
ře'll, aby zlomen byl státoprávní odpor :,~stupců čes~éh~ n~ro~a, 
byly v r. 1873 zavedeny přímé volby -do rlsske ra~y vld~ns~e. Tnu 
existence říšské rady byla odpoutana od zemskych snemU a vo
l:~bnÍ právo do říšské rady se vyvíjelo nezávisle na volebním prá
Vll do sněmů zemských. Volební právo do říšské rady bylo pak 
postupně rozšiřováno, až konečně v r. 1907 bylo zavedeno do řiš

,ské rady všeobecné právo hlasovací. Naproti tomu ve volebním 
~ právu v zemích českých to zůstalo celkem při starém, j~n na ~o: 
ravě byly ptovedeny podstatnějŠÍ změny. V"áha ~en:sk~ch, sne,mu 
však proti říšské radě postupně upadala, k cemuz vld~nske vl~dy 
účinně napomáhaly, a ,ccntralisační snahy se uplatnovaly 1 ve 
sborech zastupitelských. 

Ve stejné míře dalekosáhlé změny b.yly p.rovedeny, v úst~v
ním zřízení zemí českých (právě tak Jako I v OSlatnlch zemlch 
monarchie). Ústava březnová z r. 1849 prohlásila sice dosavadul 
zemské ústavy za zrušeny a slíbila nové zemské ústavy. Ale ústa
vy ty v zemJch českých vydány neh):ly a ~dyž t. ~v. sylvestrov: 
skými patenty z r. 1851 byla ústava breznova~.odvolana, dosav~dnl 
zemské ústavy vstoupily samočinně zase v zrvot. Teprve s ust~
vou únorOVOu byla vydána zemská zřízení a prohlášena za za· 
kladní státní zákon jednotlivé zemč. Tato zemská zřízení neberon 
však nijaký ohled na historická práva, nýbrž jsou zdělána pro 
všechny ze~ě neuherské podle stejného mčřítka, ba lze říci podle
jedné Šablony. Země koruny české podržulí své zastupitc!ské ~bo
ry, zemské sněmy a zemské výbory. Ovsem zemske sIlcmy JS~u 
vybudovány na základech zcela odlišných, než jak tomu .bylo 00 

r. 1848. Sněmovní zřízení stavovské mizí úplně a snčmy JSou vy: 
hu.dovány na myšlence zastupitelské, byť i tu zůstalo v podstate 
zastoupení jednotlivých stav-ů. 
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Zastupitelské sbory zemské mají ústavami únorovou a prosin
covou přiznánu určitou pravomoc. Pravomoc tato jest přesně vy
mezena a na prayomoci říšské rady nezávislá. Takto vzniká dvojí 
zákonodárná Inoe: říšská, kterou vykonává císař s říšskou radou, 
a zemská, kterou vykonává císař jako hlava zemč spolu se zem
skÝm sněmem. DůsÍedkcm toho vzniká i nové rozlišnvánÍ práva; 
jc~t tu právo říšské. které vydává zákonodárná .moC říšská, a 
právo zems-kt;, které vydává zákonodárná moc zemská a jež tvoři 
právo dotčené země. 

Nemenší změny byly provedeny i ve veřejné správě. Jestliže 
základy moderního státu byly položeny za osvíceného absolutis
mu, lze říci, že absolut.ism, který tu byl po odvolání ústavy břez
nové, rnodernisaci veřejné správy dokonal. Vejejllá správa jest 
úplně zmodernisována, moc státní doléhá nyní bezprostředně na 
každého občana státního, přežitky stavovského zřízení jsou již 
úplně odstraněny. Výkonná moc přísluší výlučně říši a jest vyko
návána jen státními úřady; i nižší instance správní jsou postát
-nčny. Rovnčž moc soudcovská přísluší výlučně říši a jest. vykoná-
vána jen státními soudy; patrimoniální soudy jsou odstraněny. 

Avšak vcřejná správa nevykonává se jen úřady státními. 
Vlivem dosavadního vývoje, z menší části i důsledkem tehdejších 
nauk, zůstala část veřejné správy vyhrazena zemím a v obvodu 
zemí i nižším svazkům správním. Takto vedle veřejné správ-y, 
která přísluší říši a jest vykonávána orgány státními, jest tu ve
řejná správa, která přísluší zemím a nižším svazkům správním a 
jest vykonávána orgány zemskými resp. orgány těchto nižších 
svazků správních; to jest podklad samosprávy. Vedle úřadů stát
ních, které se někdy, ovšem nesprávně nazývají také zeměpan
skými, jsou tu úřad)~ samosprávné; vzniká dualism veřejné správy 
neboli t. zv. dvojí kolej správy veřejné. Ovšem t. zv. imperium 
přísluší jen orgánům státním, nikoli také orgánům samosprávným. 

Přes to, že se takřka veškeren život veřejný zmoderllisoval a 
že zajisté byl tu znatelný i jistý pokrok ústavnosti, přece jen 
v zemích českých (právě tak jako i v ostatních zemích monarchie) 
pravá ústavnost nenastoupila nikdy. Princip monarchický, na 
kterém b-vla vybudována zřízení státní i zřízení zemská, zůstal 
po celou t~tto d~bu neztenčeně zachován, k čemuž v převážné míře 
napomáhala osobnost cÍBaře Františka Josefa, jehož panování vy
plňuje vlastně celou tuto dobu. Byl tu v podstatě stále zeměpanský 
absolutism, nčkdy skrytý, jindy dosti zjevný. Zastupitelské sbory, 
říšská rada a zern.ské sněmy, měly celkem malou váhu. 

Ovšem nesluší zapomínati, že při pestré směsici národnostní, 
jakou byla monarchie lotrinská, a za rozmachu myšlenky llárod-
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Hostní, která právě ve druhém a třetím čtvrtletí 19. století nabývá 
značné síly a stává se dokonce i myšlenkou státotvornou, dynastie 
to byla, která jediná ještě dovedla a mohla spory národnostní 
tlumiti, jako vůbec monarchie lotrinská zůstala až do svého zániku 
ú1varem ryze dynastickým. Ale právě v této době dynastie nepocho
pila svůj úkoLa svou povinnost. Po krátkém intermezzu r.1848a1849, 
kdy dokonce. i oktrojovaná úst.ava březnová stojí na zásadě národ
~Gstní rqvnoprávnosti a kdy tato rovnoprávnost se začíná i prak
tIcky projevovati, zcměpanský absolutism nastoupivší po odvolání 
ústavy březnové znamená novou úpornou germanisaci. Ale i po
zdčji po formálním obnovení ústavnosti přes jasné znění ústavy 
prosincové o rovnoprávnosti národnostní a jazykové tato rovno'
právnost zůstává. stále jen na papíře, a vůbec po vyrovnání z r. 
1867 Předlitavsko se stává výhradným panstvím Němců a Zalitav
sko výhradným panstvím Maďarů. Dynastie a vůbec státní správa 
k tomu účinně napomáhaly. Odtud v národech neněmeckých a 
nemaďarských vzniká čím dále tím větší nespokojenost proti reži
mu státnímu a nespokojenost ta se začíná obraceti již i 'proti 
dY:,-a~ti~ a státu. Národové neněmečtí a nemaďarští přišIL k po
znanI, ze v monarchii lotrinské nejsou již plnoprávnými občany 
státními, nýbrž jen trpěnými státními poddanými a že monarchi'e 
lotrinská nemůže býti již jejich pravým domovem. Za takovéhot~ 
st~vu, věcí monarchie lotrinská se stala už nemožným útvarclli 
statnlID a ,skutečným přežitkem doby. skutečnost ta osvědčHa 
s,'ůj vliv za světové války. Poněvadž 'vlády rakouské a maďarske 
s0,.usta,:ně ubíjely v národech neněmeckých a nemaďarských právní 
ve doml a smysl a cit pro právo, není divu, že v těchto národech 
uhasl konečně cit právního příslušenství ke svazku monarchie 
~,. když na sklonku této války vítězství zbraní dohodových se stal~ 
JIZ n~~ocbyb~1m, národové nenčmečtí a nemaďarští prostě rno

. n~rchIl opustIlI. Monarchie lotrinská se rozpadla a na jejích tros-
kach vyvstaly t. zv. nástupHické státy, mezi nimi i stát česko
slovenský. 

Kapitola I. 

§ 76. P o měr z e ID í k o run y čes k é k ID o n are h i i 
lot r i n s k é. 

,. Poměr zemí koruny české k celkové monarchii lotrinské pro
delal v tomto období dalekosáhlé změny, a odlišuje se od poměru 
do r. 1848 podstatně ve dvou směrech. Jednak unie dynastická 
z~ložená pragmatickou sankcí staVl se nyní na zcela jiné základy. 
JlŽ to neJSOu .jen společná dynastie a určité t. zv. ústřední úřad~, 
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které váží země koruny české k celkové monarchii, nýbrž poměl' 
ten -se přenáší nyní na základy čistě státoprávní či spíše receno 
ústavnÍ. -Země koruny české jsou ústavou spojeny s ostatními zc~ 
měnii monarchie: táž ústava platí pro- zemč koruny české jako pro 
ostatní zemč monarchie, t. j. země koruny české mají s ostatními 
zemčmi monarchie společnou ústavu. Z jednotnosti ústavy vyplývá, 
že zemč koruny české jsou v jednom státoprávním a ústavním 
s\'azkri s ostatními zeměmi monarchie, mají s nimi společiIý za
stupitelský sbor, společné-nejvyšší úřady a 'společný nejvyšší soud
a společné státní občanství. Výkonná moc platící na oblasti zemí 
koruny české neprýští ze státní moci české, ani není vykonávána 
jménem. krále českého, nýbrž prýští ze státní moci celorakouské 
a jest vykonávána' jménem společného panovníka jakožto císaře 
rakouského. V celkovém svazku monarchie lotrinské země koruny 
české ztrácejí svou státní pÚ'vahu. 

Jednak zvláštní pouta, která tu až dosud byla mezi zeměmi 
českými jakožto členy státoprávního svaz~R·koruny české, ve sku
teč-nosti se tratí. Ústavy v tomto období vydané nemluví již o 
koruně české jakožto zvláštn:ím státoprávním svazku. Jsou tu jen 
Čechy, Morava a Slezsko, které podržu,Tí sice své dosavadní státo
právní tituly, ale mezi nimi není nadále zvláštních státoprávních 
a ústavních pout, nýbrž jsou tu stejná státoprávní a ústavní pouta 
k .-celkové mÚ'uarchii lotrinské. Království české jest právě tak 
součástkou celkové monarchie, jako markrabství moravské a vé~ 
vodství slezské. Jednotící prvky, které poutaly země české ve spo
leč-ný státoprávní útvar, v tomto období již zmizely. 

Poměr zemí českých k cdkové monarchii jest přes četné mezi
tímní změny podstatně jiný do r. 1867 a opět jiný po r. 1867. 

A. Do r. 1867, t. j. do vyrovnání s Uhry. 

1. Do vydání ústavy březnové r. 1849. 

Revoluční hnutí, kterým období toto v bouřlivém r. 1848 za
číná, jeví se v zemích českých nejen snahou o ústavu, nýbrž i -
což ovšem platí jen pro hl1utí v království českém - snahou o za
chování zvláštního státoprávního postavení zemí koruny české, 
arci v rámci celkové monarchie a pod dynastií lotrinskou. 

a} Čechy. 

Revoluční hnutí začíná zde schůzí v lázních sv. václavských 
konanou dne 11. března 1848. Byl tu zvolen výbor sv. václavsky 
a pověřen vedením věcí. Výbor tento bylo měsíc později ~pojen 
s "mimořádnou komisí zřízenou od tehdejšího purkrabí hraběte 
Stadion a a přeměněn ve výbor Národní. 
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Na schůzi v lázních .sv, václavských bylo také usneseno vy
slati petici k panovníkovi. kterou vypracoval -Dr .. Brauner. Po 
stránce státoprávní a ústavní jsou důležité tyto články_petice: 

,,1. abý pojištěn byl svazek mezi zeměmi k české koruně ná
ležejícími, Čechy, Moravou a Slezskem a ty ábyo zastávány-byly 

,od sněmu, každého roku buď v českém nebo- v moravském hlavním 
městě shromáždčného, 

2. aby tyto země administrativně spojeny by~y a zodpovědné 
pólitické, právní a finanční centrální ouřady aby se v Praze pro 
lič zavedly, -

3. aby stavovské- zřízení království -doplněno bylo svobodně 
volenými vyslanci všech mčst a okresů venkovských, 

4. aby byla ouplná rovnost české n~rodnosti s německou ve 
všech českých zemích, školách i ouřadech, 

8. aby se ouřady obsazovaly domácím lidem. rnajícíp1 stejně 
dokonalou známost obou v zemi panujících jazyků". 

Konečnou redakcí tétó"-pctice byla pověřena zvláštní komise, 
která ji upravila a poněkud změnila; -zejména z ní vynechala 
požadavek správního spojení zemí koruny české a zřízení ústřed~ 
nich úřadů v Praze. 

Tato první petice byla odeslána do Vídnč; odpovčď králova na 
ni došla kabinetním listem z 23. března 1848. Odpověď ta-- však 
neuspokojila. -Byla tedy vypracována druhá- petice a doplnčna 
nyní poža,davkem správního spojení zemí koruny české a ,zřízení 
ústředních úřadů' v Praze. 

Obě petice tyto jsou podány nikoli zákonným představitelem 
země (zemským sněmem resp. zemským výborem), nýbrž _výbo
rem sv. václavským, jehož ústava zemská nezná, tudíž sborem 
nezákonným resp. revolučním. A však -- což jest pro tu dobu cha
rakteristické - král nejen petice přijímá, nýbrž i na cně odpo
vídá, tedy sbor sv. václavský uznává. Petice tyto udávají jen vše
obecně prostředky, jakými jest provésti požadavky v nich uve~ 
dené a přímo předpokládají, že o nich bude rozhodnuto jednó~ 
strannÝm aktem absolutního krále. O poměru zemí koruny české 
k celkové monarchii se mluví v peticích velmi nejasně. V první 
petici se praví, že království české jest "perla koruny Císařské 
Milosti" a stanoví se cíl státi věrně a pevně "pod císařskou ko
rouhví Rakouskou". Ve druhé petici se- trvá na pevném spo.ŤenÍ 
,.s veškerým státem rakouským", ale čte se v n-í jasně, že "c. k. 
Milost" vládne v koruně české j,!-ko král česk)'. 

Druhá petice p.ražská byla vyřízena kabinetním listem_ z 8. 
dubna 1848, který byl také vyhlášen v provinciální sbírce zákonů 
pTO rok 1848, pod čís. 74 a jest takto platným zákonem zemským. 
Jím se zaruč,uje úplná rovnoprávnost. národnostní a jazyková (čís. 
t. a 9.), povoluje se zřízení- "odpovědných nejvyšších ouřadů pro 
království české v Praze s rozšířeny-m okresem činnosti" (čÍs. 3.) 
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a povoluje se svolání prvního českého sněmu, který má býti se
staven "ze zástupců národu, zvolených lla základě takovém, aby 
skrze ně všecky důležitosti zemské rovnou měrou byly opatřeny 
a co možná nejvíce občanů mohlo voliti i volenu býti". Sněm tento 
"má míti právo, o všech včcech zemských raditi se a rozhodovati" 
(čís. 2.). 

Podle tohoto kabinetního listu mají se sněmu českého zúčast
niti -tito zástupcové: 

. "a) 'V VŠickni, kdožko!i posud právo měli k snčmu přicházeti 
t?I,lko ,ze nastoupí vzhledem měst královských ta změna, že vo~ 
htI ma: 

: h) ~rálovs~é ,hlavní město Praha dvanácte zástupců ze stavu 
mestskeho, kazde pak z ostatních královských měst tohoto krá
lovství alespoň jednoho, 

cL k.aždé jiné město venkovské, mající nejméně 4000 duši. 
rovnez Jednoho poslance, 

ov d) má-!i kt~J"é :.;:těsto venk?~ské 8000 obyvatelů aneb více, 
muze k snemu Ceskemu vypraVItI dva poslance, 

e) Vysoké ~k,oly Praž-ské má zastupovati Rector Magnificus Cl 

~ladto fakultu .Jejich každou, rovněž jako i ústav technický vždy 
Jeden poslanec zvláště. ' 

,f) K zastupování všech ostatních tříd obyvatelstva. kteréž 
neJsou o))Sa~ellY, ve článcích předeslaných, mají se z každého 
okresu Vlkanatmho vypraviti dva poslanci, 
'V K vol,ení z~stU:pC{l nál"?dních má na ,,'enku právo každý ob
can, ktery plah dan, po mestech pak každ)' měšťan, 

:r-;-d? v?liti chce, na tom se dále i to vyžaduje, aby také by] 
dvac:aty, J?atý ro~ stáří svého překročil. Kdo však volen býti má 
mUSI by tI v zemI zrozen a nejméně třidcet let stár, . , 

Volii~ ani voleni být~ nemohou tito: všecky pod opatrování 
postavene osoby, pak vŠlCkni bankrotníci, pokud se nevina vÝ
roky ~,o~ldními neosvědčila, a všickni ti, kteříž pro zločin ~ti 
z~a:uJ1c~ aneb pro podobn)' těžký police,jní přestupek II "yšetřo
vam byh a za nevinné prohlášeni nejsou," 

žádost o spojení zemí koruny české pod jednou nejvyšší sprá
vOu a se společným sněmem se odkazuje na "sněm Našich říší 
nejprve příští" čís. 4., čímž rozumčti dlužno říšský sněm ve Vídni. 

Kabinetní list z 8. dubna 1848 se právem nazývá novodobou 
českou chartou; jím se kladou základy nové ústavy zemské. Roz
sahově se vztahuje jen na království české a také odpovědné nej
vyšší úřady v Praze v něm přislíbené m,ají míti působnost jen p;o 
království české. Neřeší se však y něm státoprávní poměr zemí 
koruny české, nýbrž, jak již jest uvedeno, otázka tato se -odkazuje 
na říšský sněm ve Vídni. Poněvadž však v té době nejsou známé 
ani složení tohoto říšského sněmu, ani jeho pravomoc, zustává 
otázka ta nevyjasněna. Rovněž se zde neřeší státoprávní poměr 
zemí koruny české k celkové monarchii. 

, Obs~hově ~na:nená tento kabinetni list vzdání se výhrady 
prava zakonndarneho obsažené v Obnoveném Zřízení Zemském 
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z r. 1627, neboť nyní sněm český má právo raditi se .a roz,hodo;-ati 
o všech věcech zemských. Z doložky k tomuto kablnetnlIDu lIstu 
pi'ičiněné ministrem svob. pánem Pillersdorffem, ž~ ter:to, li~t jest 
"zcela uspokojující rukojemství za žádoucí ~---yV'I~ova~:n ~sta~~ 
v,lastenecké", vyplývá dále, že tento první snem cesky ma byh 
sněmem ústavodárným. 

Ústavní hnutí české zahájené peticemi pražskými a celkem 
i slibně vyřízené kabinetním listem z 8. dubna 1848 narazilo však 
záhy na četné překážky. 

Již druhý den po vydání kabinetního listu 9. dubna 1848 
Nčmci z Čech, }.{oravy a slezska žijící ve Víchu podalI ~lnlstrO'? 
Pillersdorffovi protest proti kabinetnímu listu, ve kterem m. J. 
pI'ohlašují, že jsou proti jakémukoli oddělení zemí českých od 
druhých zemí rakouských i, že se chtějí s ~r~?ými ,r~ko.?-ským~ 
zt:měrní připojiti k Německu; rovněž se ohrazuJI protI Jakemukoh 
zkracování německé národnosti v zemích českých. Podobný obsah 
mčl i protest centrálního výboru zemských stavů zasedajícího ve 
Vídni ze 16. dubna 1848. 

Ale proti spojení zemí českých se ohradil také sněm moravský 
a to nejen stavovský snčm, nýbrž i pozdější t. zv. snčm selský. 

Nejvyšší purkrabí pražský zaslal druhou petici prajskou mo
ravsko-slezskému guberniu se žádostí, aby požádalo snem morav
ský o dobré zdání, zvláště o požadavku spojení zemí českf'ch. 
Moravsko-slezské gubernium zaslalo skutečně dne 2. dubna 1848 
tuto petici sněmu se žádostí o dobré zdání. Zpravodajem o této 
věci byl poslanec za město Uherské Hradiště, dr. _,?--lois Pražá~, 
jeden z pěti českých poslanců na sněmu. Zpravodaj se vyslovIl 
zcela rozhodně proti spojení Moravy s Čechami. jednak z důvodů 
formálních, že druhá petice není podána stavy Jakožto zákonn}·m 
orgánem království českého, jednak z dlrvodů hmotných, ježto 

,,1. Morava jest země od Čech neodvislá, náležející k celist
yému svazku rakouského mocnářství, 

2. mezi oběma zeměmi bylo vždy stejností národnosti a pa
novníkll úzké spojení, stavovské spojení však nemllže býti bez 
porušení zřízení a samostatnosti Moravy zákonně vyřčeno. 

I ohledy na materiální interesy a sym~a~i~ mor!lvské ze~ě 
vedou stavy moravské k tomu, aby se prohlaslh protI stavovske
mu i politickému spolku Čech a Moravy .. , .". 

V odůvodnění se dále prav~ že stavové moravští v této druhé 
petici pražské musí "spatřovati útok na integritu Moravy", i že 
český separatism "jest však právě nyní tím politování hodně,jší, 
čím větší se jeví potřeba, zároveň s vládou vším úsilím půsoh~ti 
na konsolidování společného svazku vešken~ch provincií v jednu 
mohutnou konstituční monarchii", 

Ve schůzi sněmovní, konané dne 14, dubna, se za spojení Mo
ravy s Čechami přimlouvali jen hrabě Bedřich Sylva-Taroucca a 
německ)' poslanec ;za Jihlavu 19. Streit. Sněm však hlasy 72 proti 
6 - proti hlasovali .ten hr. Bedřich Sylva-Tarollcca a pět nčmec
.kých poslanců za město Jihlavu - přijal zamítavý návrh refe
renta s dodatkem knížete Liechtensteina, "že páni stavové zacho-
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vání a obranu nedotknutelnosti a nczávislosti markrabství mo
ravského proti všelikým manifestacím a pevné připojení jeho 
k mocnářstvÍ rakouskému považují za SYOU povinnost; že -však 
při tom, pokud tím nezávislost Moravy v nebezpečí neuběhne, 
přátelský spolek s královstvím českým, stejností jazyka spřízně
ným, a stálou vážnost národnosti a jazyka zachovávati budou a 
chtějí". _ 

Také t. zv. selský snčm odmítl spojení Moravy s Cechami. 
Zračí se to jasně v § 1 JJávrhu zemského zřízení moravského; kte
rý zněl: "i\Iorava jest samostatná, jen s korunou rakouskou, a 
sice ústrojně spojcná zemč". 

Avšak snahy o českou ústavu musily naraziti i na snahy 
o celkovou ústavu říšskou. 

Že při budování ústavy říšské nebylo úmyslu dbáti na 
(zvláštní) ústavu čcskou ohlášenou kabinctním listem, jest nazna
čeno již v přípisu ministra Pillersdorffa státnímu ministru a zem
skému maršálkovi dolnorakouskému hraběti Montecucculi (.ja
kožto odpovědi na výše uvcdený protest centrálního výboru zem
ských stavů ze dne :1.6. dubna) z 23. dubna 1848. V přípisu tomto 
se m_ .j. pravÍ, že "neleželo v oumyslu vlády, dáti Českému zem
skému sněmu pro jeho porady a rozhodování širší obor, nežli 
obor vlastních zemských záležitostí, že tedv i v Čechách obecné, 
organismu celého mocnářství se dotýka.Ťící" záležitosti ponechány 
býti musí usnesením říšského sněmu a že zřízcním 'odpovědných 
zemských nejvyšších ouřadll ministerstvu za věrné plnění usta
novení zákonodární moci odpovědnému nesmí býti v oboru jeho 
povinnosti žádná meze kladena". 

Skutečnč také "ústavnÍ listina rakouského císařského státu" 
z 25. dubna 1848, zvaná po svém původci také ústavou PillcI's
dorffovou nebo kratčeji prostě dubnovou, dostává se do rozporu 
s ústavou českou. Podle § 1 této ústavy tvoří "všechny země nále
žející k rakouskému císařskému státu' nedílnou konstituční mo
narchii". V těchto zCTIÚch podle § 2 zahrnuto také království české 
bez jakéhokoli rozdílu proti ostatním zemím. Podle § 45 země ne
mají míti iákonodárnou pravomoc. Podle § 54 se sice zachováva.rÍ 
v jednotlivých zemích "provinciální stavové", ale podle § 55 má 
býti jedním z prvních úkolů říšského sněmu "zkoumati a hodnotiti 
časU přiměřené změny dosavadních ústav, které provinciální sta
yové mají předložiti". Zejména toto ustanoveni jest vostrém roz
poru s povahou českého sněinu jakožto sněmu ú~tavodárJlého. 

Přes tyto rozpory s vyhlášenou již ústavou dubnovou praco
valo se v Čechách na ústavě dále. Národní výbor vypraco-val 
volební řád do s11ěmu zemského a Ilcjv. purkrabí pražský, hrabě 
Lev Thun vypsal (1? a 18. května) volby do sněmu a sněm položil 
Ira 7. červen 1848. 
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Podle tohoto volebního řádu jcst volba tajná a volí se zvláště 
podle vikariatních _ okresů, zvláště ,podle měst zvláště v Praze a 
zvláště na universitě a na technice. 

Právo hlasovací měl každý stát~í občan dokonavší 25. rok 
svého _ věku, který v městě bydií a tam jest měšťanem, na venko
vě pak bydlí, platí nějakou přímou daň a propadlou částku daně 
do týdne před 'volbou zaplatí. Volen mohl h),ti každý státní občan 
v zemi zrozeriý, bez rQzdílu náboženského vyznání, který v Če
chách bydlí a dokonal 30. rok svého věku. O platnosti volby to
ho, který má jinak ,v~šechny n~ležitosti volitelnosti, není však 
v Čechách Zl"ozen, rozhodne sněm sám. Ani práva hlasovacího, 
ani- volitelnosti nemají osoby vytčené již výše v kabinetním listu. 
Veřejní úředníci mohou býti voleni, dávají se však _na čas trvání 
sněmu na doyolenou. Kandidovati lze více než v jednom okresu 
volebním. K platnému zvolení se vyžaduje poměrná většina. 
Vedle poslancú se volí zároveň hned také jejich náhradníci. 

Volhy do ústavodárného sněmu hyly z valné části provedeny. 
Zatím také Národní výbor vypracoval- pr<;>gram snčmu a návrh 
zemské ústavý, t. zv. hlavní zásady ústavy- zemské. Návrh tento 
zavádí t. zv. společné včci, pojišťuje však zemi rozsáhlou auto
nomii i samosprávu, zaručuje zejména samostatnou zemskou exe
kutivu a ustavuje sněm na -soustavě dvoukomorové (v nepravéru 
smyslu). 

Návrh zemské ústavy, celkem stručný. óbsahuje ťh zásady. 
Pl'vní zásada stanoví, že se "samozákonnost (autonomie) a p'rávo 
samosprávy, jakož i stávajíCÍ posud svobody a práva královstvÍ. 
českého zachovají potud, pokud společná říše rakouská při nich 
silna a na yenek mocna býti může". Na základě toho se stanoví 
okrnh t. n-. věcí společných, t. j. těch, které spadají. y pravomoc 
ústřední moci výkonné a zákonodárné, t. j. císaře a říšského sně
mu-o To -jsou jednak věci_ zákonodárství a správy, které slouží 
k tomu, "abv Rakousko proti -jiným státům co mocný celek stá
lo", a to: včci ,;ojenské, státní úvěr, státní a obchodní smlouvy a 
všechny věci zahraniční, jednak zákonodárství a správy, "na 
jichžto stejném zřízení pravá souvislost jednotlivých částek ce
lého mocnářství záleŽÍ", tudíž věci obchodní, celní, poštovní, min
ce, míry a váhy, civilní a trestní -zákonodárství, hlavní státní sil
nice a železnice, náklad na tyto věci .Jmenované a ko"ncčně yy
měření podílu, ·.jakým každá země jest povinna na tyto věci při
spívati. Ostatní věci, které zde uvedeny nejsou, náležejí v pravo
moc zemského zákonodárství a zemské správy. 

Druhá zásada obsahuje složení sněmu českého. Sněm Jest 
ustaven na soustavě dvoukomorové v nepravém smyslu, t. j. sněm 
sám volí ze sebe druhý sbor, senát. Sněm se skládá z poslancú 
venkova a měst. V kraji při.jde na každých 20.000 obyvatelů .Je~ 
den poslanec, města přes 6000 voli jednoho, přes 10.000 ohyvatelú 
dva poslance, město Praha dvanáct poslanců. Virilistů není a 
rovněž není tu zástupdl university a techniky. ;právo hlasovací 
má každý zletilý státní občan, který platí přímou dait anebo má 
vlastnosti potřebné ku členství v národní obraně. Právo volitel
nosti má každý občan v zcmi zrozený nebo za domácího při.jatý 
(naturalisovaný), dokonavší 28. rok svého věku. Senát se skládá 
ze 60 členů; každého' roku vystupu.ie jedna šestina a doplňuJe se 
novými volbami ze sU'edu sněmu. Ku členství v senátu se vYža
dU.Ťe dokonaný 36. rok věku. Sněm se volí na tři roky a schází se 
každoročně. 
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Třetí zásada upravuje výkonnou mo:.:. Úř~~ové ~~ děl~ na 5~
sařské královské a na královské zemske. Om JSOU ~redm~y ns; 
skými, spravují věci spol~čné a, platí ,sev z 9becnych Tdl!~ho?-~ 
státních; tito jsou úřednlky kralovstvl v cesk~!:o, ,spra\ uF ,ve~1 
zemské a platí se ze zemského fondu. Ú~ady. r~ss!:e n~boh Cls~~
ské královské jsou ministerská !a.da; t. J·v I?-lllls!rl: valk;y, ,;vne.T
šÍch věcí, financí, obchodu a ve~eJny~h vec!, v cel~ ~vcIsal~m ~ 
s úřady nižšími jim podřízenýmI. Kralovs~e ze~s~e urady .Tv sou; 
náměstek neboli místokrál odpovědná IDlstodrzlcl rada, slozena 
z pěti odhorů neboli "rad"; a královské ze,msk,é

v 
úí'ad,~ pod v~íst~

držící radou, a to: politická správa zemska sv,urady Jl podnzeny.
mi ředitelství studií, nejvyšší soud s podnzenym~ lllst~nc~m~, 
ze~ská pokladna s potřebnými účetními a úvěrnímI oddelemml, 
zemské stavitelské ředitelství, o~chodnÍ komora atd. 

Přes to, že volby byly z převážné části vykonány, ústavodárn~ 
sněm český se nesešel. Byl zmařen vypuknuvšími zatím bouřemI 
svatodušními. Nejvyšší purkrabí pražský, hrabě Lev Thun, ne
odhodlal se přes naléhání předních již zvolených poslanců českých 
jej svolati. Národní výbor byl dne 26. června rozpuštěn, <:t zástu~~ 
cové českého národa zatím při říšských volbách zvolenI vstouplh 
do ústavodárného sněmu říšského ve Vídni. Tím snahy o českou 
ústavu vzaly za své. 

b) Morava. 
Na Moravě nebylo revolučního hnutí; vývoj věcí šel klidně 

a nepřetržitost právní zůstává zachována. Nepřihlížíme-li k ne
pochopení státoprávnímu, nemůžeme sněmu moravskému - a to i 
stavovskému - upříti značné porozumění pro otázky časové. 

Stavovský sněm moravský již dne 11. bř'ezna 1848 žádal nej
vyššího kancléře za mimořádné svolání sněmu. Žádosti této bylo 
vyhověno a stavovský sněm - poslední - se sešel dne 30. března. 
Městský stav (kurie městská) měl y této době dohromady jeden 
hlas. Hned však v první schůzi sněmovní bylo na návrh předsedy 
sněmu usneseno dáti každému královskému městu, jichž bylo 
tehdy sedm. jeden hlas. Tento počet sedmi byl však ještě v tomže 
zasedání zvýšen na .třicet. Již ve druhé schůzi sněmovní byl akla
mací přijat návrh přibrati také zástupce stavu selského. Byl vy
pracován a také přijat prozatímní volební řád. Sněm jest ustaven 
na soustavě jednokomorové a skládá se ze čtyř kurií: velkostat
kářů, obcí městských, obcí venkovských a ze zástupců univers,i1,y 
olomoucké. jichž jest pět. V kurii obcí městských a venkovskych 
se volí nepřímo na podkladě censovém, po případě kapacitním. 
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V kurii velkostatkářRké jsou hlasy viriln!; ,zas~oupe!lí i pln~ 
moc se připouštějí. Za velkostatek se pokla~a vsehke panstVl 
nebo statek vložený v moravské desky. zems~e n~~o ,desky man: 
sk~, se kterým .i.est .spojen vý~on .~oc! patnmo~~allll., ~ta.YOvs:Vl 
lpI na statku, mkoh na osohe. VUIlm hlas muze mlh Jen la-

, 
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kouský státní .občan svéprávný, dokonavšÍ 24. rok svého včku a 
zachovalý,. t. j. kdo nebyl odsouzen pro nějaký zločin nebo těžký 
policejní přestupek spáchaný ze zištnosti. 

Za obce městské se pokládají města královská, dále města 
mající aspoň 3000 obyvátelů a města s menším počtem obyvatelů, 
mají-li sVllj vlastní magistrát. Každé královské město vysílá jed
noho poslance, má-li však více než 3000 obyvatelů, za každých 
dalších 3000 obyvatelů opět jedp.oho poslance; ke zbytkům se ne
přihlíží. Města venkovská vysílají na každých 3000 obyvatelů 
jednoho poslance. V obcích venkovských připadá jeden poslanec 
na každých 15.000 obyvatelů. Za universitu olomouckou jde rek
tor a za každou fakultu jeden zástupce, který musí býti profesor 
nebo graduovaný člen fakulty. 

Volby jsou nepřímé. V městech se na každých 200, v obcích 
venkovských na ka~dých 300 obyvatelů volí jeden volitel a souhrn 
volitelů volí poslance. Ku vlastnosti v.olitele se vyžaduje státní 
občanství rakouské - tedy nikoli zemský indigenát, jak tomu 
bylo v čechách -, zletilost, svéprávnost, zachovalost, usedlost 
v místě ~ejV1én~ po jeden rok, hospodářská samostatnost (dělníci, 
čeledínov'é, tovai'yš"ové atd., nemohou býti voliteli), konečně pla
cení da-ně -piíimé, nebo stálý roční -příjem 200 zl. -stř.; této posléze 
uvedené náležitosti jsou prosti člen-ové obecnich výborů, předsta
vení a správcové ústavů obecně prospěšných, farní duchovenstvo 
všelikého význání, veřejní učitelé a doktoři (t. zv. kapacity). 
K volitelnosti se vyžadují vlastnosti volitele a dokonaný 30. rok 
věku. 

Poslanci nesmčjí přijímati ani od voličů ani od kohokoli 
jiného nějakých instrukcí. 

Sněm volený již podle nového volebního řád u, zvaný také 
selským sněmem a mající českou většinu, hyť i jen jednohlasovou 
(ze 247 členů byli 124 Češi a 123 Němci) se sešel dne 31. května 
Na základě ministerského nařízení z 5. června, ahy snčm před
ložil návrh zemské ústavy ústavodárnému snčmu říšskému ku 
schválení, vypracoval sně~ a také schválil návrh 'zřízenÍ zem
ského. 

Tento návrh zemského zřízení nezná jiného státoprávního 
spojení Moravy než ,,5 korunou rakouskou" (viz výše), stanoví 
vlastní zákonodárství a samospráv9- "potahmo na všechna spořá
dání země a na prostředky k tomu potřebné". Zákonodárná moc 
příslUŠÍ snčmu zemskému, složenému z jedné komory a volenému 
na šest let, spolu s císařem, který -však má jen veto t. zv. odklá
dací. M oe výkonná jest vy konávána zemským hejtmanem nebo 
jeho místodržícím, kteří oba jsou jmenováni císařem. Zemský 
hejtman jest ze svého úředního konání odpovědný zemskému sně
mu, který má právo si naň stěžovati "u nejvyššího dvoru říšského 
soudu". Zemský hejtman spolupodepisuje zemské zákony císařem 
potvrzené. Moc soudcO"vská jest vykonávána ve jméně císaře 
"soudními úřady". 
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Toto zemské zřízení jest stručné Sčítá celkem 54 paragrafy), 
ale obsahem velmi zají:mavé. _ 

Sněm zemský se skládá ze zástupců venkova, měst a zemské 
university. Venkovské obce vysílají na každých 20.000 obyvateli'l 
jednoho poslance. Každé město, mající nejméně 3000 obyvatelů, 
vysílá jednoho poslance a na každých dalších 9000 obyvatelů opčt 
jednoho poslance; města, která mají 2000, ale méně než 3000 oby
vatelů, vyšlou vždy dvě dohromady jednoho poslance. Universita 
vysílá tři zástupce. 

Volí se, jak sluší míti za to, přímo. Právo hlasovací má každý 
rakouský státní občan na Moravě bydlící, dokonavší .24. rok svého 
věku, svéprávný a zachovalý, který má pozemek, dům nebo 
živnost dani podrobenou, aneb který ,jest doktorem anebo vykonal 
státní zkoušku. podmínky volitelnosti jsou celkem tytéž jako 
práva hlasovacího. 'Období volební činí šest let. 

Sněm rozhoduje o platnosti voleb, stanoví si svůj jednací řád, 
volí své čino\'níky a má právo zavésti vyšetřování o věcech v jeho 
pravomoc SpadaJících. Zasedání. začíná pravidlem první pondělí 
měsíce května a nemůže se odročiti déle než na šest měsíců. 
K rozpuštční dojde z usnesení tří čtvrtin všech členů nebo císař
ským nařízením, které vyslovuje zemský hejtman; v tomto pÍ'Í
pad-ě jest však svolati nový sněm do dvou měsíců. Výbor zemský, 
dosavadní hodnostáři zemští a jméno "stavové" přestávají; k vy
konávání běžných prací zvolí sněm ze svého středu 12členný 
výbor. Členové sněmu n'emohou býti potahováni k odpovědnosti 
pro hlasování nebo mínění pronesené ve sněmu a mají imunitu 
proti stihání pro činy trestné nebo pro dluhy. 

Moc zákonodárnou ve věcech zemských vykonává zemský 
sněm. Návrhy zákona sněmem usnesené se předkládají prostřed
kem zemskéllO hejtmana císaři ku potvrzení. 'PotvrZení ma býti 
dáno do tří 'neděl. Nedojde-li potvrzení v této lhůtě, anebo--, vrátí-li 
se návrh zákona nepotvrzený a stane-li se tak dvakráte a snčm 
přes to (po třetí) na svém návrhu setrvá, nemúže býti potvrzení 
od císaře odepřeno. V jaké státoprávní funkci císař potvrzuje 
zemské zákony, se nepravÍ. 

Pokud jde o výkonnou moc, ncrozeznává zemské zřízení mezi 
úředníky říšskými a zemskými. V čele výkonné moci v zemi stojí 
zemský hejtman nebo jeho místodržící, jmenovaní císařem; a pod 
zemským hejtmanem jest čtvero oddělení spravujících věci jak 
říšské, tak i zemské. 

Moc soudcovskou vykonáva,jí soudy a to v konečné instanci 
vrchní apelační a zrušovací soud země: 'za hranice země odvolání 
ncjde. 

K usnesení o změně nebo doplnění zemského zřízení jest 
Ueba dvoutřetinové většiny všech členů sněmu. 

Návrh tohoio zemského zřízení byl zaslán -Vládě do Vídně. 
ale vyřízení naň vůbec nedošlo. 

Ústavodárný sněm říšský se sešel dne 22. července 1848 ve 
Vídni a byl v zastoupení císařovč slavnostně zahájen arcikníže
tem Janem. Zástupcové českého národa ze zemí českých se také 
na sněm dostavili a činně se zúč,astnili všech prací sněmovních. 
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Snčm záhy po zahájení zvolil dva výbory: jeden pro vypra
cování ústavy,. druhý pro vytJracování základních práv státo
občanských. Jeho práce byly však přerušeny říjnovou revolucí 
Vf' Vídni; skoncován byl jen zákon o zrušení roboty (31. srpna). 
Snčm. byl císařským reskriptem z 22. října odročen a svolán opět
ně do Kroměříže, původně na den 15. listopadu, později na den 
22 .. listopadu téhož roku, kdy se skutcčnč také znovu sešel. 

V práce ústavodárného 'snčmu kroměřížského padla změna na 
trůně. Dosavadní panovník Ferdinand V. odstoupil a nastoupil 
František Josef 1. Manifest, který nový panovník při svém vstou
pení na trůn vydává, datovaný v král. hlavním městě Olomouci 
dne 2. prosince, ohlašuje úmysly unitaristické a centralistické. 
Z věty tohoto manifestu, že si nový panovník mocí pragmatické 
sankce staví na hlavu "koruny říšC:', bylo by lze sice usuzovati, 
že se dosavadní státoprávní stav. přece jen zachovává, neboť vý
razem "koruny říše" lze rozuměti jen historické koruny českou a 
uherskou. Ale věta ta tvoří jaksi jen předmluvu manifestu. Váha 
manifestu po stránce státoprávní spočívá na odst. 4., kde se mluví 
o celkové monarchii a ve kterém nový panovník vyslovuje úmysl 
"všechny země a kmeny monarchie spojiti v jedno veliké státní 
těleso". 

Tento nový směr stal se záhy patrný i z jednání vlády. Ústa
vodárný snčm resp. ústavní výbor jeho pilně pracoval na osnově 
ústavy a také ji celou vypracoval. Jest io t. zv. ústavní osnova 
snčmu kroměřížského. 

Podle této osnovy země koruny české se stávají, jako ostatní 
zemč, pouhými .,říšskými zeměmi". Na historické právo 'české se 
nebere nijaký ohled, výraz: koruna česká osnova vůbec nezná. 
Jest tu úplná uniformita říšských zemÍ. -Zemím. česk~S:m přísluší 
sice autonomie, mají vlastní zemskou ústavu, vlastní sněmy a 
vlastní zemskou výkonnou moc, ale toto státoprávní postavení 
přísluší stejně i ostatním zemím říšským a nadto prýští jen z ú
stavy říšské, nikoli z vlastního historického práva. 

Podle této osnovy tvoří císařství rakouské nedílnou ústavní 
dědičnou monarchii složenou z Hšských zemÍ. Ovšem platí ústava 
ta jen pro říšské země zde vypočtené; jsou to země neuherské; 
rovněž neplatí ústava pro země italské. Říšské země jsou ve vzá
jemném poměru vůči sobě úplně rovnoprávné, vůči 'císařskému 
státu tvoří však nedílně organické součástky. Každé říšské zemi 
se zaručují autonomie v mezích toutou ústavou stanovených a 
nedotknutelnost jejího územÍ. ústava rozeznává říšskou ústřední 
moc a zemskou moc. 

V oboru ústi-ední moci říšské říšská moc výkonná přísluší 
císaři, který ji vykonává prostředkem odpovčdných říšských mi
nistrů, které sám jmenuje a propouští. 
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Říšská moc zákonodárná přísluší císaři a říšskému sněmu. 
Císař sankcionuje zákony, avšak absolutní veto přísluší mu ten 
tehdy, kdyby při změně lÍstavy ústavní práva koruny měla býti 
jakkoli zkrácena; při ostatních zákonech přísluší mu veto jen 
odkládací. 

Říšský sněm test vybudován na soustavě dvoukomorové: 
skládá se ze sněmovny Íidoyé a ze sněmovny zemí. Snčmovna 
lidová čítá 360 poslanců volenÝch tak, že větší města s Jich okolím 
vysílatí 80, ostatní obyvatelstvo 280 poslanců. Právo hlasovací 
přísluší každému rakouskému státnímu občanu, který dokonal 
24. rok svého věku, jest svéprávný a platí určité volebním záko
nem stanovené minim!lm pí'ímé daně. Volitehiý .jest každý ra
kouský státní občan, který dokonal 28. rok svého věku, jest 
svéprávný a má v říši nejméně teden rQk své řádné bydliště. 
Volby jsou přímé; rozhoduje relativní většina nejméně" jedné 
čtvrtiny hlasujících. Období volební činí tři roky, -

Sněmovna zemí se skládá ze zástupců volených jednak zem
skými sněmy, jednak sněmy krajskými. Období volební činí šest 
let, ale každého třetího roku vystupuje polovice členů volených 
zemskými sněmy a polovice členů volen}'ch krajskými snčmy a 
doplňuje se novými volbami, Náležitosti členství ve sněmovně 
zemí jsou volitelnost do zemského sněmu a dokonaný 33, rok 
věku.' 

Každá z obou sněmoyen se sama ustavuje, sama rozhoduje 
o platnosti voleb svých členl!, stanoyí si svůj jednací i'ád a má 
právo zřizovati komise k vyšetření věcí spadajících v její pravo
moc. Poslanci zastupují souhrn všech zemí, vykonávají svůJ man
dát osobně, nesmějí od nikoho přijímati příkazů a mají imunitu 
proti zatčení a trestnímu stihání. 

Obě sněmovny jsou si úplně postaveny na roveň. 
Moc soudcovská jest jen l'íšská a vykonává se státními soudy. 

Kabinetní a ministerská justice není přípustná; patrimoniální 
soudy odpadaji, Vedle řádných soudů se zřizuje ještě zvláštní 
nejvyšší říšský soud, kterÝ má mimo jiné bdíti také nad zacho-
váváním {lstavy. .' 

. V oboru zemské moci v čele zemské moci vládní stojí zemský 
šéf, který se nazývá místodržícím, a v zemích, které se skládají 
jen z jednoho kraje, zemským hejtmanem nebo guvernérem. 
Zemský šéf jest jmenován císařem a .lest odpovědný říšskému 
ministerstvu za pro\:ádění říšských zákonu a za výkon říšské 
vládní moci. Jest však také odpovědnÝ zemskému sněmu za 
výkon zemských zákonů a může býti 'tímto dán v obžalobu; 
soudcem jest tu nejvyšší říšský soud. Zemským lÍstavám zůstává 
vyhrazeno postaviti po bok zemského Mfa zvláštního misto
držitelského radu, jehož jmenuje císař a který jest odpovědný 
za výkon zemských zákonů. 

Zemské 'zákonodárství se vykonává zemskými sněmy slože
nÝ-!lli jen z jedné sněmovny. ústavodárné zemské sněmv vypra
CUJí zemské ústavy, které však vstoupí v život teprve po jich 
schválení říšskou zákonodárnou mocí. V pravomoc zemskÝch sně
mů spadají: výhradně t. zv. zemské věci, které jsou zde jmenovitě 
vypoč.teny, dále určité věci s obmezenÍm dauým říšskými zákony, 
a konečně všechny vnitřní věci, které jim llUdou Í'Íšským zákono
dárstvím přiděleny. ŘÍšsk)'m zemím se smíšenou národností jest 
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vyhrazeno stanoviti v zemské ústavě instituci, která bude věci 
povahy čistě národnostní rozhodovati na způsob rozhodčího 
soudu, 

Zemské sněmy nemají zasedati současně s říšským sněmem. 
Zákony zemské sankcionuje císař; v jaké státoprávní funkci tak 
činí, se nepraví. Veto císařovo jest absolutní. Volební období 
činí tři roky. 

Vedle zemskÝch sněmů zavádějí se leště krajské sněmíky, 
v jichž' pravomoc spadají určité obecní a krajské věci. Volební 
období činí tři roky a' volby se konají současně s volbami do 
zemského sněmu,' . 

Zároveň s osnovou ústavy byla vypracována osnova "základ~ 
ních práv rakouského národa". Osnova ta ,'yslovuje princip de
mokratický, zrušuje všechny výsady stavu a šlechty a stanoví 
m, .j. rovnost státoobčanskon. za""("ádí úplnou svobodu tiskovou, 
rovnost všech náboženských vyznání, I'ovpoprávnost· národnostní 
a jazykovou, zrušuje poměr manský atd. 

Na sněmu kromě,řížském byly také podány návrhy na fede
ralisaci říše. Z nich zvláštní pozornosti zasluhuje návrh Palackého 
podaný v lednu 1849 na federalisaci monarchie. Návrh tento se 
týká celé monarchie lotrinské, tedy i zemí koruny uherské a zemí 
italských. Celá m,onarchie má býti rozdělena na národní skupiny, 
nikoli však na podkladě historickém, nýbrž na podkladě národ
nostním. 

Národní skupiny ty by byly: československá, německá, 
pQ.lsko-rusínská, maďarská, rumunská, .Ťiho~Jovanská a italská. 
ZákonodárstVÍ jest dvojí: říšské a zemské. Říšská moc zákono
dárná jest vykonávána říšskou radou a v .jetí pravomoc spadají 
t. zv. věci říšské, kteréž lSOU: věci dvorské, vnější, vojenské, 
obchod'ní, finanční a komunikační, pokud se týkají celé monar
chie, a pokud možno; i stejné zásady právní. Zemská moc zákono
dárná jest vykonávána zemskými sněmy, v jichž pravomoc spa
dají všechny ostatní věci jako t. zv. věci zemské. Výkonná moc 
jest rovněž dvojí: říšská a zemská. Říšská moc výkonná jest 
vykonávána říšskými ministry, zemská moc ministry zemskými 
neboli nál'odními. Každá skupina národní má míti i své soudnictví 
také j své nejvyšší soudy, jichž rozhodnutí pro dotčenou skupinu 
jest konečné. 

Ústavní osnoVa by1a hotova dne 2. března a první čtení o ní 
hylo položeno na den 15. března. Ale osnova ta narazila na silný 
odpor vlády. Vedle jiných ustanovení oSllovy v očích vlády příliš 
libcrální byly to zejména princip demokratický a odkládací veto 
panovníkovo, které pro vládu byly prostě nepřijatelné, Z toho 
důvodu vláda sama pracovala na osnově ústavy, která měla býti 
vydána z jednostranné moci panovníkovy (přes to, že ve výše již 
uvedeném manifestu z 2. prosince 1848 nastupující panovník sli
buje vybudování "vlasti" ffi. j. na podkladě účastenství zástupcll 
národa v zákonodárství). Dříve ještě, než mohlo dojíti ku prvnímll 
čtení osnovy, byl 7. březnu 1849 císařským manifestem, datova-
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ným 4. března ústavodárný sněm kroměřížský rozpuštěn (vytýká 
se mu v tomio manifestu m. j., že se pustil do theoretíckých úvah, 
.,které nejen jsou v rozhodném rozporu se skutečnými poměry 
monarchie, nýbrž vůbec se staví proti založení spořádaného p!,áv
ního stavu ve státu"). Současně byla vyhlášena oktrojovaná ústava, 
datovaná o tři dny dříve, zvaná všeobecně ústavou březnovou nebo 
(po svém původci) také Stadionovou. Tím zasedání ústavodárného 
sněmu kroměřížského končí. 

2. Do vydání říjnového diplomu. 

Říšská ústava "pro císařství rakouské" ze 4. března 1849 'jest 
ústavou oktrojovanou: jest vydána z jednostranné moci panoyuí. 
kovy bez spolu účastenství zástupců nál'Dda; unitaristickou: sjed
nocuje všechna království a země monarchie lotrinské (tedy i 
země koruny uherské a země italské) jako "korunní země" v jeden 
jednotný stát zvaný "císařství rakouské"; _ centralistickou: sou
st.řeďuje veškery moci ve státu v jedněch institucích. 

Z podstaty unitarismu této ústavy vyplývá, že není v ústavě 
místa pro nějaké zvláštní státoprávní celky a z podstavy centra
lismu plyne, že jest tu jednotná moc říšská doléhající stejnou 
měrou na všechna království a země celkové monarchie resp. 
císařství rakouského. 
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Podle této ústavy císařství rakouské se skládá jen z korunních 
zemí, které jsou zde také vypočteny; jsou to všechna království 
a země tvořící tuto monarchii. Tyto korunní země tvoří "svobod
nou, samostatnou, nedílnou a nerozlučitelnou, ústavní' rakouskou 
dědičnou monarchii". Jednotlivým korunním zemím zaručuje se 
jejich samostatnost v mezích touto ústavou stanovených. 

Moc výkonná jest v celé ;'íši a ve všech korunních zemích 
,jen jedna, ,jest nedělitelná a přísluší výlučně císaři, který ji yy_ 
konává prostředkem odpovědných ministrů. Císař bude koruno
ván ,jako císař rakouský (k této korunovaci však nikdy nedošlo). 
Pro jednotlivé korunní země jmenuje císař místodržitele, kteří 
jakožto orgány výkonné moci říšské jsou povoláni a povinni do
hlédati na výkon zákonů _říšských a zemských a vésti vnitřní 
věci v rozsahu jejich úředního oboru. Ministři mohou býti členy 
sněmu zemského; jsou ve své činnosti odpovědní za správné vy
konávání zákonu říšských a zákonů, dotčené korunní země. 

Vedle císaře a výkonné moci se zavádí říšská rada jakožto 
poradný sbor o všech věcech. ve kterých hude od výkonné moci 
za dobré zdání žádána. Členv říšské rady j-mcnuje císař a její 
organisace ft působnost budou upra'feny zvláštním zákonem. 

Zákonodárná moc jest dvojí: říšská ve věcech říšských a 
zemská ve věcech zemských; ona se vykonává císařem spolu 
s říšským sněmem~ tato císařem spolu se zemskými sněmy. Roz
sah věcí říšských a zemských jest v této ústavě také náležité 
vymezen, 

Říšský sněm se skládá ze dvou komol': %e sněmoyny horní a 
ze sněmovny dojní. 'Sněmovna horní čítá polovici členl"l sněmovny 

dolní a jest složena z poslanců volených na deset le~ za "každou 
kOl'unní zemi ze zemských sněml'!. Počet člen~ horD~ ~nemovJlY 
se rozvrhuje tak, že předem každý zemský snem -'rY,sda Pvo dvou 
ze svých členů, zbytek se rozdělí na všechn-y korunm zeme podle 
jejieh lidnatosti. Volba jest ústní a veřejná. 

Do sněmovny dolní se volí přímo, ústně a. v~řejl~é J?odl~ 
soustavy censové kombinované se soustavou kapacI!m'J'ocet clen~l 
jest stanoviti t,ak, aby ~a každ~c~. 190'~OO obyvatelu pnpadl aspon 
jeden poslanec. Volehm ohdo1)1 cun pet v le;.. .. v ' 

Císař svolává říšský snčm každorocDe z Jura, Jej Odl'Oel~Je, 
uzavírá a má právo tOzpustiti bud obč s~ěm?vny anc!='o Je? 
jednu z nich; v tomto případě je~t všvak novy snem s,:_~la.h (~o tf: 
měsíců ode dne rozpuštční. K~zda sr;em(~v~~ san:a overUJC ,,~}b): 
svých členů, sama se ustavuJe, vah sve emovnlky a stano"l Sl 
svů i jednací řád. '. 

." pravomoc říšského snčmu spadají t. zv. :'~ci říšs,k~iv tyto 
jsou vypočteny v § 36-s dodatkem, ž~ vsechny ':~CI, ktere nssko;-l 
ústavou anebo říšskými zákony neJsou prohlaseny za z~;ns~e; 
spadají rovněž v pravomoc říŠ,ského sr;ěmu; k t.?mu se ClÍ';lJI ~ 
zákonodárství o právu občan,,~cm, o. pr?-:~u trestmm; o orgamsacl 
'oudů a o soudním řízení (s JakOUSI vY1Imkou v techto oborech 
'~hledně zemí koruny uherské). Zákonodárná iniciativa přísluší 
císaři a každé sněmovnč. Ku platnému zákor;u jest třeba S;Hl~ 
hlasného usnesení obou sněmoven a sankce Clsarovy; veto ,Clsa~ 
řovo jest absolutní. 

110c výkonná může však v určitých pl'ípadech nahraditi zá
kon~dárnoiI moc říšskou a zemskou. Podle ~ 87 jest císař opráv· 
něn, není·li říšský sněm nebo zemský ... sDě]~l Shl'Ol'!láž~ěn a je-~~ 
učiniti nutná opatření, která zákon nepredvldaI. .. a Je-~I nebezpecl 
v průtahu pro říši nebo pro nftkte:?u ~orunIll zt;.ml" vyda!1 z,a 
odpovědnosti ministerstva nutna nanzem s prozailIlllll mOCI- za~ 
kona, jest však povinen říšskému resp. zem5kému sněmu důvody 
a výsledky toho vyložiti. 

Zemské zákonodárství se vykonává zemskými snčmy spolu 
s císařem ve věcech zemských, které jsou jmeno-yitě vypočten~ 
v Š 35. Zemské sněmy jsou ustayeny na soust~vě Jedn?~omorov~ 
a složcní jejich jest zahditi. tak, ,:-~)'y ,hyl na vsechJ?-y z~JI?Y zeme 
vzat náležitý zřetel. Volby JSou pnme. Ku platnostI kazdeho zcm
ského zákona jest třeba 'usnesení zemského Sněl!lU a s~!' kee ~í~ 
sařské: yeto dsařovo jest rovněž absolutní. Zemc nemaJl vlastD! 
zemské yýkonné moci; výkonná moc jest jen hšská. 

Zcmč dostanou své ústavy zemské; při tom se pro země ko· 
nlHy uherské stanoví určité zvláštnosti, 

Všechny ústavy jednotlivých korunních zemí mají během 
r. 1849 vstoupiti v platnost a musí býti předloženy prvnÍI;LU ... vše· 
obecnému rakouském-ll říšskému sněmu, který po zavedel1l techto 
ústav hude'ihned svolán. 

Změny v ústavách ... z.en;skýe~ se v první,ch sn~~~ch zemsk'ťch 
proyedou cestou obyceJneho ?-a~o;ta. " ~as1ednJ~cleh zeJ?-skycl; 
sněmech jest k usnesení o zmene ustavy heba p:nt?mn~stl .?-~T~on 
th čtyrtin všech členů a při hlasování d\'outřetmoyc vetsmy 
pI-ítomných. 

Moc soudcovská se vykonává soudy a vychází výlučně z říše; 
patrimoniální soudnictyí se zrušuje. Soudnidví a správa se od 
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sebe od~ěl.u-.rí. Ve. Vídni se zřídí nejvyšší Hšský soud, který 
rozhoduJe Jednak Jako soud rozhodčí, jednak jako nejvyšší sto~ 
lice, jednak jako vyšetřující a nejvyšší soud. -

ústava zaručuje také práva státoobčallská. Všichni národní 
k~~noY§ jsou si l'ovnoprávni a každý národní kmen má nepo~ 
Tusltelnc práyo na zachovávání a vzdělávání své národnosti a 
řeči. Pro všechny národy říše se zavádí jedno všeobecné rakouské 
říšské státní občanstvÍ. Jakékoli rozdílv v právu občanském. 
trestním, v soudním řízení a v rozdílení ·veřejných břemen mezi 
příslušníky jednotlivých korunních zemí odpadajÍ. 
.. V~dle této ústavy byl týž den vydán císai'ský patent "o po~ 

hhckych právech konstitučních státní formou zal'učenýcli". 

Ústava březnová znamená úplnou revoluci ve státoprávních 
pomčrech zemí českých a vůbec všech zemí monarchie lotrinské. 
Země koruny české se sta-ví nyní na- státoprávní základ úplně nový. 
Avšak tento státoprávní základ neplyne z dosavadního historické~ 
ho práva koruny české, nýbrž výlučně jen z březnové ústavy resp. 
z práva říšského na podkladě březnové ústavv. Dosavadní státo
právní (vnitřní) poměr zemí koruny české ~izí naprosto. Země 
koruny české jsou na příště pouhými korunními zeměmi císařství 
rakouského právě tak jako ostatní království a země monarchie. 
Výrazu koruna česká březnová ústava nezná. O korunovaci na 
krále českého se vůbec nemluví. Slibuje se koru-novace na císaře 
rakouského, která, jak sluší míti za to, má nahraditi korUllOvace 
na krále českého a uherského; tím ovšem by obě tyto korunovace 
odpadly. Monarchické právo jest založeno na pragmatické sankci 
a na domácích řádech, které se takto stávají součástkou ústavy. 
Tyto domácí řády vstupují nyní na místo dosavadních český~h 
zákonů státních upravujících právo monarchieké. Zemím českým 
se sice zaručuje samostatnost, ale samostatnost tato neplyne z hi
storického práva, nýbrž jest dána ústavou březnovou a také se 
stanoví jen v rámci této ústavy. 

Výkonná moc jest v oblasti celé monarchie jen jedna, říšská, 
a přísluší výlučně císaři. Odtud podle březnové ústavy panovník 
vládne v zemích českých již nikoli jako král český, mající čestnÝ 
titul císaře rakouského, nýbrž jen jako císař rakouský. Zemí~ 
českým se ovšem ponechává moc zákonodárná. Avšak tato __ moc 
zákonodárná prýští nikoli z historického práva, nýbrž vvlučně 
jen z ústavy březnové; také tato ústava výlučně upravuje ~ravo~ 
moc sněmů zemí českých. Sněmům těmto přísluší jen ta pravomoc, 
kterou jim ústava březnová v instituci t. zv. zemských věcí při~ 
dčlila. Zákonodárnou moc ve věcech zemských vykonáyá zemský 
sněm ~polu s císařem; avšak císař zde nevystupuje ve státoprávní 
funkCi hlavy dotčené země, t. j. krále českého, nýbrž ve státo
právním postavení císaře rakouského. Země české' podržují také 
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své ústavy. Avšak tyto ústavy nev·ycházejí z vlastního práva 
zemského, nýbrž jen z práva říšského, nebof tyto ústavy .jim dává 
ústava březnová. Rovněž nejsou založeny na ústavách, které až 
dosud v zemÍCh českých platily. Naopak. Historický základ tento 
se výslovně ruší, neboť § ce odst. 2. ústavy březnové stanovL že 
stavovské ústavy pozbývají platnosti. Základ zemských ústa v jest 
takto úplně nový_ Jest dán březnovou ústavou. Tento říšský zá
klad zemských ústav jest dále patrný i v tom, že ústavy zemí 
českých právě tak jako i ostatních korunních zemí musí býti před~ 
loženy říšskému sněmu rakouskému. 

Ústava březnová takto úplně porušuje dysavadllí právní ne
přetržitost, zavádí úplně nový stav právní a znamená tudíž 
v· právním smyslu úplnou revoluci ve státoprávním poměru zemí 
koruny české. Tento nový právní stav jest patrný také v noV)~ch 
ústa ,,cách zemských. 

Březnová ústava slibuje zelním českým (právě tak jako ostat
ním korunním zemím) vlastní ústavy. Ústavy pro země české byly 
také skutečně vydány a to pro všechny tři země s datem 30. pro· " 
since 1849; v týž den byly vydány také volební řády do sněmů 
zemských. . 

Zemské ústavy pro země české jsou jednostrannými oktrojír
kami. Vydává je císař rakouský ve státoprávní vlastnosti vladaře 
celko,ié monarchie. Vycházejí tudíž ústavy ty z ústřední moci 
říšské, jak také v předmluvách k nim výslovně jest řečeno. Ve 
všech těchto ústavách jest zdůrazněna povaha zemí českých, ja~ 
kožto zemí korunních a nedílných částí císařství rakouského. 
ZemJm nepřísluší vlastní zemská výkonná moc. Rovněž není mezi 
těmito zeměmi nijaký zvláštní státoprávní svazek. O korunovaci 
na krále českého_ není přirozeně v těchto ústavách ani zmínky. 

20* 

Království české jest podle své zemské ústavy "neoddílná 
část rakouského dědičného císařství a korunní země tohoto moc
nářství". Jeho poměr k monarchii jest upraven říšskou ústavou 
': také y mezích říšskou ústavou stanovených se mu pojišťuje 
Jeho samostatnost. Království podržuje svt"Ij znak i své zemské 
harvy, a hranice ,jeho mohou bvti měněny ,jen ústavou. RoYno~ 
právnos! národnostní se zaručuje. ZastupÚelským orgánem krá~" 
lovství JSou zemský sněm a zemský výbor. 

Zemský sněm" čítá 220 poslanců, kteří ,jsou rozděleni takto: 
70 jest voleno nejvyššími poplatníky, 71 městy a místy průmyslo
vými a 79 ostatními obcemi venkovskými. Volba jest přímá a 
období volební činí čtyři roky. Právo hlasovací ,jest založeno na 
soustavě cellsové kombinované se soustavou kapacitní. Zem sb" 
sněm se svolává císařem každoročně, pravidlem v listopadu, na 
šest neděl, a nesmí zasedati současně se sněmem říšským. Císař 
odroč~je sn~m. jej uzavírá a rozpouští; je-li sněm rozpuštěn, jest 
svolatI novy do tří měsíců ode dne rozpuštěnÍ. Sněm ověřu je 
volby sv)'ch členů a" volí si předsednictvo i ostatní činovník)'; 
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.ie~J?-ací, řád j-.:ho bude stanoven zemským zákonem, po uhpadě 
nanzelllm. Snem zemský vykonává spolu s císařem zákonodárství 
ve věcech zemských, kteréž jsou zde jmenoyitě vypočtenv. Zá
konodárná iniciativa přísluší císaři i sněmu. Císah pHsluší "právo 
sankce; veto jeho jesLabsolutní. V nutných případech, nellÍ-li 
s~ěm ~~r.o~ážděn a je-li tu nebezpečí v průtahu, jest císař opl'áv
uell UCllllÍl za odpovědnosti ministerstva potřebná opatření s pl'O
zatín:~~ m?cí zál~on<;, jest však povinen sněmu nejblíže pHštímu 
VylOZltl duvody I vysledky toho. 

D Ze z~mského sněmu se volí 12členný zemský výbor a to v ten 
zpusob, ze po dvou členech volí každá kurie a zbývajících šest 
se volí z plného shromáždění sněmovního naprostou většinou 
hlaslI. zemský výbor jest odpovědný sněmu zemskému a jednak 
připravuj~ věci pro sněm, jednak vykonává jeho usnesení, }ednak 
J~st pvoveren samos,ta1nou působností. Obor jeho působnosti .Test 
presne stanoven v § 55. Zemský výbor se volí na celé období sně
movní a zůstává ph nových volbách tak dlouho ve své činnosti 
pokud zemský sněm nczyolí výbor nov)'. ' 

Současně vydaný volební řád zavádí tN kurie: nejvyšších 
poplatníkú, měst a míst průmyslových, ostatních obcí venkov
ských. V kurii nejvyšších poplatníků tvoři celé království jeden 
volehní okrsek. V kurii měst a míst průmyslov)'ch jest 69 ,~oleb
ních okresů, z nichž Praha tvoři pět volebních okreslt. ostatní 
královská privilegovaná města: Plzeň, Budějovice, Cheb, 'Karlovy 
Vary a Loket vždy jeden volební okres; ostatní města zde v-v
jmenovaná rovněž po jednom volebním okresu. Volí se: y každéin 
volebním okresu města- Prahy a v každém volebním okresu měst· 
PJzeň, Budějovice, Cheb, Liberec a Kutná Hora po dvou V ostat~ 
ních volebních okresech po jednom poslanci. V kurii ~bcí ven
kovských každý politický okres (celkem 7'1) tvoří jeden volební 
okres a volí po jednom poslanci. 

Náležitosti práva hlasovacího jsou jednak všeobeené. t. j. ta
kové, kterýeh jest třeba, aby kdo vůbec mohl býti volíčení, jednak 
zvláštní, ,1. j. takové, kterých jest Heba, aby kdo byl v určité kurii 
'voličem. Náležitosti všeohecné jsou: rakouské státní óbčanství své
prá vnost, zletilost a placení na přímých daních určitého peníze' a to: 
y Praze nejméně patnáct, v městech majících více než 1O.000oby
I'atelů, nejméně deset, v ostatních místech nejménč pět zl. stří
bra, anebo bez ohledu na placení daně právo voliti do zastupitel
stva obecního. Náležitosti zvláštní jsou stanoveny pro každou 
kurii zvláště a týkají se jednak v~-še placenvch daní, jednak po-
žadayku bydliště. ' 

Náležitosti volitelnosti jsou jen všeobecné. VolitelnÝ jest 
každý, kdo má všeobecné náležitosti práva hlasovadho pro krá
lovství české, jest svéprávný, dokonal 30. rok svého věku. jest 
aspoú pět let rakouským s"tátním ohčanem a není po zákonu 
z volitelnosti vyloučen. 

Hlasuje se veřejně a ústnč. Aby kdo mohl hýti prohlášen za 
zvolena, vyžaduje se v kurii nejvyšších poplatníků a v kurii 
měst a míst průmyslových, aby dostal naprostou většinu hlasů. 
Nedocílí-li se této větš.iny, dojde v kurii nejvyšších poplatníků 
k nové volbě, a když i tato druhá volba jest bezvýsledná, dojde 
k ~žší volbě mezi těmi, kdož dostali nejvíce hlasů; do užší volby 
přIJde . .-vždy dvakrát lolik osob, než kolik poslanců jest voliti. 
V kurn měst a míst průmyslových, je-li prvá volba bezvýsledná, 

dojde ihned k užší yolbě. V kurii obcí yenkovských jest prohlá
šen za zvolena ten, kdo dostal poměrnou většinu aspoň třetiny 
hlasujících. Nedocílí-li se této většiny, dojde k užší volbě mezi 
těmi třemi kandidáty, kteří při prvé volbě dostali nejyíce hlasů. 
Pro užší volb" všech Hí kurií jest stanoveno, že, je-li rovnost 
hlasú, rozhodl;je los. 

Zemská ústava márkrabství moravského jest zdělána zcela 
podle zemské ústavy české. úchylky jsou tyto: Zemský sněm 
moravský čítá 92 pO::ilance, z nichž 30 jest voleno nejvyššími po
platníky: 52 městv a místy· průmyslovými, 50 ostatními obcemi 
yenkovskými. V'ýl)ol' zemský se skládá ze šesti členů, z nichž po 
jednom yolí ka{dá kurie, zbývající tři se volí z plného shromáž
dční snČInoyního naprostou většinou hlasl1-

Volební řád jes,t rovněž úplně ,'p,řizpůsohen yoh~bním,u řádu 
českému. V kurii měst a míst průmysloyých Brno tvoří tři, mčsta 
Olomouc, Jihlava, Prostčjoy, šternberk, Mikulov, Nový Jičín a 
Znojmo každé jeden okres volební, z ostatních měst vždy několik 
dohromady tyolí jeden okres volební. V každém ze Hí volebních 
ob'esů města Brna a ve volebních okresech měst Olomouce a 
Jihlavy se volí po dvou, v ostatních volebních okrcsech po ted
nom poslanci. 

Zemská ústava slezská jest rovněž zdělána podle téhož vzo
ru. Úchylky jsou: Zemský sněm čítá 30 poslanců, z nichž :l O volí 
nejvyšší poplatníci, 10 města a 10 obc,c venkovské. Zemský y)-bor 
se skládá z pěti členi'!, z nichž po jednom volí každá kurie, zb)-
vající dva se volí z plného shromáždční sněmovního. Vedle to: 
hoto zemského výboru jest tu ještě zesílený zemský výbor, ktel'~ 
tvoří: členové zemského v)'horu, jejich náhradníci a po jednom 
voleném zástupci rady měst Opavy, Tčšína a Bílska a výhoru 
každého politického okresu vévodství. 

Tyto zemské ústavy však nikdy nevstoupily v život. Přes 
ustanovení § 77 březnové ústavy, že se stavovské 'ústavy zrušují, 
zůstaly ústavy ty, pokud ovšem vůbec ještě platily, v platnosti. 
To platí zejména o zemských výborech, které se ve svém stavov
ském složení udržely až do 1'. 1861. 

Ale aIli ústava březnová nevstoupila nikdy v život a byla 
posléze odvolána i.. zv. sylvestrovskými patenty z r. 1851. V p'ří
loze k těmto patentům byly vydány "zásady pro organická zaří
zení y korunních zemích rakouského císařského státu". Jimi i 
formálně nastupuje úplný zeměpanský absolutism. Zároveií se 
jimi ullitarism a centralisace, .lak byly zavedeny březnovou ústa
vou, .leště utužují. "Všechny země spojené poa starými historický
mi nebo pod novými tituly s císařstvím rakouským tvoří "nernz
lnčné části rakouského císařského dědičného mocnářství". Zemč 
ty se v běžném názvosloví nazývají "korun::lÍ země", jinak však se 
jim ponechávají jejich dosavadní státoprávní tituly. Ze správních 
důvodů mohou býti obvody jednotlivých zemí měnčny. Nařizuje 
sc (nová) organisace správní a soudní. O rovnoprávnosti národ
nostní se zde nemluví ničeho. 
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Zásadami pro organická zařízení byla jednota monarchie vy

vI~ch~lena. r Je~t :u nyní jednotné císařství rakouské s jedllo.tIl~u 
~:atnl mO<:,l, ~lsars~o-~'a~ouskou. Jednotlivé korunní země j~ou Už 
Jen POuhYilll, sp,ravlllml obvody bez jakýchkoli zastupitelských 
sboru a v pravillID JejIch postavení vůči říši HenÍ -u-r".bcc .. k'h 
. d'l S. ' , .' • li IllJa e ° 
IO~ I U,. 'ystupllovanym unItarIsmem byla také provedena úplná 
l~n.lformlt~ korunních zemÍ. Jakýkoli státní ráz zemí českých 
\, Jcdnotnem svazku rakouského císařství mizí naprosto. 

.' irJ"ádní sousta.vana.st~len~ t.,.. zv. sylvestrovskými patenty, kte
~ou b ze c~arakterlsO~ah treml zasadami: ccntralisace, germanisace 
~T1ksolut:sm. ~Fktera se prostě zove érou Bachovou, se neudržela. 

Ta a s.! ranC~1 a se Sardinskem v r. 1859 jí zasadila smrtelnou 
ranu. JIZ Y breznu 1860 byla -Bvolána t zv rozmn v , ... "" k' "d" kt,.- " .•. ozella rrss fl 
~a> ... a, era se ~. J. radIla také o všeobecném stavu říše. Po této 
.)trar~ce sve uh~o~~ly zde dvě strany: konservativně-autonomistická 
~"te:a m~la vetslnu, a liberálně-centralistická, která byla v men: 
SIlle. Obe strany předložily císaři svá memoranda o státo ",.- ... 
upravení říš C'" v V"kl" praV111ID v ,,. v oe. lsaf se pn Ollll ke konservativně-autonomistické 
vetslnc a dusledek toho bylo vydání t. zv. říjnového diplomu. 

3. Do vyrovnání z 1'. 1867.-

,.Císařský diplom z 20. říJ'na~'Í86() čís 996 ' '. "t" ... h ,.- . "'"-'; 1. Z. na upravu ;111 ... rnlC v ... s.tato~rávn~ch poměrů monarchie", známý obecně .pod 
J~c~em ryno;cho d~?vlomu, zavádí opět ústavnost a to, s ne
f~trn~u p,res!a~kou, J}Z ,.-trvale. Jest t? ... ,tednostranJ1Ý akt panovní-
li;, te;y CIS~,~ :ydava "na podklade pragmatické sankce a ze 

sv: ~!ne ~ ln?CI Jako :,trvalý a neodvolatelný základní zákon 
statnI ~ 1, akc ... platnost Jeho se nečiní nijak závislou na nějakém 
doda!ecnem ustavnÍm schválení nebo přijetí. 

?s~ava ~íjnovým diplomem zamýšlená jest ústava oktrojo
·vana: Jest dana z jednostranné moci panovníkovy' 't"" t" k"
zachovává jednotu říše: federalistická resp autolloml:stUllck

I 
.?-rlS I~ a: . I t '" k ~ . I a: y ramCI 

Jec no y rrse lade základy říše na historická pra"'a . d tl' 'h k 'j t' , Je no IvYC 
ra ovs Vl a ZemI. Tento federalism jest však zemsky' b j' . 

v' "'I' 'k I' k ' . ne o I pro-lncm nI, Dl o I rorunDI neboli skupinový. 
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><~ ;~geralism je?t dvojí. Buď se přihlíží pn úpravě státo
i.!a~Ill kO ;postav~m ke vsem královstvím a zemím stejně a všem 
k~!~\~vst~,~l~v~;~dá az:~l!lím ~~ měřtksteJnou měro~~, ťa~ž~ každé 
právní postavení To J' et mf adJI v].ce ove monarchn steJne státo-" es e era lsm zemsky' nebolI' ""] , 
Anebo se vedle toho v'hl'v" ve k {'v, pro',:ncIa lll. 
určitými zemčmi kterl:~ tl~l ~:sp~dk']" dz}rha"sttIll~lksvazkum mezi 
na "; J' - a e IS onc ém vvvinuly 

pl. "svaze ( zemí koruny české nebo korun uhe> k' " .' 
federahsm korunní neholi skupinový. Y lS e. To Jest 

Říjnoy)- diplom zavádí, jak výše jest řečeno, redel'alism. zem~ 
ský neboli provinciální pi'es to, že stanoví, že jest vyhovětI "do
savadní různosti" království a zemI. Jakási výjimka se stanoví 
jen pro země koruny uherské. Naploti tomu výrazu česká koruna 
říjnový diplom vůbec nezná. 

Ríjnový diplom znamená zásadní obrat od dosavadní politiky 
rakouské; Centralisační snahy, které se až dosud proti historickým 
právům jednotlivých království a zemi uplatňovaly, se staví a za 
záruky udržení mocenského postavení rakouské monarchie se 
prohlašují jen ty instituce a právní řády, které v rámci nedílného 
a nedělitelného svazku vyhovují "historickému právnímu vědomí'" 
a "dosavadní různosti" království a zemí. Tím se jasně klade 
důtaz na historická práva království a zemí. 

Říjnový diplOlll vychází od zemí a od zemských sněmů. Pa
novník prohlašuje, že na příště bude právo zákonodárné vyko
návati jen se spolupůsobením zemských -sněmů resp. říšské rady, 
která bude obesílána zemskými Sllčmy. Zákonodárná moc se takto 
dělí 11a říšskou a zemskou a vzájemný poměr obou se upravuje 
tak, že se stanovÍ, které věci jako společné spadají v pravomoc 
říšské rady. Jako společné prohlašuje říjno\'Ý diplom "všechny 
předměty zákonodárství, které se vztahují na práva, povinnosti a 
zájmy, j-ež jsou společné všem královstvím a zemím" a příkladmo 
tyto předměty vypočítává. 

, Předměty ty jsou: zákonodárství o mincovnictví, peněžnictví 
a úvěrnictví, o clech a věceeh obchodních, o zásadách cedulového 
bankovnictví, o zásadách poštovnictví, telegrafú a železnictvÍ, 
o úpravě vojenské povinnosti; dále zkoumání a stanovení roz
počtu, zkoumání závěrú státních účtú a výsledku ročního hospo
daření státního; ve všech těchto věcech říšská rada spolupůsobí. 
Dále .isou to: zavádění nových daní a dávek, zvyšování dosavad
ních daní a poplatkových sazeb, zejména zvyšování ceny soli, 
uzavírání nových pů,iček, konvertování dosavadních státních dlu
hů, prodej, prom.ěna nebo zatížení nemovitého majetku státního; 
k provedení všeho toho jest třeba přivolení říšské rady. 

Všcehny ostatní předměty zákonodárství se přikazují pravo
moci zemských sněmů a vyřizují se v zemích koruny uherské podle 
jejich dosavadních ústav, v ostatních královstvích a zemích podle 
jl?jich zemských zřízení. 

Ríjnový diplom zná tudíž dvojí zastupitelské sbory: říšskou 
radu a zeIIiské snčmy. Avšak v druhém odstavci oddílu III. tohoto 
diplomu jest vyslovenu možnost ještě jiného zastupitelského sboru. 
Císař si zde totiž vyhražuje právo dávati projednávati věci, které 
nespadají y pravomoc říšské rady, ale od dlouhé řady let se v ze
mích ncuhcrských společně projednávaly, v říšské radě, kde by 
by ly zastoupeny jen země neuherské (říšská rada pro země -ne
uheT.'ské). 
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Říšskou radu ří.Ťnoyého diplomu dlužno dobře rozeznáyati od 
říšské rady zavedené březnovou ústavou a uyedené v žiyot císaŤ: 
ským patentem z 13. dubna 1851 a kabinetním listem z 20. srpna 
1851 a rozmnožené CÍsaÍ"ským patentem z 5. března 1860. Tato 
říšská l'ada .. hyla již počátkem 1'. 1861 zrušena a místo ní dosazena 
státní rada. 

IU.ŤllOVÝ diplom neupravuje yšak zevl'ubně státoprávní po·
měry říše a jednotlivých království a zemí. Jest jen zákonem 
rámcovým, t. j. obsahuje jen povšechné zásady, které bylo nyní 
provésti. 

Zásady vyslovcné říjnovým diplomem provádí císařský patent 
z 26. února 1861, který vydává císař op čt na základě pragmatické 
sankce a ze své plné moci. K tomuto patentu jest přičillč.lla celá 
řada příloh (celkem 46), z nichž prvá příloha obsahuje základní 
zákon o zastupilclsivu říše, jiné pi'ílohy zemská zřízení spolu 
s volebními řády do sněmů zemských. 

Základní zákon o zastupitelstvu říše jcst velmi stručný (čítá 
celkem 21 paragraf) a stanoví jen zastupitelský sbor říše. Tím jest 
říšská rada. Ale tato říšská rada jest v podstatě dvoji: t. ZY. širší 
pro yeškera království a země monarchic a t. zv. užší jen pro 
ZOIně ncuherské. Pravomoc obou tčchto říšských rad jcst také ná
ležitě vymezena. 
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Zastupitelským sborem cclé monarchie jest říšská rada. Tato 
jest vybudována na soustavě dyoukomorové: skládá se ze sně.
movny panské a ze sněmovny poslanecké. V panské sněmoyně se 
člcnstvÍ získává jednak rodem, jednak hodností, jednak jmeno
váním od císaře; v posLanecké sněmovně se členství získá',á yý_ 
lučně volbou. 

V panské snčmovně jsou členy rodem: zletilí princové císař
ského domu a zletilí náčelníci domácích rodů šlechtických které 
vynika,jí rozsáhlým majetkem pozemkovým a jimž císař llenství 
v této snčmovně dědičně udčlil. Hodností jsou členy všichni arci
hiskupové a ti biskupové, kieH mají pOJ'adÍ knížecÍ. Jmenoyáním 
.iSOll členy mužové WSlOllŽi\'Ší se o stát, církev, vědu nebo umění, 
které cí~ař do snčmovny povolá; povolání se děje na ďožiyotÍ. 

Sněmovna poslanecká čítá 343 členy rozvržené na jcdnotliyá 
království a země; z toho připadá na Čcchy 54, na Moravu 22. na 
Slczsko 6 členil. Členové poslanecké sněmovny připadající' na 
každou zemi se nevelí přímo, nýbrž jsou vysíláni zemským sně
mem dotčené země. Volba se koná podle napl'osté yětšinv, neděje 
se .. šuk z plného shromáždční sněmovního, nýbrž podle t. zv. 
kurií počtem, jak stanoví zemské zřízení dotčené země. CísaÍ' si 
-však vyhr'ažuje právo naříditi podle potřeby i -volby přímé. 

Císař svoláyá i'išskou radu každoročně, ji odročuje, uzavírá 
a má právo rozpustiti poslaneckou sněmovnu; je-li poslanecká 
sněmoyua rozpuštěna, nepraví sc, kdy .Test svolati novou Hšskoll 
radu. Císař jmenuje předsedy a místopi'edsedy obou sněmoven 
z řad jejich čle1ll'i; ostatní č.inoynÍky si volí každá sněmovna 
sama, 

I 
! 
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V !)l'a-vomoc Í'Íšské rady spada.Ťí "všechny pi'edměty zákonů: 
dárstvÍ, které se, vztahují na práva, povinnosti a zájmy, ktere 
jsou společné všem královstvím a zemím". (Předm,ěty ty jsou ,zde 
také vypočteny, nikoliv však jmenovitě, nýbrž pHkladmo; JSOU 

celkem totožné s předměty uvedenými v říjnovém diplomu; o tom 
bylo mluveno jjž výše,) To jest t. zv. širší říšská rada. Předměty 
zákonodáyství, kt.eré 'všcm králo'vstvím a zemím, s vyloučením 
zemí konlllv uherské, .Ison společné, spadají v pravomoc Hšskf 
rady bez členů ze zemí koruny uherské. To jest t. zv. užší říšská 
rada. V pra,;omoc této užší říšské rady spadají všechny před
měty iákonodárst-"d (kromě těch, které se projednávají v širŠÍ 
říšs~:é l'adě), které nejsou vyhrazeny zemským sněmům. 

lvIoc zákonodárnou "\' předmětech zde stanovených vykonává 
císař spolu s řgskoll l'adou; iniciativa přísluší jak císaři, tak i 
každé snčmovně. Ku platnosti zákona jest třeba_ souhlasného 
nsnescní obou sně.moven a sankce císařské;' veto císařovo :iest 
absDlutnÍ. Podle § 13 iohoto základního zákona mi'Jže výkonná 
moc nahraditi moc zákonodárnou,· je-li y době, kdy říšská rada 
není sbl'omážděna, učiniti o pÍ'edmětu, který spadá v pravolUpc 
říšské rady, nutné opatÍ'cnÍ; v tomto phpadě jest však ministe~'
styO povinno di'n'-ody a výsledky tohoio opatření říšské radě neJ
hlíže příští vyložiti'. 

Zároyeň se základním zákonem o zastupitelstvu říše byla vy
dána zemská zřízení prb zemč neuherské (v zemích koruny uherské 
byly staré ústavy s "určitými změnami obnoveny). Zřízení tato 
js~U: vypracována' podle jedné šablony a nepřihlíží se y nich nijak 
ku státoprávním a ústavním rozdílům, jak se y jednotlivých krá
lc.ystvích a zemích historicky vyvinuly. 

Výše uvedený císařský pateut z 26. února 1861 prohlásil zá
kladní zákon o zastupitelstvu říše za základní zákon státní a .. pro
půj~il všem zemským zřízením současnč vydaným_ vlastnost zá
.kladního zákolla státního dotčené země. Základní zákon o zasťupi
telstvu říše spolu se zemskfmi zřízeními se prohlašuje za ústaV-tl 
říše. Jest to t. zv. ústava únorová, zVduá (po syém původci) také 
ústavou Schmerlingovou. 

Ústava únorová jest (právč tak jako říjnový diplom) ústavou 
oktrojovanou: .rest dána .rednosfranným aktem panovníkovým; 
centraljstickou (nikoli federalistickou): soustřed'uje veškeru moc 
Vf' státu v jednčch institucích; nikoli unitaristickou, nýbrž do 
určité míry ,již dualistickou: činí tu .již znatelný rozdíl mezi země
mi kOl'uny uherské a ostatními zeměmi neuherskými, pokud se 
týče nejen jejich ústavy, nýbrž i jejich státoprávního postavení 
k říši. 

O rovnopl'ávnosti národnostní a o právech stáioobč.anských 

se v této ústavě pr"ivě tak jako v říjnovém diplomu nemluv} 
ničeho. 

Zemská zřízelú pro zem~, koruny české vydaná (právě tak 
jako pro jiné zemč neuherské) současně se základním zákoncm 

313 



o zastupitelstvu říše jsou dána jednostranným aktem panovníko
vým; jsou to tudíž -ústavy oktrojované. Jsou zdělána podle jedné 
šablony spolu se zemskými zřízeními pro jiné země neuherské a 
na historická práva české korlUly se v nich nebere nijaký ohled~ 
Země koruny české stojí k celkové monarchii v témž státoprávním_ 
poměru jako ostatní země neuherské; není ve státoprávním směru 
nijakého rozdílu mezi nimi a _mezi ostatními zeměmi neuherskými. 

Avšak státoprávní ·postavení zemí koruny české (právě tak 
jako ostatních zemí neuherských) k monarchii jest přece jen 
značně jiné nežli podle březnové ústavy. Země tyto nejsou již 
pouhými korunními zeměmi resp. provinciemi rakouského státu" 
nýbrž jsou to korporace veřejného práva s vlastním zastoupením. 
Jsou to historicko-politické individuality neb také státní zlomky 
neboli fragmcl1iy. O tom bude jednáno podrobně níže v § 80. 

Základním zákonem o zastupitelstvu říše státoprávní poměry 
říše nebyly definitivně upraveny. I{íjnový diplom, ani únorová 
ústava n'euspokojily ani v zemích koruny uherské, ani v zemích 
koruny české. 

V zemích koruny uherské byla v obou těchto státních aktech 
spatřována jednostranná oktrojírka panovníkova (ačkoli jinak 
Uhři vymoženosti říjnového diplomu, zejména znovuzavedení 
zřízení stoličního, přijímali) a sněmy zemí těchto, s výjimkou 
sněmu sedmihradského, říšskou radu vůbec neoheslaly. 

V zemích koruny české r~sp. v Čechách nebyl sice odpor 
proti ří.rnovému diplomu a ústavě únorové tak zásadní jako v ze
mích uherský~h. Tehdejší politika česká nevycháze1a y tomto 
směru z historického práva, ba stavěla se napúdu diplomu i úno
rovky a odpor její čelil vlastně jen proti nespravedlivým ustano
vením ústavy, kterými bylo českému národu ublíženo., tedy spíše 
jen proti volebnímu řádu (viz níže). Cílem č.eské politiky bylo 
v podstatě zdokonaliti ústavu, čehož čeští poslanci doufali dosáh
nouti jak na zemském sněmu, tak i na říšské radě. Z toho dúvodu 
český sněm také říšskou radu obeslal. 

Avšak naděje českých poslanci'!, že se jim podaří zdokonaliti 
a dotvořiti ústavu, zejména napraviti nespravedlivé volební řády, 
se nesplnily. Čeští poslanci se v tomto směru setkali na říšské 
radě s naprostým neporozuměním. Vidouce marnost svých snah 
čeští poslanci, podavše dne 17. června 1863 právní ohraženÍ. opu
stili říšskou {'adu a zahájili takto trpný odpor neboli pasivní opo
sici proti říšské radě, trvající plných šestnáct let. Poslanci z mar
krabství na říšské radě zůstali. 

Poměry na říšské radě se postupem d9by do té míry zhoršily, 
že se již jasně ukazovalo, že únorová ústava není schopná života. 
To uznal konečně i císař. V červenci r. 1865 byl rytíř Schmerling 
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propuštěn a na jeho místo nastoupil Richard hrabě Belcredi. Jím 
padá dosavadní centralistický směr a nastává obrat k říjnovému 
diplomu. Patentem z 20. září 1865 (t. zv. zářijovým patentem) byla 
ústava zastavena k tomu účelu"aby mohla býti nastoupena cesta 
dohody se zákonnými zástupci zemí koruny uherské. Z toho dú
vodu se nařizuje, aby jak ří,rnový diplom, tak i únorová ústava 
byly zákollným zástupcům těchto zemí předloženy kll přijetí 
a že "výsledky vyjednávání se sněmy uherským a chorvatským, 
budou-li ohsahovati modifikace výše uvedených zákonů (= ,říj~ 
nového diplomu i únorovky), jež bude lze srovnati s jednotou 
a mocenským postavením říše, budou před Naším rozhodnutím 
předloženy zákonným zástupcůnl ostatních království a zemí, aby 
bylo lze slyšetLa uvážiti stejně závažný výrok jejich. Zákonnými 
zástupci ostatních království a zemí, poněvadž říšská ústava byla 
zastavena, dlužno zde rozuměti zemské sněmy. " 

V témž .reště roce svolán byl uherský sněm, ale vyjednávání 
s ním nevedlo zatím k cíli. Stejně bylo tomu tak i se sněmem 
chorvatským. 

Sněm království českého sešedší se v listopadu r. 1865 podě
koval císaři zvláštní adresou za vydání zářijového patentu. V této 
adrese se vyslovuje zároveň naděje, že pragmatická sankce hude 
upevněna, aby jednota říše byla pojištěna šetřením rozmanitostí 
částí, ze kterých se skládá, a dějinného vývoje jejich práva ko
nečně že bude provedena korunovace, odvěké to v království 
symbolické zjevení, vzá,remné rukojemství a nejvyšší zasvěcení 
ubezpečeného stavu právního. Adresa tato byla oď panovníka 
zodpověděna dne 29. prosince 1865 slibem korunovace. 

Všeliké vyjednávání hy10 na čas zastaveno válkou prusko
rakouskou. Po jejím skončení sněm království českého sešedší 
se v listopadu r. 1866 znovu se usnáší na adrese panovníkovi, 
která formálně vychází opčt. od říjnového diplomu. ale mluví již 
také o starodávném státoprávním post,avení Čech a jich poměru 
ke trůnu 'a k říši i o právech koruny české. 

Po skončení války prusko-rakouské bylo jednání zase obno
veno. Vedl je stále hr. Bc1credi, ale za. jeho zády navázal jednání 
s Uhry nový státník rakouský baron Beust. Belcredi stále doufal, 
že váhou zemí neuherských přiměje Uhry v otázce jednoty říše 
k povolnosti. K tomu účelu patentem z 2. ledna 1867 svolal na den 
25. února 1867 do Vídně mimořádnou říšskou radu složenou ze 
zástupců království a zemí, "které nenáležejí ke koruně uherské". 

Tuto mimořádnou říšskou radu měly obeslati zemské ~sněmY 
zemí neuherských v počtu stano-ven,ém' lÍnorovon lÍstavou. po'
slanci však měli býti voleni nikoli podle kurií, nýhrž z plného 
shromáždění sněmovního. Předmětem jednání této mimořádné 
říšské rady měla býti jen úrada o otázce II stavnÍ. Současně pyly 
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rozpuštčny yšechny zemské sněmy a nově S\"91ané sněmy měly 
obmcziti syé jednání jen na to. aby vzaly tento patent na vědo
most a yvkonalv volby do lllimořádné říšské rady. Zároveň byla 
svolána ťáké sněmovna panská. . . 

Ale tato mimořádná říšská rada se nesešla. Dne 1. února 1867 
byla totiž konána korunní rada o věcech uherských, ve které na 
sebe narazila stanoviska Belcrediho a Beustovo. Belcredi trval 
stáje na jednotě říše, kdežto Beust se klonil již otevřeně k dualis
mu. Císař se přiklonil ku stanovisku Beustovi. Důsledkem toho 
Belcredi odstoupil a na jeho místo byl povolán Beust a pověřen 
vyrovnáním s Uhry. Shody bylo nyní docfleno snadno. Císař

ským reskriptem z 17. února 1867 bylo uherské státní právo 
v podstatě uznáno a jmenováno také odpovědné ministerstvo 
uherské. Tím se ovšem úrada mimoř-ádné l'išské racly o otázce 
ústavní stala hezpřcdmětnou. Skutečně také nejvyšším rozhod
nutím z 4. Února 1867 bylo nařízeno. že se tato mimořádná i'íšská 
rada má proměniti v "ústavní" říšskou radu a sněmllm ,jednotli
vých království a zemí, které se zatím byly již sešly. bylo místo 
patentu z 2. ledna 1867 předloženo toto nejvyšší rozhodnutí. ve 
kterém se vyrovnání s Uhry oznamuje ,již jako hotové a mluví 
se o dalším zdělávání ústavních práv v "západní polovici říše". 

Sněm království českého se v adrese přijaté valnou většinou 
ohradil proti západní polovici říše, státnímu útvaru, "kterémuž 
se nedostává nijakého stáiopl'ávl1ího základu a kterýž nikterak 
by se nedal srovnati s nepopíratelnou práYllÍ Cl skutečnou jsouc
ností koruny české. ani s právním v)TZnameDl celé řady koruno
vání veleslavnveh DŤedkt'l Vašeho V dičenstva jako králů českých. 
ježto se vykm;áyulo po mnohá staletí až do naší doby, ani s ne
popÍrateInou statoprávní platností. kteréž snčmové království 
tohoto požíyali až do časů ncjno"ě,jších".V důsledku této adresy 
hyl sněm nejvyšším rozhodnuHrn z 26. února 1867 rozpuštěn. 

"Ústavní' rada říŠská se sešla v květnu 1867. Trlll1llí řeč 
z 22. kvčtna 1867 oznánúla vyrovnání s Uhry jako věc hotovou 
a :říšské radě hyly předloženy osnovy o nové úpravě státopráv
Hích a ústavních poměrů nutné s ohledem na stav vytvořený vy
rovnáním s Uhry. Dne 8. června 1867 hyl císař František Josef 
korunován na kl:ále uherského a tím hylo vyrovnání s Uhry do
konáno. 

B. Od r. 1867 (vyrovnání s Uhry). 

Vyrovnání z 1". 1867 se nesprávně nazývá rakousko-uhersk~rm. 
Ve skutečnosti .jest to jen vyrovnání s Uhry. nebof .Ťím se vyrov
nává absolutní panovník s polit.ickým národem uherským tím, 
že uznal uherské státní právo a obnovi1 starou ústavu uherskou. 
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Ovšem měl tento jednostranný akt absolutního panovníka dale
kosáhlý vliv na ostatní země neuherské, neboť bylo nyní, nutn~ 
dáti jim důsledkem vyrovnání novou státoprávní a ustaVl1l 
skladbu. 

O obsahu vyrovnání jednaji dva zákony: uherský čl. zá~. 12 
z r. 1867 a "předhtavský" základní zákon státní z 21. prosmce 
1.867 čís. 146 ř. z., kteréž nemají totoŽ1!é zněnÍ. 

Vyrovnáú:ím se rozdělu.Ťe monarchie dosud jednotná na dvě 
státoprávně samostatné části: země koruny ... uhers~é, kter~ se :),:
úředně nazývají také Zalitavskem. a. na kra~ovstvl a zeme ... na l"lS

ské radě zastoupené, neúředně také Předh~avsk~m z;ane. !s?~ 
zde nyní dva státy; vzniká dualism monarchIe lotrmske, ktery .T~~ 
trvá nezměněně až do jejího zániku. Oba dva tyto státy v~~.TI 
společné určité úřady a určité věci, na které přispíva.ŤÍ uTcltym 
podílem; věci společné se ústavně vyřizují v delega~ích, d,? ~~::
l'ýeh vysíla.rí stejný počet zástupd\ říšská rada předhtavska a rlS

ský sněm uherský. 

Vyrovnání samo se rozpadá na vyrovnání trojí: 

1. státoprávní, 
2. finančnÍ, 
3. náJ'odohospodáI'sk<.~. 
Ad 1. "Okol€ill státoprávního vyrovnání bylo zachovati vel

mocenské pastavení monarchie. Spadají sem věd t. zv. prag"illa
ticky t.polečn-é, t .. T. věci, jichž společenství plyne nutně z prag
matické sankce. Věci ty ,jsou: 

a) zahraniční věci. 
Pe dle § 8 uherského a § 1 lit. a) před litavského vvrovnáva

cího zákona: .lsou společnými věcmi, V~S~ z~~r<:niční číla.ŤÍc v. to 
diplomatické a komerční zastoupem VUCl (:Izme. 

b) vojenské věci. 
Jako prostřed.ek ku spo!ečné. obraně m?na~c~je_ jest, to_ SpD: 

lečná vojsko, čí~aJÍc v t~ VOJsk,? I)Oď~tvo navmorm. H~zen.I., \.ele~~ 
a vnitřní orO"alllsace VOJska naleZl vyhradne panovmko"l" kt~l) 
v těchto oh~rech podržuje svou neobmezenou moc. Nenl .vsak 
společnou věcí pov?lovánÍ rekrn~ů, st~novení .,.vo.icns1:.é rpovmpo
sti a úprava brannc sous-tavv; ovsem uprava techto veCl lllUSI se 
díti' v obml částech říše zákony srovnalými. 

c) náklad na tyto věci společné musí býti společ.ný (vytov, 
nání finanční). 

Ku správě yěcí pr~gmaticky spole,šných jsou zřízeny také 
společné úi'ady, kteréž JSou uvedeny lllze v § 77. 

Po stránce ústavní, byly společ.né věc! .p~ojedn~vávnY v,de~e
gacích. Delegace nebyly sborem zákon?darny~, nybrz ~prav.;tnll 
ft do jisté míry i kontrolním. Delegace JSo~ d;"e.: nhers~8.8 pl'ed: 
litavská. Každá se skládá ze 60 členů, z Ulchz Jednu tret~nu vO,h 
sněmovna panská, v Uhrách sněmovna magnát~, dvě třetmy sn~
movna poslanecká. Delegace se volí vždy na Jeden rok a ~vola
valv se střídavě do Vídně a do Budapešti. V obor delegacl spa
daly jE-n věci pragmatkky spol~čné. 
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Ad 2. Vyrovnání finanční se týkalo (hou bodů: státních dlu
hů a úhrady nákladů na věci spoiečné. 

O státníCh dluzích byla docílena mezi oběma státy dohoda. 
že Předlitaysko přeyzalo celý dosavadní státní dluh a Uhry při~ 
spívaly na úrokování tohoto dluhu určitým penízem, 

NáJdad na společné věci nebyl hrazen nějakými společnými 
daněnu, nýbrž příspěvky obou částí říše, t. zv. kvotami. Kvoty tv 
nezůstaly stejné, nýbrž se postupem doby měnily. -

~d 3. Vyrovnání náro'dohospodářské se týká vě'cí nikoli pra~
matlcky, nýbrž dualisticky společných. Bylo sjednáno tím zpúso
bem, že se mezi oběma částmi říše měl ujednávati čas od času 
obchodní a celní spolek. Spolek ten se uzavíral pravidlem na 10 
let. Z tohoto obchodního a celního spolku plynula také jednota 
celního obvodu. . 

Vyrovnání s Uhry mělo přirozeně své zpětné účinky na státo
právní skladbu ostatních zemí neuherských. Když nyní jednota 
monarchie byla zvrácena, bylo nutno dáti zemím neuherským 
nové státoprávní a ústavní ústrojí. To se stalo základními zákony 
státními z 21. prosince 1867, jichž je celkem šest: čís. 141 o zastu'
pitelstvu říše, čís, 142 o všeobecných právech občanů státních, 
čís. 143 o :říšském soudu, čís. 144 o moci soudcovské. čís. 145 o moci 
vládní a výkonné a čís. 1.46 o věcech společných (~ákon vyrovná
vací). Tyto základní zákony státní tvoří ve svém souhrnu t. zv. 
ústavu prosincovou. 

Ústava prosincová jest ústavou oktrojovanou, neboť "ústavní" 
říšská. rada, která projednávala výše citované základní zákony 
státní, byla ve ·svém rozhodování již předem vázána absolutním 
aktem panovníkovým, t. j. vyrovnáním s Uhry. Jest dále ústavou 
centralistickou podle vzoru ústavy únorové; jsou však v ní přece 
jen, byť i skrovné, prvky federalistické. 

Výkonná moc jest pro souhrn království a zemí na říšské 
radě zastoupených jedna a příslušÍ císaři. který ji vykonává pro
středkem odpovědných ministrů. 

'Moc zákonodárnou ve věcech říšských vykonává císař spolu 
s říšskou radou. která se skládá ze sněmovny panské a ze sně
movny poslanecké. Ve sněmovně panské jest důvod členství týž 
jako podle ústavy únoTové. 
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Členy panské sněmovny jsou: 
1. rodem: 
a) zletilí princové císařského domu, 
b) zletilí náčelníci tuzemských rodů šlechtických, které vy

nika.tí rozsáhlým pozemkovým majetkem v oblasti království a 
zemí na říšské radě zastoupen}rch a jimž toto právo bylo císal'em 
dědičně uděleno; 

2. hodností všichni arcibiskupové a biskupové mající pořadí 
knížecí: 

J 
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I 

I 

.1 , 
I 
i· 
I 

I 

.). Jmeno'i amm vynikající příslušníci království a :zemí na 
říšské radě zastoupených, kteří se zasloužili O stát, církev, vědu 
nebo umění. Jmenování se děje na doživotí. Zákonem z 26. l~dna 
1907, čís. 16 ř. z" bylo toto jmenovací _právo císařovo obmezeno 
potud, že těchto jmenovaných členů nemůže býti méně než 150 a 
více než 170. Nějakého rozvrhu na jednotlivá království a země 
při tom nenÍ. 

Poslanecká sněmovna čítá 203 členy rozvržené na jednotlivá 
království a země a volené zemskými sněmy podle kurií napros
iou většinou. Císaři zůstává však vyhrazeno právo dáti provésti 
volby přímé. Jest tudíž poslanecká sněmovna opět .iako podle 
ústavy únorové komorou zemÍ. -

Předsedu a místopředsedy sněmovny panské jmenuje císař 
z je.Ťího středu; ostatní činovníky si -volí tato. sněmovn~ sama; 
Poslanecká sněmovna si však volí jak předsedmctvo, tak 1 ostatm 
činovník". Císař svolává každoročně říšskou radu, pokud možno 
v zimních měsících, ji odročuje, uzavírá a má právo sněmovna 
poslaneckou rozpustiti. Ke každému říšskému zákonu jest třeba 
souhlasného usnesení obou sněmoyen a sankce císařské; veto 
císařova jest absolutní. 

Pravomoc říšské rady jest proti pravomoci zemských sněmll 
vyměřena (protivou k úno'rové ústavě) tak, že v § 11 základního 
zákona státního o zastupitelstvu říše jsou jmenovitě vypočteny 
-věci, které spadají v pravomoc říšské rady; ostatní všechny věci 

\ zde nevyjmenované spadají v pravomoc zemských sněmů. 
V pravomoc říšské rady podle tohoto § 11 náležejí: 
a) zkoušeÚ a schvalovati obchodní smlouvy a ty státní smlou

vy, které zatěžují říši nebo její části, zavazují jedn?tlivé státní 
občany, nebo ntají v zápěií územní změnu královstYl- a zemí na 
říšské radě zastoupených; 

b) všechny -věci" kterými se upravuje voi,.ens ... ká -povinno~J' 
ze.Jména i roční povolování rekr"ll:tů a všeobecne predplsy o prl
přeži. zásobování a ubytování VOJska; 

c) stanoviti státní rozpočet a jmenovitě ročně, povolovati da
ně, dávky a poplatky, zkoušeti ;lZá.věrky stát~ích účtů Fa v.ýsled: 
kv finančního hospodaření a udIleh absohltonum; uzavll'ah nove 
zápůjčky, konvertovati dosavadní státní dluhy, zcizovati, měniti 
a zatěžovati nemovité .~tátní jmění; zákonodárství o monopolech 
a regali.ích a vůbec o všech finančních věcech, které jsou společ
né královstvím a zemím na říšské radě zastoupeným; 

d) úprava peněžnicivÍ, mincovnictví a cedulového bankov
nictví. věcí celních a obchodních, telegrafů, pošt, železnic, plavby 
a jiných říšských komunikačních prostředků; 

e) úvěrnictví, bankovnictví, zákonodárství o privilegiích a živ
nostech, jakož i o mírách a váhách a o ochraně známek a vzorků; 

f) zákonodárství medicinální a o ochraně proti epidemiím a 
dobytčímu moru; 

g) zákonodárství o státním občanství a o právu domovském, 
o policii cizinců, o listech průvodních a o sčítání lidu; 

h) o poměrech konfesních, o pJ'ávu spolkovém a shromaž
ďovacím, o tisku a o ochraně duševního majetku; 
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i} stanoviti zásady vyučovciní, o školách obecných a o gym-
nasiích a zákonodárství o universitách; . 

k) zákonodárství o trestním právu soudním, o trestním právll 
policejním fr o právu občanském s vyloučením zákonodárství" 
o vnitřním zařízení veřejných knih a o takových předmětech, 
které na základě zemských zřízení a tohoto základního zákona 
spadají v pravomoc zemských sněmů, dále zákonodárstd o právu 
obchodním, směnečném, námořském, horním a lenním; 

I) zákonodárství o základech organisace úřadů soudních II 

správních; 
m) zákony, jež jest vydati na provedení základních zákonů 

státních o všeobe'cných Pl'ávech občanů státních, o říšském sou~ 
du, o moci soudcovské, o moci vládní a výkonné a na které ,jest 
se v těchto základních zákoIlech státních odvoláváno; 

n) zákonodárství o těch předmětech, které se vztahují na po·· 
vinnosti a poměry jednotliv)"ch zemí mezi sehou; 

o) zákonodárství o způsobu, jakým jest projednávati veCl,. 
které na základě ujednání se zeměmi koruny uherské byly pro
hlášeny za společné. 

:Moc výkollná jest v celé oblasti království a zemí na říšské 
radě zastoupených jen jedna, říšská, a přísluší výlučně císaři, 
který ji vykonává prostředkem ministrů a jim podřízených úřed
níků a zřízenců. 11inistry jmenuje a propouští císař; tito jsou od
povědní říšské radě. 

Každý vládní akt císařů v poti'ebuje ku své platnosti spolu
podpisu odpóvědného ministra, který svým spolupodpisem pře
jímá zaň odpovědnost. Poruší-li ministr ve výkonu své úřerlní 
působnosti _ úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ústavu králO\TstvÍ a 
zemí na říšské radě zastoupených, zemské zřízení některé z těch
to zemí, anebo nějaký jiný zákon, může hýti nall podána obža
loba. Obžalobu ministerskou může vznésti každá z, obou sněmo
ven. O obž'alobě nalézá- státní soud. Odsouzenému ministru ne~ 
může císař uděliti milost, leč že by tak navrhla ta sněmovna, 
která dala ministra v obžalobu. 

M:ol: soudcovská jest rovněž v celé oblasti kl'álovs-tví a zemí 
na říšské radě zastoupených jen jedna a vykoná'vá se jen státní-o 
mi soudy jménem císařovým. Soudnictví jest ve všech instancích 
odděleno od správy. 

Organisace a pravomoc soud-li jsou upraveny zaKonelll Soud
cové jsou jmenováni císařem nebo v jeho Jménu trvale a na čas. 
života, jsou nesesaditelní a nepřesaditelnÍ a ve výkonu svého" 
soudcovského úřadu samostatní a nezávislí. Soudcové ,jsou vázáni 
jen zákonem řádně vyhlášeným; o platnosti nařízcní rozhodu.ŤÍ 
postupem, stolic. 

Moc výkonná může také llahrazmrati moc zákonodárnou. Podle' 
§ 14 zákl. zákona státního o zastupitelstvu říše (t. zv. ,císařského 
paragrafu) může cisař, objeví-li se nutným vydati nařízení, ku 
k1erému jest podle ústavy třeba přivolení říšské rady, v době, 

kdy říšská rada není shromážděna, s odpovědností veškerého mi~ 
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niEterstva vydati císařské nařízení s prozatímní platností zákona, 
pokud jím se nemční základní zákon státuÍ, trvale nezatěžuje 
státní majetek a nezcizuje státní statek. Takovéto CÍsařské nařízení 
jest však ku schválení předložiti nejblíže příští radě a to nejprve 
poslallecké snčmov-ně do čtyř neděl, kdy se tato sejde. Opomene-li 
vláda je v této lhůtě předložiti, anebo neschválí-li je jedna z obou 
snčmoven, pozbývá nařízení to platnosti. 

Po rozumu vyrovnání z l'. 1867 _bylo vlastnoručním listem ze 
14. listopadu 1868 nařízeno, že název monarchie jest "rakousko
uherská múnarehie", nebo 'také "rakousko-uherská říše". 

Vlastnoruční list tenlo nebyl však alli pl'otednán parlament
ně, ani nebyl uvei'ejněn v říšském zákoníku. Nemá tedy platnosti 
ani státoprávní, ani ústavní. 1'\icméně se tohoto názvu úředně 
užívalo až do zániku monarchie. 

Nový státní útv-ar, království a země na říšské radě zastou
pené, není státem jednotným. Království a země zůstávají nadále 
státními zlomky neboli fragmenty, pravomoc zemských snčmů se 
dokonce i rozšiřuje. Královst-ví a země na říšské radě zastoupené 
jsou stát složitý, který má jinou povahu v oboru moci zákonodárné 
II opět jinou v oboru moci výkonné. V tomto směru základy ústavy 
únorové zůstaly zachovány. 

Vyrovnání z r. 1867 znamenalo novou, velikou újmu českého 
státního práva., Země korun)' české proti svému historickému prá
vu, které nebylO' 6 nic horší a o nic lepší historického práva uher
ského, byly stlačeny -do nového státního útvaru, království a zemí 
na říšské radě zastoup"ených. Není tudíž divu, že se proti tomuto 
novému státoprávnímu uspořádání monárchie zdvihl v českém ná
rodě rozhodný odpor. Hned po rozpuštění č,eského sněmu vydali 
lidoví poslanci čeští a t. zv. historická šlechťa provolání, ve kte
rém protestují proti zaniknutí království českého "v nejistotč ja
kési cislajtánské polovice říše". V březnu r. 1867 při nových 
volhách do českého sněmu podlehla nátlakem vlády v kurii velko
statkářské historická šlechta a sněm království českého dostal dů
sledkem toho většinu německou. Z toho důvodu čeští poslanci 
ohražením z 1.3. dubna 1867 zahájili trpný odpor i proti českému 
sněmu. Když pak po nezdařeném vyjednávání bar. Beusta s čes
skými vlldci hyl svolán český sněm na den 22. srpna 1868, 
odevzdala v tleli zahájení hojčlenná deputace českých poslanců 
př'edsedovi snčmu, nejvyššímu maršálkovi, prohlášení, známé d 

památné pod jménem deklarace. 
Deklarace z 22. srpna 1868 vychází již úplně z historického 

pl"áva českého. Tvrdí, že spojení zemí koruny české po rozumu 
pragmatické sankce s ostatn'Ími zeměini monarchie jest jen dyna-
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stické a právě tak, jako povoláním Ferdinanda I. na trůn český 
byl založen smluvní poměr mezi Ferdinandem I. a českým- ná
rodem, tak i jakákoli změna tohoto poměru může býti provedena 
jen novOu smlouvou mezi králem českým a politickým národem 
-če-ským. Při tOUl vyslovují čeští poslanci již předem ochotu do
hodnouti se s německými krajany z království o instituce, aby 
bylo zamezení jakékoli zkracování jedné národnosti druhotJ.-. 
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Deklarace tvrdí, že mezi panovníkem, dědičným .král~I? č~s
kým, jakožto představitelem panujícího rodu, a meZI l?O~ltlskvm 
národem českým jest právní poměr pro obě strany s~eJne z<:tvaz-
ný, založéný smlouvou mezi tímto národem. a meZI F~rdl'p~n
dem 1. za sebe a za jeho potomky. Pragmatickou sankcI prcsel 
poměr tento oboustranným a podmíněn~m syolením ,.n~ r,?,d lot~ 
rinský a byl až do naší doby obnovovan ~oruD,?vacm pf]~ahou 
králů našich a holdovací přísahou zákonnych, predstay!telu ze~ 
mě. Na základě toho přijal také nynější panovmk .Frantlst;k .J0s~~ 
korunu českou nejinak než se všemi právy a pov~nnostml, Jak Jl 
držel jeho _předchůdce král Ferdinand V., o~ ~tereh? ~n sve pra~ 
vo odvozuje. Koruna česká nebyla s ostatmnll zememl d0!llu l"U~ 
kOllského "nikdy v reální unii s nějakým s!átem }·a~ouskym, ne~ 
řku-li cislajtánským; bylať sice s ostatnímI zeI~leml dO"ffiU ha~s: 
burského právem dědičně všem společné dynastlC a n,; ~cas trvam 
této v jedno mocnářství spojena - avš~k vždy ?ez u)my ~amo: 
statnosti a zvláštní osobnosti svó histOrické a statopravm; Jakoz 
také ·za absolutní vlády nikdy a od n~koho Dopíráno D"ebylo" že 
by království české po vymi'ení panujícího rodu nemel~, p!'ava 
voliti sobě krále svobodně a neobmezeně, bez ohledu na Jllle ze
mě domu rakouského a utvořiti tudíž opět stát samostatný; z če
hož plyne nezvratně, že spojení zemí ~ol'u~y českó ~s ostatnjmi 
zeměmi bylo a jest jen dynastické, to Je,st J~n spolecnou zn!l.llt
kou dědičnosti v tóže dynastii podmíněné '. Dus~ed~em !oho, JSo~ 
všeliké změny v právním poměru mezi králo:stvlill cesky~ a l,ll-eZl 
panovníkem právně a platně možné jen novou umlu vou ll.eZ! kratem 
českým a politickým národem českým správně a spravedhve zastou
peným. Nijaký sbor mimočeský, kr0I?-č dt;~e~~cí ze}~í k,oruny ť~esk~_ 
nemůže o těchto zemích rozhodol,'atl, amz JIm neJakych zavazku 
ukládati. Neprotestuje se proti vyrovnání s Uhry, ale protest~.ie s~ 
proti tomu, aby se vyrovnáním rozhodovalo o pravech ko::?-ny ces~e. 
Jak říjnový diplom, tak i ústava únorová jsou nasta-vsIm dua~ls
mem zvráceny a nová úprava státopráirních P?měr{~ (J?lynoucld~ 
nepřímo -z vyrovnání a přímo z ústavy pr9smco:e) JSo!;\- "n~vc 
úktrojírky vlasti naší škodné a nemohoucl "na,byh v cechac~l 
právní platnosti bez řádného svolení oprávneneho a spravedlI
vého zastoupení tohoto královstvL Všechny tyto zápletky ústavní 
mohou se urovnati spravedlivě: právní poměr království českého 
k jiným 'zemím říše a k nejvyšší dynastii, vůbec cel§ .prál,'o ~o
runy české může se upraviti trvale a pro l?~aho" ~~,me I :pl'ospcch 
dynastie bezpečně jedině úmluvou mezi nejJasneJslm kralem na
ším. a politickohistorickým národem českÝln, zastoupeným na zá
kladě -správné·m a spr~vedlivé~". Při tO"m- vys!o,,:ují č~ští posla,nc~ 

. již předem ochotu "shodnoutI se s ,n~meCk)~l , krajany svY;n~ 
o· instituce takové kteréž bv zabramly vsehkemu zkracovalll 
jedné nebo druhé ~árodnosti zemské mocí pouhé yětšiny". 

Deklarace ·tato vyvolala· v českém národu silné, primo živelné 
hnutí, známé obecně "pod jménem hnutí deklarantského. Proti to~ 
nmto hnutí Be postavily rDzhodně sněm český (mající většinu 
německDU) -i vl&da. PDslEmci podepsavší deklaraci byli prohlášeni 
zn zba-veny- mandátŮ., byli však v září opět jednomyslně zvoleni. 
Vláda pak se pokusila silnDu persekucí zdDlati odpor český. Avšak 
"persekuce "nezmohla ničeho. Když pak na říšské radě ~zahájili 
trpný odpor také Poláci, Tyroláci a Slovinci, uznala vláda za 
nutné zahájiti jednání s Čechy. 

-v dubnu 1870 nastDupilD t. zv. vyrovnávací ministerstvo 
Alfrcda hraběte Potockého,juhož program kladl důraz na "státní 
myšlenku ra:.kóuskou;· která Dbsahuje spojení všech rakouských 
kmenů a národů'". Potocki zahájil vyjednávání s Čechy chtěje je 
určitými ústupky pohnoutí ku vstoupení na říšskou radu a tím 
také na půdn ústavy, Patenlcm,z 29. července 1870 byl sněm krá
lovství českého rozpuštěn a při nových volbách zvítězila v kurii 
"elkostaíkářské historická šlechta, takže sněm český niěl opčt 
většinu českDu. Novému sněmu byl předložen královský reskript 
z ".25. srpn& j 870, ve kterém se vyslovuje ochota prDvésti revisi 
postavení království českého Ok celkové. monarchii, avšak sněm se 
zároveň vyzývá, aby bez odkladu vykonal volby do říšské rady. 
Hned při vstupu do sněmu podali národní poslanci čeští a poslanci 
velkostatkářští osvědčení, že trvají na deklaraci z 22. srpna 1868. 
Reskript z 25. srpna byl pak snčmem- zodpověděn adresou sněmu 
ze 14. září 1870 a paměiním spisem předloženým zároveň s adre
sou. V adrese se praví, že sněm český nikdy nemůže, nesmí a 
nebude obětovati st.itoprávllí osobnost království českého., že však 
jest Dchoten ·přihlížeje k vážnému stavu říše i aby bylo. usnadněno 
neprodleilé zjednání celistvého zastupitelstva mocnářství, pro ten
tokráte a bez všeliké újmy na svobodném právu tohoto. království, 
aby rozhodovalo o sobě samo, "vypraviti ze svého středu poslance; 
k1eří by zastupovali království české co království v delegaCích, 
jakožto v celistvém zastupitelstvu v·šech království a zemí říše". 

Na tuto adresu byl vydán nový reskript ze 26. září 1870, ve 
kterém panDvník výslovně praví: "My jsme sobě dobře vědomi 
lesku, jí:r:ilžto koruna našeho království českého vážnost a moc na~ 
šeho moenářství obestřela_ My jsme se také na tom ustanovili, 
králDvství tomuto znovu nedíll10st a neodcizitelnos"t země nezruši
telně písemně stvrditi a tak jako u našich osvícených předků má 
korunov.ánÍ korunou českou vnitřnímu spojení s národem českým 
dáti lesknoucí význam." Reskript vyslDvuje dále ochDtu r.evidDvati 
pomčry království k veškerému mocnářství, vyslovuje však, že se 
tak může státi jen na podkladě platné ústavy. Sněm království 
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českého se tedy -vyzývá, aby bez meškání vykonal volby do říšské 
rady; tím přímé obeslání delegací bylo zamítnuto. Reskript tento 
zodpověděl sněm novou adresou, ve které trvá na svém odmíta,ém 
stanovisku. Vláda- si pomohla tím, že ~Typsala přímé volhy do říš:" 
ské -rady; ale poslanci zvolenÍ' v -českých krajích do říšské rady 
nevstoupili. . 

Posláni "vyrovnávacího" ministerstva hr. Potockého tím ztro
skotalo. V listopadu 1870 podalo toto ministerstvo demisi" která 
byla císařem takp přijata a v únoru 1871 jmenováno ministerstvo 
hraběte Hohen,,·mrta, které bylo- pověřeno úkolem provésti vy-
rovnání s Čechy. . 

Vyrovnání s Čechy bylo zahájeno královským reskriptem 
z 12. září J 8iJ, který byl vydán panovníkem na základě dohody 
vlády s vůdci českého národa. 

Vyjednávání s Čecby začalo v květnu 1871 a vedl je y Praze 
jménem vlády ministr ohchodu dr. Schacffle s českými vůdó: hr. 
Clam-Martinicem, drem Ricgrem, Palackým, knížetem Jih Lob
kovicem, knížetem Švarcenbcrkcm, hrabě,íem Han-achem, drem 
Braunerem, drem Sladkov!'ikým a (ZeJ markrabství) drem Pražá
kem. Bylo docíleno dohody a obsah dohody byl ~ hl'. Hohenwar
tem také sdělen a panoTníkem schválen. Koncem července se do·· 
stavili do Vídně dr. Hieg·cr, hr. Clam-Murtinic a dr, Pražák a 
sjednali s vládou podmínky vyrovnánÍ. V ministerské radě ko
nané dne 4. srpna 1871 za předsednictví panovníkova byly vyrov
návací osnovy schváleny. Na základě toho byl vydán kl'ál. re
skript Z 12. září 1871 a sněmy zemské byly svolány na 14. září. 

Památný tento reskript čítá osm odstavců. V odst. 3. panovník 
vyslovuje žádost, aby se svazky království českého s veškerou říší 
"způsobem všestranně spravedlivým a uspokojujícím konečnč 
uspořádaly". odst. 4., na kterém spočívá váha reskriptu zní: "Majíce 
v pamčti státoprávní postavení koruny České a jsouce Sobě pově
domi slávy a moci, kteréž tato koruna N_ám a předkům Našim 
propůjčila, mimo to jsouce pamětlivi neoblomné věrnosti, s kterou 
obyvatelstvo země České každé doby trůn Náš podporovalo, uzná
váme rádi práva tohoto království a jsme hotovi, totO' uznání 
přísahou Naší korunovací obnoviti." V odst. 5. prohlašuje panov
ník, že se s druhé strany nemůže vytáhnouti ze závazků, ve které 
vešel vůči jiným královstvím a zemím říjnovým diplomem, úno
rovou ústavou, prosincovou ústavou a zejména vyrovnánínl s Uhry. 
V odst. 7. zv~ panovník sněm, aby mírně a smířlivě vzal 'T úvahu~ 
kterak by se státoprávní poměry království českého uspořádaly 
a tím se konečně dlouholetý spor ústavní ukončil. 

Reskript tento znamená vítězství státoprávního stanoviska 
českého a jest vedle toho důležitým dokladem, že si dynastie vždy 
dobře byla vědoma práv české koruny. Sledujeme-li totiž všechny 
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ústa"-'ní listiny" monarchie lotrinské vydané od r. 1.848, pozorujeme, 
že ústavní listiny tyto o zvláštním státoprávním postavení koruny 
české naprosto mlčí, ba že se výraz "česká koruna" v nich ani 
ne-vyskytuje. Státoprávní a ústavní vývoj po r. 1848 nezná ani 
českého státního práva, ani českého krále ve zvláštní státoprávní 
hodnosti (nepřihlížíme-li ovšem jen k titulu společného panovníka). 
Najednou však panovník v l'eskriptu prohlašuje, že má v paměti 
státoprávní postavení koruny české, že uznává rád práva tohoto 
královsf-ví a jest hotov uznání to korunovační přísahou potvrditi. 
Ježto však ústavní listiny monarchie lotrinské vydané od r. 1.848 
takovéhoto státoprávního postavení vůbec neznají, jest zcela jasné, 
že tímto státoprávním postavením se nemůže míniti státoprávní 
postavení zemí českých vyplývající snad z ústav únorové nebo 
prosincové (už také nikoli proto, že ústavy ty výrazu česká koruna 
neznají), nýbrž jen státoprávní postavení koruny české na základé 
celého historického vývoje před r. 1848, tedy postavení koruny 
české, jak se vytvořilo hěhem staletí v době minulé, tudíž české 
státní právo v· plném svém obsahu a rozsahu a na úplném -histo
rickém základě. Z právní skutečnosti, že pano,,"ník v reskriptu má 
v paměti státoprávní postavení koruny české, plyne však ještě 
další dúsledek. Poněvadž ústavní zákony po r. 1'848 ničeho o tomto 
státoprávním postavení neustanovily, jest očividné, že neupravily 
~rcškero právo veřejné, že nevyčerpaly zejména právní poměry 
Jednotlivých království a zemí k celkové monarchii a že se jimi 
starší základy právní nerušily. Z toho vyplývá, že se české státní 
právo neporušilo novějším zákonodárstvím. ústavním a že státo
právní postavení koruny české trvá i přes ústavy unorovou a 
pl'osincovou. 

Prohlášení panovníkovo, že má- v paměti státoprávní posta
vení koruny české jest aktem deklaratorním, nikoli konstitutiv
ním; to znamená: práva této koruny jsou tu již dávno a panovník 
je má jen v paměti, nikoli snad· to, že by se uznáním panovníko
vým tato práva koruny teprve vytvořila. 

Slibuje se korunovace na krále českého. Jí má býti vyvrcho
l{'no- resp. "korunováno" vyrovnání s národem českým a koruno
vace ta má přistoupiti ku předešlým korunovacím .iako nepřetržitý 
řetěz státoprávních aktů zohrazujících nepřetržitost státního práva 
koruny české. 

Uznání práv království Českého a prohlášení, že má v pamčti 
siátoprávní postavení koruny české, vyslovuje v reskriptu panov .. 
llík sám, nikoli nějaký mimočcský sbor (vládní nebo zákonodárný), 
nebo panovník: společně s takovýmto sborem. I to má značný vý
znam. Jest v tom vnitřní .souvislost s myšlenkou vyslovenou jasn{~ 
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v deklaraci, podle které právo koruny české l~e upraviti trvale 
a bezpečně jen nov.oRúmluvou mezi králem a politicko-historickým 
národem. českým. I reskript tím dosvědč.uje, že státoprávnÍ. úpI<;iva 
koruny české jest věcí jen. panovníka a národa českého, nikoli 
snad vedle toho ještě nějakého sboru mimočeského. Na této sku
tečnosti právní njčeho nemění, že panovník v odst. 5. prohlašuje, 
že se nemůže vvtáhnouti zé .. slavných závazků", ve které naproti 
jiným královst~ím a zemím vešel říjnovým diplomem, ústavami 
únorovou a ·prosincovou ·a -vyrovnáním z r. 1867. Naopak se tím 
význam této skutečnosti jen povyšuje, neboť argumentací a cOll.tra
rio vysvítá, že panovník pokládá těmito "slavnými závazky'· za 
vázána jen sebe, nikoli však také národ český (pro který tyto 
ústavy byly také přece vydány). Ostatně historická skutečnost 
ukázala, že se panovník takovýmito "slavnými závazky" jindy 
také nevázal. :Říjnový diplom byl panovníkem prohlášen za .,trvalý 
a neodvolatelný základní zákon státní" 'a v patentu, ktel'ým se 
zavádí ústava únorová, prohlašuje panovník, že "pod ochranou 
Všemohoucího" bude tuto ústavu "nezrušitelně zachovávati a 
držeti". A přece panovník již záříjovým patcntem obě tyto ústavy 
zastavil a vyrovnáním z r. 1867 úplně zvrátil. 

Tento královský reskript byl ve sněmu zahájeném dne 14. 
září přečten. Zároveň s reskriptem podal místodržící sněmu dvě 
vládní osnovy: nového volebního řádu a zákona na ochranu ná
rodností. 

Osnova volebního řádu zachovávala počet poslancú kude 
velkostatkářské neztenčený (70); kurie tato měla býti Y~ak roz
dělena ve tři sbory voličské. Volení v obchodních a žiYnosh~~I: 
ských komorách mělo' přestati a na jejich místo mělo nastoup!Íl 
vol0ní velkoprůmyslníků počtem OSll. V kurii městské měl býti 
počet poslanců 75 (dosud 72+15) a v kurii obcí venkovských 90 
(dosud 79); zde také měly býti zavedeny volby přímé. 

Osnova zákona na ochranu národností vyslovovala naprosiQ{.~ 
rovnoprávnost ohou národností ve veškerém životě občanském 1 
veřejném. Správní okresy a okresy určené k volbě do ~astupitcl: 
stev jest tak rozděliti, aby se pokud možno skládaly .Jen z ob.c~ 
jedné národnosti. Každé obecní zastupitelstvo má právo stanonh 
si svůj jazyk úřední; dm,ahuje-li však menšina druhé národnosti 
aspoň' pětilIy oprávněných voličů, jest jazyk národní menšiny, 
jazykem podpůrným. Každý konceptní úře~ník u. státních úřad,u 
a každý soudce jest po,-inen dokonale znátI oba .Jazyky zemske. 
Konečně na ochranu neporušitelného práva ohou národností se 
měla zříditi nová instituce, národní kurie. Zachová\'ání tohoto 
zákona mčlo býti pOStúYCIJO pod ochranu komnovačnÍ přísahy 
králo\'y· 
obě tyto osnovy i reskript byly přikázány 30čleDnérnu vý

horu; ktcrý vypracoval články státoprávní, známé obecně pod 
jménem články fundamentáhlí. 
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Fundamentální články upravují státoprávní poměr jen krá
JovstvÍ českého k monarchii, nikoli všech zemí koruny české, 
jakožto zvláštního státoprávního celku. Upravují dále jen ze
vnčjší právo království, nikoli také jeho právo ústavní. Konečně 
sluší uyésti, žc se upravuje státoprávní poměl' království ·českého 
spíše jen ku PředHtavsku, t. j. ke královstvím a zemím na říšské 
radě zastoupeným, llež k celkové monarchii. Království české se 
stává na základě těchto článků státem právně samostatným, 
s vlastním zákonodárstvím a s vlastní mocí výkonnou. Tato vlastní 
moc výkonná jest ve věcech zemských představována královským 
českým dvorským kancléřem, jehož pravomoc se ·však vztahuje 
na všechny zemč koruny české; v tomto bodu fundumentálky 
upravují i poměr koruny české k mmH1T'chii. ·Království české má 
dále samostatné zastoupení v deleg'acích. 

Fundamentálky uznávají vyrovnání s Uhry z 1', 1867 a pnstu
pují k němu (čL VL~VIlL). Uznávají dále věci společné, jak jsou 
tímto vyrovnánlm stanoveny (čl. L-III.). Státoprávní titul spo
lečného panovníka jest "císař a král". Do delegací volí sněm 
království českého přímo 15 delegátů (čtvrtinu celé delegace 
přcdlita"Vské) a 8 náhradníků (čL lY). Jinak však se přijimají za 
platná ustanovcní, která byla smhlYena ve vyrovnání s Uhry o 
zřízení, o oboru delegací a o vyřizování osnoy v nich (čl. V.). 

Všechny věci, které se týkají království českého a které 
nehyly prohlášeny za spolcčné celé monarchii, náležejí v zásadě 
co do zákonodárství na sněm království českého a, pokud se týče 
správy, české zemské vládě (čl. IX.). Z této zásady připouští však 
čL X. důležitou výjimku potud, že sllěm uznává toho potřebu, 
aby zákonodárst"VÍ v určitých věcech bylo pj"eneseno na sjezd 
delegátů obesílaný sněmy .zemskými. Věci takovéto jsou prohlá-· 
šeny za společné královstvím a zemím na :Hšské radě z.astoupe
ným a jsou zde také vypočtcny (čj. XL). Správou jich bude po
věřeno ministerstvo, ktel'é by se skládalo z ministrů odborných 
zřízených pro tyto věci, dále ze dvorských kancléřů, po případě 
zemských ministrú jim na roveií postavených, šetříc pi"i tom po
měru hlasů mezi nimi. Nejvyšší správa věcí zemských přísluší 
však v zemích koruny české kl'álovskému českému (h-orskému 
kancléři,. který jest také pověřen prováděním zákonů usnesených 
na sjezdu delegáU), pokud k tomu má přistoupiti spolupůsobení 
úřadů jemu podřízených. V oboru těchto věcí nese jen on odpo
vědnost (čl. XIII.). 

Na věci vytčené v' čL XL přispívá království české určítou 
kvotou, o které se dohodnou deputace sněmů zemských. stejným 
způsobem se ujedná kvota, kterou má odváděti králov·ství české 
na obecný státní. dluh. Opatřiti tyto kvoty přísluší zákonodárstd 
zemskému (čl. XIV.). 

O věcech, které se týkají práva domovského, .průvodních listú, 
poliCie nad cizinci, sčítání lidu, vzájemnosii při Y~'konu soudních 
nálezů a v uznávání akademických hodno~ií i vys\-.čdčcní vei'ei
ných ústavů vyučovacích,~konečně o zákonodárství, jakým zpú
sobem bylo by vyřizovati ,iěci společné, jest království české 
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ochotné dohodnouti se s osta'tními královstvími a zeměmi. Zpl1sob 
jich vyřizování stanoYÍ deputace_sněmů (čl. XVL). 

Vedle sjezdu deleg'átů jest k vyí·jzování určitých věcí zřízen 
zvláštní sbor, senát. Ten hv se skládal z části ze členů dědičných, 
z části. a to z polovice, ze členú panovníkem doživotně .Tmeno
yanýclÍ. z teren navrhovaný~('h od sněmel zemských y poměru 
k důleŽitosti jednotlivých království a zemí. Obor působnosti 
senátu jest vyměřen v čl. XVIL, ve kterém se zároveň stanoví, že 
sněmu královstyí českého jest vyhraze~o přiyolení ve všech vě
cech, které se týkají státoprávního postavení koruny české. HoY
něž jest nuÍllé přivolení sněmu, má-li dojíti k nějaké změně na 
těchto fundamentálních článcích, které tvoří základní zákon zem
ský království českého. Dojde-li v tomto směru nebo při pl'ová
dělá těchto fundamentálních článkú k jednání prostředkem depu
tací s jinými královstvími -a zeměmi, bude království české 
zastoupeno deputací jeho sně-mem přímo volenou (čl. XVIIL). 

Jasněji určují státoprávní a ústavní poměry království české
ho resp. koruny české. osnovy zákonů smluvené mezi vládou 
a českými vůdci a to: osnova zemského zřízení pro království 
české, osnova zákona o sjezdu delegátů a osnova zákona o senátu. 

Podle osnovy zemského zřízení pro království české .. test toto 
království zároveň ,.se I.eměmi vtělenými v korunu českou státo
právně samostatný člen říše spojené pod vládou císařské dynastie 
habsbursko-Iotrinské a jako takový (t. j. samostatný člen) a mocí 
své vlastní svrchovanosti není odvislé od nižádného z ostatních 
královst-d a zemí" (§ 1). Země koruny české jsoll dědičné v muž
ském a ženském potomstvu této dynastie a, vymřela-li by tato 
dynastie, jest sněmiun těchto zemí výslovně zaručena svobodná 
volba krále (§ 4). Zavádí se zvláštní státní příslušenství ke koruně 
č-cské, které jest podmínkou způsobilosti k úřadům zemským 
(§ 32). 

Sněm královstvÍ českého ve schúzi dne 10. října přijal (po od
chodu Němců) zákon o ochraně národností, návrh na změnu vo
lebního řádu i články fundanlelltálnÍ jednomyslně zároveií s adre
sou, ve které platné dokonání základních zákonů zemských se 
vyhražovalo sněmu korunovačnímu; Rovněž sněm markrabství 
moravského (také po odchodu Němců) ve schůzi dne 31. Hjna 
j 871 jednomyslně přistoupil na státoprávní vyrovnání a na funda
mentálky , žádal však m. j., aby počet poslanců vypadající na mar
krabství do clelegací hyl volen pHmo ze sněmu moravského a pro
hlašoval za přiměřené, aby vedle královského českého dvorského 
kancléře stál kancléř, který by byl odpovědný panovníkovi a sně
mu markrabství moravského a spravoval věci zemské. Naproti 
tomu sněm vévodství slezského protestoval proti českému vy-rov
nání; jen slovanští poslanci (počtem čtyři) vyslovili dne 14. záH 
rozhodný nesouhlas s tímto protestem a prohlásili se zcela otevře
llČ pro vyrovnání s českým národem. 

Vyrovnání s Čechy nebylo provedeno. Řada nepřátel českého 
národa, jak vnitřních, tak i- vnějších dovedla císaře, povahou -hez-

1ak silně vrtkavého, v jeho pllvoduě pevném odhodlání provésti 
vyrovnání s Čechy, zviklati. Vláda Hohenwartova měla sice pro 
zamyšlené vyrovnání s Čechy na říšské radě potřebnou dvoutře
tínovou většinu již zajištěnu, ale osud vyrovnání se stával čím 
dále tím ne.ristě.rším. Za takových nepříznivých předzvěstí došlo 
dne 20. ří.rna 18.71 za předsednictva císařova ke korunní radě, na 
které si císař rozhodnutí vyhradil; ale již ten den bylo .risté, že 
;se císař rozhodl- proti _vyrovnání. 

Této korunní radě byli přítomni: císař jakožto pÍ'edseda, říšští 
ministři Beust, Kuhn, Lonyay, ministr císaj"ského dvora svob. pán 
\Venckheim, předseda uherského ministerstva hr. Andrássv a 
předlitayští ministři. Všichni říšští ministři, Andrássy a předliÍav
ský ministr financí svob. pán Holzgethan postavili se se vší 1'07_

hodností proti vyrovnání s Čechy-o Andrássy se opřel tomu, ab,' 
vyrovnání z r. 1867 bylo předkládáno ještě nějakému zákono
dárnému sboru a mluvil velmi rozhodně proti jakýmkoli změnám 
úst~vy. :Říšský ministr války svob. pán Kuhn tvrdil, že vyroynánÍ 
s Cechy znamená zkázu armády, finanční ministr Holzgethan 
dokazoval, že fundamentálky a státní hankl'Ot jef>t proň totožné. 
Hohenwart a Schaeffle hájili z přesvědčení vyrovnání s Čechv 
smluvené a panovníkem také schválené. Na adresu sněmu českého 
z 10. října na-vrhovaly ohě strany vydání příslušného reskriptu 
(každá strana ovšem jiného); znění těchto reskriptů bylo také od 
nich :již připraveno. .. 

Císař v této korunní radě rozhodnutí neučinil, ale již den na 
10 po konferenci s říšskými ministry oznámil v ministerské radě 
kabinetu Hohenwartovu, že se rozhodl pro znění reskriptu, jak 
navrhovali říšští ministři, a vyzval Hohenwarta ft SchaeHleho. 
-aby působili na české vůdce, aby vstoupili na říšskou radu. Vůd~ 
cové čeští Clam-I\1artinic, Dr. Rieger a Dr. Pražák přišedše v zá
pětí na to do Vídně odmítli přistoupiti na znění reskriptu podle 
návrhu říšských ministrů. Takřka v poslední chvíli podal clam
?V[artinic a .Dr. Rieger prostřednictvím hr. Hohenv.,,-arta císaři pa
mětní spis, ve kterém kladou důraz na to, že vše, co až dosud 
bylo na sn.ěmu království českého přijato, bylo s vládou pečlivě 
-smluveno a císařem také předem schváleno, trvají na splnění 
daných úmluv připomínajíce, že zněním předkládaného jim re
skriptu podle návrhu Hšských ministrú jest _ dílo vyrovnávací 
opuštěno a že na takovýto reskript sněm království českého se 
yši určitostí volby do říšské rady odepře. To vše bylo však bez 
jakéhokoli účinku. Císař rozhodnuv se proti vyrovnání s Čechy, 
ačkoli je byl již schválil, nedal se od tohoto rozhodnutí odvrátiti. 
Dne 28. října 1871 požádal císař hr. Hohenwarta, aby podepsal 
reskript navržený říšskými ministry. Avšak Hohenwart odepřel 
a podal. zároveň s ministry Schaefflem, Habětínkem a Jirečkem 
demisi. která byla také přijata. Na .reho místo nastupuje svob. 
pá" Holzgethan. 
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Sněmu království českého byl vydán nový reskript z 30. října 
1871, ve kterém se praví, že na právních poměrech vytvořených' 
vyrovnáním z r. 1867 nelze již ničeho měniti; poněvadž pak státo
právní poměry zemí neuherských byly prý základními zákony 
státními rovněž již upraveny, lze poměry ty měniti .Ten s přivo
lením obou sněmoven říšské rady; na základ ě toho se sněm krá
lovství českého pod těžkou odpovědností vyzývá, aby k velikému 
dílu smíření obeslal říšskou radu. Reskript tento byl přečten ve 
sněmu dne 4. listopadu a zodpověděn resolucí dne 8. listopadu 
1871 jednomyslně přijatou, ve které sněm na právním svém pře
svědčení v plném obsahu setrvává. V zápětí na to by} sněm krá
lovství českého rozpuštěn a tím vyrovnání s Čechy bylo zmařeno. 

Po zmaru vyrovnání s Čechy byla_ hlavní starost vídeňské 
vlády zdolati státoprávní odpor Čechů. Poněvadž však tento stá
toprávní odpor se opíral o zemský sněm tím, že zemské sněmy 
mohly odepříti vykonati volby do říšské rady, rozhodla se vláda 
odpoutati říšskou radu od sněmů a zavésti přímé volby do říšské 
rady. Znamenalo to sice· státní převrat, ale na tom vládě nezá
leželo. Skutečně zákonem z 2. dubna- 187Ybylo zemským sněnlům 
odňato Pl;ávo obcsíláti říšskou radu a byly zavedeny přímé volby 
do říšské rady. 

Zákonem tíwto byl zv}'šen počet členl'l poslanecké sněmovny 
na 353; počet ten byl 'rozvržen číselně na jednotlivá království 
a země, při čemž se německým zemím a krajům měřilo lépe než 
zemím a krajům neněmeckým. Volilo se podle zemí ve čtyřech 
kuriích: velkostatkářů resp. nejvyšších poplatníků, měst, obchod
ních a živnostenskÝch komol' a obcí venkovských. Náležitosti 
práva hlasovacího a: volitelnosti byly ponechány prozatím tyt0:l. 
jako do sněmů zemských. 

Zavedením přímých voleb do Hšské rady byla státoprávnímu 
odporu českému zasažena rozhodná rána. Na p-řÍště už nezáleželo 
na tom, zda sněm království českého má většinu českou či ně
lneckou. poněvadž o otázce, je-li obeslati říRskou radu čili nic~ 
nerozhoduje již sněm, nýbrž volební okresy. resp. ti, kdož ve vo
lebních okresích za poslance jsou zvoleni. 

Ale zavedení přímých voleb clo říšské rady má ještě další 
státoprávně velmi diHežítý důsledek. Poněvadž se nyní do říšské 
r~ldy volí přímo, ilellÍ říšská rada již nějakou komorou zemí, ný
brž stává s,e samostatným zastupitelskÝIl1 sborem nezávislým na 
bytí a vůli zemských sněmů, do kterého volební právo jest také 
samostatně upraveno. Nová centralisace z toho vyplývající jest 
patrná. 

Zavedení přímých voleb do říšské rady mělo skutečně UCl
nek, jak vláda očekávala. Ohledy politické přímo vyžadovaly 
přítomnosti zástupců českého národa na říšské radě, a síla č:eské-

330 

I 

í 
ho trpného odporu proti říšské radě pozvolna ochabovala. V r 
~874 vstouI?~I} na říšs~o.u radu. č~ští poslanci z 1\1oravy a v r. 1879 
~dn~ 23. z~l'l) vstoupIli tam I ceští poslanci _-z království, když 
byli podali zvláštní státoprávní ohražení proti říšské radě; cís~í' 
pak ove rs;:é ",~růnní ře~i zvláště je vítal, byť se tak stalo, ,Tak 
v'" tru:ln: r~~l se pravl, ,,8 úplným zachováním jejich právního 
presvedcenl . 

, . Vstoupel~ím" Čech!: do říšské rady státoprávní zápas českého 
n~Ioda formalne konCI, neboť vstoupení na říšskou radu zname
na ~bs~~?vě vstoupení na půdu _ústavy, hyť i státoprávní ohražení 
z 2-,. z:1"1 r1879,poda,né tehdejšími českými poslanci (a podávané 
pak kazdym narodnlm poslancem českým p)"-i vstupu jeho na říš
skou radu až do zániku monarchie) formálně znamenalo pravv 
~~ . 
~ V ,dalšín: vývoj! -",se říšsk~ rada' ještě více odpoutávala od 
zemvs,~Yc~ Snemu. J~st~ podle zakona z r. 1873 bylo volební právo 
do l'lss,ke rady zavlsle r na ~olebním právu do zemských sněmů. 
Ale dale "bylo volebnl pravo do říšské rady již upravováno 
samostatne. Novelou z 4. října 1882 byl ve třídě měst a obcí ven
kovských census snížen na pět zl. a zákonem z 5. prosince 1896 
byl census snížen dále na čtyři zl. V tomže roce byla základním 
~ákon~m státním z 14. června 1896 zavedena t. zv. pátá kurie. t. 
J. ,no-;a t~ída, ve :kte"ré právo hlasovací vykonává každý rakouský 
st~atIll obcan ,muzskeho pohlaví, svéprávný, zletilý, který není po 
zakonu z prava hlasovacího vyloučen a má v obci ve které má 
-vykonati právo hlasovací, aspoň šest měsíců, čitají~ ode dne vy
psánLvoleb, své b~ydliště; census se v této třídě nevyhledává. 

Pronikavá změna byla zavedena základním zákonem státním 
z 26. !edna 1907; jím odstraněny dosavadní kurie a' zavedeno t. 
zv: _ vseo:)ec~é prá;o r hla~ovací. "Podle tohoto zákona má právo 
.hl~sovaCl" kazdy, statnl obc~n muzského pohlaví, zletilý a svépráv
HY, k~ery po zakOl1u nenl z práva hlasovacího vyloučen a má 
"\~'o?~CI,~ v~ které jest jemu voliti, aspoň jeden rok své řádné hyd
lIste. VolItelný jest každý volič, který dokonal 30. rok svého věku 
a Jest aspoií tři Toky rakouským státním občanem. Počet čleHll 
po~lanec~é sně~o;ny, se rozmnožuje na 516; počet ten se rozvr
hUJe na Jednothva kralovství a země (z toho mají Čechy 130, M-o
rava 49, Slezsko 15 poslanců). 

";'': Z,avedením .:šeobe~ného práva hlasovacího přizpůsobovala se 
llsska rada pozadavkum doby (do zemských sněmll všeobecné 
práv,? ~Jas...ovací zavedeno nebylo). Ale i jinak vlivem politických 
pomel'U vaha říšské rady proti zemským sněmům stoupala. Dů
sl,cdek ~o~o hyl, že, se ústava pros!nco~á, přes všechny protesty 
zastupcu ceskeho ~~roda, pomalu uplne vžila a stala se takto až 
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do pádu monarchie lotrinské konečnou úpravúu státo.právních 
poměrů zemí koruny české jak ku královstvím a- zemím na říš
ské radč zastoupeným, tak.i k celkové monarchii lotrinské. 

§ n. Ústřední úřady. 
Nový duch, který vnášl tato doba ve veřejný život, jest patro. 

ný také v ústrojí ústředních úřadů. Nejen mizí dosavadní ro.z
tříštěnost ústřední správy a v tutú spr'ávu se zavád( jednútnúst, 
nýbrž i ústřední úřady se modernisují. 

Ještě v březnu r. 1848 dosavadní úřady dvorské se nejvyšším 
rozhodnutím (ze 17. března 1848) proměňují v ústavní odpověd
nou .ministerskou radu. Tato ministerská rada čítá původně pět 
ministerstev: věcí zahraničních a císařského domu, války, vnitra, 
financí a spravedlnosti. Během téhož roku přibyla další tři mini
sterstva: kultu a vyučování, obchodu, živností a veřejných sta
veb. zeměděh;tví a hornictví. -Většina z těchto mini!3terstev měla 
však v důsledku samostatné ústavy uherské z r. 1847-48 a zvlášt
ního odpovědného ministerstva uherského pravomoc dočasně ob
nlezenou jen na země neuherské. 

Když t. zv. sylvestrovskými patenty byla ústava březnová 
odvolána, byla provedena také změna v ústředních úřadech. 
V dubnu 1852 byla ministerská rada zrušena a místo ní dosazena 
státní konference; členové její byli odpovědni výlučně jen pa
novníkovi. Ministerstva se stala v podstatě odbory státní konfe
rence, a jejich přednústové, ministři, měli předkládati své ná
vrhy panovníkovi prostředkem kabinetní kanceláře. Ministři 
měli se scházeti v ko.nferenci pod předsednictvím panovníkovým 
a svolávání této konference bylo dáno úplně do vflle -panovníko
vy. -Ve skutečnosti však se tato státní ko.nference scházela zřídka, 
nebo.ť panovník llejčastě.Ťi vyÍ'izoval návrhy jednotlivých mini
sterstev sám. Byl zaveden zase režim kabinetní jako za císaře 
Františka I. a ministerským předsedou byl v podstatě panovník 
sám. 

ZároveiJ byly zavedeny nčkteré změny v počtn, ve složení 
a v pravomoci ministerstev. Zrušeno bylo ministerstvo zeměděl
ství, a jeho pravomoc byla l'ozděJena mezi ministerstva vnitra a 
financí; rovněž bylo zrušeno ministerstvo války a jeho pravomoc 
byla přenesena na nově zřízené nejvyšší armádní velitelstvÍ. 
Správa policejní byla oddělena od ministerstva vnitra a pjjkázán,a 
nejvyššímu úřadu policejnímu, jehož přednosta dostal pořadí 
ministra a tím také místo a hlas ve státní konferenci. Dále bvl 
ustaven Dejyyšší úřad pro účetní kontrolu, .Jakožto úřad- milii
sterský. 

Po pádu absolutismu nastaly přechodně některé změny a pře
suny v ústředních úřadech a jakýsi trvalý stav byl zaveden te
prve důsledkem vyrovnání s Uhry. 
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, ,Ústavní a sprá:,"ní přestavbou monarchie způsobenou vyrov
nanlm z r. 1867 vZlukly dva druhy ústředních úřadů, a to: 

1. ústřední úřady pro celou monarchii 

2. ú~třední úřady pro království a z~mě na říšské radě za
stoupene. 

Ad 1. Ústřední úřady pro celou monarchii jsou: 

a) ministerstvo zahraničních věcí a císařského a králo.vského 
domu, 

b) říšské ministerstvo války. které se od r .1899 'I 
společné (nikoli již říšské), . uazyva o 

c) ministerstvo říšských financí které později by10 také po
věřeno správou Bosny a Hercegovin~. 

cl) společný nejvyš,ší účetní dvůr. 

Pravomo.c těchto ústředních úřadů jest dána již jejic.h. po
jmenováním. 

Ad 2. Ústřední úřady pro království a země na říšské acl v 

zastoupené neboli ústřední úřady předlitavské lze ce1kem dělit: 
ve dva druhy, a to: 

a} ústřední úřady správní, 

b) ústřední úřady pro soudnictvÍ. 

. Ad. a!. Ústřední úřady pro správu v nejširším s10va smy~slu 
JSou m:nls~e~stva. K dosavadním předpisům o pravomoci a pů
sobu.ostl mInIsterstev přistupují nyní základní za'ko t 't' 9j 

. 1867 '. 1'" v. n s a nI z _ . 
prOSInce ", CIS. 4::> r. z. o mOCI vládn,' a vy'konn' < V,- t· . , 'k Vr e a z cas I I 
za on ClS. 44-1868 o politických úřadech správních. 

V r. 1867 resp. 1868 jsou tato ministerstva: 
aa) ministerstvo vnitra 
bh) ministerstvo kultu 'a vyučování 
ce) minister:stvo orhy, ' 
dd) ministerstvo obchodu, 
ee) ministerstvo financí 
ff) ministerstvo sprav:dlnostj. 

gg) ministerstvo zemské obran~. 

o K tomu
v 
dlužno .při?ísti ministerskou radu jakožto. sbo.r mini

~t~,; pod ,pre?se,-dnlctVl~ I?inisterského předsedy; v pravomoc 
Je!l sp~da ze.lI:nena u~a:atl směrnice celkové politiky vládní. 
Daje p;:ds~dnl~tvo ~lll.nlsterské rady, které jednak obstarává 
k~ncelarske prace llullsterské rady, jednak jest výkonným o _ 
ganem předsedy ministerstva. . r 

. PŮSOb;lO,St výše uvedených ministerstev jest dána již jejich 
pOJmenovanlm. 
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v dalším vývoji až do převratu přibyla .Ťeště dalši čtyří mi
nisterstva a to: ministerstvo železnic, ministerstvo veřejných 
prací, a za světové války ministerstvo pro sociální péči a mini
sterstvo lidového zdravotnictví, takže Předlitavsko mělo při pře
vratu jedenáct ministerstev. 

Ad bl. Ústřední úřady v oboru soudnictví jsou: 
aa} nejvyšší soud jakožto dovolací a zrušovací stolice pro 

soudy prvé a druhé stolice, __ 
bb) říšský soud zřízený základním zákonem státním čís. 143-

1867 jakožto rozhodující soud při určitých kompetenčních kon
fliktech a jakožto nalézací soud při určitých majetko-právních 
nárocích proti státu· předlitavskému nebo proti jednotlivé zemi 
'i:ohoto státu a o stíŽnostech státních občanů do porušení politic
kých práv jim ústavou zaručených, 

cc) správní soud zřízený zákonem z 22. října 1875 čís. 36 ř. z. 
ex 1876 jakožto soud nalézacÍ ve všech případech. kdy někdo 
tvrdí, že mu bylo protizákonným rozhodnutím nebo opatřením 
správního úřadu v ;řeho právech ublíženo. 

Všechny tyto ústřední úřady ma.ŤÍ své sídlo ve Vídni. 

Kapitola II. 

§ 78. P o měr zem í čes k Ý c h k říš i něm e c k é. 

Zemč kor~ny české byly zastoupeny v německém Bundu; 
ovšem poměr tento jest povahy již ryze mezinárodní. V r. 1848 
objevuje se však v Německu snaha opět blíže připoutati k říši 
německé s jinými zeměmi rakousk)"---mi také země české a to na 
podkladě státoprávním. 

T. zv. předběžný parlament (VorparlamEmt) ve Frankfurtu. 
když se ustanovil na tom svolati ústavodárné národní shromáž
dění německé které bv samo stanovilo budoucí ústavu Německa, 
zvolil k vyří~ení dalších běžných věcí výbór čítající 50 člen,ů, 
kterému uložil přibrati šest osob z monarchie lotrinské. Výbor 
tento skutečně tak učinil a z těchto šesti osob vybral také Fran
tiška Palackého jakožto zástupce kmene č.esk-ého, a zvláštním 
dopisem vyzval je.Ť do Yrankfurtu. Avšak Palacký listem z li. 
dubna 1848 odmítl i sám přijati členství v tomto výboru 1 za sebe 
poslati jiného .,bezpečného vlastence" obšírně toto odmítnutí odů
vodniv-. 
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Palacký zde pra.ví, že jes~ Č.;:ch- rodl}" sl{rvans~ého a že" .Ť-e~o 
národ jest sice malý, ale 0v~Ja~z~,:a ;;vlastm a s}m p sobe sta
vající. I kdyby bylo lze pnpush!l, ze ~or1!!-1a ,ceska byla !rdy 
s říší německou ve svazku manskem, uem lllJake pochybnostI ve 
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I 

I 
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vnitřních věcech o syrchovanosti a svézákonnosti zemí českýeh 
Dosavadní spojení zemí českých s říší německou byl svazek nikoli 
národa s národem, nýbrž panovníka s panovníkem; žádá-li tudíž 
~do, aby :r;adto národ Šesky' s~:rp', se. ~po!il s národem německým, 
Jest to pozadavck novy, nemaJlcl lllJakeho historického základu. 

Avšak i s hlediska rakouského nutno odmítnouti účastenství 
n~ ~stavov~~~>ný~h pra,cÍch v Německu, neboť říše rakouská musí 
by tl na rIS~. ne:I?-ecke ~aprosto nezávislá, a kdo žádá, aby se 
Rakousko pnpOJllo k l\'cmecku, žádá od něho sebevraždu. 

"Odmítnutí Palackého působilo sice mohutným dojmem v ná
rode českém, ale na stavu věcí nezměnilo ničeho. Vláda vídeňská 
n"ařídila volby do ústavodárného sněmu frankfurtského. Proti 
temto volbám se zdvihl v zemích českých silný' odpor. 

V Čechách nejv. purkrabí hr. Stadion povolal si deset vyni
k~jícfch členů Národního výboru všech stran a vyžád al si od 
nICh. dobré zdání o této věci. Dotázaní se vyslovili .jednomyslně 
protr volbám a také to náležitě odůvodnili. . 

Dúvody uváděné proti volhám hyly tyto: 
1. na mí:o:to dosavadního spolku německÝch knížat má nastou

piti spolek národů a k tomu národ česk-<r nemůže býti nucen 
rozkazem ministerským; . 

2. neví se, jaká bude ústava nové říše. v níž 36 států němec
kých chce se sloučiti; 

3. Čechové potřebují síly své k upravení poměrů domácích-; 
4. vypsání voleb minísterstvem odpol"uje kabinetnímu listu 

z ~. dubna, kterým rozhodoYánÍ o zemských věcech bylo zaručeno 
snemu zemskému; 

5. žád?st Č~chů o spojen~ zemí koruny české byla odkázána 
na sV,olem ~ta.:-u mor~vských a slezských, ačkoli právo historické 
mlyvl pro JeJIch, SpOJení; tím spíše nutno ponechati zemskému 
snemu rozhodnutI o svazku se zeměmi odlehlými; 

6. zavedením voleb by vznikly různice v ;'emi: 
7. sp?Jek s Německem se neodmítá naprosto, nÝbrž jen takový, 

při ktercm ~a~ostatnost Rakouska a koruny české nebude zkrá
cena. 

Rovněž Národní výbor v pamětním spisu podaném zvláštní 
deputací králi Ferdinandovi odmítá volby do ústavodárného sně
mu frankfurtského. 

V tomto pamětním spisu klade se důraz na to že obeslání 
~ně~u fran~furtsvkého )est ).la újmu svobodného l:ozVOje země 
ceske, ale za rOven take na Ujmu dynastie a celé monarchie. 

Ale i sněm moravský ve schůzi konané dne 28. dubna 1848 
na ... návrh zemského výboru se rozhodně ohradil proti volhám- ,do 
8nemu frankfurtského a "proti připojení markrabství moravské
?o k novému německému -spolku" z důvodů celkem obdobných 
Jako lVárodní výb~r v Čechách. 

Přes to vláda vídeňská nařídila volby do ústavodárného sně'
mu frankfurtského také v zemích koruny české a volby ty byly 
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také v těchto zemích, avšak jen v krajích německé náI'odnosti~ 
provedeny. Takto na ústavodárném sněmu frankfurtském nebylo. 
zástupců českého národa; byli tu jen zástupci z německých kra
jů zemí českých. Přes to se však na tomto sněmu rozhodovalo. 
spolu s ostatními zemčmi rakouskými náležejícími k německému 
Bundu také o zemích českých a ústava "německé říše", na které 
tento sněm pracovat měla se původně zajisté vztahovati i na ze
mě české. Ze dvou ,stran, které se na 'ústavodárném sněmu frank
furtském utvořily, byla to t. zv. strana velkoněmecká, vedená 
Rakouskem a mající zde s počátku rozhodnou většinu, která usi
lovala o zachování dosavadního stavu včcí a o, udržení německé
ho Bundu v jeho původním územním rozsahu;' tím zajisté trvala' 
také na spoJení zemí rakouskÝ'ch a tudíž i českých se zeměmi 
německými. 

Avšak snahy ústavodárného sn'ěmu frankfurtského o nové 
vybudování říše" německé ztroskotaly naprosto. Ústava říše ně-, 
mecké přijatá ústavodárným sněmem, nevstoupila vůbec v život 
a ústavodárný sněm frankfurtský, přesídlivší zatím do Stuttgar
tu, byl záhy na to rozehnán. Revoluční rok 1848 na skladbě ně
meckého Bundu nezměnil takto ničeho a rovněž všechny další 
pokusy Q refonnu Bundu zůstaly bez jakéhokoliv výsledku. Ze
mě koruny české zůstávají v Bundu a zastupuje ie zde' císař ·ra
kouský ve státoprávní funkci krále českého. Teprve v r. 1866 
mírem pražským německý Bund ve skutečnosti padá a tím pře
stávají také jákékoli právní vztahy zemí koruny české k říši 
německé. 

Kapitola III. 

Státoprávní povaha zemí koruny české. 

§ 79. S vaz e k z e ID í k o r li n y čes k é. 

Ústavní listiny vydané v monarchii )lotrinské od r. 1848 ne
obsahují ničeho o nějakém (zvláštním) státoprávním svazku zemí 
koruny české. Již kabinetní list z 8. duhna1848 nevyřídil, jak 
výše bylo řečeno, kladně druhou peticj. pražskou za "obnovení 
nezrušitelného svazku mezi zeměmi ku koruně české patřícími a 
neškodné obzvláštním provinciálním prospčchům jich sjednoce
ní", nýbrž odkázal vyřízení této včci na p:Hští říšský sněm. Ústa
va dubnová nezná nějaký státoprávní svazek zemí koruny čcské~ 
Země koruny české jsou pouhými říšskými zeměmi bez jakých
koli zvláštních historických pojítek; ve výpočtu říšských zemí .. 
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pro které platí tato ústava dubnová, nejsou země české ani uve
deny pospolu a výraz koruna česká zde úplně chybl. Rovněž tak 
jest tomu i y ústavní osnově sněmu kroměřížskéh~. 

Ústava březnová z r. 1849, jakožto ústava unitaristická a cen
iralistická, zná jen korunní země jakožto provincie jednotného 
·stáhl. Všechny tyto korunní země mají vůči jedhotné říši stejné 
státoprávní postavení; nějakých zvláštních státoprávních svazku 
mezi nimi nenÍ. 

Říjnový diplom jest sice ústavou federalistickou, ale federa
Ji~m .říjn?Yého diplomu jest federalism zemský neboli provinciál
Dl, nIkolI korunnL _neboli skupinový. Výraz česká koruna v tomto 
diplomu obsažen není, ačkoli na druhé straně se nlluví zde o zc
mích korun'y uherské. Stejnč o nějakém svazku zelní českÝch mlčí 
ústavy i únorová i prosincová. -

Z těchto skutečností pelze však vyvozovati, že by historický 
svazek zemí koruny české již také úplně pominul. Doklady exi
stence tohoto svazku máme jednak z ?-ktů, při kterých jde o úkon 
královské moci specificky české, kterou výkonná moc plynoucí 
z jiné státní moci nahraditi nemůže; na př. akt krále českého 
jakožto seniora lén ku koruně české náležitých. Jednak dále 
z aktů povahy mezinárodilí, které podávají svědectví o svrchova
nosti koruny české. 

.I~o prvé ,řady spadají mimo jiné tyto akty: manský list na 
aI:clbISkups!::~ ol~mou~k~ z 20. listopadu 1853, manský list na 
vevodstn teslDske arnvevodovi Albrechtovi z 10. července 1858. 
re::crs arcivévody Albrechta na léno véyodství tčšínského z 5: 
kvetna 1858, manská přísaha Jana knížete Liechtcnštejna na zdě
děné statky na Moravě z 26. března .1859. 

Do druhé řady náleží státní ~llllotJva mezi "Rakouskem" a 
BavOl'skem na úpravu hranic mezi Čechami a Bavorskem z 24 
června 1862 čís. 51 Ť. z. Ve smlouvě této čteme v, článcích 5 9' 
~O., 1f'. atd., že koruna havorská postupllje určitý dílce s,,:'éh~ 
~ze~l s plnou .svrchovaností koruně české, a naopak zase koruna 
ceska postupuje s plnou svrchovaností určitý dílec' svého území 
koruně bavorské. Ze koruna bavorská byla v té době státem 
svrchovaným, jest nesporné. Staví-li se však koruna česká koruně 
havorské na roveň jako jí úplně rovnocenná, jest neméně ne
sporné, že koruna česká jest i v ]'. 1862 v právu mezistátním 
pokládána za stát svrchovanf jakožto státoprávní svazek zemí 
českých. 

Historický 'svazek zemí koruny české dosvědčují dále reskript 
z ,:? září 1870, ve ktel'ém se mluví o koruně české a reskript z 12, 
zan 1871, ve kterém panovník prohlašuje, že' má v paměti státo
p~~vní postavení koruny české. Věta tato 'znamená, jak také již 
vyse v § 76. bylo řečeno, že ústavní zákony vydané od r. 1848 
v monarchii lotrinské n('upravily veškero právo veřejné a zejmé-
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na že nezrušily historické základy poměru jednotli"vých králoVo' 
sfví a ,zemí k celkové monarchii. Význam této věty stoupá ovšem 
tím vícc, že ji vyslovuje sám pano·vllík, který přes všechny po
kroky konstitucionalismu zůstal stále takřka absolutním zákono
dárcem. 

Důsledkem reskriptu z 12. září 1871 také články fundamen
tální, byť i v podstatč upravovaly státoprávní poměr spÍ.še jen 
království českého k celkové monarchii, znají svazek zemí koruny 
české, který jest zejména pojištěn také ustanovením č1. XIII., že 
Jlcj\)"fšší správa včcí zemských v zemích koruny české přísluší 
českému dvorskému kancléři. (Viz ostatně i výše § 76.) 

ROVIlěž osnova zemského zřízení království českého z r. 1871 
mluví o svazku zemí koruny české. 

Podle § 1 této osnovy (viz i výše y § (6) jest královslví české 
zároveň "se zeměmi vtělenými v korunu českou státoprávně sa
mostatný člen říše spojené pod vládou císařské dynastie hahs
hursko-loirinské a jako. takový (t. j. samostatný člen) a mocí své 
vlastní svrchovanosti není závislé na nižádném z ostatních krá
lovství a zemí". A v § 5 se výslovně stanoví, že "země koruny 
české, totiž království české, markrabství moravské a vévodství 
slezské" jsou spolu OEohou společného panovníka a "závazkem 
ku koruně navždy nerozlučně spojeny, avšak na sobě nezávislé". 
Vzájemné vztahy jejich jest upI'aviti svobodnou dohodou zem
ských sněmů těchto zemí a královskou sankcí. Králi však zůstáyá 
vyhraženo právo vyzvati zemské sněmy těchto zemí ku spol~čllé 
poradě neho k jednání prostředkem deputací a zejména k úča
stenství na korunovačním zemském sněmu. 

Výše uvedené akty státní mají ovšem skutečnou hodnotu 
dosti záhadnou. Reskripty provedeny nebyly a články fundamen
táhlí, ani osnova zemského zřízení královstvf českého se nestaly 
zákonem. Přes. to však význam těchto aktů nelze podceňovati. 

Dlužno znovu opakovati, že zejména reskript z 12. září 187 I 
jest jasným dokladem toho, že ústavní zákony vydané v monar
chii lotrinské od r. J848 nevyčerpaly právní poměry jednotlivých 
království a zemí k celkové monarchii. K tomu neslu·ší zapomí
uati, že ústavní listiny od l'. 1848 vydané mají značné mezery 
právě v oboru práva' vcřejného. Přihlédneme-li na př. ku právu 
monarchickému, vidíme sice, že ústava dubnová z r. J848, ústava 
březnová z r. 1849, jakož i ústavní osnova sněmu kroměřížského 
právo toto, ovšem v obrysech jen nejhrubších, upravují. Avšak 
ústavy ty huď vůbec v život' nevstoupily, anebo měly trvání jen 
velmi krátké. Naproti tomu ani říjnový diplom, ani ústava úno
l'ová, ani ústava prosincová o právu monarchickém neustanovují 
ničeho: nejen p.rávo nástupnické, nýbrž ani otázka zletilosti pa
r.ovnÍkovy, otázka vladařská atd., nejsou upraveny. Ústavy ty 
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"šak již jasně rozlišují mezi vě.cmi říšskými a zemskými, mezi 
právem říšským II právem zemským. Právo říšské nemá tudíž 
o této otázce nijakého ustanovenÍ. 

Poněvadž však ústava prosincová, která platila až do zániku 
monarchie, výslovně vypočítává věci, které spadají v obor záko
nodárstvÍ' řfšského a všechny ostatní včci zde nevyjmenované při
kazHŤe sněmum zemským, a poněvadž dále mezi věcmi, kkré jsou 
podle této ústavy vyhraženy zákonodátství .fišskému, není uve
deno právo rnonarchické, vyplývá z toho, že úprava pTáva mo
narchického spadá v pravomoc sněnn'l zemských; jinými slovy 
ř-ečeno: právo monarchické jest věCí zeinskou, nikoli říšskou. To 
znamená pro země koruny české, že zde platí historické monar
ehické právo české v celém svém obsahu a rozsahu, tedy zejména 
také, kdyby panu.Ťící rod vymřel, právo generálního sněmu zemí 
koruny české voliti nového krále. Trvá~ Ji však generální sněm ze
mi. koruny české, trvá zajisté i sám svazek zemí koruny české. 

z· výše uvedeného vysvítá, že i po r. 1848 svazek zemí koruny 
české po právu trvá. Ovšem ve skutečnosti se tento svazek po 
r. 1848 již neosvědčuje, resp. nepřihlíží se k němu jakožto sku
tečně existujícímu. Dlužno tudíž říci, že po r. 1848 Jcoruna česká 
jakožto svazek zemí koruny české již se neuplatiluje. 

§ 80. Zem ě k o l' 11 n y čes k é jed not I i v ě. 

Státoprávní povaha zemí koruny české jest od r. 1848, nepři
h1ížÍme-li ovšem ke kabinetnímu listu z 8. dubna 1848 a k pokusu 
o české vyrovnání v r. 1871, upravena úplně stejně. 

Ústava dubnová z r. 1848 spatřovala v zemích těchto pouhé 
země jakožto provincie jednotného sV<::lzku říšského. Podle ústavní 
OSIlOVy sněmu kroměřížského jsou zemč české "říšské země" ma
jící autonomii; mají vlastní ústavu, vlastní sněmy zemské i vlast
ní zemskou moc výkollnou. Podle ústavy březl1~vé a podle zem
ských ústav z 1'. 1849 jsou země české nerozdílné části jednotného 
císařství rakouského a korunní země tohoto císařství s vlastní 
ústavou, s vlastním zákonodárstvím, avšak bez vlastní zemské 
moci výkonné. Jsou to svazky autonomní a samosprávné. 
. Naprótiiomu podle přílohy ke kabinetnímu listu z 31. pro

SInce 1851, čís. 4. ř. z. z r. 1852, která obsahovala zásady pro orga
nická zařízení v korunních zemích rakouského císařského státu, 
jsou zemč koruny české jakožto země korunní už jen pouhými 
správními obyody, nemajícími ani autonomie, ani samosprávy. 
Zemím nejsou zaručeny ani jejich hranice, neboť obvody ze~í 
mohou býti z důvodů správních měněny. 
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Změny přímo zásadní zavedly v tomto směru říjnový diplom 
a ústava únorová. obě. tyto ústavy zachovávají s ústavami před
chozími tradici stejnou v tom, že stanoví na celé oblasti monar
chie lotrinské jednu a jedinou moc výkonnou a vládni a -to říš
skou, a rovněž jednu a jedInou říšskou moc soudcovskou. Moc 
vládní a výkonná přísluší císaři a vykonává se císařem resp. mi
nistrv a jim podřízenými úřady, moc soudcovská se vykonává 
jmén'em císařovým státními soudy. Ale v oboru moci zákonodárné 
jest tu poměr naprosto odlišný. 

Pravomoc v oboru moci záko'nodárllé se dělí na říšskou a 
zemskou. Jest tu zákonodárství říšské a' zákonodárství zemské a 
důsledkem toho právo řišské a právo zemské. Zákonodárnou moc 
říšskou vykonává císař spolu s Hšskou radou, zákonodárnou moc 
zemskou vykonává císař ve státoprávní funkci krále českého 
(v ostatních zemích neuherských jako hlava dotčené zemč) spolu 
se zemskými sněmy. Říšské zákonodárství a zemské zákonodárství 
jsou na sobě naprosto nezávislé: říšské zákonodárství nemůže za
sahovati v zákonodárství zemské, ani je jakýmkoli způsobem na
hrazovati" - zásada platná v říši německé, že říšský zákon ruší 
zákon zemský (Heichsrecht bricht Landrecht) zde neplatí - a 
rovněž ani zákonodárství zemské nemůže zasahovati v zákono
dárství říšské nebo je nějakým způsobem nahrazovati. Obor obo
jího zákmlOdárství jest přo?sně vymezen. Podle únorové ústavy 
v obor zákonodárství zemského spadají t. zv. věci zemské ve zří
zeních zemských jmenovitě vypočtené. ostatní všechny věci spa
dají v obor zákonodárství říšského. Na tomto stavu ~věcí provedla 
ústava prosincová tu změnu, že v § 11 základního zákona státního 
o zastupitelstvu říšském jmenovitě vypočetla včci, které spadají 
v pravomoc říšské rady a všechny ostatní věci zde nevypočtené 
přikázala zemským sněmům. 

Zemím koruny české přísluší takto více méně rozsáhlá auto
nomie. Z- doby př~dchozí zůstala však zemím také povaha svazku 
samosprávného; jsou to obce vyššího řádu. 

Jsou tudíž země kOl"uny české předem korporace práva ve
řejného s právem autonomie a samosprávy. 

A však důsledkem autonomie jsou zemč ještě něco více než 
pouhé korpol'étce práva veřejného. V oboru moci zákonodárné jsou 
totiž země koruny české ve věcech, které podle prosincové ústavy 
nejsou výslovně vyhraženy říšské radě, naprosto samostatné. Ba 
lze říci, že jsou to územky již skutečné povahy státní, resp. do
konce již státy. Avšak v ohoru moci vládní a výkonné, jakož 
i v oboru moci soudcovské, jsou země koruny české, poněvadž ne-
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mají t. zv. imperia, t. j. nemají vlastní výsosti zemské (právě tak 
jako ostatní země neuherské), pouhými správními obvody resp. 
provinciemi bez zemské moci výkonné. 

Z tohoto složitého poměru moci zákonodárné a mocí vládní a 
y-v-konné a soudcovské vyph7vá také státoprávní povaha zemí ko
r~ny české. Země koruny české (právě tak jako ostatní země ne
uherské) nejsou státy, ale nejsou ani provincie monarchie lotrin
ské. Jsou to kompromisní útvary, které mají jen nčkteré znaky 
povahy státnÍ. Jsou to t. zv. historicko-politické individuality, 
anebo, poněvadž to nejsou státy, ale mají některé znaky státu, 
státní zlomky neboli státní fragmenty. 

Tato státoprávní povaha státních zlomků neboli fr-ag"mentů 
přísluší zemím koruny české podle ří,inového dip lomu resp. podle 
ústavy únorové a prosincové, nikoli důsledkem historického (stát
ního) práva českého. V tomto směru není mezi zeměmi českými 
a ostatními zeměmi neuherkými ni.raký podstatný rozdiL Přes to 
však důsledkem t. zv. hmotné (materiální) --nepřetržitosti právní 
zůstávají zemím koruny č_eské určitá práva, kterých ostatní země 
neuherské nema'jí. O tom níže y § 81. 

Na tomto stavu věcí nebylo v dalšfm vývoji měněno již ni
čf"ho. Následující změny ústavní nemčly na státoprávní povahu 
zemí koruny české (a přirozenč také ostatních zemí neuherských) 
"Jivu. 

Kapitola IV. 

§ 81. Úst.ava zemí koruny české. 

I v této době má každá ze zemí koruny české svou vlastní 
ústavu, která jest dánu zemským zřízením. 

Platná zemská zřízení jsou z r. 1861, vydaná zároveň s ústa
\'ou únorovou jako její součástky. Tato zemská zřízení nevyplý
vají však ze zemských zřízení platných do r. 1848, nýbrž jsou 
vydána z jednostranné moci panovníkovy; jsou to vesměs oktro
jírky. Jako vůbec s hlediska historického státního práva českého 
všechny ústavy rakouské, vydané od r. 1848, jsou revolucemi, 
jest revolucí i vydání zemských zřízení z r. 1861, neboť porušují 
·nepřetržitost dosavadního historického práva českého. Mezi hi
storickým právem českým a mezi zemskými zřízeními z r. 1861 
není nijaké právní souvislosti. Těmito zemskými zřízeními (prá
vě jako všemi ústavami rakouskými vydanými od 1'. 1848) jest 
právní nepřetržitost porušena. Jest tu jiný zákonodárce, který 
vvdává tato zemská zřízení, než zákonodárce podle historického 
p~áva českého. 
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Toto porušení nepřetržitosti právní jest však rázu (jen) for
málního). Nesluší totiž přehlížeti, že ústava únorová prohlásila 
zemská zřízení české, moravské a slezské a základní zákony 
státní Čech, Moravy a Slezska (právě tak jako zemská zřízení 
ostatních zemí neuh.erských za základní zákony státní pro dotče
nou zemi). Tím se ústavy zemí koruny české odpoutávají od ústa
vy říšské a stávají se na ní nezávislými: mohou napříště býti 
měněny zákonem jen zemským, nikoli říšským. Ale tut.o zemskou 
ústavu tvoří nejen zemské zřízení z r. 1861, nýbrž i veškero státní 
právo zemské, dosud platné, t. j. zemské právo, -pokud tímto 
zřízením resp. ústavou únorovou nebylo zrušeno. (To jest nasna
dě tím spíše, že ústava" únorová .Jakožto státní akt upravující: 
veřejnoprávní poměry monarchie a království a zemí má právě 
v tomto oboru značné mezery). Zákony zemské vydané po r. 1861 
tuto zemskou ústavu dopliíují. 

Dllsledkem této skutečnosti přecháze.jí ze staršího práva zem
ského do nové ústavy právo monarchické, právo manské, právo 
(národnostní a) jazykové, právo sněmu královstvi českého ·býti 
shážcem celistvosti a nedílnosti koruny č:eské, právo generálního 
sněmu zemí koruny české voliti nového krále, kdyby panující 
rod vymřel, atd. Rovněi přecházejí do nové ústavy některá ·zří
zení staršího práva, jako instituce: inkolátu, pokud jde o zvláštní 
práva s ním spojená, dědič:ných úřadů zemských, korunních stat
ků, královských měst věnných atd. V těchto bodech jest zacho
vána hmotná (materiální) nepřetržitost českého státního práva. 

A. Království české. 

Království české jest ve věcech zemských zastoupeno ze-m
Sk)Tlll sněmem. Zemský sněm se skládá z jedné komory a čítá 
podle prvotního volebního řádu 241, důsledkem rozdělení uni
versity Karlo-Ferdinandovy·v r. 1882 na českou a německou 242 
poslance. Z toho jest šest č]enll virilních: arcibiskup _pražský a 
bii'kupové budějovický, královéhradecký a lit.orneřický a dva 
J'cktorové uJliversit. a 236 volených. Z volených členů vysílají 
kurie velkostatkářů 70, kurie mčstská 87 a kurie obcí venkov
ských 79 členů. 
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V kurii velkosiatkářů se volí ye dvou sborech: prynÍ sbOJ" 
zahrnuje držitele velkostatků stížených syuzkem íideikomisním a 
vysílá 16 ZHStupCŮ, druhý sbor zahrnuje všechny ostatní držitele 
velkoslatků a vysílá 54 zástupce. Volí se podle :3oustavy listinné 
bez zastoupení menšin. 

V kurii městské připadají 72 poslanci na města a místa prú
mysloyá; z loho volí Praha 10 poslanců ""ll ten zpl'lsob, že pět vo
lebních okresl'l, na které jest Praha J'ozdělena, volí po dvou po
slancích, Liberec volí tři poslance, Plzeň, BudějoYice, Cheb, Kut
ná Hora, Česká Lípa, Rumburk, Písek, Karlín a Smíchov po jeJ-

• nom poslanci a ostatní města a místa, seřazena vúl)' po dvou ~ž 
pěti také jednoho poslance. Obchodm komory. voh 15 l??sl~n~u, 
a to: y Praze a Liberci po 4, y Chebu 3, y Phm a v BudeJOYICICh 
po dv~u. zást~pcích. Volí se.p~dl~ ~~sady Yětvšinové a k platném;L 
zyolem Jest treba nadpolovlClll vetsmy platne odevzdanych hlasu. 

V kurii obcí venkovských se volí 79 zástupcu podle soustayy 
volebních okresů: jest 79' volebních okresů, z nichž každý voH 
jednoho poslance. VolebonÍ o~l:e~y jsou sesta)'eny tak, že něk?lik 
(2 až 6) soudních okresu tVOrl Jeden volebm okres. K platnemu 
zvolení se vyžaduje nadpoloyiční většina platně odevzdaných 
hlasu. k .. 

Volební okresy nebyly vyměř'eny ani v kurii měst, ani v UJ'U 

obcí venkovských stejnoměrně. Volební okresy s obyvatelstvem 
českým byly mnohem větší než volební okresy s o?y;atel~tvem 
německým. Takto če~kých poslandl bylo mnohem ,mene a n~m~c
kých 'poslancll mnohcm více, ncž Ja~ b,yl0 dano, skutecny~n 
počtem obyvatelstva; byla· io povestna vol('blll geometne 
Schmerlingova. . 

Posiíiyních náležitostí práva hlasoyacího povšechných, 1. .T. 
platných pro všechny t~i kurie. nebyl?; hyly je!l povše~hné ná~e.
žitosti po stránce negatrvní, L J. kd~ .Jest vyloucen z prava voh~J. 
Positivní náležitosti práva hlasovacdlO byly stanoveny pro kaJ.
-dou kurii zvláště. 

Všeobecné nálcžjtosti volitelnosti byly: rakouské státní ob
čanství, dokonaný 30. rok věku,-· s\cépráY11Ost a práyo..".hlasovacÍ 
do sněmu. 

Sněm .jest svoláván panovníkem pravidelně jednou do roka 
a to, pokud nic jiného není stanoveno, do PI'ahy. Předsedá jemu 
nejvyšší zemský maršálek - titul nehistorický, poněvadž podle
staré ústavy předsedou sněmu byl nejvyšší pražský purkrabí 
nebo v jeho zastoupení zástupce nejv. zemského maršálka, kkH 
oba jsou jmenováni panovníkem na dobu celého období. Funkční" 
období sněmu jest šest let. Panovník může však kdykoli sněm 
rozpustiti; jest však vždy ihned při rozpuštění naříditi nové vol
by do sněmu. 

Působnost sněmu jest celkem trojí: 

1. zákonodárná, 
2. správní, 
3. autonomní. 

Ad 1). Zákonodárná funkce sněmu zemského záleží v tom, že 
sněm spolupůsobí v zákonodárství zemském. Ohor zákonodárství 
zemského byl ústavou únorovou resp. zemským zřízením stano
ven v ten způsob, že věci, spadající v obor zákonodárství zemské
ho, byly jmenovitě vypočteny. 

Včci spadající \" obor zákonodál'síyí zemského byly dyojího 
dn!hu: 

a) věci, které byly přikázány sněmu (a ovšem sněmům všech 
k['áloYStví a zemí) k úplné jich úprayě tako t. ZY. yěei výhradně. 
zemské a to: 
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aa) zemědělství, 
bb) veřejné sta ... -by, které se l1hraŽují z prostředků zemských~ 
cc} dobročinné ústavy nadané z prostředků zemských, 
dd) rozpočet ze~ský a vyrovnávání výročních účtů zemských 

zároveň s rozhodováním o tom, jakým způsobem jest uhraditi 
potřeby zemské; 

b} takové, při kterých bvlo vyhraženo říšské radě stanoviti 
základy a sněmu ponecháno" vvdati v meZÍch zá.konů říšských 
podrobnější předpisy. Sem spadály: 

aa} věci obecní, 
hb} věci církevní a školské, 
cc) úprava přípřeže a opatřování a ubytování vojska. 

Prosincová ústava změnila však tento stav věcí potud, že 
jmenovitě vypočetla věci, které spadají v pravomoc říšské rady 
a všechny ostatní věci přikázala sněmům. Odtud obor zemskéhG 
zákonodárství jest stanoven spíše negativně než positivně: v pra
vomoc zemského zákonodárství spadají všechny věci, které ne
,lsou .Jmenovitě vyhraženy říšské -radě. 
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Podle článků fundamentálních a osnovy zemského znzení z l'. 

1871 měla býti pravomoc zemského sně.mu znamenitě rozšířena. 
Za věci společné všem královstvím a zemím celé monarchie byly 
prohlášcny: 

a) věci zahraniční čítajíc v to diplomatické a obchodní za· 
stoupení na venek; 

b) vojenství čítajíc v to válečné locrstvo, avšak s vyloučením 
povolování nováčků a zákonodárství o tom, jak)rm zpllsobem se 
plní vojenská povinnost; 

c) finanční náklad na věci společné. 

Všechny tyto věci měly hýti projednávány v delegacích, do 
kterých království české vysílá přímo delegáty. 

Všechny ostatní věci hyly v zásadě přikázány sněmu zemské· 
mu. A však z těch byly vyňaty věci, které sice nehyly prohlášeny 
za společné královstvím a zemím, ale o kterých bylo prohlášeno 
za žádoucí, aby byly s ostatními královstvími a zeměmi projed
návány podle stejných zásad. Věci ty jsou: 

a) věci obchodní, zejména zákonodárství o clech, zákOIiodár
ství o právu obchodním, směnečném a námořním, o mírách a 
yáhách, o patentech, o ochraně známek a vzorkú a o ochraně 
duševního vlastnictví; 

b) zákonodárství o nepřímých daních, o monopolech, regáliích~ 
kolcích a poplatcích; 

c) stan~rvení mincovnictví a měny; 
d) opaUellÍ -o komunikačních prostředcích, které se týkají 

zájmu celé monarchie anebo většího počtu zemí, nebo které spo
jují obvody několika zemí, dále zákonodárství a správa telegrafů, 
pošt, železnic a plavby; 

e) stanovení branné soustavy, vojenské povinnosti, povolo
vání nováčků, jakož i zákony, které jsou llUtné k udržení jednoty 
a pohotovosti vojska; 
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f) ve věcech finančních státní dluh, společné státní jměnÍ~ 
stanovení nákladu na správu společných věcí; 

g) zákonodárství o státním občanství a o pobytu a dočasném 
usazování se cizinců. 

Věci zde vypočtené měly býti projednávány na sjezdu dele· 
gátů, do kterého sněm vysílá každého roku ze svého středll 
zástupce. 

Na základě toho náležejí výhradně v pravomoc zemského 
sněmu zejména tyto věci: zemské zřízení a volební řád do sněmu 
zemského, úprava trůnní posloupnosti, věci obecní s výhradou 
úpravy práva domovského v obcích, věci okresního zastupitelství. 
veškero školství mimo university a základní zásady o školách 
národních a gymnasiích, veškero zemědělství,· úprava národnost
ních a jazykových poměrů, úprava právních poměrů samospráv
ného úřednictva a j. v. 

Vedle toho přísluší zemskému sněmu vydávati podrobnější 
předpisy o určitých věcech, ve kterých říšskému zákonodárství 
náleží právo stanoviti hlavní zásady. 

Iniciativa zákonodárná přísluší panovníkovi, zemskému / V)~
boru, jakož i jednotlivým členům sněmu. 

Ke každému zákonu zemskému jest třeba usnesení sněmu a 
sankce panovníkovy. Panovník udílí zde sankci jakožto hlava 
země, tudíž ve státopl'ávnÍ funkci krále českého. Zákony zemské 
nejsou však podepisovány orgánem zemské správy (místodržite
lem). nýbrž říšským ministrem, který jest orgánem správy říš
ské, a se sněmem zemským v nijakém styku není. To jest sku
tečná anomalie, avšak historicky lze ji vysvětliti tím, že zde říš
. ..:.ký ministr nahrazuje ministra pro zemi. 

Již dávno před r. 1848 vešlo totiž v obyčeJ, že říšský mlinistr 
nahražoval zemského ministra v určitých aktech, ve kterých bylo 
třeba podpisu neho činnosti tohoto zemského ministra, když úřad 
jeho nebyl obsazen nebo by1 zrušen. Za Marie Terezie po l'. 1749 
předseda direktoria nahražoval po určitou dohu llejvyššího čes· 
kého kancléře; za korunovací od Leopolda ll. pí'ecJseda spotenE 
dvorské kaneelár-e l'E'Sp. ministr vnitra zastával funkce nejvyššího 
českého kancléře atd. Možno tedy tvrditi, že i zde l'Íšský ministr 
nahražuje ministra pro království české. 

Ad 2. Správní funkee zemského sněmu lze rozlišovati ve tl'i 
skupiny: jsou to: 

a) správa věcí zemských, 
b) podávání dobrých zdání, 
c) činnost kontrolnÍ. 

Ad a). V této funkci spravuje zemský sněm věci zemské ja
kožio orgán země v je,jí vlastnosti vyššího svazku samosprávné
ho. Činnost tato jest rozsáhlá; sněm zde spravuje jmění zemské. 
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schvaluje rozpočet zemský, pecuJe o potřebné prostředky zem
ské a opatřuje zemskou správu po stránce osobní. 

V podrobnostech slušÍ uvésti: sněm upravuje a schvaluje roz-; 
počet zemský, opatřuje potřebné prostředky zemské (zejména 
vypisuje a ·vybírá zemské pi'il'ážky ku přímým daním do výše 
10%), stará se o zachování zemského jmění, rozhoduje o prodeji 
a zatížení zemského jmění, spravuje zemské dluhy, zkoumá a 
schvaluje zemské účty. systemisuje niísta .zemských úředníků a 
zřízenců, stanoví platy těchto, jakož í· ZPll sob .Tich jmenování a 
disciplinární řád pro ně, dává instrukce zemské~u výboru a .Ť. v. 

Ad bl. Zemský sněm podává dobrá zdání o věcech, ve kte
rých jej vláda vezme v poradu. Hlavní případy sem spadající 
jsou organisace soudů. 

Ad c). Zemský sněm kontroluje správu zemskou ve všech 
oborech její činnosti; tak zejména dohlédá na činnost zemského 
výboru a jiných orgánll a ústavfl zemských zemskému výboru 
podřízených a má vrchní dohled nad hospodářstvím ·obcí á v ur
čitém směru také okresů. NapI'oti tomu kont.rola sněmu nad čin
ností státní správy zemské vykazuje značné mezery. Státní sprá
va zem.ská není odpovědná sněmu zemskému. Členové sněmu 
ma.tí ovšem právo interpelovati místodržitele nebo jeho náměst
ka o věcech, které spadají do působnosti sněmu; interpelovaný 
Jest povinen o Interpelaci se 1H'oh lás-iti·' buď ji zodpovčděti anebo 
O(hllÍtnouti odpověď s udáním dll vodů. 

Ad 3. V autonom~í funkci sněm zemský jakožto sbor samo
správný obstarává své věci vnitřní, zejména: ověřuje volby do 
zemského sněmu, volí své činovníky (vyjímajíc předsedu a jeho 
náměstky, kteří oba, jak již výše bylo pověděno, jsou jmenováni 
panovníkem), dává souhlas ku trestnímu stihání nebo k zatčení 
členů zemského sně-nIti, udržuje pořádek ve schůzích, udílí dovo
lenou svým členům a upravuje si v rámci zemského zřízení svůj. 
jednací řád. 

Výkonným orgánem zemského sněmu jest zemsk-ý- výbor. 
Tento čítá devět členů, kterýmiž jsou: předseda sněmu a osm pří
sedících, volených sněmem v tento způsob. Dva členy volí kurie 
velkostatkářů spolu s virilisty, dva členy volí kurie měst a míst 
pnlmyslových spolu s obchodními komorami, dva členy volí ku
rie obcí venkovských a zbývající dva členy volí plné shromáž
dění sněmu. Volí se podle zásady naprosté většiny. Za každého 
přísedícího se volí týmž způsobem jeho náhradník. 

Přísedící zemského výboru a jejich náhradníci se volí nu 
celé období sněmovní a zůstanou tak dlouho v úřadě, až s.e nový 
sněm sej de a vykoná volby nové. v 

Zemský výbor zastupuje zemské zastupitelstvo ve všech ve
cech právních a jakožto výkonný orgán sněmu vykonává usne-
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sení sněmu, pnpravuje věci do sněmu. obstarává běžné věci tý
kající se správy jmění zemského, řídí' službu úředníků a zřizen
:ů ze~,sk:~~~ a konečně ,obstar,ává všechny práce, které příslu
sely dl'lVC]SImU stavq-vskemu vyboru zemskému, pokud v důsled
ku nového státního a právního řádu nenastaly v tomto směru 
změny. 

Zemský výbor jest však také orgán zemské samosprávy; o 
iom níže v § 82. 

B. Markrabství moravské. 

Markrabství moravské jest ve věceeh zemských zastoupeno 
zemským sněmem. Podle zemského zřízení zemský sněm čítá 100 
členů; z toho jsou dva virilisté (arci.l:,iskup olom~ucký a biskup 
bměnský) a 98 členů volených. 

Z volených členů připadá 30 na kurii velkostatkářii, 37 na 
lllěsta a obchodní komory, 31 na obce venkovské, čítajíc v to mo
ravské enldavy ve Slezsku. 

V kurii yelkostatkářů se volí ve dvou sboreeh volebních. Prn' 
sbor, který vysílá 5 poslanců, tvoří drž.itelé statkú stíženÝch svaz
ke!1?- s;-'ěřensk1m; druhý sbor, který vysílá 2'5 poslanců, tyoH 
drzltelc ostatmch yclkostatkll. Volí sc podle soustavy listinné na 
podkladě napl'osté Yětšiny bez zastoupení menšin, ' 

V kurii městské připadá 31 proslanec na města: z toho tyoí'í 
Bi'~o 4 vo}~bní okresy, mě~ta: Olomouc, Jihlava, Kr~měříž, Miku-
10\, ProsteJov s Brodkem, Sternberk a Znojmo každé ° sobě jeden 
yol~bní okres; ostatní města sloučená vždy po dvou až šesti royněž 
po Jednom ,:olebním okresu. Každý volební okres vysílá po ,jed-
nom poslancI. . 

Obchodní komory volí 6 poslanců a to brněnská a olomoucká 
vždy po třech po~lancích. 

V ~u:ii ".obcí venk.?Yskýcl~ jsou .jednotlivé okresy sond ní (po 
dvou az dytech) slonceny v ,leden volební okres: každý volební 
okres vysílá po jednom poslanci. ," 
v vY kt~riích městské a venkovské se yolí podle zásady naprosté 

vetsmy. 

Na tomto stavu věcí byla provedena zásadní změna zákonem 
z 26',listopad_u 1905 čís. 1. z. z. z r. 1906. Počet poslanců byl roz
ffi.;n0zell na 1:J1 a k dosavadním třem kuriím přistupuje kurie IlO

va, všeobecná třída voličská. Podle toho jest složení sněmu zem
ského toto: 

SIiěm čítá 151 poslance; z toho jsou dva virilisté (.fako dosud) 
a 149 členů volených. Ze člelHI volených připadá na kurii ve1ko
statkářfI 30, na kurii městskou 46 (z toho 40 na města a 6 na ob
chodní komory), na kurii obci vellkovských 53 a na všeobecnou 
tří;lu voličskou 20 poslanclL Avšak pro volby do sněmu (a ve 
Sner;t111 pro, ~~lby n'lzných výbonl) rozpadají se poslanci ve tři 
kune, kterez JSou: kurie velkostatkáHI, kurie česká. kterou tvoří 
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poslanci české národnosti zvolení mě.sty a místy průmyslovými, 
obchodními komorami, _venkovskými obcemi a všeobecnou třídou 
voličskou .obyvatelstva české národnosti a kurie německá, kterou 
tvoří poslanci německé národnosti, zvolení ve volebních okre
sech obyvatelstva národnosti německé. K tomu cíli se zřiz~jí n~
rodnostní katastrv a to český pro voliče české národnostI a ne
mecký pro voliče -národnosti ně.mecké. 

V kurii velkostatkářské se volí ve dvou sborech. Pr':t sb,or, 
který vysíiá 10 poslanců" tvoří držitt;lé v~l~ostatků stJozen;c~ 
svazkem svěřenským, druhy sbor, ktery vysIla ~O poslancu, hon 
držitelé ostatních velkostatků. 

V kurii měst a 'míst průmyslových připadá 20 poslanců na 
obyvatelsiYo české národnosti a tolikéž pos~anců na ~byv.?-telstv~ 
národnosti německé. Jsou utvořeny voleblll okresy ceske, ktere 
tvoří voličové české národnosti, a volební okresy německé, které 
h-oří voličové národnosti německé. Každý volební okres se skládá 
z většího počtu okresů městskýc~ (2 až 30) a :ysíl~ I?? jed~om 
poslanci. Obchodní komory v Brne a v OlomoucI vysilaJI po trech 
poslancích. - -

V kurii obcí venkovsk)'ch připadá 39 poslanců na obyvatelstvo 
české a 14 na obyvatelsh:o německé. V,ol~bní ?~~esy js".ou české 
a německé. Každý voleblll okres se sklada z vetslho poctu s5lUd-
ních okresů čítajíc v to i moravské enklavy ve Slezsku (1 az 18) 
a vysílá po jednom poslanci. ,,, 'V "., ~ 

V kurii pro všeobecnou tndu vohcskou pnPvada 1~ poslanc~ 
na obyvatelstvo české a 6 na obyvatelstvo nemecke. Voleblll 
okresy jsou rovněž české a německé. Každi:' volební o o~(res se 
skládá z měst s vlastním statutem a ze soudllleh okresu I s mo
ravskými enklavami ve Slezsku tak, že ~ěsto s uorčitým počte~ 
soudních okresů. nebo větší počet soudmch okre~u (4-16) tVOrl 
jeden -volební okres. Každý volební okres vysílá po jednom 
poslan ci. FO' , 

V kuriích velkostatkářské, měst a nnst pl'umyslovych a ObCl 
venkovskýeh zů.stává právo hlasovací v podst}ltě ~e~měn~no: V~ 
všeobecné' třídě voličské má právo hlasovacl kazdy _svepravny 
státní ohčan mužského pohlaví, který dokonal 24. rok svého věku 
a není z práva hlasovacíh~ Pvo zákopl! :ry!?u~~n; vvolič volí y obci, 
-ve které jest usazen aspon sest meSICU CltaJIC zpet ode dne, k~y 
volby byly vypsány. .. , 

V kurii velkostatkářské se volí podle soustavy hstmne a podle 
zásady poměrného zastoupení. V ostatních kuriích se.}'~lí p9?le 
zásady většinové; zvole~ Jest tel!-, kdo do;;tal .na~polovIClll Ye~sl,nl! 
všech platně odevzdanych hlasu; nedosahI-h O1kdo z kandldatu 
této většiny, dojde k užší volbě. 

~něm jest svoláván panovníkem pravidlem jednou do_ roka 
a to, pokud nic jiného I1_ení stanoveno, do Brna. Předsedá jemu 
zem:,;ký hejtman nebo v jeho zastoupení .jeden z obou náměstků 
zemského hejtmana, kte1"éž všechny jmenuje panovník ze středu 
sněmu ua celé období sněmovní (podle zemského zřízení z r. 1861 
hyl j-en jeden l)ámě.stek zemsk;ého hejtmana). Funkčn:Í období sně
mu činí šest let. Panovnik může však kdykoli sněm rozpustiti; 
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ovšem jest nutno ihned při rozpuštění sněmu naříditi volby do 
nového sněmu. 

Sněm jest složen ze Hí kurií: velkostatkářSké, české a ně
mecké. Každá kurie se sama ustavuje. 

Každý poslanec, mimo členy kurie velkostatkářské. se hned 
při vstupu do sněmu zapíše na vyzvání zemského hejtmana do 
seznamu jako poslanec český nebo německý a zápis má platnost 
na celé trvání sněmovního mandátu. 

Každá kurie se ustavuje na vyzvání zemského hejtmana do 
48 hodin po tom, kdy byl zemský sněm zahájen. Členoyé každé 
kurie si volí v ustavující schůzi bez ohledu na počet přítomných 
předsedu a dva náměstky předsedy. 

Každá kurie má právo, pokud zákon čís. j /1906 nic jiného 
neustanovil, vykonati všechny volby, příslušející zemskému sně
mu, tudíž volby do zemského výboru, do odborů sněmovních. 
do zastupitelských sborů pro -zemské ústavy a jiné korporace, 
ve kterých jest zemskému sněmu vyhraženo zastoupení, do ko
misí vyšetřovacích a dozorčích, které zemský' sněm byl zřídiL 
Opomene-li kurie volby jí příslušející vykonati včas, vykoná 
volby ty zemský sněm. 

Volby v každé kurii se dějí, navrhne-li tak předseda a sou
hlasí-Ii s tím všichni členové kurie, aklamací, jinak pod1e zásady 
poměrného zastoupení. 

Působnost zemského sněmu .jest táž jako zemského sněmu 
království českého. 

Výkonným orgánem zemského sněmu jest zemský výbor. 
Zemský výbor čítá osm přísedících, kteří se volí tímto ZPl lSO
bem: oba volební sbory kurie velkostatkářské volí po jednom 
přísedícím a po jednom náhradníku; kurie poslanců mě.st a míst 
průmyslových, obchodních komor, venkovských obcí a všeobecné 
třídy voličské národnosti české volí čtyři přísedící a tolikéž ná
hradníků; kurie tě.chže poslanců národnosti německé volí dva 
přísedící a dva náhradníky. 

Zemskému ''Ýboru předsedá zemský hejtman; nadto zemský 
hejtman jmenuje ze členů, zemského výboru dva námčstky, kteH 
řídí jednání zemského 'výboru, když zemského hejtmana něco 
zajde. 

Přísedící zemského výboru a jejich náhradníci se volí na 
celé období sněmovní a zůstanou tak dlouho v ú:řadě, až se nový 
sněm sejde a vykoná nové volby. 

Pravomoc zemského výboru jest táž jako v království čes
kém. 

C. Vévodství slezské. 

Vévodství slezské jest ve věcech zemských zastoupeno zem
ským sně.mem. Podle zřízení zemského zemský sněm čítá_ 31 po-
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slance; z toho jest jeden .virilista, kníže-biskup vratislavský (ci
zozemec) a 30 členů volených. Z volených členů připadá 9 na 
kurii velkostatkářů, 12 na kurii městskou a 9 na kurii obcí ven
kovských. 

V kurii vclkostatkáhl se volí ve dvou sborech. PrvÝ sbor. 
který vysílá dva poslance, tvoří vévoda těšínský, vévoda o"pank-Ý
a krnovský, vévoda bílský a 'velmistr řádu německý'ch rytířů. 
Druhý sbor, k-ter'ý vysílá? poslan.ců, tvoř'í .0statnÍ držitelé ,:eJiko
statků. 

V kurii. měst př'ipadá na města 10 poslanců; z toho t,oří 
Opava,_ Těšín a Bílsko, každé pro sebe, .leden volební okres, 
ostatní města sdružena ,po dvou až po čtyřech, rovněž po jednom 
volebním okresu. DYa poslance vysílá obchodní komora v Opavě. 

V kurii obcí venkovských jsou jednotlivé soudní okresy po 
dvou až po pěti sloučen v v jeden volcbní okres. ktei'Ý každý volí 
jednoho poslance. ., '. 

Způsob voleb jest v podstatě týž jako y ostatních zemích 
českých. 

Sněm jest svoláván pravidelně jednou do roka panovníkem 
a to, pokud nic jiného stanoveno není, do Opavy. 'Předsedá jemu 
zemský hejtman nebo v jeho zastoupení jeho náměstek, kteréž oba 
jmenuje panoVllÍk na celé období sněmovní ze středu snčmu. Yunkč
ní období činí šest lct. Panovník může však kd.ykoliv sněm rozpu
stiti; jest však nutno vždy při rozpuštění sněmu naříditi ihned 
volby do nového sněmu. 

Působnost sněmu zemského jest táž jako v ostatních zemích 
českých. 

Výkonným orgánem sněmu jest zemský výbor. Tento čítá 
pět členft, kterými jsou: zemský hejtman jakožto předseda sně
mu a čtyři přísedící, volení sněmem v tento způsob: každá kurie 
volí po jednom přísedícím a plné shromáždění sněmu rovněž 
Jednoho přísedícího. Volí Se podle zásady naprosté většiny. Za 
každého přísedícího se volí týmž způsobem jeho náhradník. 

Yunkční období a pravomoc zemského výboru jsou tytéž j a
ko v ostatních zemích českých. 

Kapitola V. 

§ 82. Spr á vaz e m í k o r u II y čes k é. 

Kdežto ústava jednotlivých zemí koruny české vykazuje, jak 
jest patrné z předchozího paragrafu, určité odehylky, zejména 
pokud se týče složení snčmů zemských a zemských výborů, jest 
správa v zemích koruny české, až na níže vytčené rozdíly, v cel
ku tatáž. 

350 

I 

I 
j 

I 
~ 

Zemč koruny české nejsou správou spolu spoje])y: nenl ces
kého orgánu správního, který by byl společný všem zemím ko
runy české. Země české jakožto součástky koruny české jsou spra
vou' od sebe odděleny, každá země má svou vlastni správu. 

Správa v zemích českých (právě tak jako v ostatních zemích 
neuher-ských) se vyznačuje jedním zvláštním' rysem, který marIlL~ 
hledáme u jiných států evropských. Jest to dualism (veřejné) 
správy neboli t. zv. dvojí kolej správy. Tento dualism (veřejné) 
správy jest dán u nás zejména dvěma skutečnostmi. 

Jednak jest to důsledek historického vývoje. Jest to přežitek 
dualistické skladby stavovského státu, vrcholící ve známé protivě 
kr'ále a země (rex - regnum); protiva tato se v určitém snlěru 
obnovuje za éry konstitučnÍ. 

Jednak jest to vliv moderních teorií o zemi jakožto obci vyš
šího řádu: zemi právě tak jako obci příslUŠÍ správa věcí zem
ských, země jest také svazek samosprávný. 

Dualísm veřejné správy záleží v tom, že se správa y zemi od
lišuje na správu státní nazývanou někdy také správou země
panskou a na samosprávu. Podle toho jsou zvláštní orgánoyé 
správy státní '(zeměpanské) a zyláštní orgánové samosprávy (ne
správně zvaní také orgány správy Hutonomní). Správa státní jest 
správou yrchnostenskou: org'ánové státní správy jsou lladáni t. zv. 
imperiem, t. j. jsou to po výtce orgány moci vládní a výkonné. 
Naproti tomu samospráva jest správa vlastních věcí zemských. 
jest to po výtce správa věcí rázu hospodářského; orgánové samo
správy nejsou nadáni imperiem, nemají moci výkonné. 

A. Správa státnÍ. 

1. Spr~va zemská. 

Správa státní jest v této době již úplně zmodernisována; pře
žitky stavovského zřízení uapl'osto mizejí. 

Základy nové organisace státní JSOll dány zásadami pro orga
nická zařízení v korunních zemích rakouského císařského státu 
(příloha ku kabinetnímu listu z 31. prosince 1851, čís. 4 ř. z. pTO 

rok 1852). Jimi se vyslovuje pro druhou a třetí stolici oddělení 
soudnictví od správy. Ovšem správa státní jest upravena i záko
ny pozdějšími. 

Nejvyšším státním úřaderll správním v zemi jest místodrži
telství (ve Slezsku zemská vláda). Jest to úřad ryze státní, opa
třený potřebným počtem úředníků státních; jemu jsou podřízeny 
ostatní 'státní úřady správní v zemi. Přednostou místodržitelství 
(zemské vlády) jest místodržitel (ve Slezsku zemský president). 
jmenovaný panovníkem jakožto zemský šéf. Jest to rovněž úřed
ník ryze státní, podřízený říšskému ministerstvu. Podle zemského 
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zřízení místodržitel (zemský president) není v podstatě odpověd
ný zemskému sněmu; může se však kdykoliv dostaviti do sněmu 
a ujati se zde slova nebo tímto posláním pověřiti jiného úředníka 
místodržitelství jakožto svého komisaře. Místodržitel (zemský pre
sident) může býti také členem sněmu zemského; v tom, případt! 
má právo zde hlasovati. Jsou-li podány v zemském sněmu na 
místodržitele (zemského presidenta) interpelace, jest povinen 
o nich, jak výše bylo řečeno, se prohlásiti. 

Ve věcech finančních jest státním úřadem zemským zemské 
finanční ředitelstvÍ. Předsedou jeho jest rovnez místodržitel, 
avšak vlastním -a skutečným- presidentem jest vicepresident zem
ského finančního ředitelství. 

V soudnictví jest nejvyšším soudem v zemi vrchní zemský 
sc-ud. Ve Slezsku není však vrchní zemský soud, nýbl'ž Slezsko 
jest pi'ivtěleno k vrchnímu zemsképtu soudu_na }\{oravě. Ovšem 
vrchní zemské soudy nejsou nejvyššími soudy pro zemi, nýbrž 
z jejich nálezů jde dovolání k nejvyššímu soudu ve _Vídni jakožto 
dovolací stolici pro všechny země neuherské. 

Pro správu vojenskou netvoří země jednotný celek. Celá mo
narchie jest rozdělena na několik sborových velitelstv.í (pří záni
ku monarchie úhrnný počet jejich jest 16) bez zřetele na hranice 
zemské. Naproti tomu jest však v každé zemi zemské četnické 
velitelství. 

Vedle těchto úřadů jsou y zcmi ještě zvláštní orgánové státní 
jednak odborní, jednak pomocní a výkonní, dále 1. zv. poradní 
sbory atd. Orgánové tito nejsou však všichni již ryze státní, 
nýbrž někteří z nich mají již povahu smÍŠenou, t. j. jsou dophíěni 
orgány samosprávnými. Působnost těchto zvláštních orgánů jest 
<:l,ána jejich pojmen'ováním. 

Mezi těmito orgány zvláště sluší uvésti horní hejtmanství, 
finační prokuraturu, zemskou hlavní pokladnu (na Moravě 
finanční pokladnu zemskou, ve SlezSku zemskou výplatnu), zem
skou komisi pro daň z výdělku, zemskou školní radu, zemskou 
zdravotní radu atd. 

2. Správa místní. 

Zásady pro (,rganická zařízení v korunních zemích rakouské
hu císařského státu z r. "1851 resp. 1852 zachovávaly ještě krajské 
úřady podřízené místodržitelství jakožto úřady zčásti dozorčí, 
zčásti i výkonné a správnÍ. Pod nimi jakožto nejnižší úřady hyly 
okresní úřady, ve kterých byly soudnictví a správa .spojeny. Tyto 
okresní úřady byly skutečně také zavedeny a tak správa až do 
nejnižší instance byla postátněna, 
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Nové ústrojí státní správy místní bylo zavedeno zákonem 
úso 44-1868. Krajské úřady byly zrušeny a soudnicH bylo i v nej
nižší instanci odděleno od správy (čl. .14 základního zákona stát
lliho čís. 144-1867 o moci soudcovské). 

První stolice státní správy jest okresní hejtmanství. Každá 
země jest rozdělena y politické okresy II v každém politickém 
okresu jest zřízeno okresní hejtmanstvÍ. V čele okresního hejtman
ství jest okresní hejtman, úředník ryze státní, jemuž j~ou podří
zeni ostatní státní úředníci a zřízenci a poradní sbory okresu. 

Ze svazku politického okresu jsou vyňata města se zvláštním 
statutem (v Čechách dvě: Praha a Liberec. na ~1oravě šest: Brno. 
Olomouc, Kroměříž, Uherské Hradiště, Jihlava a Znojmo, ve Slez
sku lh: Opava, Bílsko a Frýdek). V těchto městech jest politic
kým úřadem první stolice někde magistrát, jinde mčstská rada; 
v čele stojí siarosta mčsta. 

Obor pravomoci politických úřadů první stolice (okresních 
hejtmanstvÍ a magistratu) lze obecně stanoviti v t.en způsob, že 
v pravomoc těchto úřadů spadají všechny obory státní správy prv
ní stolice, pokud nejsou výslovně přikázány orgánům zvláštním. 

Ve věcech finančníť:h fungují v první stolici okresní hejtman
siví a okresní finanční ředitelství resp. finanční inspektoráty; 
ve hlavních městech zemských jsou místo okresníeh hejtmanství 
zřízeny herní správy. Výkonným org'ánem jsou zde berní úřady; 
ovšem tyto nejsou jen v politickém okresu, nýbrž v každém okre
Sll soudním. 

V soudnictví jsou krajské soudy a soudy okresní; nčkolik 
soudních okresů tvoří dolu-omacl-y obvod krajského soudu. Kraj
ské soudy působí buď jako soudy první stolice nebo ,jako stolice
odvolací z nálezů soudů okresních. Soudy okresní J;ozhodují pra
vidlem ve "'věcech menších a ye věcech, ve kterých jest třeba 
rychlého rozhodnutí; krajské soudy. pokud působí jako první 
stolice, rozhodují ve věcech větší dlol1ežitosti. 

Jakožto zvláštní úřady sluší zejména uvésti úřady poštovní 
a telegrafní, úřady cejchovní, úřady pro evidenci katastru, orgá
n"')" technické finanční kontroly, fjnanční stráže, okresní školní 
rady atd. 

B. Samospráva. 

1. Správa zemská. 

Orgánem samosprávy zenlské jest zemský .výbor. V tomto, 
směru jest působnost zemského výboru dvojí: 

a) jednak vede správu zemskou, 
b) jednak dohJíži na správu nižších svazků samosprávných. 

23 



Ad a). Zemský výboj' zastupuje zemi ve všech právních Vč
cech. spravuje jmčnÍ země a různé zemské fondy, zařizuje a spra
vuje zemské ústav·y, jmenuje zemské úředníky a zřízellce a vydá
vá služební předpjsy pro ně, vykonává zemi příslušející právo 
patronátní a presentační, obsazuje zemské nadace, ,lakož~ i místa 
nad ač-ní při zemských ústavech atd. Některá z tčchto práv vyko
nává zemský výbor na dodatečné schválení zcmského sněmu, jiná 
samostatně. 

Ad b). Zcmský výbor jest nadřízenou :instancÍ pro okresy 
\' Čechách. na IVloravě a ve Slezsku pl'O obce. Jest v Čechách do
volací inst~ancí z usnesení obecního zastupitelstva a odvolací in
stancí z usnescní okresního zastupiielstva resp. okresního výboru. 
na 1\1oravč fl yc slezsku jest odvolací instanCÍ z usnesení zastupi
telstva obecního; pí'j tom má pr&vo rozhodnutí instance niž.šÍ 
opraviti a nahraditi rozhodnutím vlastním. 

Rozhodnuti zcmského výboru hylo původně konečné a nebylo 
z něho nijakého opravného prostředku. Teprve, když z~kone·m 
z r. 1875·hyl zřízen správní soud ve ·Vídni, může ten, kdo sc'do
illnÍvá, že nezákonným rozhodnutím zemského ·výboru byl ve 
svých právech zkrácen, podati stížnost ke správnímu soudu. 
Avšak spránlÍ soucl může jen zrušiti nuříkané rozhodnutí zem
ského výboru pro nezákonnost a "rátí věc zemskému výboru, 
ktcrý o věci sám znovu rozhodne, jsa ovšcm vázán právním ná
zorem správního soudu. 

2. Správa místní. 

a) Okre8Y· 

Říšským 'zákonem CIS. 18-1862 byly Inezi zemi a obce vsunuty 
okresy a kraje jakožto samosprávné obvody spravované vlastními 
zastupitelstvy. Zřízení těchto zastupiielste'v okresních a krajských 
bylo však vysloveno jen fakultativně a zákonodárství zemskému 
bylo ponecl{úlJO na vůli, zda tato zastupitelstva budou zřízcna 
čili nic. 

Ku zřízení zastupitelstev krajských vůbec nedošlo. Ku zřízeni 
zastupitelstev okresních do;lo v zemích koruny- české jen v Če
chách zcmským zákonem čís. 27-1864; na l\1oravě a ve Slezsku ku 
zřízení těchto zastupitelstev nedošlo. 

Obvody okresních zastupitelstev se shodují s obvody okres
ních soudů (nikoli okresních hejtmanství). Zastupitelskými sbory 
okresů jsou okresní zastupitelstvo jakožto orgán po výtce se usná
šející a poradní a okresní výbor jakožto orgán po výtce výkonný. 
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Okresní zastupitelstvo se volí na tři roky a čítá podle lidna
tosti okresu 18 až 36 členů. 

Okresy do 20.000 obyvatelů vysílají 18 členlI, do 30.000 24, do 
40.000 30 a přes 40.000 obyvaiellI 36 členů. 

Zastupitelstvo okresní jest složeno ze zástupců čtyř skupin 
zájmových a ,to: 

a} ze zástupců držiteh'l statků zapsaných v deskách zemských, 
ze kterých se platí nejméně 100 zl. (200 korun) daní ročně; 

b) ze zástupců, které volí ti, kdož y okresu z průmyslu, z hor 
nebo z obchodu a z nemovitostí k těmto podnikům náležejících 
platí nejméně 100 zl. (200 korun) daní ročně; 

c) ze zástupců měst a městysů; 
d) ze zástuPclt obcí venkovských. 

Okresu]. výbor jest volen na celé období volební okresním za
stupitelstvem z jeho středu; skládá se ze starosty a z šesti členu 
výboru. Volba starosty okresního výboru ·vyžaduje císaí'ského po
tvrzenÍ. 

Působnost okresního zastupitelst.va jest .rednak samostatná, 
jednak přenesená (viz následující Q(Jstavec: obce). 

V oboru samostatné působnosti obstarává okresní zastupi
telstvo hospodářství okresu, spravuje jmění .okresu a ústavů 
okresních, zdělává rozpočet okresu a zkoumá výroční účty okre
su, zřizuje ústavy okresní, pečuje o komunikaci v okresu, po
dává dobrá zdání o věcech různých, vyžádaná místodržitelstvím 
nebo zemským výborem, ustanovuje okresní úředníky a zří
zence a dohlíží na jejich úřadování a' volí zákonem stanovené 
hodnostáře v okresu. 

V oboru přenesené působnosti vykonává okresní zastůpitel
stvo agendu přikázanou jemu zvláštními zákony. Jde tu zejména 
o provádění určitých zákonů. 

Okresní výbor jest výkonným orgánem okresu. Vykonává 
usnesení okresního zastupitelstva, připravuje rozpočet okresu a 
v případech pilných zařizuje ve věcech spadajících do působ
nosti okresního zastupitelstva, čeho třeba. 

okresní zastupitelstvo a okresní výbor jsou nadřízenými in
stancemi nad obcemi. Vykonávají dohled nad hospodářstvím 
obecním, rozhodují o stížnostech podaných do rozhodnutí obec
ních orgánů s právem ve věci samostatně rozhodovati, schvalují 
určité úkony hospodářské atd. 

Orgánem 'nadřízeným· a dohlédacím nad okresními zastupi
telstvy resp. výbory jsou podle povahy věci místodržitelství a 
zemský výbor. 
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b) Obce. 

Obec jest nejnižší jednotka správní. Zřízení obecní bylo sice 
JIZ v samém začátku tohoto období "prozat1mně" upraveno říš
ským zákonem čís. 170-j849; v čele tohoto zákona jest významná 
·věta "základem svobodného stáJu .Ťest svobodná obec", Avšak 
vlast.ní zřízení obecní bylo vydáno teprve říšským zákonem čís. 
18-1862. Toto zřízení obecní obsahuje však jen pravidla a zem
skému zákonodárství bylo Zllstaveno v rámci těchto pravidel vy
dati obecní zřízení pro každou zemi zvláště.' V zemích koruny 
české se tak stalo v letech 1863 a 1864 (v Čechách zemským zá
konem čís. 7-1864, na ~JoI'avě zemským zákonem čís. 4-1864 a ve 
Slezsku zemským zákonem Ns. 17-1863). 

Orgány obce jsou obecni výbor a obecní představenstvo. 

Obecní výbor čítá podle počtu voličů 8 až 36 (na 1\'Ioravě 
nejvýše 30) členů. skládá se jednak z virilistů, jednak ze č.lenů 
volenýc-h. Virilistou jest ten, kdo platí aspoň šestinu veškeré pří
mé daně v obci předepsané. Virilista se Dc-čítá do pOČfll člcnv vý
boru zákonem stanoveného; má ve výboru hlas rozhodu,jící, na 
.\1oravě jen poradllÝ. 

Do obecního výboru se volí na podkladě soustavy eellsové~ 
k(),mbinované se soustavou kapacitní, t j. právo hlasovací mají> 
pokud zákonem z tohoto práva nejsou vyloučeni, státní občané, 
zletilí a svéprávní, kteří bydlí v obci a platí daň ve výši záko
nem předepsané a dále bez ohledu na to, platí-li odml čili nic, t. 
zv. honorace, t. ,j. státní občané vykazujicí zvláštní náležitosti 
(na př. doktoři, duchovní všech vyznání křesťanských v du
chovní správě obce stále zřízenÍ" a rabínové a pod.). 

Violí se na podkladě t. zv. soustavy trojtřídní, t. j. veškero 
\Toličstvo jest podle výše placených daní přímých rozděleno ve 
tři sbory volební; jen v malých obcích jsou zřízeny dva sbory 
volební, v Čechách a ve Slezsku po případ-ě i jen jeden sbor
volební. 
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volební sbory se tvoří tímto způsobem. Veškera přímá dail 
v obci předepsaná se rozdělí na tři stejné díly. voliči-poplah1Íci, 
kteří dohromady platí po jedné třetině této daně, tvoří jeden sbor 
volehní. Takto první sbor obsahu,je voliče, kteří platí nejvyššÍ 
daně, a počet voličů jest zde nejmenšÍ; třetí sbor zallTnuje voliče, 
kteří plat.í nejnižší daně a počet voličů -rest zde největší. HOIJOrace 
se přiřazují podle zvláštních náležitostí do sbon'i jednak prvního, 
jednak dnlhého, jednak třetího, na :Moravě. praTidlem do sboru 
pryníllO. 

V městech se zvláMním statutem jsou volební sbory vybudo~ 
vány Ha zásadě v podstatě stejné, jen v jednotlivostech jsou určité 
odchylky. 

volí se podle zásady většiny relativnÍ. 

Období volební činí tři roky. Upl'ázdní~li se v té době místo 
člena výboru, nastupuje na ně náhradník, po případě se vyplní 
místo volbou doplňovací. V městech se zvláštním statutem není 
takovýchto voleb doplňovacích, nýbrž každěho roku vystupuje 
určitý počet členů, který se obsazuje každoročními volbami; 
v těchto yolbách se obsadí také místa uprázdnčná -úmrtím nebo 
vystoupením členů. 

Vedle volhy členů výboru obecního se volí současně jejich 
náhradníci a to polovinou počtu členů výboru. 

Představenstvo obecní jest voleno obecním výborem z jeho 
středu ft skládá se ze starosty obecního a nejméně ze dvou obec
ních starších neholi radních. Počet členů představenstva činí nej
výše jednu třetinu počtu členů obecního výboru. V městech se 
nazývá představenstvo městskou rudou. V městech se zvláštním 
statutem musí býti volba starosty potvrzena panovníkem. 

Obecní výbor jest ve věcech spadajících v samostatný obor 
působnosti obce orgánem se usnášejícím, představenstvo jest or
gánem výkonným. V oboru přenesené působnosti obce (viz níže) 
vede správu starosta obce- sám. 

Působnost obce jest dvojí: 
a) samostatná, 
b) přenesená. 

Ad a). Samostatná působnost obce jest ta, ve které obec, jak 
praví obecní zřízení, "šetříc zákonů říšských a zemských sama 
sa může volně na všem ustanovovati- a podle toho nařizovati a 
'opatření činiti", u "obsahuje v sobě vůbec vše to, co se týče pí'e
dem a nejprve prospěchu obce a může býti v mezích jejich 
vlastními silami opatřeno a provedeno". 

V samostatnou působnost obce spadá podle toho: 

aa) hospodářská činnost obce, 
bb) činnost obce v oboru veřejné správy. 

Ad aa). V této působnosti lze povšechně uvésti: obec spra
vuje statek obecní i jmění obecní. zdělává rozpočet obecní a pe
čuje o úhradu potřeb obce tím, že, pokud nestačí důchody ze 
jmění obecního, ukládá členům obce příspěvky k účelům obec
ním. Příspěvky ty záleží jednak ve službách k účelům obecním. 
jednak ve přirážkách k daním státním v obci předepsaným, jed
nak v samostatných dávkách k účelům obecním. 

Ad hb). V tuto působnost spadají jako llejdůležitě.iší obory 
místní policie, dále péče o chudé a o obecní ústavy dobročinné, o 
školy. výkon dobrovolných dražeb atd. 

Ad b). Přenesená pi'lsobnost obce jest ta, která není v pod
statě vlastním oborenl pi'lsobnosti' obecní. Jest to agenda takřka 
výhradně státní, kterou však stát z důvodu prospěšnosti, zej mé-
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na z důvodů úsporných, přenáší Ha obec. Obec spolupůsobí zde 
zejména v oboru správy politické, voJenské, finanční a soudní. 

Dohled nad obcemi vykonávají jednak úřady státní, které 
se však pravidlem obmezují jen na kontrolu právní, j,ednak 
vyšší orgány samosprávné. 

O stížnostech do rozhodnutí obce rozhoduje, pokud jde o 
věci spadajícÍ y samostatnou působnost obce, v Čechách zastu
pitelstvo okresní resp. okresní výbor a ve třetí instanci zemský 
v)~bor, na Moravě a ve slezsku přímo zemský výbor. Pokud jde 
o věci, spadající v přenesenou působnost obce, rozhodují úřady 
státnÍ. 

Kapitola VI. 

§ 83. Poměry II árodnostní a jazykové. 

Již kabinetní list z 23. března 1848 v odpověď na první petici 
pražskou, žádající rovnoprávnost národnostní a jazykovou, sta
novil v čl. 1" že "vyměření Českého zřízení zemského (roz. obno
veného Zřízení Zemského) C II. o užívání českého jaz-yka má tam, 
kdež až potud zouplna ve skutek uvedeno nebylo, svůj ouplný 
průchod míti se zvláštnÍln zřetelem na potřeby nárydu ve škole a 
ve vladařských ouřadech i _místech, a kdež stává uŽÍvání tomu 
protivného aneb předpisův, s tím se nesrovnávajících, má to zdvi
ženo býti". A čl. 9. téhož kabinetního listu stanoví, že má býti 
přísně přihlíženo ku platným zákonným předpisům o obsazování 
Y,~ech úřadů skrze domácí obyvatele, kteří jsou znalí jazyka 
v zemi. 

Tímto l::abinetním listem byla vyslovena právní nepřetržitost 
juzykového práva y království českém. 

Rovněž kabinetní list z 8. dubna 1848 stanoví v čL 1, že národ:" 
nost českou jest položiti za základ tak, aby česká řeč byla ve 
\-šech odvčtvích státní správy a ve veřejném školství naprosto 
rovnoprávná s řečí německou. čl. 9 téhož kab. listu stanoví, že od 
nynějška mají býti všechny úřady veřejné a všechny soudy obsa
zovány jedině osobami obojí řeČ-i zemské znalými. 

Na Moravě navrhl ve stavovském snčmu počátkem dubna 1848 
Petr ryt. Chlumecký rovnoprávnost národnostní v ten způsob, aby 
byla vyslovena rovnost ohou jazyků v úřadech i na soudech, 
v církvi i ve školách. A návrh zemského zřízení Pl"O markrabstv-í 
moravské z 12. července 1848 -stanoví v § 4: "Každému kmenu 
země jest neporušitelnost jeho národnosti zaručena." 
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Úshlva Pillersdorfova zaručovala v § 4 všem národním kme
uúm nedotknutelnost jejich národnosti a jazyka. Rovněž osnova 
kroměHžská stanovila § 21, 'že všechny národní kmeny jsou rovno
právné a že každý národní kmen má neporušitelné právo na 
zachování a pěstění své národnosti vůbec a svého jazyka zvláště; 
rovnčž že se od státu zaručuje rovnoprávnost všech v zenli obvyk
lých ,jazyků ve škole, v úřadě a ve veřejnem životě._ Nadto pak 
také osnova přikazovala, že clo zemských zřízení .rest vložiti usta
novení, že volební okresy jest tvořiti, pokud možno, s nejvčtším fie
třením národnosti a že na zemských sněmech jednání jest veř'ejné 
a že se uznává rovnoprávnost zemských jazyků. Koncčnč vyhradila 
tato osnova zemím národnostně smí.5eným právo pojati do zemské
ho zí-Ízení instituce, podlc které jest věci povahy čistě národní 
řešiti ve způsobě rozhodčího soudu. 

Stejnč i ústava březnová stanoví v § 5, že všechny národní 
kmeny jsou rovnoprávné a každý národní kmen má llE',l;orušitelné 
pnívo na zachování a pěstění své národnosti fl svého jazyka. V cís. 
patentu o politických právech zaruč:ených konstituční státní for
mou vydaném sou(;asnč s březnovou ústavo-u praví se dále~ že v těch 
částech zemí, ve kterých hydlí obyvatelstvo národnostně smíšené, 
jest se postarati o obecné vzdělání lidové v ten zplJsob, aby i 
nárOGnÍlll kmenům, které JSOll v menšině, se dostalo potřebných 
prostředků ku pěstění jejich jazyka a ku vzdělání v jejich jazyku-

Zemski:j. ústava království českého z 30. prosince '1849 stanoví 
v § 5, že národo-vé y zemi b-ydlící jsou_ rovnoprávní a mají neporu
šiteJllé pl'ávo hájiti a pěstovati SYOU národnost i řeč. Totéž ustano
vení mají i 7,emské ústavy pro markrabství -moravské a vévodství 
slezské, vydané téhož dne. 

Vládní směr tehdejší, po stránce l1árodnostní naprosto libe
ralistický, jest patrný také v cís. patentu ze 4. března 1849 čís. 153 
ř. z., který stanoví, že také z toho důvodu, aby bylo pInč dosti 
učiněno zásadě rovnoprávnosti všech v říši spojených národností, 
jest všeobecný, říšský zákoník i vládní .list vydávati ve všech 
zemských jazycích; texty v různých zemských jazycích jsou stejně 
autentické; v každé korunní zemi bude -vycházeti zemský zákoník 
i vládní list v zemských jazycích s připojeným německým pře
kladem. 

Avšak te1lto vládní směr padl odvoláním březnové úst.avy. 
Zásady pro organická zařízení v korunních zemích rakouského 
císařského státu z r. 1851 resp. 1852 nemaj-í již nijakého ustanovení 
o l:ovlloprávnosti národnostní a juz-ykové. S centralisací a se zemč
panským absolutismem šla stejným krokcll1_ i nová gcrn::wnisaee. 
PIO úř'ady siátni byl zaveden nový, dosud nebývalý pojem .,vnitřnÍ 
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řeči úřední", za kterou byla prohlášena nčmčina a tak bylo zave
deno úřadování šmahem německé, 

Pro Slezsko bylo v září 1851 výnosem minister'stva vnitra 
stanOveno, že se "slovanským nářečím lidovým a jim nejblíže pří
buzným jazykům českému a polskému" upírá vlastnost zemských 
jazyků a zastavuje se proto vydávání zemského zákoníku pro 
Slezsko v českém a polském jazyku. V listopadu téhož roku bylo 
pak výnosem ministerstva spravedlnosti vysloveno, že ve Slezsku 
ani český, ani polský jazyk nejsou jazyky zemskými. Jediným 
jazykem zemským jest zde jazyk německý. 

Císařským patentem z 27. prosince 1852 čÍs.- 260 ř. z. byla také 
zavedena změna ve vydávání říšského zákona po stránce jazykové 
v ten smysl, že od 1. ledna 1853 pro všechny zákony a nařízení 
uveřejněné v říšském zákoníku jest nčmecký text výlučně auten
tický a že říšský zákoník bude vycházeti jen v jednom vydání, 
totiž v řeči německé; překlady do zemských jazyků budou uve
řejňovány v zemských vládních listech. 

Zároveň bylo -poněmčováno i školstvÍ. 

Po opětném zavedení ústavnosti v r. 1860 otázka národnostní 
a jazyková zůstala prozatím ncvyřízena. Aui říjnový diplom, ani 
ústava únorová ncustanovují o této otázce ničeho. Ale ani zemská 
zřízení z r. 1861 nemají v tomto směru nij aké ustanovenÍ. 

V Čechách byla pro jcdnání ve sněmu stanovena naprostá 
rovnoprávnost obou jazykll zcmských jednacím řádem snčmu 
zemského z r. 1864 a pro zemský výbor a pro ústavy zemského 
výboru z ~r. 1871. 

Bylo řečeno ,již výše na str. 342, že zemská zřízení z r. 1861 se 
odpoutávají od ústavy říšské a stávají se na ní nezávislými. Tuto 
zemskou ústavu tvoří však nejen zemská zřízení z r. 1861, nýbrž 
i zemské právo státní dosud platné, t. j. zemské právo, pokud tím
to zřízením resp. ústavou únoroyou nebylo zrušeno. Ale ani zem
ská zřízení z r. 1861, ani ústava únorová neustanovují nic o právu 
národnostním- a jazykovém. Platí zde tudíž dále Obnovcné Zřízení 
Zemské, jak české, tak i moravské, kteráž obě stanoví rovnopráv
nost národnostllí a jazykovou, (Pro království české byla tato 
nepřetržitost právní, týkající sc práva národnostního a jazyko
vého zvláště 'Vyslovena kabinetním listem z 23. března 1848; 
nadto pak rovnoprá'vnost národnostní a jazykovou znovu stanoví 
kabinetní list z 8. dubna 1848.) 

Pro země koruny české jest podle platného práva zemského 
stanovena takto úplná rovnoprávnost národnostní a jazyková. 
Praxe však byla zcela jiná. Na zemskýc:h snčmích českém. a mo-
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:ravském byla sice rovnoprávnost tato jakž takž zachovávána; na 
zemském sněmu slezském se jednalo německy. Avšak ve státních 
úřadech zemí koruny české úřední řečí byl jazyk německý. 

Teprve ústava prosincová znovu upravuje tuto otázku. ČL 
19 základního zákona státního čís. 142/1867 stanoví: 

"Yšechny národní kmeny státu jsou rovnoprávné a každý 
národní kmen má neporušitelné právo na zachování a pěstění své 
národnosti a řeči. 

Rovnoprávnost všech v zemi obvyklých řečí ve škole, v úřa
-du a ve veřejném životě se státem uznává. 

V zemích, ve kterých žije více národnostních kmenů, jest ve:
řejné ústavy vyučovací zaříditi v ten zpiisob, aby každý z těchto 
národních kmenů bez nucení naučiti se druhému zemskému ja
zyku dostal potřebné prostředky ku vzdělání ve svém jazyku:" 

Článek tento vyslovuje jednak všeobecnou zásadu, jednak 
obsahuje positivní předpis. Důležité při tom jest, že, pokud jde 
o prováděcí předpis k tomuto článku, stanovení těchto předpisú 
spadá do pravomoci zemských sněmů. Takto ústava prosincová 
sama stanoví, že úprava práva národnostního a jazykového jest 
věcí zemskou. 

Předpis čl. 19 základního zákona státního čís. 142/1867 zůstal 
však jen na papíře. Rovnoprávnost národnostní a jazyková zaru
čená říšskou ústavou nebyla vůbec provedena a všeliké snahy 
{) provedení této rovnoprávnosti zůstaly bez výsledku. 

Při pokusu o české vyrovnání v r. 1871 bylo zvláště pamato
váno na otázku národnostní a jazykovou v království českém 
a byla stanovena úplná rovnoprávnost národnostní a jazyková jak 
v zemském zřízení, tak i ve zvláštním zákonu ,,0 ochraně stejného 
práva české a německé národnosti v království českém". Avšak 
zmarem (;cského vyrovnání vzaly za své i tyto oba zákony. 

Zemské zřízení stanoví v § 10, že se zemský sněm podle zá· 
kladního zákona o ochraně ohou národností rozděluje ve dvě 
kurie, českou a nčmeckou a že jmenovaný základní zákon sta
noYÍ, ve kterých případech se hlasuje podle kurií národnostních 
neho podle kurií zájmových. 

Zákon o ochraně stejného PTáva české a německé národnosti 
v království českém stanoví zásadně ve všech poměrech veřejného 
a občanského práva rovné právo českého i německého národního 
kmenc na úctu, zachovávání a pěstění" jejich národního vědomí a 
obzvláštč jejich jazyka (§ 1), S příslušníky obou národností jest ve 
všech odvětdch yeřejného života nakládati stejně; to platí zc
jména o úpravě volehního práva do shodl zastupitelských, o pří
stupu k yeřejným úf-adum a hodnostem, o úpravě jazyka j~dna
cího při veřejných úřadech a ústavech a o zařizování veřejných 
prostředků a ústavů ku vzdělání (§ 2), Okresy k výkonu správy, 
soudnictví a voleb jest tak rozděliti, aby se skládaly pokud možno 
z obeí téže národnosti (§ 4), Úr'ední ,jazyk obce Jest stanoven 
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obecním zastupitelstvem.; je-li však v obci národní mensma číta
.Jící aspoií pětinu .oprávněných voličú, jest uŽÍvati úředně i dru
hého jazyka zemského tak, že členové obce mohou v zastupitel
stvu užívati tohoto druhého jazyka, že -všechny úřední yyhlášky 
jest činiti také v tomto jazyku a že obecní orgány jsou povinny 
přiHrnati a vyřizovati podání v tomto druhém .Ťazyku (§ 5). Jazyk 
většiny ohyyatelstva v okresu jest také úředním jazykem okres
ního zastupitelstva; je-1i však v okresu i jen jedna obec druhé 
národnosti, platí obdobně totéž, co o jazyku menšiny v obci (§ 6). 
Ořední jazyk okresního zastupitelstva jest také úředním jazykem 
zeměpanských okresních úí'adú a SOUdIL CivHní új'udy císařské 
a královské llžíya,fí při výnosech na podřízené úI'ady jazyka 
těchto podřízených úřadů. Úředním .Ťazykem yšech civilníeh úřadll 
císařských a králoyských, jichž pflsobnost se vztahpje na celou 
zemi, ,jsou jazyky česky7- a německý (g 7, S). Při ieměpmlských 
úřadech v království českém nemúže býti nikdo ustanoyen za 
konceptního {iředníka nebo soudce, kdo n~zná oba Jazyky zemské 
ve slově i v písmě (§ 9). K ochraně neporušitelnosti rovného 
práva obou národností rozděluje se zemsk-ý sněm v národní kurie 
českou a německou (§ 10). Národní kurie se ustavují, když se 
zemský sněm sejde k novému zasedánÍ, a voU si svého předsedu 
(§ 11). Každá národní kurie má právo ukládati pro vzdělávací 
ústavy svého jazyka zv1áštní dávky na okresy a obce své národ
nosti (§ 12). Každá národní kurie může žádati. aby o ustanovcních 
OSIHrv zákonných, která upravují užíyání j'cči ve veřetném životě, 
v úí·adech a ve vzdělávacích ústavech, které neslouží yvhradně 
jcn druhé národnosti, bylo po druhém čtení ve sněmu zemském 
provedeno ještě hlasování podle národních kurií (§ 13). Při vol
hách zástupců sněmu zemského do zastupitelských shorů, na kte~ 
rých královsivi české jest zúčastněno s .Hnými králoystyími a 
zeměmi říše, musí _h)-~ti nejméně třetina zvolených vzata z české a 
nejméně čtvrtina z německé národní kurie (§ 14). Rovné právo 
obou národních kmenů staví se pod ochranu korunovační přísahy 
(§ 15). Zákon o och-raně obou národností se prohlašu.fe za základní 
zákon zemský a k .Teho změně jest nadto ještě třeba souhlaSil 
obou národních kurií (§ 16). 

Na J\.1·ol"avě pro jednání ve sněmu, v zemském výboru a v zem
ských ústavech byla úplná rovnoprávnost jazyko"t'á zave-della te
prve zemským zákonem čís. 111906 (1. zv. moravský pakt). kterým 
byly vytvořeny národní kurie (viz výše § 81) a výslovně byla 
stanovena (v § 44) rovnoprávnost obou .jazyků zemských v jedná
ní sněmovním. Ve Slezsku však alli v jednání sněmovnim royno
právnost jazyková zavedena nebyla. 

Naproti tomu u státních úřadů zůstala prozatím takřka vý
hradná platnost jazyka německého. Úřadovalo se v jazyku ně
meckém a jen 'postupně, nikoli zákonem, nýbrž pouhými minister
skými výnosy, by]y činěny ústupky .jazyku českému. 

Jazykovými nařízeními z r. 1880 pro Čechy a Moravu (t. zv. 
nařízení Stremayerova) byla stanovena pro úřady polit.ické, pro 
soudy a pro státní zastupitelstva rovnoprávnost jazyková v úřa
dování vnějším, t. j. pro styk se stranami. Částečná rovnoprávnost 
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ve vnějším úřadování pro jazyky český a polský byla stano
vena ve slezsku výnosem ministerstva spravedbl0sti z r. 1882. 
Naří~ení Strernayerova byla pro úřadování při soudech doplněna 
pro Cechy, ~oravu a, Slezsko výnosem ministerstva spravedlnosti 
z r. 1886 (t. zv. Pražákova jazyková nařízení). 

Jazyková nařízení pro Čechy a Moravu z f. 1897 (t. zv. Bade
niova jazyková nařízení) stanoví rovnoprávnost jazykovou 
i v úřadování vnitřním, zavádějíce vnitřní úřední jazyk český 
(vedle německého) netoliko pro úřady politické. pro soudv a stái
ní zastupite1stva, nýbrž i pro všechny úřady podřízené ~inister
sfvům financí, obchodu a orby. Avšak naří;ení tato byla již v r. 
~~98 ~měněna novými jazykovými nařízeními (t. zv. jazyková na
nzenl Gautschova) a v l'. 1899 byla vllbe-c zrušena (t. zv. Clarvova 
nařízení). Výhradná platnost jazyka německého v úřado'váúí 
vnitřním byla ohnovena a .jen ve vnějším úřadování zůstala. avšak 
jen pro úřady politické, pro soudy a státní zastupitelstva: .jakás 
takás rovnopráV110st po rozumu jazykových nařízení Stremaycro
vých resp. Pražákových. 

Přes výslovné znění Obnoveného Zřízení Zemského a základ
ního zákona státního Ns. 142/1867 rovnoprávnost národnostní a .ja:" 
zyková v zemích koruny české vůbec provedena nebyla a znatel
ná převaha .jazyka německého se zde udržela až do skončeni svě
tové války. 
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stavovským, Praha 1910, G o I d a s t, De /Bohemiae regni incor
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1848, H a II e 1, Právní dějiny moravské, O. S. ll. XVII., Hor n a, 

24 369 



K dějinám centralisace 110ravy na počátku XIII. století, Brati
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Mahren geschichtlich dargestellt, I.-II., Prag 1865-6, Jur i t s ch, 
Die Deutschen und ihre Rechte in Bohmen und Miibren im XIII. 
und XIV. Jahrhundert, Leipzig-Wien 1905, K a dle c, Einige Be
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Praha, (Zvláštr~í otisk z Nového velkého ilustrovaného slovník_u 
naučného) 1930, týž, vývoj státního území československého, C. 
V" díl V., Stát, Praha 1931, K I i ID e n t,StátnÍ občanství a národ
n~st y českém právu do Bílé hory, sborník prací z dějin práva 
čsl., sv. I., Praha 1930, týž, Svaz národů JiHho z Poděbrad a idea 
jediné světovlády, Praha 1935, K not h e, Urkundliche Grund
lagen ~u einer Rechtsgeschichte der oberlausitz von iiltester 

5,0 

Zeit bis :tvHtte des 16. Jahrhunderts, Nieder-Lausitzer 1\.1agazin 
LnI., 1877, K r o f t a, Kurie a církevní správa v zemích českých 
v době před husitské Č. Č. H., X., XII. a XIV., 1904, 1906, 1908. 
týž, Malé dějiny československé, Praha 1932, týž, Přehled dě
jin selského stavu v Čechách a na Moravě, Praha 1919, týž. 
Stará ústava česká a uherská, Praha 1931, Kr o nes, Geschichte 
<:les Kronungszeremoniels der Konige und KonÍginnen in Bohmell, 
Prag 1791, K li r s c hne r, Eger uud Bohmen, Wien 1870, Lo m
m e r, Die bohmischell Lehen in der Obcrpfalz, I.-II., Amberg 
1907-9, L o ser t h, Das' angebliche Sellioratsgesetz des Herzogs 
Břetislav 1., A. f. o. G. 1882, L u s chi ll, Grundriss der oster
reichischen Reichsgeschichte, Tl. vyd., Bamberg 1918, Ma c h á
č- e k, Poněmčování Čech a Moravy za Přemyslovců a Habsburk-iL 
Praha, 1919, Ma r š a n, Jak došlo k odtržení Lucemburska od 
koruny české, S. v. p. a s. XXXIII. 1933, Mli 1 1 e r, Svobodníci. 
Praha 1905, Ni e der I e - Fl Ý b 1, Národopisný vývoj říše ra
kouskocuherské,. česká politika, 1., Praha 1906, No v o t n v -U r
b á n e k, České dějiny, I.,-I." UI.,-III." Praha 1912~1930. 
P a I a c k ý, Dějiny národu českého, 1.-VI., vyd. B. Riegra, Pra
ha 1894-6, týž, Přehled současných nejvyšších důstojníků zem
ských i dvorských v království českém, Praha 1832, Pe k a ř. 
K dějinám stavovského státu, Č. Č. H. VII. 1901, Per nic e, Die 
,Verfassullgsrechte der im Reichsrate vertretenen Konigreiche 
und Landcr der osi.-ung. Monarchie, 1., Halle 1872, Pe t c rka. 
Das Burggrafentum in Bohmcn, Prag 1906, týž, Rechtsgcschichte 
der bohmischell Lander, sv. I. a II., Reichenberg 1923-1928. 
Pin s ker, Český stav panský a říšské hrabství. Právník 
XXXVIII. 1899, P I ach t, České daně 1517-1652, Praha 1924. 
Pod I i p n ý, Sbírka zákonů, řádů, nařízení, privilegií a listin 
týkajících se státního práva Českého jakož i platné ústavy. 
I.~III.,_ Praha J893~1900, Pl' a s e k, Nejvyšší úředníci zemští na 
Krnovsku a Opavsku, Prog. g., Opava 1895, P štl' o S s, Die 10h
mischen Kronlehen, Prag, 1861, Ra chf a h 1, Die Organisatioll 
d~r Gesamtstaatsver-waltung Schlesiens vor dem dreissigjahrigen 
Kriege, Leipzig 1894, R a u s che 1', Zemské míry na Moravě. 

Praha 1919, Rez e k, Generální sněmy české za Ferdinanda I. 
do r. 1547, Prog. r. Karlín 1880, týž, Spor o český hlas při volbě 
císaře Karla V. r. 1519, Č. Č. M. LVI. 1882, Rieger, Krajské 
zřízení v Čechách, 1., Praha 1.889, týž, Stavové, Drobné spisy, 1., 
Praha 1914, týž, Zřízení krajské v Čechách, D. s. 1., Praha 1914. 
týž, Zřízení zemská, D. s., 1., Praha 191.4, Se hel t z, Gesammt
geschichte der ober- und Niederlausitz, I.-II., Halle-Gorlitz 
18.47--:-82, S chl e c ht a - W s s e h rd s k y, Die Elltwicklung des 
bDhmlschen Adels, Ost.-ung. Revue rx.-x. 1898-99, týž, Die 
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Stellung des niederen Adels in Bijhmell gegenuber dem Biirger
siande, Jahrbuch Adlers, V.-VI. 1899-1900, Simon, Die stan
dische V~rfassung in Schlesien, Breslau 1846, Str á n s k ý, Re
publíca 'Bojema, Lcyden 1634, Š II s t a, Přemysl Otakar TI. a řím
ská koruna 1255, Od pravěku k dnešku, S. p. z d. č. L, Praha 1930, 
Te z II e r Technik und -Geist des standisch-monarchischen St-aats
rechts, L~ipzig 1901, Ti e f t r l{ II k, Kmetská stolice magdebur
ského práva v Litomčřicích, Památky archeologické, IV. 1860, 
T o IP- e k, česká a německá národnost v Praze až do začátku XV. 
stol., Č. Č. M. XIX. 1845, týž, Dějepis města Prahy, 1., Praha 
1855,· týž, O právním poměru Čech k říši Německé, Č .. Č. lvI. 
XXXI. 1857, Tur b a, Gcschichte des Thronfolgerrechtes in allen 
Habsburgischen Landern bis zur pragmatischen Sanktion, 'Vien 
1903, T w r d y, Pragmatische Geschichte der bohmischen Frey
sassen, Prag 1804, U r b á n e k, "Kancelář" krále Jiřího, Č. Č. H. 
XVII. 1911, týž, Volba Jiřího z Poděbrad za krále českého, S. p. 
k cl. m. P., díl V., seš. 2., 1932, Vacek, Emfyteuse v Čechách 
v XIII. a XIV. stol., Časopis pro dějiny venkova, VII., Vnl., 1920-
192j, Va v ř í n e k, O státoprávním poměru zemí českých ku staré 
I'íši německé, S. v. p. a s., IV ... Voj t í šek, O vývoji samosprávy 
pražských měsi, Praha 1927, týž, Soud a rada v královských 
městech českých, S.v. p. a s., XXI. 1921, We i n a r i, Rcehte Ulld 
Gewohnhciten der beiden Markgrafschaften ober- und Nieder
lausitz, L-IV., Leipzig 1793-8, Z o u bek, Odvolávání měst čes
lCých k vrchnímu právu Starého města Pražského, Památky arche
ologické, VII, 1868. 

B. K době ocl r. 1526 až do r. 1749. 

A r II c t h, Geschichte Maria Theresias, L-X., Wien 1863-79. 
A II e r s per g, Geschichte des koniglichen bohmischen Appel
lationsgcrichtes, Prag, 1805, B c iel i e I - Hub e r, Geschichte der 
osi. Staatsverwaltung 1740-1848, I.-II., Innsbruck 1896-7, Be r
II a t z i k, Neues uber pragmaiische Sallctioll, dsterrcichische 
Zeitschrift fur offentliches Recht, II. 1917, Ber t h o I d, Schle
siens Lalldesvertretung und Landeshaushalt von ihrem Amang 
bis ZUl' nenesteu Zeit, 1.-III., Troppau 1909, B jde r ID a II n, 
Entstehung und Bedeutung der praginatischen Sanktion, Grun
huts Zeitschrift, II. 1875, i Ý ž, Geschichte der ost. Gesammt
staatsidee, I.-U., Innsbruck 1869-89, Bi e der man n' A dle r, 
Die ost. Liillderkongresse, Mitteiluugcn des osterreichischen 
Institutes, Innsbruck 1896, Bi e r II a n ll, Geschicht.e des Herzog
tums Teschen, 2. vyd .. Teschen 1894, B oč e k, Přehled knížat " 
markrabat i jiných nejvyšších důstojníků zemských v markrah
stvÍ mor., Brno, 1850, B ran d 1, :Mallský soud biskupství 010-
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rnouckého, Č. M. M. XV. 1891, týž, Poměry markrabství morav
ského ke koruně České, Právník, IX. 1870, týž, Stav panský 
a rytířský, Č. M. M., I. 1869, B ret f e I d, Historische Darstellung 
siimmtlicher von den altesten Zeiien bis 1627 abgehaltenen bah" 
mischen Landtage, 1. sv., Prag 1810, Bu c h o I t z, Geschichte der 
Regierung Ferdinand L, I.-VnT., 'Vien 1831-8, Buš e k, Histo
rický vývoj poměru státu k církvím v zemích koruny české, Č. 
V., díl V., Stái, Praha 1931, Čel li k o v s k ý, O soudní pravomoci 
panovníka a jeho úředníkův llad církevními korporacemi a král. 
městy v Čechách, Právník, XVII.-XVIII. 1878, 1879, týž, O stře

. dověkém radním zřízení v král. městech mor. Č. 11:. M:., XXIX. 
1905, t Ý 7., Postavení vyslaných král. měst na sněmích českých. 
Č. Č. M., XLIII. a XLIV. 1869, 1870, týž, Povšechné české dějiny 
právní, 2. vyd., Praha 1900, týž, Prai:ské městské právo a zřízení. 
O. S. n., XX., i Ý Ž, Úřad poclkomořský v Čechách, Praha 1891. 
Č e r n ý, Lužice a lužičtí Srbové, Praha 1912, De ID e 1, Děj~ny 
fiskálního úřadu v zemích českých, I.-II., Praha 1905-9, i Ý ž. 
Geschichte des Fiskalamtes in den bahm. Landeru, I., Prag 1909. 
týž, O dvorské komoře za Ferdinanda 1., S. v. p. a s. VIL 1907, 
:ci e II i s, La Boheme depuis Ja M,ontagne Blanche, I.-II., Paris 
1904, Dor s che 1, Maria Theresias Staats-' und Lebcnsan
schauullg,· Gotha 1908, D II cl í k, Des Herzogtums Troppau ehe

,malige Stellung zur Mgr. Mahrell, Wien- 1857, D vor s k ý, Kraj
ští hejtmané r. 1540, 1562, 1572, Památky archeologické IX. 1875, 
D v o ř á k, Dějiny Mpravy, 1.-V.o Brno 1899. týž, Pragmatická 
sankce a markrabství Moravské, Moravská revue, I. 1899. 
D' E I v e r i, Das Incolat, Notizenblatt der his!.-sta!. Section der 
k. k. mahr. Gesellschaft zur Beforderung des Ackerbaues, 1882, 
týž, Die Verfassung und Verwaltung von Ost.-Schlesien S. d. 
h. s. s. d. k. k. m. G. z. B. d. A. VII., Brunn 1854, týž, Zm os!. 
Verwaltungsgeschichte, S. d. h. s. S. d. k. k. m. G.z. B. d. A. 
XXIV., Brunn 1880, Fal k, Die Landcsverfassungsmassigen Verhalt
nisse der kg. Stadte in Bohmen, Prag 1847, Fe II II cr - K ret s c h
m a y r, Die osterreichische Zentralvenvaltung, I.-III., Wicn 
1907, Fe II n e r, Zur Geschichte der osi. Centralverwaltung, M. 
d. o. I. VIII., Innsbruck 1887, F I i e der, Předkonstituční zemský 
výbor na Moravě, Zprávy právnické jednoty mor., XXVI., 1916. 
i Ý Ž, Příspěvky k dualistickým úsiavám stavovským, Praha 1906. 
týž, Zemský výbor stavovský na Moravě, S. v. p. a s. XVI. 1916, 
F o II r II i e r, Zur Entstehungsgeschichte der pragmatischen 
Sanction, Historische Zeitschrift XXXVIII. 1877, Gin d e I y, Die 
Entwi~kelung des bohm. Adels u. der Inkolatsverhaltnisse seit 
dem XVI. Jahrh., Abhandlungen d. b. G. d. W., VII. 1886, i Ý Ž 
Geschichte des dreissigjahrigen Kriegs, I.-IV., Wien 1869-80. 
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G I u c k I i c h, Majestát Hudolfa II. z r, 1608 o konfiskování 
statků, Od pravěku k dnešku, S, p, z d, č., G o I d a s t, De Bohe
n~~ae ~>eglli inco~poratarumque pI"ovinciarum juribus ac prívile
gns, F rancofonhac 1627, G r o s s, Die Geschichte der deutschen 
R~ichshofkanzlei von 1559 bis 1806, 'Vien 1933, G r li II her g~ 
Dle.- Bauernbef:"ciung, 1., Leipzig 1894, G r li II ha g e ll, Ge
sch,chte Schleslens, II., Gotha 1886, Gum p I o w i c z, Oster
rewhlsche Reichsgeschichte, 2. vyd., Berlín 1896, H a i ID e r I, Die 
deutsche Lchcnhauptmannschaft in Bohmen, Prag 1848~ H a li c ke, 
Die geschichtlichcn Grundlagen des Monarchenrechtes, 'Vien, 
J894, H a Jl e I, Právní dějiny moravské, O. S. n. XVII., Hoc k
B 1 cl e r ID a n ll, Der ost. Staatsrath, Wicn 1868-79, Hor II C:l. 

Hranice republiky Československé ve světle historie, Bratislav~ 
1924, t Ý ,ž, K.apitola k dějinám prvních počátkú zemského vý
boru v ceskem Slezsku, Opava 1925, tý ž, K dějinám morav
ských úředníků, II. Zemští úředníci moravští do r. 1620, Praha 
1923, Hub e r, Geschichte Osterreichs, I.-V., Gotha 1885-95_ 
Hub e r - D o p s c h, Osterreichische Reichsgeschichte, 2. vyd .. 
Prag-\Vien-Leipzig 1901, Ji r e č e k, Obnovené zřízení zem~ké 
markrabství Moravského, Č. M. M., XV. 1891., K a dle c, Dějinv 
veřejného práva ve střední Evropě, IV. vvd., Praha 1.928 t v Ž 
Einig'e Bemerkungen uber das ungarische ~nd bohmische Sta~ts~ 
recht, J. d. i. V. f. v. R. 1901, týž, O poddanství a robotě yzemfeh 
českých, Brno, 1899, t Ý ž_. Přehled ústavních dějin Moravy po 
1628 Č. M. M., XXXII. 1908, týž, Přehled ústavních dějin Mo
ravy, Praha 1926, týž, Z ústavního vývo.ie Habsburského moc
nářství, Praha 19j 2, K a 1 o u s e k, České státní právo, 2. vyd .. Pra
ha 1892, týž, Nejvyšší úřadové království Českého před dobou Jose
fl;,,;;ko;,, Č. Č: M: XLI; 18.67, tý ž, Řády selské a inst:,ukce hospo
darske, Arch,v Cesky. d,l XXII.-XX1V., Praha 190,-8, K a II c
ní č e k, Ze:nské sněmy a sjezdy moravské, 1.-111., Brno 1900-5, 
K a p r a s Ceská organisace vo.jenská do válek napoleollských. 
Č. V., díl V., Stát., Praha 1931, týž, Dějiny soudní organisace 
v českém státě, Č. V., díl V., Stát., Praha 1931. týž, Dě.iiny ústavy 
a správy v českém státě, Č. V., díl V., Stát., Praha 1931. týž, 
Historický základ dnešního československého státu dle miro
vých smluv, Praha 1920, týž, Jazykové a národnostní dějiny 
v české koruně, Č. V., díl V;, Praha 1931, týž, Národnostní v~
voj v českém státě, Praha 1931, týž, O státoprávních porněre~h 
Opavska; V. M. O. XVI. a XVII. 1908-9, týž Právní dějiny zemí 
koruny ceské, ll. Dějiny státního zřízení, (loha předbělohorská. 
In. Seš. I. Dějiny státního zřízení, doba pobělohorská, ~Praha 
1913, 1920, týž, Přehled právních dějin zemí koruny české. díl 
L-II., Právní prameny a dějiny státního zřízení od r. 1848. 4. 
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vyd. Praha 1930, týž, Sněmy v starém českém státě, Parlament 
nI., IV., 1924-5, týž, vývoj státního území československého. Č. 
V., díl V., Stát., Praha 1931, Kle c a n d a, Při.jímání cizinců na 
sněmu do Cech za obyvatele. Příspěvek k dějinám inkolátu před 
Obnoveným zřízením- zemským. S. p. v. p. F., Praha, 1931, 
K not h e, Urkundliche Grundlagen zu einer Rechtsgeschichte 
der Obcrlausitz von a!tester Zeit bis Mitte des 16. Jahrhunderts, N. 
L. M. LUL 1877, K oer ne r. Národnostní a jazyková ot,ázka 
v Pfedlitavsku, Česká Politika, 1. 1906, K r o ft a, Bílá Hora, 
Praha 1914, týž. Malé dějiny československé. Praha: 1932, týž 
Přehled dějin selského stavu v Čechách a na Moravě, Praha 1919, 
týž, Snahy o společný' sněm zemí domu rakouského, 1526-1848, 
'Osvěta 1917, t -ý ž, Stará ústava česká a uherská, Praha 1931, 
K r o II e s, Geschichte des Krollungsceremonie]s der Konig:e und 
Koniginnen ,in Bohmen, Prag 179J, týž, Geschichte uer N~uzeit 
Osterreichs, Wien 1879, týž, Handbuch der Geschichte Oster
reichs, I.-V., Berlín 1816-9, Ku rschner, Eger und Bohmen, 
Wien 1870 L o ID ID e r. Die bohmischen Lehen in der Oberpfalz, 
I.-ll,. An;berg 1901-9, L u k s che, Kurze Ůbersicht der SteHen 
und Ámter in lvlĚihren seit 1628, Brunn 1804, L li s chi ll, Grund
riss der osterreichischen Reichsgeschichte, JI. vyd., Bamherg 1918, 
:M ach á č e k, Poněmčování Čech a Moravy za Přemyslovců a 
Habsburkú, Praha 1919, P a I a c k ý, Přehled současný nevyšších 
důstojníků a ouředníků zemských i dvorských ve králnvství 
českém od nejstarších časův až do nynějška, Praha 1832, Pal m, 
Die Confoderation der Schlesier mit den Bahrnen im J ahre 1.619 
in ihren nachsten Folgen, Z. f. G. u. A. S. VIII., Breslan 1867, P e
k a ř, čcské katastry 1654---1189, Praha 1932, Pe š á k, Dějiny krá
lovské české komory od roku 1527, 1. Začátky organisace české ko
mory za Ferdinanda I., Sborník archivu min. vnitra, sv. JIl., J925, 
týž, Protokoly české dvorské kanceláře od polovice XVJ. Btoletí 
clo Bílé hory. S. a. m. v. sv. II., 1929, týž, Studie k dějinám krá
lovské české komory, S. a. m. v. sv VI., 1933, Pe tel' k a, Rechts
geschichte der biihmischen Lander, sv. II., Heichenberg 1928, 
Pin s ker, Český stav panský a říšské hrabství, Právník 
XXXVIII. 1899, Placht, České daně 1511-1652, Praha 1924, 
P o tl 1 i p n ý, Sbírka zákonll, řádů, nařízení, privilegií a listin tý
kajících se státního práva českého jakož i platné ústavy L-III., 
Praha 1893-1900, P r a s e k, Nejvyšší úředníci zemští na Kruov- . 
sku a Opavsku, Prog. g. Opava 1895, P štl' o s, Die bohm. Kroll
lehen, Prag 1861, Rez e k, Geschichte der Regierung Ferdinand L 
in Bohmen 1., Prag 1878, týž, Zvolení a korunování Ferdinanda I. 
za krále českého, Praha 18", Rez e k - S vát e k - P r á šek, 
Dějiny Čech a Moravy nové doby, I.-V., Praha 1892-1891, 



R i eg' e r, Pozemková yrChllost, D. s. I., Praha 1914, týž, Říšské dě
. jiuy rakouské, II. vyd., Praha 1912, týž, Stavové, D. S., I., Praha 
1914, týž, Ústavuí dějiny Rakouska, O. S. u. XXII., týž, Zřízení 
krajské v Čechách, 1.-11., Praha 1889-1893, t Ý i, Zřízení kraj
ské v Čechách, D. s., J., Praha 1914, týž, Zřízení zemské, D. s., 
1., Praha 1914, R o u b í k, Královští hejtmané v městech praž
ských v letech 1547 až 1785, S. p. k d. h. m. P., díl Vll., Praha 
1933, týž, Královští rychtáři v pražských i jiných českých 
městech v letech 1547 až 1783, S. p. k d. h. m. P., díl VI., 1930, 
S c hl ech t a - W s s eh r d s ký, Die Eutwickelung des bohm. 
Adels, bst.-Ung. Revue IX.-X. 1899-1900, týž, Die Stellung des 
niederell Adels in Bohmen gegenuber dem Biirgerstande, Jahr
buch Adler V.-VI., 1900-01, S i m o n, Die standische Verfassuug 
in Schlesjen, Breslau 1846, Stl o 11 k a 1, Akta o volbě 1:1 jmenováni 
nejvyšších úředníkll moravských s počátku XVII. století, S. p. 
v. p. F., Praha 1931, týž, Česká kancelář dvorská 1599-1608, 
Praha 1931. Str á n s k ý, Respuhlica Bojema, Leyden, 1634, 
Š i mák, Několik příspěvků k českým dějinám právním z let 
1625-30, S. v. p. a s. XI. 1911. týž, Zřízení o komorním hejt
manském 1:1 dvorském soudu z r.' 1534" S. v. p. a s. IX., 1909. 
Tezner<Die Wandlungen der ost.-ung. Reichsidée, vVicn 1905. 
týž, Technik und Geist des sUindischmonarchischen Staatsrechts, 
Leipzig 1901, Tom a n, Das bohmische Staatsrecht und clie Ent
wickelung der osterrcichischen Reichsidée v. J. 1527-1848, Prag 
1872, týž, O zákonodárné moci královské a sněmovní v Čechách 
na základě Obnovellého zHzení Ferdinanda II., Právník X. 187L 
týž, Schicksale des bohmischen Staatsrechtes in den J ahren 
1620-27, Prag 1870, Tom e k, Sněmy zemské dle Obnoveného 
zřízení zemského, Praha 1868, Tur b a, D~e Gruncllagen der 
pragmatisehen Sanktion, L-II., Wien 1911-2, týž, Die pragmati
sche Sanktiou mít besonderer Rlicksicht auf dic Lander der 
Stephanskrone, Wicn 1906, týž, Geschichte des Thronfolgerech
tes in allen Habsburgischen Landern bis zur pragmatischell 
Sanktion, Wien 1903, T w r d y, Pragmatische Geschichte der 
béihmischen Freisassell, Prag 1804, Va v ř í n e k, O státoprávním 
poměru zemí českých ke staré říši německé, S. v. p. a s., IV. 1904, 
Voj t í šek, Sou<;l a rada v královských městech českých, S. v. 
p. a s., XXI. 1921, W e i n art, Rechte und Gewohnheiten der 
beiden Markgrafschaften Ober- und Niederlausitz, L'--IV., Dres
den 1793-8, Wolf - Z w ~ i d i u e c k - S ude II hor s t, bsterrcich 
unter Maria Theresia, Joseph II. und Leopold II., Berlin 1884, 
Ž o I g e r, Der Hofstaat des Hauses bsterreich, Wien-Leipzig 1917. 
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C. K době od r. 1749 až do r. 1918 . 

A II dra s s y, Ungarns Ausgleich mit Osterreich, Leipzig 
1897. Ar n e t h, Geschichte Maria Theresias, I.-X., Wien 1863-79, 
A u e I' s per g, Geschichte des k. bohm. Appellationsgerichtes, 
Prag 1805, B a x a, Dějiny veřejného práva ve střední Evropě od 
r. 1848, II. vyd., Brno, 1932, týž, Inkolát (a indigenát) v zemích 
koruny České 1749-1848, Praha 1908, týž, Jednání o připo.jenÍ 
zemí koruny České k německému bundu, Č. Č. M. LXXIX. 1906, 
týž, Jedná~lÍ o uvedení univ-ersity Karlo-Ferdinandovy v Prazc 
na sněm království českého, S. v. p. a s" XVII, 1917, týž, K ději
nám veřej.ného práva v zemích koruny české 1790-1848, 1., Praha 
190.6, B e i. d tel - H II ber, Geschichte der osterreichischen 
Staatsverwaltuug, 1., Innsbruck 1896, Bel c r e d i h o paměti Kul
tur, roč. 1905, 1906. B e ne š, Le probleme autrichien et 1a question 
tcheque, Paris 1908, Ber n a t z i k, Die osterreichíscheu Verfas
sungsgesetze, II. vyd., W.ien 1911, Ber t h o Id, Schlesiens Landcs
vertretung und _LandeshaushaIt von ihrem Anfang bis zur neuc
steu Zeit, L-III., Troppau 1909, B e u s t, Aus drei Vierteljahr
hunclerten, 1., II., Stuttgart 1887, Bi e r man n, Geschichte des 
Herzogtums Tcschen, 2. vycl., Teschen 1894, Bi der m a nu, Uber 
die rechtliche Natur der ost.~ung. l\1ouarchie, Juristische Bliitter. 
VI. 1877, B I u II t s chl i, Deutsche Staatslehre uncI die heutigc 
Staateuwelt, Nordlingen 1880, B oč e k, Přehled knížat a mar
krabat i Jiných nejvyšších důstojníki't zenlských v markrabství 
mor., Brno, 1850, B ran d I, Stav panský a rytířský, Č. M. M .. 1., 
1869. Čel tl k o v s k ý, O soudní pravo.moci panovníka a jeho 
úředníkllv nad církevními korporacemi a král. městy v Čechách. 
Právník XVII. a XVITI., 1878, 1879, týž, Povšechné české dějiny 
právní, 2. vyd., Praha 1900, Č e r n ý, Boj za právo, L, II., Praha 
1892, Dan t s che 1', Der monarchische Bunclesstaaat Osterreich~ 
Ungarn und der Berliner Vertrag, Wien 1880, týž, Der staats
rechtliche Charakter der Delegationen, Wien 1903, De á k, Ein 
Beitrag zum ungarischen Staatsrecht, Pest 1865, Den i s La Bo
heme depuis la Montagne Blanche L-II., Paris 1903, Do m i II -

P e t I' U s h e ('iV i c z, N euere osterreichische Rechtsgcschichte, 
'Vien 1869, Dli P II i s, Le principe ďéquilibre et 1a concert Euro
péen, Paris 1909, Dvořák, Jednání snčmů mor. 1792-1835, Brno, 
1904, týž, Jednání sněmů mor. v letech 1835- 1848, Brno, 1906. 
týž, Moravské sněmování r. 1848 až 1849, Telč, 1898. E i s e n
m a II n, Le compromis austro-hongrois, Paris 1909, D' E I v e l' t,. 
Das Inkolat, N. d. h. s. s. d. k. k. m. G. z. B. d. A., 1882, týž, Die 
Desiderien der mahr. Stande vom J ahre 1790 und ihre Folgen H. 
S. XIV., Brunn 1865, týž, Die Verfassung und Verwaltung von 
bsterreichisch-Schlesien, S. d. h. s. s. d. k. k.m. G. z. B. d. A., VrL, 

37? 



Briinn 1854, týž, Zur ost. Finanzgeschichte, S. d. h. s. s. d. k. k. 
m. G. z. B. d. A., XXV., Briinn 1881, týž, Zur ost. Verwaltungs
geschichte, S. d. h. s. k. k. m. G. z. B. d. A., XXIV., Briinn 1880, 
E o t vos, Die Nationalitatenfrage, Pest 1865, týž, Uber che 
Gleichberechtigung der Nationalitaten,Wien 1851, F a I k. Die 
Grundsteuer-Verfassung in Bohmen, Prag 1847, týž, Die Lalldes
verfassungsmiissigen Verhii1tnisse der kg. Stadte i~ Bohmen, Prag 
1847. Fe II II e r - K ret s c h ID a y r, Die DSt. Zelltralvenyaltullg, 
L-IÍL, Wien 1907, F i e dle r, Dualismus rakousko-uherský z r. 
1867, Ceská politika, díl, II., 1907, týž, Rakousko-uherské vyrov
nání po r. 1878, Praha 1903, F i s che I, Das ost. Sprachenrecht, 
II. vyd., Briinn 1910, F I i e der, PředkonstitučnÍ zemský výbor 
na Moravě, Zprávy právn. jednoty mor., XXVI. 1916, týž, Zem
ský výbor stavovský na Moravě, S. v. p. a s., XVI. a XVIII.. 1916 
a 1918, Fo ř t, Ven z přítmí, Praha 1905, Fr i e cl j li II g, Osterrelch 
von 1848 bis 1860, I., II., Stuttgart 1908-12, Gin de I y. Die Ent
wickelung des bl)hmischen Ade~s und der Illkolatsverhaltllisse 
seit dem XVI. Jahrh. Abh. d. k. b. G. d. W. VII, 1886, G I 0_ s, Pří
spěvek k dějinám českého úředního jazyka ve Slezs.ku, Cas~pls 
pro vědu právní a státní, IV., VI. 1922-23, G r o s S, Dle Gescluch
te der deutschen Reichshofkanzlei von 1559 bis 1806. Wien 1933. 
G r li II ber g, Die Bauerllbefreiung in Bohmen, M.ahren und 
Schlesien, 1.-11., Leipzig 1894, Gum p I o w i c z. Das ost. Staats
recht, Wien 1907, týž, Ost. Reichsgeschichte, 2. vyd., Berlín 1896, 
H a i ID e r 1, Die deutsche Lehenhauptmallnschaft in Bohmen, 
Prag 1848, Han e 1, Právní dějiny mor., O. S. ll. XVII., H a u C ~ e, 
Die geschichtlichen Grundlagen des Monarchenrcchtes. Vv len 
1894, He i cl I e r, Příspěvky k listáři Dra F. L. Riegra, 1., II.. Praha 
1924-1926, H elfe r t, Geschichte der ost. Revolution 1848-1849. 
I.-II., Freiburg i. B. 1907-09, týž, Geschichte Osterreichs vom 
Ausgange des Wiener Oktoberaufstandes im 1 ahre 1848, L-IV., 
Prag-Leipzig 1869-1886, týž, Prager luni-Aufstand. Ost. ]ahr
buch 1897, H cnn e r, Poměr mezi státem a církví v Rakousku, 
Ceská Politika, L 1906, Her o I d, O české řeči úřední, Praha 1909, 
II e r r II rit t, Handbuch des ost. Verfassungsrechtes, Ttibingen 
1909, Hor ll, Le compromis entre la Hongrie et la Croatie, Paris 
1907, Hor II a, Hranice. republiky Csl. ve světle historie, Brati
slava 1924, ~ a H o II g r i e contemporaine ct le suffrage uniYer~ 
sel, Paris 1909, Hub e r - D.o ps c h, Ůsterreichische Reichsge
schichte, 2. vyd., Prag-\Vien-Leipzig 1901, Hugelmann, Stu
clien zum ost. Verfassungsrechte, 'Vien 1886, J a g e r, ]oseph II. 
und Leopold II., Wien 1867, Jur a t s che k, Die rechtliche Natur 
der Delegationen, Grunhuts Zeitschrift, roč. V. 1878. K a dle c. 
Dějiny veřejného práva ve střední Evropě, IV. vyd., Prah'a 1928, 
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týž, Národnostní a jazyková otázka v Uhrách, Ceská Politika 
díl 1.1906, týž, O poddanství a robotě v zemích českých, Brn; 
1899, týž, Přehled ústavních dě.iin Moravy po 1628, C. M. M. 
XXXII. 1908. týž. Přehled ústavních dějin Moravy, Praha, 1926, 
týž, lJherská a chorvátská ústava v hlavních črtách, česká Po
litika, díl II. 1907, týž, Z ústavního vývo.ie habsburského mocnář
ství, Praha 1912, K a i z 1, Lid selský, jeho poroba a vymanění 
v zemích českých, Naše doba. II. 1895, K a i z 1- Rez e k, Vyrov
nam s Uhry, Praha 1886, K a I o u s e k. J. Ceské státní právo, JL 
vyd., Praha 1892, K a 1 o u s e k V., Nástin historického vývoje zří
zení krajského v Čechách a zřízení komitátního y Uhrách. Věstník 
min. vnitra, II. 1920, týž, Rodinný statut dynastie habsbursko-Iot
rinské. S. v. p. a s., XXIII. 1923, K a m e n í č e k, Protokoly ústavního 
výboru říšského~sněmu rakouského 1848 až 1949. Od pravěku 
k dnešku. S. p. z d. č., II., Praha 1930, K a p r a s, Ceské Slezsko 
v historickém vývoji, Žďár 1933, týž, Český stát a centralisace 

. ~emí habsburských, Praha 1918, týž. Ceský stát v historickém 
vývoji a v dnešní podobě dle usnesení kongresu pařížského, 1.-3. 
'.:yd., Praha 1920, týž, Dějiny soudní organisace v českém státě, 
C.~V., ,díl ,: .• ~ Stát., Praha 1931. týž, Dějiny ústavy a správy 
v ceskem state, C. V., díl V., Stát., Praha 1931, týž, Jazykové a 
národnostní dějiny v české koruně, C. V. díl V., Stát., Praha 1931, 
týž, K otázce če,.o;ké úřední řeči, Pokroková revue, IV. 1.907-8, 
týž, O státoprávních poměrech Opunka, V. M. O. XVI. a XVII., 
1908-9. týž, Právní dějiny zemí koruny č.eské. III.. Seš. 1., Dějiny 
státního zřízení doby pobělohorské, Praha 1920, týž, Přehled 
právních dějin zemí České koruny, díl první a druhý, Právní 
prameny a dějiny státního zřízení do r. 1848, IV. vyd., Praha 1930~ 
týž, Přehled právních dějin zemí české koruny, Dodatek k dílu 
I. .?- I~., Bot,za český stát proti habsburskému centralismu, Dějiny 
statmho zrlzení 1.848-1918, Praha 1933, týž. Těšínsko 80učástí 
(;eského státu, Mor.-slez. sborník 1918, týž: Ústa~a a správa čes
kého státu v dějinném vývoji, Praha (zvl. otisk z velkého illustr. 
slovníku nauč.) 1930, týž, vývoj státního území československé
ho, Č. V., díl ':,., Stát., Praha 1931. týž, Ze zahraniční politiky 
českého státu, C. V., díl V" Stát., 1931, K a z b u n d a, Archiv rak. 
ústavodárného říšského sněmu (1848-9), rak. říšské rady (1851-61) 
a rozmnožené říšské rady (1860-1), Casopis archivní školy, II. 1924, 
týž, Ceské hnutí roku 1848, Praha 1929. týž. Krise české politiky 
a vídeňská jednání o t. zv. punktace roku 1890. C. C. H. XL.. XLI. 
1934-35, týž, Pokusy rak. vlády o české vYl'Ovnání. Č. C. H. 
XXVII. 1921, K I ii ber, Schlussakte des Wiener Congresses u. 
Bundesakte des deutschen Bundes, Erlangen 1816. Km e t y, A 
magyar kozjog tankollyve, Budapest 1911, K oer n e 1', Národllost-
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ní a jazyková otázka v Předlitavsku. Č. P .• I. 1906, K o I m e r. 
Parlament u. Vcrfassung, L-VTII., ,VicH 1902-1914, Kostctz
k y, Die Staa tsverfassung des Konigreiches Bohmen, System der 
po1. Gesefze Bohmcns J., Prag 1816, K r a má ř, České státní prá
vo. TL vyd., Praha 1914, týž. Dějiny české politiky .nové doby. 
Č, p" III. 1908. K l' o ft a. 11, březen - 8, duben 1848, Praha 1924, 
týž. Stará ústava česká a uherská, L-HL, Praha 1931, týž, 
Malé dějiny československé, Praha 1932, t v ž. Poslední léta sel
ského poddanství a jeho zrušení r. 1848, Ag'rá;ní Archiv, V. 1918. 
K r o II e 5, Das koniglich-bohmische Kronungs·cerernoniel, Prag 
1793, týž, Geschichte der Néuzeit Osterreichs. Berlín 1879, týž, 
Geschichte des Kronungsceremoniels der Konige u. Koniginuen in 
Bi5hmen, Prag 1791, týž, Haudbuch der Geschichte Osterreichs 
1.-v., Berlín 1876-9, K ul i s ch, Die rechtliche Stellung der 
beiden Hauser des ost. Reichsrates zur Geschiiftsordnung, Tiibin
gen 1908, K ti r s c hne r, Eger u. Bohmen, 'Viell 1870, L o ID ID e r, 
Die bohmischen Lehen in der Oberpfalz L-T1., Amberg 1907-9. 
L II k s che, Besondere Rechte der Personen NHihrens u. Schle
siens 1.-11.. 3, vyd" Briinn 1844, týž, Kurze Ůbersicht der Stelleu 
u. Amter in Miihren seit 1628, BrUnn 1804, L TI s chi 11, Grundriss 
der ost, Reichsgeschichte, 2, vyd" Bamberk 1918, L u s t k a n d I, 
Das ullgarisch-osterreichische Staatsrecht, .Wien 1863, týž, Zen
tralstellen in Osterreich-Ungarn, OsL Staatsw, L vyd, III" 
M a a s b II l' g. Geschichte der obersten Justitzstelle, 2, AufI., 
Prag 1891, Ma c h á č e k, PoněmčovánÍ Čech a Nloravy za Pře
myslovců a Habsburků, Praha 1919, jM a I ý, Naše znovuzrození, 
l.~ VI., Praha 1880-4, 11 are z a I i, Ungarisches Verfassungs
recht, Tiibil1gen j911, lVI a r š a n, Čechové a Němci v·r. 1848 a boj 
o Frankfurt, Praha 1898, M a s ary k, Palackého idea národa čes
kého, Praha 1926, May r, Geschichtc der osL Staatskanzlei im 
Zcitalter des Fiirsten Metternich Wien 1935 Mez n í k Politika 
?vloravanů v r. 1848, Praha 1877,' Na g y, M;gyarország' Kozjoga, 
Budapest 1914, Ne i s zel', Die Geschiiftsordnung des Abgeordne
tenhauses des Reichsrates, Wien-Leipzig 1909, O f f e r ID a n ll, 

Das· Verh_altnis Ungarlls zu "Ústyrreich"', 'Vien-Leipzig 1902, 
Pe k a ř, Ceské katastry 1654-1789, Praha 1932, Per nic e, Die 
Verfassungsrechte der im Reichsrate vertretenen Konigreiche u. 
Uinder der ost.-ung, Monarchie 1., Halle 1872, Pin s ker, Český 
stav panský a říšské hrabství, Právník XXXVIII. 1899, P I i v e
r i č, Das rechtliche Verhaltnis Kroatiens zu Ungarn, Zagreb 1885, 
týž, Der kroatische Staat, Zagreb 1887, Pod I i p n ý, Sbírka zá
konů, řádi'l nařízení privilegií a listin týkajících se státního práva 
českého jakož i platné ústavy, Praha 1893-1900, Pl' á š e 1<, Sně
my 1790 v Cechách a na Moravě, Květy 1903, Pl' a žák, Rakolls-
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ké právo ústavní, L-IV" Praha 1900-1903, P š t r o s, Die bohmi
sehen Kronlehen, Prag 1861, Rez e k - S vát e k - P l' á šek Dě
jiny Čech a Moravy nové doby, V,-X" Praha 1897-'1905, 
R~eger, Císař Josef II. a český trůn, D, s., 1., Práha 1914, týž, 
D110 centralIsmu, D, s" 1., Praha 1914, týž, Jak bylo zavedeno 
rakouské císařstyí, D. s. 1., Praha' 1914, týž, Království české 

. a Napolcon I., 1809, D. s. I., Praha 1.914, t 'i Ž, Návrh na povznesení 
jazyka ,če~kého 1753,. D,s, 1., Praha 1914, týž, O správě obcí 
katastralmch za Josefa II., D, s, 1., Praha 1914, týž, O vyrovnání 
rakousko-uherském z 1', 1867. D, s, II., Praha 1915, týž; O záměru 
Marie Terezie zreformovati stavovské soudy v Čechá~h, D. S. 1., 
Praha 1914, týž, Pozemková vrchnost, D, s, 1., Praha 1914, týž, 
Hak;mské císařství a spolek stá!ů" D, s. 1., Praha 1914, týž, 5ta
vove, D, s, 1., Praha 1914, týž, Ustavní dějiny Rakouska '0, S, n, 
XXII., týž, Z novějších dějin ústavních, D. s" I., Praha 1914. týž. 
Zřízení krajské v Čechách, D. s., 1., Praha 1914, týž, Zřízení zem;ké, 
D, s" 1., Praha 1914, R i e g' e r - K a dle c, Aíšské dějiny rakouské, 2, 
vyd., Praha 1912, R o g g E', Ústerreich seit der Kaiastrophe Hohcn
,yart-Beusi, 1., II., Leipzig 1879, týž, Ústerreich von Világos bis 
zur Gegenwart, I.~II1., Leipzig-Wien 1872~73, R o u b í k. Krá
lovští hejtmané v městech pražských v letech 1547 až 1785, S, p, k d, 
h, ,Dl, .p" ~íl ".IL, P:aha 1933. týž, Královští rychtáři v pražských 
a JIllych ceskych mcstech v letech 1547 až 1783, S. p, k d, h, lll, P" 
díl VL, Praha 1930, S cha e ff 1 e, Aus meinem Leben, L II., Berlín 
1905. S chl ech t a - W s s e hr d s k y, Die Entwickelung des bohm, 
Adels, Ost.-ung, Revue IX,-X, 1899-1900, týž, Die Stellung des 
níederen Adels in Bohmen gegeniiber dem Biirgerstande. J ahrbuch 
AdlersV.-VI.1901-02, Schopf, Die organische Verwaltung der 
Provinz Bohmen, Prag 1847, S c h w are z, Ungarn in der Real
union, Pest 1870, S i Dl o n, Die stiindische Verfassullg von Schlesien. 
Breslau lB46, Spr i II g e r, Geschichte Ústerreichs seit dem Wiener 
Frieden L-II., Leipzig 1863-65, týž" Protokolle des Verfassungs
Ausschusses im osl. Heichstage 1848-49, týž, Statistik des ost, 
Kaiserstaates, 1.-II., Briissel-Leipzig 1841-42, Spr ing e l' 
(R e n II e r) .Grundlagen und Eniv-áckelungszicle der ost.-nng. 
Monarchie, \Vien und Leipzig, 1906, Srh, Politické dějiny náro
da českého, Praha 1899, týž, Politické dějiny národa českého 
od počátku dob~ konstituční, L, II., Praha 1926, S t a l' z y Ú s k i, 
DelegatlOnen v Ost, Staatsworterbuch, II., vyd,. 1., týž, Gemcin
same Angelegenheiten v Ú. S. II. vyd., II. St e i II a c ker, ZUl' 
Frage nach der rcchtliehen Natur der ost.-uug. Gesammtmonarchic. 
Ost. Rundschau, roč. XXIII. 1910, S z i I a s s i, Der Untergang der 
Donaumonarchie, Berlín 1921, Te z n e r, Der Kaiser, Wien 1909. 
týž, Der ost. Kaisertitel, seine Geschichte u. seine politische Be~ 
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deutung, G, Z, XXV,-XXVI, t898~99, týž, Die Volksvertretung, 
"Vien 1912, týž, Die Wandlungen der ost.-ung. Reichsidee, Wien 
1905, To b o I k a, Dějiny české politiky nové doby, é, P" díl IIL 
1908, týž, Politické dějiny československého národa od r, 1848 až 
do dnešní doby, L-III", Praha 1932-1934, Tom an, Das bohmi
sche Staatsrecht ll, die Entwickelung der os!' Reichsidee 1527-1848, 
Prag 1872, Tom e k, Novější dějepis rakouský, Praha 1889, T o u
ž í ID S k ý, České státní právo za vlády Beustovy, Osvěta, roč. 188? 
týž, Dílo Schmerlingovo, Osvěta 1893, Tra k a I, éeská státo
právní a národnostní otázka, Osvěta 1889~ Tra II bR., Kabinetní 
listy z 23, března a 8, dubna 1848 s hlediska práva jazykového, 
Praha 1919, Traub H., Poslední český pokus o vyrovnání s Rá
kouskem, Brno 1919, Tur b a, Die pragmatische Sanktion, authen
tische Texte, Wien 1913, T ,,,T r d y. Pragmatische Geschichte der 
bohmisehen Freisassen, Prag 1804, U I b r i e h, "Bohmen" v O, S, 
II. vyd., I. sv., týž, Lehrbueh des osterreichischen Staatsrechtes.
Berlín 1883, Va v ř í II e k, O státoprávním poměru zemí českých. ke 
staré říši německé, S. v. p. a s. IV. 1904, t-ý Ž, O státoprávní povaze 
království a zemí na říšské radě zastoupených, Praha 1905, týž, Ra
kouské zřízení státní, Praha 1914, V i r o s z i 1, Das Staatsrecht des 
Konigreiches Ungarn, L-IIL, Pest 1865, Voj t í šek, O spojení 
měst pražských r, 1784, Praha 1920, týž, O vývoji samosprávy praž
ských měst, Praha 1927, W e r t h e i m e r, Graf Julius Anclrássy, 
Stuttgart 1910, W o I f - Z w i e d in e c k - S ii cl e n hor s t, Oster
:reich unter Maria Theresia, }oscph II, u, Leopold lL, Berlín 1884, 
Ze h n t b a u e r, Werfassungswandlungen im neueren Osterreich, 
Heidelberg 1911, Z e i t haJll II e r, Zur Geschichte der bohmi
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