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minci.s,terstva s plnou :mOlrí. Nař-ízení .dle § 14 ustupují tu nyní již: 
dJo po z aidí. 

VI. S 'prove.dením župního zřízení vzej cle otáz,ka IPo další 
oprávněnolsti tohOlto úi-ac1u. Župní zákon o toLmto úřadu l}-eml'uví,. 
OOlŽ jest samozřejn10, ježto župní záJkon argélJl1íilSuje s)právu obsta
rávanou župalmi a slúžnovs:kÝ.mi úřady, tedy v lt1ižších ,stupních, 
kdežto ministerstv'o s plnou mocí jest výsekem kompetence nej
vyššího orgánu ve státě (vlády a mii11isterstev). 1\T ení [polchyby, 
že úřad ten do rám·ce' nové or,galt1is,a,ce správní dobře nez~pélJcJiá. 

PrOlstým odvoláním plné moci ndze úřad zn.tši,ti, ježtO' republi
kánským.i záikony mu byla zna:čná Ipdlmá pů's lobnost s,y,ěře11la., jež 
mu mLlže býti zaJs·e Jel110m záklOnem odňata. Fakticky ~e m,Ínils,Dr 

. s IPlnolu mocí obmezuje na. vnitřní správu, .pokud ji nevykonáv1a.jí 
expositury milni'stef'ské . Jest někollik návrhů na jeho reo,rglanisa,ci;' 
jedni na'vf'hují zřLditi z něho eX1positur.u min.i,stierstva vnitr,a, jinÍ' 
nav'f'hu.jí funkce úřadu tolho Ipř.enés1ti na vf'chn~ho ŽUpail1ia v zern
ském slovenslkém župnímsNa:zu, jiní opět dhpOlručuji, aby byl' 
minis,tr s plt;o,u mocí !pOfilcclJám ve vIládě jaJko ministr krajan v ob
dohném postavení ja,ko měl kdysi v rakouské ministerské ra:dě 

minIstr kr.ajan 'pro FCal,i ,č. POlstavení to bylo vellmi mocné, ježtlo 
všechny dtHežitější věci Halíte se týkající musily býti milni.stru 
aute expeditioll1em sdělovány, takže .minislir byl IQ: všech 0lPati-e
ních Haliče se týkajkllch k,teréhokol.i resort.u V'Č<hS informován 
a .molll názoru svému v ·m.ini..ster:ské raJdě .pl,atn'osti zJednMi. H.OIz
řešení celé otázky má ovšem silný ráz poEtický. 

Prof. Dr. C. Horáček: 

Období vázané cechovní politiky živnostenské. 

J. 

Živnostenská politika, jež jest částí nántdohoSlpo'c1ái·ské po
litiky dlbec, majíc za předmět zákonodárnou a spdnj:lí úlPf? ... ··vu 
pOlměrLl a vzta'hLl týkajkích se pi-edevším (malovýroby prů.my'Slllo

vé,') tedy výrohy PO,zLlsttávají'Ci v mechanickém neb chemickém. 

1) Bylo by tedy správněji mluviti o pollitice průmyslové malo
výroby, než o p'.)Jjtice živnostenské. Neboť pojem »živnosti « není 
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přetvořování sUfo"in a ,prolVozOivané v meQlším rozs.ahu, vykazuje 
v dějinném vývoji s,vém rllzná obdabí. 

Jest známo, že výroba průmYIslová jest tak stará jélJkol poko
lení l,iJd'ské s,amo, neboť důležité :pŮltl-eby člověka moholl býti uko
jovány jen výrobky pnOlmyslo'vÝ,mi . T ,akovýl!l1i jsou na pr. oděv, 
náS/tro Je, zbr,aně, příbytky a .pOld. Avš,ak v nejstarších dobách 
kdy celé hosp'odaření měLo ráz s.olběs.ta:čný, takže v osamocených 
hospodářských jednotldch celkoivá spotřeba hrazena byla vl'élJS'tní 
vý.rob Oll , provolzovéÍL11a byl.a výrolba pn'imyslová jen v okruhu tl'za
vi-em,ého haspcdářstlví domácl1QiS,tního jedno tl,iv)'mi členy ši'pokého 
rodlového kruhu, namno ze žena,mi. TaktOvá ;primitivní V)Tf.oba prll
my,slo,;á přirozeně nebyla u1pravetna žádnými právními norm'aimi. 
Ne.jV)TŠ ,piodl:éhala a.u'toTita.tivním '11Ia:řízeníun hLavy ro,dové, vyko
návajíd patriar.cbální jurisd,~kci nad všemi přis.Jušníky rloďu. Te
prve když výroba p1"Lllnysl,ová p.o uvolnění úízení liodOlVého a 
vzni:ku sti-edOlvěkých .měst 'stávarlia se samostatným živ<J,tnílm po
v oláním ve z,pllsOlbu v)Troby řemeslné, nastala po ti'-eba, aby vzta
hy a poměry této výroby a,u,toriÍ!ta'tiwně po. stránce vel-ejnoIPl-ávll1Í 
byly LlIpnaveny, čili po.třeba zv.1áÚní:ho práva živnostens1<:éllO. 
Soúv~selo pak .s :p o!liÍtickými i slOciMnimi po.měry sti' edního věku , 
s tehdejší r,oztříštěn ostí terito r.iálluí, mlal Olmo cí ústt-eclní sp;rávy 
státní, stavlcvs:kÝlm zřizeníi11~ společens·kým, že původri.í záko!l1o
cľáJrs,tví živnost,enské nebylo Iplod,elll veřejné mo ci s,tátQlí, Inýbrž 
autonomně IkOirporaiční. Teprve po staletkh, ve věku novém pře
j~mala utuž'ujícía upevňující se ImlOlC státní -pro'vádění pOll,~Hky 

ŽiVUlolstell.lls.ké do s.vých ruko·u . F,ři tbm v,š.ak stále .vyznačovélJl'a se 
pO]ÍJti,ka živnostenská tuhou vázaností, kterážto. váza!uolSt vy,stří

dána byla namnOlze te:prve až ve věku devatenáctém t. zv. živno
stenskou svobodou V rllzL11)Tcb zemích dů:S.led,něji neh méně důsled
ně provedenou. 

Tak lize co do jec1notliivých V)Tvojo.'Vých období poEtiky živ-

pojmem hospo ářským , nýbrž právním. Setkáváme se s ním v právu 
správnítT! (Živlostenské. právo) a finančním (živnostenské daně), pi-i 
čemž opět v o Ou těchto sférách právních jest různ)r . S pojmem malo
výDby průmysl vé pak pojem živnosti dokonce se nekryje, jsa jednak 
širší (zahrntije v sobě na pi-. i živnosti obchodní, dopravní a j.), jednak 
opět užší, pokud positivním právem ltrJ:ité druhy hospodái-ského pod
nikáni z platnos i živnostenskéh.) práva výs l ovně jsou vyĎ8.ty (uvoz. 
patent k živnoste ,skémll i-ádtl z 1". 1859). 

I . 
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nos,tenské rozeznáJv,a-ti ob.dobí v áz'a.nols ti , a tu .opět vázanosti kor
pO!ralČně a:utolnomní a vá'zlanOlSti státní, a období zálsadní ž.i~vn0-

stens:ké svobody . 

Dlč,e,l;em Itéto úvalhy jest zabývati se on)rm st,aJ.-ším obdoibím 
živil:ostenslké IPO'l.iIti:ky ve znamení kOf\Por,ační vázanosti a přihlé
daft,i ph tom zejména k naáim ,ponněrům docrnácím. 

II. 

Dno starší OIbdobí po litifl<)' živno'stensJ<é pO'číná aJsi clvdná
ctÝlm stol,etím, v zemídl Ev,ropy ,západní o,všem dříve než ve 
střední . V tehdejších dobách počaJla hOjně vznikati ponejvíce 
v ptOldhra'dí šlechtický,oh a .v ,stOuse,dstvÍ b01hatých klášterú mislta 
s větším, soustředěným !počtem Oibyva.telstv:a, jež s ne,jhli.žším 
okiOtlÍ!fn SV)T111 .- nejvizdálenější obvo d takového .okolí nebý l al 
větší, Il1Iež kolil, vyžadova,l,a denní cesta: ,pěšky tam a zpět - tViQI

hla :S!v'éstaČn)T hospodářský celek CIO do výr,alby a spotřeby všech 
o,b)'vatel. Vznikly již pravi,de1llné směny <lJ sty'k)' hos.podářské, ale 
jen uvn~tř tohoto městského .o!kruhu s jeho okolím. To byl onen 
struiPdí h09p,0d.ái- ~ké!ho vývoje, jejž Búcher, Schmol.ler a jiní na
z)rva,jí uza'Vi-eným hO'spO'dářs:tví.m městSlkým. (Jbyvatelstvo těchto 
m.ěst, ti-eba Ipočtem ještě nevelkých, nemo~11a již nalézalti obživu 
je:d!ině v zemědě~ství , n)rbrž .pOičal'a věnoiv,ati se zejména v)Trobě 

l-emes.lné. Tak PlOvsita,];a rú.zná povolání ve z'pllsobě všdli.kÝdh od
větví řemes].nýoh, jež 'vyzna,čovia'i'a se na rozd'íl old di'ívěJšího sto
lířSitví tílm, že v)Tliohci titJo Iměli j.iž pevl11é tlsíclillelni. Styk jich se 
spo.třebiteli byl ovš·elm ještě bezlPros,tředný. Děl se Ducf z,aJkázko
vě, kd)T spotřebitel :pi-ím'o u výrobce [)ráci obje,dnal, .aneb n.a tllzíc.h , 
jež pro tel.l'dlej ší hOlS.poclářts1<:)T ž,ivot měly tu.ďíŽ da.!eko- :větš,í vý
znalm než nynl. V ždyť právo tr'hové bylo jedním z podJs,ta,tný'ch 
Z,niťllkll měs,tských . Př, i tom zlistávall,a, však vý,roba stále maUbvý
rOlbou, což podmiňolv1al maJ)T cdlke.m její no\Zs,a:h. Byla totiž vázáltlla 
na s,potřebu jen mí,stní (lneb ne}b1Iižší'ho městs:kéhookolí . DaJllší 
ľ1Q1ZV:Olj její nebyl mOŽn)T nejen z příčin faktických (ne:dosta:tky 
prost,i-eďkú dopra,vních, v1eŤejná nejistota a J.) , ale i z pHčit1 práv
nkh, majících právě pl1volcl svůj Ve vázanosti tehdejší' i[)CJlli,t~ky 

žiV1noSltel1lské. 

NOIs,ite'li této žirvl1lostenské pol,iti1ky by,ly ,pllVCJdnč městské 

rauy. Zdá se, že z počátku měla pO'ldi:ka ta ráz ještě dosti liberál-
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ní. l'{emesrlní v)rrobci z venkova do měst se stěhujicí za tím uce
lem, éliby stali se účastnÝlmii mnlOlh}'Tch výhod 'pdtitick)-ch i hospo-' 
dářs:kých městského života (»Stadtluft macht frei« !) , byh z po
čátku bez 'va.lnÝCih obtíží při.jímáni za; měšť,any a připouštěni 

k Iprovozování řemes,el. Ha z dtlvodu kollOnis,a6ní pOlllitiky v tehdej
ší,ch dbbách horlivě pěSltované by,lli i z ciziny i-emeslníc i do ze.mé 
vQlJ.áJn i a jim :pOlS1kybo.vány rúzné vý,sady po.v,aJhy pOllitické (v.lla.s,tní 
soudnictví dle dormádho !práv,a.), hOSlpodá,řské (berní výhody) 
i náboženské (svolboda vyznání). Také z prostj-ediků obecních olb
stau-ávána pro řemes'}níky různá nákladná za.řizení, jako ISpOi},ečne 
mlýny, valchy, běľi,dla, stoulPY, brusírny, Im,a.sné krámy a j. v. 

Av,š:a:k záhy zapulSltila mezi i-elmesilným o:byvatelstvem měst
ský,m kořeny myšlénka aSlsocialčnÍ, která přispěla ke VIZlili:.kJu 
zvláštní,ch v<::l-ejnoprávnkh útvarú korporačnícb , jimiž byly ře

meslllnické cechy neb pořádky (Z unfte, Innung'el1, Gi,ldem., ',::orps 
de métier), které ,staly se vlastnÍTni nositeli tehdejší živno!s.tenské 
!plali tilk y . 

.PtlV,odl11í vznik cechovního zří,zení různě s'c vykládá. Sotva 
]ze 9()Jl~hl,a'siti s názOIrem, že by ptlVQ\d cechů sa:hal a\ž d.Ja věfku slua
rého (t. z~. ,collegi,a atrtificu;m a opihculITl v Rímě), jež,to sou-

. "áslost anti,cké.ho života hrolsrpodái-s,kého s vý,vŮ'Jcm středověkým 

najpros,to byla . přetrž,ena. P:ravdě podbbnější jest vfklad, ž,e jÍJž 
Ťeme,slní v)r.fob.ci žájící v ča.&ném středolvě.k.u na tehdejší-ch dViQT
CÍlch králov,ských a v bohatých ldášteřícJh měli jako'usi v,rchnolstní 
organis,aci (magilsrt:eria) , ,ze ,které se vyviů11uIl,y pozdější ced1y. Nej
vice všalk lze přislvěclčiti mínění, že pŮvloldicem cecbú jso u rtlzná 
nábOižens'ká braJtrs:tv,a (SlOIcieta.tes, confnaterniltates), jež }iž v StD

letí I!. a 12. mezi městs<kým Olbyv,atdsoiveiITt řemeslný,m počaJla ,se 
tvořiti za účelem spoi1e:čnÝ.ch pQbOlžndstí, 'otbi-adú, slavností, prů
v;()dů, pohl-bÍl a\td. a jež by,la výro11lem hlubo'kéh o nábož,enSlkého 
cítění, j,i:mž .celý žiV10t středního vě!ku byl proniknut. 1'~ ež ať již 
ptlvod ceChtl vykládá s'e tím neb o ní.m ztPtlsobem, Lze cdkem ří'ci, 

že IPOltřeha hospodáJřská asociállnÍ sama takové sdružovaiCÍ útv,alry 
v život vyviQ\la(la ,a že to byla mocná myš.Jénk,a organilsační, která 
již v :tehdejších dobárch měla talkové slilné účinky ,als,solcii(l(čně

tvorné. 
Cechy byla tedy S'dr.užení ř.em,es,Jn)rch výnobců místního ob

vodlu zp'flary:idlla i stejného neb příbuzného v)'Trobního :otbo~l1 na 
vei-ejno)~rávníun, aUlto\nomním zá1da:clě spočí Ta jící. Tato autono-

-
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IDl'e cechovní do cházeLa výr,a!Zu z,ejména ve statutech ( »p1iO l-ege
sta.tu~nl'us ... «). Z počátku ovšem a,u1JO,nomie cechovní byl,a olb
mezolvána. Tak ještě ří'šský /slném v GOls,Laru r. 1219 z,akiajZQV,a~ 

zřizování cechů, rovněž bi/slkup wOIr:ms.ký r. 1233 a králI Přemysl 
Otakar II. ve Vídni r. 1276. POlcIJohně v letech 1341 a.ž 1346 na 
MOJravě v Olomouci, Brně, ZnO'jmě, r. I35I a 1355 v Čechách 
v Ohebu, 1352 v l-Iradci Králové la Chrudimi . Fi-es to však zéÍJhy 
dOiffiúh-ly se cechy éUtrbonOlmie slk.oro úplné. F81rmálnípOltvrzolvání 
statutů cechovních pří,slušelo O'všem m'ěstsJ:)Tltn radám, ale čle

nové cecho,vlt1í nabýv,aJli s,tá.1e vke vlilvu i ve správě obeoní a 
ov,ládIi .i i na k.one,c zcela. N eobešllO se tO' o'všem bez ho,j'e a da.j ·í se 
takové zápasy o po'litÍlckou moc ve méstech sledovati v,e 13. sto
letí v l'::olíně n . R ., U Lm,u , FreiiburkUl, \tVoirmsu, Frankf'U1rtě, po
zději v Strasiburku, lvf.oJlUči , Špýru, H ,a,mbur,ku, lVlagdeburk'U, 
Augshurku. Ve 14. a 15 . Sltoletí ta.:ké na Morra;vě, v . Lužic.i a Sl,ez
sklU (v Budyšíně la Vratú,sla.:vi). 

V N~mecku zná'my jtSlOU Ine:jstarší statuty cechov ní rybářů 
wtO:rms,k:)Tch z r. 1106, pak obuNnÍlků wurzburských IZ r. 1128, SOtU

kenn~ků quedlinbulrslkýoh z r. I 134, tkalcÍl kolínských z r. 1149, 
OIburvník tl .malgdebur,skýdl z r. II 97 . Ve Francii nej starší ,cech 
po chází z r. 1061. V Čechád1 počaly vznllkati cechy až v ' dr uhé 
po,lovíci století 13 . Statuty krejčí- /stalfoll:něsts.kých pocházejí z 1"-

1318, zllatníků z r. 1324. R. 1337 olbcl'rželi lJudějovičtí i-ezlnÍci 
práva · řezní-kLl pražSik)'Tch , která byla tedy ještě sta1"šího ptlV'OCllU . 
Pekai-i v N eto,hdcb ,majístalt1ovy z r. 1338, pra žští staroměstští 
mlynáři a s,QUikell~ci z r. 1340. Z ,pozdě.jŠí ch cLob jsou stanovy 
ptra'žských nožířLl z r. I427, kožešníků z r. J..~p8, řezníkLl a palsířů 

z r. I437, nov,olměsltských obuvníků z r. I442,ulzdařLl z r. 1445 , 
kloib!ouČJnÍlků, pro~Talzník{i a kovářLl z r. 1446, siQ>ukeníkLl z r. 1447.2

)

Počet cechů v T3. a:ž 15. století v Jedll1o.tlírvých Iměstec.h byl již 
znélJčn}'r. TaJk v Ba,s,11Ieji 15, Str.as.sbur,ku 20, ' lvIagd,eburku 12, 
Gdlansku I6, Liipsku 26, KOIlíně n. R. 26, Frankfurtě 1". 15°0 28, 
ve Vídni r. 1463 66. 3

) O rO'zšířenos,ti cechovního zřízení u Inás 
s \TědčÍ slov.a \Vinterova: »Instituce cecllú v 1 s. století u nás ia.,ko 
jinde t OiU měrou zo,becn~la, že se jí upravova-la také mnohá 'jiná 

2) W i n t e r: Dějiny řemesel a obchodu v Čechácl1 v XIV. a v X \ . 
století, 5174. 

3) Se h 111 o 11 e r: Grundriss der al1lg. Volkswirtschaftslehre, 1., 349, 
S ti e d a: Z unftwes en (Handworterbuch der Staatswissenschaften) . 

.' 
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zaměstnání, nejen prllmysla \rá. Všecka bra,ltO na se formu cechov
ní , tato právní a s:polečensl<á orga11!i'sace ahlibavána vůbec. Or
gan~sováni jsou v těch dobách nlÍJmb abchadní ži,vnosti i dělníci 

na horách, dělníci hospadál-ští, rybúi, šrotéři, skalnki. Ba ča

sem i měšťané zpěváci .při kostelích ve s;vých bratrstvech phjímají 
nejednou formu cechovní.«4) A jindepr~ví: » V' 16. věku neby~o ' 
u nás města, ba ani městečka bez i:emeslného cechu . Od Starého 
lV[ěs,ta, kdež hylo r. I599 Iph 52 l-emeSllech ~ ži/vnolsltech 43 cedlLl, 
i'a,dí se město vedle měslta počtem cechLl sestupným zprav.idl,a 
dle populace až k m·atlým městysLlm, v ni,chž řem eslnÍci všech 
ObO'rLl sdruženi byJi v ko rpora,ci jedinou, v jeden cech.« 

Cech y slu oovaly tedy zpravidtla v:)Trobce téhož řemesla. e-
kdy však, zejména v menších ,místech, i více l'etlnesel v jediném 
cechu byllO sdruženo , zvláště řemesel pi-íbuzných . Ta.kové složené 
cechy neb spoluceohy, v nichž buď všechna řemesLa by1a r Oivno
právna, aneb jednodrUchému podřaJdě:no, byl na pi-. cech uzda:řů, 
sedláj-ů a šeivcLl novo)měsltskýc,h v Praze z r. 1396, Ima,líHl a ští
tÚLl z r. 1J4.8, ševcLl a kože1uhLl v I( Hoře z r. 14aI, 'ma1'ířú, slc,le
nářLl a krumplířú v Praze z r. I594, mydlflřú a ko želuht\ v Chru
dim.i z ľ. 16I4. Ovšem s·e t,akové cechy z!ase někdy rlO!z.chá,zely 
v cechy samo statné.O) Byly i t . zv . ř·acl!ové cechy (rej cechy) 1 

v nidlž všichni mistní řemeslnici. byli zaJstoupeni. TaJk rejcech 
JO i-emesel v RaJkoíVnÍlku z r. I57I, 61-e.mesel v Soběs1aviz r. I536, " 
4 i"emes,e1 ve V ožici z r. I595, 19 i-emesd v Jínclř. Hra'dci z r. 

I 6aI. Něk'dy s,paJovaly se O/pět cechy dvou neb vice sousedních 
měs.t. ]'ak s,ladovnici, zednki a kamení,ci měst pražskýcb (tehdy 
oddě l en)"ch), !pOdObr:lě Imezi.městské .cechy na velnklO vě, jako tkaki 
měst Ti-eboně, LOImnice :a Veselí. V zni,kaJy t alké t. zv. zemské ce
chy, je,ž se považo!valy za vrchní nad všemi cechy ostatními" 
V Německu dClko nce cechy venkovské byly povinny tak,Qiv:)rm 
vrchním cechúm p1ati-ti pHspěvky. 'Vyvinulo se to hm, že cechy 
mladší vYlpiijčovaJy si stanalvy od cechLl sta.r ších a že se k nim 
uchy1ov,aly o rady. Takavým vrchním cechem byl cech pralŽSk)TCh 
mlynál-l1, kter)T sv:)r.mi 8 staršími ,mistry přís,e ž n)"mi všem m:lyná
HUTI v Čechách &t,anovi1 míry, cejcby a výšky jezů a roz h adolY.a,l 
vo dní sp0'ry. Podobné ,pos,ta:vení mély i cechy pražskS'ch staro -

4) \ 11..1 i fl t e r , 590. 
(3) 'IV i nt e r , 616. 
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městských ř'ezníků, sladovní,ků, klob\Olučnikl\ kožclub[i, k ov ářtl , 
zámečníků, ko;ž,e6niJkll, nO'voměS<t:slkých hrnčířú, krejčÍ, ma!}:,í 1-l1 , 
zlartníkÍl, zedníků, meóřů, mydlářů, truhláHL Teprve 1'. 1739 
nedřaděnOlst zelTI'skÝ'ch 'cechll zrušelna .. 6 ) 

Vyv.inula se téllké zv.láštniÍ etiketa cechOlvni co do j~ch před

no!StÍl a pořadí v prův~)(lech, slavnosrttlích účastech atd. T ,ak na 
prvém místě ve Franci,i byli z latníJCi , v Německu a éechác1' i~ez

nki. V prů.vodech s !prapory ceahorvními kráčel,i za sebou: z,l:a,t
nki, platnéi-i, kožešlTIíci, jirJCháři, krejčí, šev-:i, nožH-i, sllwdlO'Vníci, 
pekaři, m'lynáři, bečvái-i, soukeníci, laz,ebnki. PoI-aJdí to s,e však 
něJkdy měnilo a vzn.ikául,ím nOlVých řemesel a ce-chú dopJl101va'lb. 
Byly ale také nilžší neb menší cechy, jak,f) v PIa/ze lPokrýv ,!.ti, 
šenkýři, kočí, rybáři , huntýi-i. T

) 

Organisa,ce cecholvní spOIčívala v před-stavens1vu cechovním 
~ viélJných shromáždění.ch. Před!S'tavens,tvem cechll-byli t . zv . cech
mistři neb starší, iPočtem někdy jlen jeden, obyčejně však dva až 
čtyi-i. Z počátku jmenováni byli konšeli, později však pi-imo vo
leni cechem a jen potvrzováni iměsltsk)T.mi radami, v .městech pod
daIlls.kých vrohnostmi_ Cechmistři bráni byli dO' ipí-ísaliy, s.pravo
vali :po.kladnu cechovní, vykonávaJ/i pravCimoc a dozor nadi Imi
'Sltry, tavaíryši, učni i vdova·mi pi-Ísluš,níků cechovních. N áležella 
ji'm i jurisdik'ce nižšJho druhu, mohli odsuzovati k pokutám 
i k lresh~lm na svohcťdiě, nťJ!něilli však exekutivy. Odvollání šIlo ke 
konšelúm a ocHtld někdy i k s<ljmému panovníku . Schúze cecbov
ní se k Olna ly bud' v bytech cechmlistrů Inlet na r,aJnicích neb v ce
chofVní ho,spodě pravidelně čtyřikrát v roce o t . zv. suchých 
dD1'ecb_ Kažďý ,mÍlstr byJ povine~ ,Schllz'e se účastnit i a ,měl, ,právo 
bJ,asovalCÍ. Pře1c:llmět úrad byJy stanovy cechmnnÍ, z MežÍltOlSlti ře

mesla, pi-iJímání Inový·ch mistrLt do cechÍl, vOll,by cechmis.trLt, vý
kOln soudnictví, pokud nepi-ÍJsht,šel .ceohm:i lstrům samotn)rm . Přijí
mání tov/ail"yšll a! U,ČÚll bylo bránO' jen na, vědomí. 

PÍlsobnostcechll nesla se Slmě,ry rllz:n,ými a právě v někte

T)TCh oborech této pllslOlbnosti spatřov.ati lze určit~ zásahy ž,ivno
stenské politiky. Přede;V1ším sledOlv,aly ce.chy účely v)Tchovné. Pe
óorva'l'Y o to, aby ř.elTI1esll11Ý d<o.r,Qlst nabyl OIdlborného výcviku a stélll 
se tak zpúso'bih'm k řádnému :provolzo.vánÍ výroby í-emesJné. Ře-

Ú) VV i n t e r , 622. 
T) \Vint er, 633. 
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meslná v)Troba jest typickým tvarem práce cVti,čené a jen delším
praiktick)rm v)'cvikem lze si olsvojiti technid<ou obratnost k ní_ 
potřebnou . J cn odborná , způsobilo.st zaručuje řádJno.u jakO:Slt i-,e-
meSdn)T,ch v~TrolbkLl, též jest v zájmu nejen spotřebitelů, ClJle i vý
robců samý'ch, kteří paJk moholU požadovati i J'")l-jměi-ené ceny z,a. 
sv,é vÝPOlbky. Proto l<l.adly cechy .zvláštní důraz na praktickou 
vý;chovu i-emes.lného dorostu. Bylb požadovtLno, aby t.t'Jt1, k;clJo se
chtěl věnovati nějakému i-emcslnému ,povoláni, vstoupi-i přecLe

vším jako učdí koprávněn.ému .m~S<tru do učení. By.l po. k,ráltké,. 
zpravidla čtyřnedě1:ní zkušební lhtůě ,qbřéllcLn:ým způ90beim phjiaJt 
do sv;az'ku cechovního. Sm'llOuva učňov:ská 7.ap'sána byba v kni,11u 
cechovní. U čelli II mi,stra nec6chovního ne;j).1atillO·, Po up.1:Y'nJUtÍ' 
doby učňoV's_ké trvélIjlcí diva až s.est roků dostalI, učetl. před Slhro-
máž-d'ětt1ým cechem l.iSlt výučný a .stal se .bOivélJryšem. O"šemzďá. 
se~ že tJov·a.ryšství s,e teprve později vyvinulo, než učňovství aJ_ 

mno.zí řemeslníci vLlbec to.vlaryšů ,n.e.mělli. Doba tova'ryŠiská byla 
rů,zně dlouhá. U tprél!ž,s:kých nov1aměsitsikých s1.a,dJovnÍ,ků a priO'v.a:z
níkll trvaJta čtyři rOlky, tl kabátní,ků tři rolky, II koželuhů Jen je
de1l1 r,01<.8) Tov.atryš byllPovinen télJké .na de.1Ší do.bu odebrati se ,dlo 
jiných ,míst dom,a i 'V dzině, což Iffiiěl:o za účel, aby poznal ,i J i-né 
zpLlsoby výroby, nové .pokroky v,e svém olboru a rozšíl:il tiJm SVLtj 
odborn:), vý.cvik. Po návratu m:t.lls,~l tiov:arY'š olsvědčiti .p:raknitClklOU' 
SvtOlU zpltsobilost vylhotovením t. Z,Y. - mistpovského kusu, l I1ia'če;ž

tCjprve vyhověv všem po.dmínkám a z,wp.lat.ivpředepsaný POipla~ 

te.k .pi'-:jat byl do cechu za sa,molstatnéhC' mistra a mlahl ta;ktn vý-
rohu řemeslnou /P,~OV ·OIzO'vélJti. PliO zkoU'šku, mi.strovs.ktOuu někte-
rýoh cechů nebylo určitých předjpisů, u jiných ano. Ta'k pr,ažšti 
novlOměstští se·dláři žádali zhotovení tří s.edel, ma.1íři vyobréllzaní 
mtaťky boží, z/l'a!tníci vy,rytí pečeti, zhotovení kal.icha a zaséllzeni 
drélJhokaml1. lVIa,llo)s,tranští ševci musili zhO'tovit.i rlvoje no.vé š'kor-
ně a střevlee. M,ečíř,i mai vyrobiti meč ,a kopí, kováři {)\kovati ko
ně. Krumlovští 'krejčí měli ušiti rouchO' kněžské a šlechti.cké.9

) 

OrlL01fl1á z,pLlso:biliOs,t výrobců mě,la zaručovati dobro'u jaik
ko.st v)rr 0bkl1, která při'spíval,a ]z poyzlne,s,ení a dobré pověsti ře 

mes.],a. Ppoto cechy měly zvlášttnÍ péči O' to, ahy í·emes.lné výrob
ky vsl,;: ulku byl)T řádně vyho.to.veny. R. 1330 ua,Hdila prélžská sta~ 

S) \ V i 11 t e r, 748. 
D) Vl i n t e r, 692. 

----- .~ ........... -" ...., - -- - I -



410 Pro±. Dr. C. Horáček: 

I'o 'městská rad.a, že sllJad OiVr.1,íci mají dě'lati dobre slady.li') Brněn
ským IsladOovníkl'lm uličenOo, 'kohk Oobili a sladu llllnjí Up Ooťi-ebiti, aby 
-pivo by10 dohré. V statu,tech novoměsts.kých pražských sla,dolv
níků z r. 1456 řečeno výs,loVliě, že mají dobré piv,o vařiti. Pekaři 
neslměli péci z mcmky míchané, řezníci [porážeti dobytčata špatná 
a nemocná a kupovélIti dOlbytd~ u pohodných, koželuzi pro:ciávéllti 
kůže spál.ené.Jl

) Někdy byd,a dobrá jakkO'st výrobkLl a uspokojení 
spOotřebitelstva stanovena pHm'O ja1<o účel cechů ve statutech 
samých . 

Aby skuteaně tyto pl-edpisy o dobré jakkosti v)Tobktl byly 
zaručeny, prováděn byl od cechů účinný dlozor. Jakási s:a:m,Oičin.ná 

kontrol,a prováděna byla již o'st.atními výrobci, ji,mž záLeželo na 
tom, aby nikdo v:)T,robky š:pa,tn:)rmi dobré jméno i-emesJa nep'OlŠk:o
z,ov,al a jilm ne,kalou soutěž nepůsobiL Tato k:ontrola byla Uisna\d
něna tím, že obyčejně stejná i-emesla soustředěna byla 1\: tý,chž 
ulicích a blízkém okolí. Tomil nasvédčují ještě 'histori,cké názvy 
uhc (na př. v Praze ře,znická, platnéi-ská, truhlářská, sou,kenJická, 
že],ezná atd.). Zejména ,pak prodej děl s'e na tržištích, kde vládl 
»trhový mír«, v oikoE chrámů amiostů. VVinter s,děluje: »I(,rtumy 
stejného zboží stáv,aly old p:J:1vních dob městských po:dle s,ebe, 
v kOltcích byly pod jednou střec.llOu. Začíná se, tu, c,o později pla
tilo pravidlem, že každé i-cmeslo neb obcho,d má ipohrom,adě státi 
s rtrhy 'svými. \T.flChnolst, městská raJda, Hdíce trhové právo ,ai f,e'gle
men taci tržní, měly zásadu Ip'ři tom, aby v šec ko s,e kupoval'Q. a 
prodáv.alo veřejně, aby domácí prOldu:kcc i-emesllná kUIPujícím do
stávlala se přímo ,do rukou bez ,prastředníkú, aby usnadněn byl ,do
hled, zda.}i jeslt dQ.s,tatek zboží, ,dobré-l,i, kteraká Ceil1'a jehD, alby 
konsumenti nebyJi šizeni po žádné Sltránce a mi.rno tOo aby děl se 
y krámech, v kotcích, ' v hutí,ch vei-ejný závod stejný'ch živnolst
níků a ře.meslní'ků, což moJJl'o míti dobré lTlás'1edky v ,mnoihÝClh 
směr,ech. (,12) Vedle toho VŠaik Ipr01váděn'a i Q)řísná kon tro,la úřední 
a vÝ1.iolba: špatná Istilhaná Nlesty. Tak v PTaze r. 1340 n.a\řízenOl čty

Ťelm přís'ežnÝ'm mcistrům :soukell1lid<ým ohledati sukna v dílnách 
a dílo špatné jakikosti odebrati. Sta,noven poniěr, v jai<t;m .kovy 
mají býti míseny, ;p1.iováděny prohlídky, ukJádány tresty na z,uoží 

111) 'vY i n t e r, 19L 

ll) V\r in t e r, 647-
12) V,' i nt e r, 97. 
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f aJIeŠné. N a tr,zkh olhkdáváno byllO zbOlží, míry i váhy. Spotře
birtelé 1l1!eměh býti přecLr,ažoválli. Spatné dílo měii cechmistři za
halwlti, mělo býti znilčeno, ncb d,ar0'váno chudým. Někdy však 

-chatrné dilo směllO býti Jxodáno dvě míle mjmo město.13 ) Řádné 

,zbolží ,by,l'o opatřeno městsk)'rmi cejchy a pečeťmi. Pekai-skécechy 
. p íI'ohlížely dobrotu p,eičivct, řeznické masa, slO\ukenické sukna" sla

db vSJJi'oké sladu. Dle vV in.tra » při mnohých i-emelS,h:ch mělo. býti 
phhl'íženo hlavně k tO\!IlU, alby staré nebyJo z,a nové, u kreJčů mi
m lO jiné, 'aby nebylo tIši,to ze sukna nesmlOóeného, /ph v,šech ře

mes,kch v kožích prélJcujídoh měl'o se pátrati, nebyly-li kůžle .z po
šlého zvířete, u zlatníků byJo prohlížeti kOtva všilm:loutis:i, ne:byl
li něja'ký kov spnos,tn:)T azlélJc~n a fal,ešný kámen z,asa1zen, u lPe
K,ařů bylo ohledati, je-.lá chLéb vy:peklý «.14) 

Ovšem didbré výrobky mě1y býti i dobře zaplaceny. Proto 
b y.1o ,obvyklo antodta:tiv.ní stanovení cen, ani pHliš nízký'ch ani 
příliš vysokých. TéCk zejm,éna určeny byly cenové taxy za pOltr,a
vliny u pekařů i řezníků. Takové taxy vyskytují se v Něnnecku 
již v dobách K ,ar.olingiL V Augshur.ku stanovy taxy na potra
viny měSltslkým ,právem' 1". 1276. V Pr,aze ve 14. století určovány 
,ceny na trzích zvláštním úřadem 't. ,zv. šesHpánů.15 ) Návrhy na 
stanovení cen měs'tskou. raJdou vycházely od, ceohmistrll. 

N ejd-uležitějším a hla,~Tním účelem ,cedhů' by,lo však sl,edoiVált1lí 
-zájm-u staV1ovs'klO-ochr,anný'cb. D,čel tento S,Počíval pi-edevším ve 
-SThaJze zabezpečiti v,šem pi~ís,lušníkl1m cechOlvní,m určitou míru ho~ 
'spodářského bllaholbytu . T aJto mira ,dll'e ducha, jímž proniknut byl 
cel'ý sociálně hOlslPodář'slký názor v.ěku středního, měla míti hra
nice nejen dOllů, nýbrž i néChOlflu. Cechovní zřízení mělo býti tecLy 
jednak ochranolu živit1'olstnictva p,ř,elCll ,zpro1etanÍ.solVáním, ale s df1uhé 
srtrany opět .překážkou' nep'Oměrného zboha,tnutí.na úk,or jiných. 
Byl to onen středověký i,deáJ, jenž charaktenisován jest heslem 

'» in me,dio virtus«', JelTIž dolchází výa:-,a:zu ve scholastické ,slOoiMní 
ťillOlsPlfi,i snahou po );jll'stum p:retium« a jenž jest taik cizí novo
dobému ,kapitá1istickém:u hosipoldářs;bví s jeho honbou za zilslkelffi 
'a vo/lnou soU/těží, ve k,teré 'Vítězí hOlsPlOdářsky nejsilnější a neljbez-
ohlednější. V tom p~ávě ležel význa:mceChtl p ro zac ho.vání sta,vii 

13) V\' i nt e r, 675. 
14) '.Al i n t e r, 673. 
U,) V\T i n teT, :342. 
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střednírch. Snahou cechů. bylo, aby v),'roba řemesl:ná povznelSlena 
a Uldržena bylla na takovém stuprlli, hy .poskytovala tčm, kdiO! ji 
pnoWiO'zují, přiměřený důchod 'oc1ipoV'ída jící životní míře středních 
v:rstev společens'kýCtll . Ovše.m namítáSre, že účelu 1,ohor ,cechy 
slk'utečně nedosáhly , že i za cechovll1ho zřízení vySikyto\v1alLi se ře
mesll)l1ki 'ži'jící v lledOlstatlku a. bídě. Ate zldá se, že tO' byly přece 
jen výjimky, které měly rsvé dů,vrOIdy spíše v indivirduálním zaV'i
nění a nikoEv v sociálních k,risích i-emes.lllého stavu . Opačné mí
nění Sombarto'v,o není dbSiti pJřesvrěd:čivým, nehle.dě k 1J01m)u, .že 
hroldnota peněz tehdejší a nynější není dohi-e ,srovnatelna. :MožniO 
pro.to právem tvrditi, že valná většina tehdejších řemeslníků tě
šil}.a se, byť ne blahobytu, tedy aspolí postafující s,krovné ŽliJv,oltní 
exilstenci. Tento účel cechů druhdy již vytčen byl v sa'rný,ch sta
tutech. Ta,k ceClh pra,žSlk5l ch lloV1otméstS'k)~clJ kabátníků. byl r. 1448 
zříz,en, »ahy oni mezi sebú, řemesUo děba,iíce, Slpravecl1ivě bohatý 
i chudý živ.iti se mOlhll! tím lépe«, Cech ,soukenický v ústí 611. O. 
r. 1517 zélJložen, »aby snáze]i ·a dostatečněji živnoslt řemesJ,a, pf 0 -

vO'zlolVíati !lTIo\h I i Y) 
V této snaze sp očívá tedy hl.avní živ.nostenská po.lritika ,ce

chíi a :pr.o;střcdky, jichž k ,dosažení tohoto cíle užívala, byly nej
rOlzlmanitější. Již zar,učenídobré jakkosti zbO'ží a pi'!měřenost cen,. 
jaik svrchu bylo u,ve,deno, s.1ediO'v.a:ly tento úč,el. IHavní však IQIchra
uoiu před ,poklesem dJolsrtalčiltelného důchodu a životní míry řemesl
nictva bylo obmezení vodné sou,těže. Ta,ké pé·Čí o řemeslni,cký do
rost a připouštěním .k slamOls.tartOlému provozovánl řemeslla a, mi
s'trlov-ství měly cechy v n.tkou l'eigul'Qlvání sl()utěže . Ve všech obo
rec.h J-emesel porvlstal tím jakýsi u:z,avřen)T počet . Kdo nebyl ce-
h '}' ll' Y 'lY 1" c em za sarmo sta'11e 10 'mlstrta pro 1 asen, nesme remes' -o prOÍ\T-Ql-

ziov,a;tli. Či'lÚl - li talk př,es to tajně a Ip-oIk ,OIutně, byl po:v,až'olVánr za 
»fulšéra « neb »m,elolUcbái-e« a byl cechem nemilosr·dně .pronásle
dován . Dle vVintera17

) pnažští m'31lostran.ští krejčídla1ů si r. I48I 
clo ,s-tanOlv, že kdo dělá řemeslo »kradí«, toho že dají ďO' v-ězrenrí " 

z něhož nevyj de, leč z3Jplatí-li kopu. DI,e stanov nroyolmě'Ms.kých 

pr,a,žských sedlářl1 z r . 145 I učedník vyučen)' u mistra »l11teřádné

ho.« musí se učiti znOl v,a. Českokameničtí pekaři fušery věznili a 
pOIkut-ov.alli, podobně :krejčí přibysl ,avští, rychnovští, pra'žšltí me
či'ři s1:aro:městŠtí. 

l 6) \\1 i Tl t e r , 595. 
17) Vl i n t e r , 593, 658. 
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Cechy měly ,dá le ja.kÝ1si monopoil pro své výrobky, pOlkud š,lo 
o Slpotřebu místní -a nejbližšího oko.1í. V tom byl význam t. zv'. 
práva mDového, dle něhG-ž příslušnici c1omácí.ho cechu slm-ěE vý
rOlb!ky své p:rodávat!i do\mác.ím zákaizníkiim ar ;na dOlmácich trzic'h , 
j,akož I obyvatdsrtvu až do vzdá1enolsti j-edné míle od hradeb 
měSitských. N a'proti tomu řemeslníci .cizí nes,me1i své vÝJ10hky 
nabízeti a pr-o domácí spotřebi.te:1stvo IPralcova,ti. Tím Vrávě každé 
měSito s n ejb1i.žšÍlm dkolím tvo:řilo. .onen isOtlov,aný bospodářlsky ce
lek, v jehož okruhu výroba kryh se spOItřd)ou. Jen cizím obchod
níkům sle zbožÍ'm dOlIna vůbec nevyráběným bylo dovoleno takové 
cĎzlOlzems,ké v)Trob!ky na db mádch trzLch prddávati, ano byli přímo 
povinni přI průviQIzus,vého zboží toto ,k prodeji vyložiti (t. zv. 
p rávo výldadní). Prá!vo mÍllové 'bylo poskytováno J,iž za dob Jana 
Lucemburského. TaJ, městům Praze (Starému 1tlěstu), Čás'1avi, 

Hrélidci, Kl:atovům, K atd al!1li , Litorrněhcům, Lounttm, 11ols.tu, Nylm-
, hurku, Písku, Voldl'1anůl1n, Sl'anému, Kouřimi, Kolínu, Suši,ci, 
Ža,tci , U stí. Pozd.ěji za Karla IV. prjl.žskému N OIvému MělS1tu , 
BudJějovi,cům a j. V. 18

) / 

A le péčecechii nlesměřolvala jen ,k tomu, aby chráněni byli 
živ'n O'stnÍci '/pi-,ed (lid soutěží a tím před úpadkem své ži:vnoslti r 

. ný!b'Tž ,ona snažila se stanovliltl i hr.anici nahoriU prdtli pHlii-šném tI 
ro,zpjetía !iO ,zší-řenÍ jednort:llivých živností. Byla jakous,i překážkou 
a brzdOlu pro vlznlk velkovýroby a podnikání ve velkém. Ře
meslo smělo býti prolvozováno jen v určitém obme:zellém r'O'zsalhu. 
To druhdy sltatuty -ce.chovním'i bylo pHmo- předvisoováno. T lak 
bylo nařízeno , kolikrát týdně smějí pekaři péci, řezníci pOirážeti r 

kOlEk várek s'mějí s,ládci uvařiti, kolik stavů tkaki zaa:něsltnáv,ati , 

ko'llik oděvlt krejčí a obuv.i obuvníci ušiti. V s,tart.utech cechu pr:alž
ský,ch krejčí z r. 1"318 stanoveno, že každý mistr musí míti jen 
dvě rou cha k 'pro,dlejí pohotově, že mají pracova,ti jen ve :SIVém 

dom.ě a na za:káziku. 19
) P,elkaři v Litomyš.1i měli určeno, jak ve\lli

kOlU směj~ mí-ti pec. 20) Jindy stan'OlVeno', ,kollik jen zboží s,m'ějí ~ý
robci nosit.i na trh, zaka:zuje sle přeikulPniotví po straně .a prorvlo
zovánÍ dvou řem-estel. 2l ) Pr:ažš.tí š,evci směl1i l1'a: trhu vylrožlirtň jen 
dvié š!ko.rní. Stanov'en i ,počet dnů, kdy na trhu ;pekaB S(měli Ichlréh 

1 8) '\'fil i nt e r. 118, I22, 

19) Vl i n t e r, 187. 
20) W i nt e r, 204. 
21 ) \""-, i n t e r, 224. 

Sborník véd právních a státních. 27 
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prlOldávq.ti.22) NO'volměstšltí pr,a'žští uzda,ř i d,l'e ,statutu z r. 1445 
~,měl,i mÍ/ti jen jediný krám, ,podldbněmycl!~áři eLle statutu .z L 1498 
a :star.oméstš,tí ru'kav.ičnici (statuty z r. 1438). Stavitelé a tesaři 

nes,měLi najednou ,pi-i.j~ma,ti .diva .nebo ti-i o nkOlly. Z tého ž důvodu 
i r,ozl51ah Z éllřÍ'zení výrolbních obmezován. Tkalci smě1i pra·covati 
'nejvýš :0 čtyř'ech sta'v,ech, soukenníci ·rychnovští dokonce j.e:n 
,o jednom stavě. Vil!1lOlpaol'níci pražští směli míti jen ťL-i r C)ury. StrlOj
jová 'práce :poiklád'ána 'Za nepoctivo u, poněvadž tím čbvěk snižuje 
s e za .sllužebníka nás:tlroje .23

) 

ObmezOlván taJké počet pomocných pra,covnícb sil. Tak sta-
norveo nejvyšší přípustný počet tovaryšů (zpravidla 4) a učľí.ů 

(I) U jlednoho n1ilSltr,a. Pražští novoměstští kabátníci směli míti 
k výpo'moci jen J ec1noho tovaryše a učedníka. '~ovoměsrtští .kllo
blOučníci praž,ští směli rovněž míti jen jednoho tovaryše a učed
l1ík.a, ševci dya pacholky a jednoho roJbence (učně) .24) Pro!to 
:sIm:~oUivy 10 piřůjímání tOlvaryšú a UČňi'l musily býti veřejně uZla
v írány. ROlv.něž ne:směl jeden mistr dr.uhém.u dělníky ouvádě,tci.. 

Nek,alás1olu,tě·ž pří-sně 'byla z,akázána. Nikdo nesměl na trhu 
·vo1.a!ti ' z;:í:kaJzlDí:ka od cizího kráJmu. Dle statutu ma,m-ú pTažs,kýoh 
z r. 1435 nesměl »druh ,druihu práce l.ehčiti, v dHo vkiroč:orva:ti a 
s,e ,pHni .« Nikdo nes'měl míti vice dílren ani ,jJrovo·zovati více ře
m·ese'l. Ni/kdo nesměl cizí výrobk~T pro1dávla.ti, pro cizí mistry pra
'colVati, ani spoilečně .s jiný'm mistrem řemes.}o provo zovati. S.p·OllJky 
mi'strů k slpolečnému 'P't10'vQlzování řemes,ll él byly zakázány, ba ,do
kOUllce ,s'pollubydlení divlOu mlilstrtl stejného 11eb ,příbuzného řemesla 

nebyllo dovol,eno. Suroviny neSlměly býti ve větš~m mnoJžství 
kUiPlOlVány a jiným výrobcům předJražo'Vány. Někdy i ceny surovÍJn 
byly stanoveny a tyto je'n v tržn'Ídh dnech Slměly býti kuporvány, 
n ,ikoliv tajně. Za účell,em clJodleni Sltejných n ákladú výrolbnkh Iku

povaly někde pHmoce·chy suro\vi1l1y hroma,dně a p.ak je mezi s é 
oČliell11y r'o.zlPTodáv:a1y.25) Též zhzova:ly nákl'a!dněJší provoz'orvny, jež 
ptřenecháv-ai1y je/c1Jn'O't:hvciim tk užívání . Konečně někdy is/polečný 

odbyt výrobků byl cechy -obstaráván. 
Tak vyTu;čována a obmez'orvána b y.la slQit1'těž mezi výrobci ře

meslnými a zánov'eľí. 'kla.deny lTIreZe pro ;],·ozp]etí výrobníh o ipod-

22) \ '1\1 i 11 t e r , 92:~, 

23) S r . 011. C k e 11: Geschi cht e der Nati.o:llal i:i k o Domie , 1., II4. 
24) I.IV i 11 t e r, 704, 705. 
25) V'l i 11 t e r, 7ro. 
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n ilkání nad určilté hranice. V tom spočív,a1a právě účinná srti-;edlo
:stavovská pOilitika býval)'Tch cechů. 

Než ,cecby Pllltlily také dí11lež,i1é ,ú,koly sociálně··politi.cké. Tu 
vztahOlv'aJa se pllslObnost cechil především na úpravu pOlměrů 

p'ra,covnkh. p·!")jměr prélJC OVlil Í mezi zlaméstnavateli a dě.lnílky zla 

-doiby cechovního zříz,ení ne slpočÍvall na s,voboclné slmlouvě 'Pra
covní, nýbrž byla to siQt~,stalv,a praco1vní kor\porač.ní vázanosrti. Byl 
up:nalVelt1 'st,atuty cedlovním~. · N ebyl\o ve směru to:m vlolnosrti 

. S/mluvní, individuální vide vs,tl1pova:la db plO!zadi a nabraŽeli.;lJ byla 
závaznými JJoldmíntkalnlti statutu cechovních. 'fýkal0 se to, všedl 
podstatných ustanovení smlllOuvy pra,covll1,í, tedy způsobu , diruhu 
<t doby práce, V:)Tše m1zdy, uzaviření a riozvázání poměru pra\c10\vr
nih'O, V'zájelmn)'Tdl práv a povinností zam,ěstnavatelů a za1měslt

naltllců, doby v:)Tcvjku, přípUlsltného IPoČtu ;pr,élJcovních sil atd. Tak 
po for'mállní stránce zbývaJlo velmi mák) pirostoru pro siVóbioldiu 
Sim/l1U,vní v cecho,vním poměru pra:oo!vn~m. Talkov,ou úpra:vu :po~ 

m:ěrů pracovních obsahuje na pi-í'klad cecholvní i-ácl p1"až1síký;ch 
. novOIm.ěstský,chhlizebnÍJkil z r. 1477.26

)' 

Fo ma1er.iá llnlí tSltránce pr,a,covní poměr za dob těch byl rázu 
př,evážně pa\tria.f<ChállnÍJoo. MIi,s\tr IpovalžOlván byl za j akéhoslÍ, Q1tce 
a vychovatele S,Výd1 IUČĎl1, tito 1)odhzeni byli úplně jeho mOlci ká
zel1Sa<:é a tvořili s(oučás1Jku širší jeho r Qld iny. Ale i tovaryši podlé
haiI,} p.řísné kázni m,i\strově. Bydli!l,i i stravovallti se v jeh~) rodině, 

mlzda byla pi-evaholu nlaturá1'nlÍho rázu. Výše m'z,dy byla ovšelm 
vellm'i ri\zlt1á a reální hodnota její dá s,e dnes velmi nesnadn:al OIce
niti. ,\l Cechácb ,koncem 15. ,Sltaolletí činila tý·de11lní mizela t01va!ryšů 

ved'lestra1'\Ty prllměrně 3 až 4 gro!Š,e české, a'.J \e stoupa.la difiuhdy 
až na 7 g,rolšů. Za 4 groše bylo lize tehdy kQlu;p:iti, 9 a',ž I I Ether 
mals,a neb 28 pint pitvla neb jeden lo\ket Slu:kna. 27

) StfJaiV,a bYil,a velm~ 
hojná (s:ní,daně, olběd, sva.čina a večeře) . V jednotlivých ř,emle's

lech byla ovšem mzda různá. Kam,enický to'varyš vyděl,al z,a: dv,a 
dny tolik , co krejčorvsk)'T za t)'Tden. Někdy byla mzda od kusu, jalkla 
u slac1lo'Vniků, soukenníků , tkal1ců aj. Výše mzdy vyznalčova:1élJ se 
stálostí a velkou setrv,alčností. Větší olb'časlllá ,nabíd1ka neb PO!Ptáv
ka si.! pracovních nem:ělla na lilii v'elkého vlivu. 

Praoovní doha byl,a cellkem vellmi .dlouhá, v létě o'd východu 

26) "\V i nt e r. 587, 598. 
27) vV i nt e r, 738. 

27* 
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-dio západu s'lunce, v zimě i při osvětlení um,ělém. Obyčejně 14 a1ž 
17 hOldlin denně s 2hodi:nolvou přestávkolll. 28 ) PracoYaJIO~E sle vš,a:k 
déle, dos,tali dělníoi přilepše[1!ou (»svíčková « pečeně 1). Za to bylo 
v,ed1e nedél,í mnoho ,svátk{l .i »mlOldrých pondělldl «, kdy s,e n epl"la
cov,al:o. Prolt:i svévlOllné prázdni bYllo OlvšeU1 cechy z,akročovánlQ, . 

Pm,coiY.niÍ smllouvy t01viaryšů byly na různě dJ.ouhou dobu UJzaví
rán'Y. Na; roik, pů'l flOtkU i kratčeji . Byla též možna výporvěď P.ře
rušení pra!coivního po!měf1u bez výpovědi by!;/) však tres.táno. 29

) 

Také ženy přip.ouštěny k pracem řemeslným, pokud ocllpovicla'ly 
tyto jich slilám a s,chO(pnos.telm }a'ko v krejčovství, tkakolV.sltví ~ 

.s lolukenicnví, 'pekařství. 

AI,e soiCÍální půslObnost cechů vztaho,v,allla ISle j eš tě na jiné 
poile. Cechy záhy nabyly .z různých přís,pěvků, cla,rů, odkazů altd . 
znalčnéhlO jmění, z něhož ' t1vo1-eny 'zviláštní P;OdlPůrrr1!é fondy, jidlŽ. 
'užíváno ve prospěch čl1e:l1iů ,cec:ho1vnich, jich vdov, Silr.Oťk,Ll ja:kož 
i tov1alryšů a učňů. Tak lPoskytQlvány ne.zúr:očné záPlljčky, pOld
plQlry nelmlQ.cens-ké, pobřební, v diorv,slké , sirotčí, st,a:roibní, chudinské 
atd. 30

) Cechy s.taTw}y se taiké o své čl'eny, kdyz nez:a.vinělnýmli :po
hrolmami životními l1IemohE s,i opatřiti rvýživy, upadli v chudohu 
a pod. O nemOlcens:ké zlaOipatř'ení Is.tara'l se zejména cech kutno'
hor.ský,ch horníkfl z 'r. I443.31

) Taik: plnilly 'cechy s~mo,čilnně důle

žitou funkci , ,sociální, která v nové ,ďobě teprve pOt velikých zápa
s'ech soáálnich IOhs'taráván,a; jeslt, a t10 ještě dosti mezerorvirt:ě, v,e
liký1m ,a nákl,a,dným wpalrátem ,pojišťování d:ětnickébo. TaJké ab
SltaJrávaly cechy lo/dlborové prostř,ed'kování Ipráce a to niklOlllirv jen 
místní, nýbrž i meziměstské, ano i v cizin ě. K tomu účelu sllolu
žily zejlm'éna cechov:ní hospody (he.rberky), v ni.cihž ces,tujicí t!o~ 

v,a:ryš.i, kteří celstovaili ,z;préllvidlla bez (peněz , na:lezli zdla\l1mi3J pn>
, h6is:tění, a'le j pou-kélJZ na práci, ježrbo Ise twm soustřeďovala 1P000táv
-ka a nabí.dka 'PrélJcolv,nkb sLl příslušného ř,em'esI.a. 

Vedle ,této působnols,ti neplOs,tráda,ly cechy éllllli prvků eti
ckých ,a kul,turnÍlc,h. Ano zdá se, že právě tyto momenty daJ1y,pold
nět Ike vznilknutí cechů. Byl to zej'ména duch stJavovské družn.olslt i 

-a U'vědlomění Sipio'Jlečných zájmů, ,který všechny členy cecho1vnÍl 

28) W i n t e r, 745. 
29) W in t e r, 735. 
30) W in t e r , 598. 
31) VlTinter, 598. 
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l)iflonikal, duch vzájem;nlOsti a slOilidárnoSlti. Na vlenek pa.k prrOjevo
v,a'ly se tyto etické snahy spo1lečný:mi S'chůzkami, sltarvnolstmi, hOl
s'tina:mi, úča<S'i.i Ipih il1ábOlženský,cih o.břadech, průvodech, prolhi-bech. 
Cechy cti!ly svého pa'trona, z,řlizoiV,aly své oil.táře a kaple, kaJm,ž ku
povaly svíce, vy,držovaly své kně'Ze. 32 ) T ,ak pražští novlQlměstští 

řezní'ci měl'i kostel sv. Laz'ar:a. Ovšelm také měly své hospody, kde 
'kOlnaly s,cbůlze. Cechy p'ěstJovally Istaviov1skou česlt,. Ikára;ly a tr'es,talllY 
jednání nečels'tné, vyluoov'a!ly ty, kdo žilli nem1ravně a nepoutivé, 
pokutova1y opi'llství, ci'zloJolžství, přepYlch v .o:dl~VU, Cechy měly . 

své odznctky a kflOlje, ISlvé prapory, jež sllav1J.ostnÍm z·pú,sobem s,vé
tily. Ony účasrtnÍ'ly s,e aJ'e také diru!hďy vynikajíd .měrou hájení :a 
obrany měJslt proti zevním ne!přátelům, střežily hradby a brány 
1ně6tsiké a pllnily tucLí\ž za tehdejší So\ul~ta lvy br,a.JilG.1té i -ciůležité 

úkOlly vojenské. Také star:a'ly seo veřejil10ru bezlPečnosi, spo\lulPů-
5úbily při hašení požárů a pOld. 

III. 

Cechy v ,prvých dlobá,ch sivého trvání plnily znamenitě siVé 
11oslpodářské, sociállní i ethické ú1wly, 'což i zásladní odpůlr'Oi ;cechov
ního zřízení mus,í přiJznati . Ro'zlkvm ,cechl1 a s ltúm,Í i výrolby ře
m ,eslné trval alsi .od 12. do ,palovlíce 16. století. \\T inter vyslo'vuj'e 
se IQ cecho'vním zřízení u nás v ,době lucemburské: »že to byl,y 
uŽÍlte,čné instituce hospotdář:ské, pOlkroku 1 veřejnému dobru s:11 jllJ.
ží<;:í, s mil1I01hými stránka'midlorbrými a některými zál'odky přišrtích 
ohyb ... Z cec'hů té do.by na: vroh proniká ,bratrský ,ohar,ak'ter dlu
SL'CÍ s'obectvlO, al'e tím. i soutěž. B,f'a)trrstlVí velelo. péč.i míti Ol SdlUd
lé, nemOlcné členy, i na konec ;počesrtmiě /pochovávati je a. Jej<i.ch 
vdJorváJm a děte,m zjednáJv,art:i ve spollku mí,s,to k živ:oibytí.« Ale i' lPo'
zději »ce.I,kem přes vše,chnu cechovní tuhost a nesvobo'oo lize dlo 
15. a IPOIčátlku J6. v'ěku k:lásti nejzldr,alVější dobu čes,kého oechov
nitctva. V m:ěstské ústarvě hOls'podářské cechy vy,plií.olV'a/ly svo}e 
místo dobře ... ,cechy byly olrgail1iilSlace mall}Tch lidí, středníhol sta.

vu a ještě bez nesnází vlPif1a\v1ovlaJly s'e o~ga.niClky v život mést 
c,ebe většich. Cechovní OIf'g:ani,sa'ce vyhOlVlo'v,al,a konlsumentům i 
producentům, při'spívajic k obecnému dohru, neboť čeSlt i-emes!'a 
a pOv'inlt1lQ1s,t .k odiěratelŮJm vždy ještě byly v popr-edí a plni1b 'se 

::2) vV i n t e r, 598. 
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dOIS,ti věrně, co statut nařiz'Olval, na prospěchobo\u stran; :pl.nilo s e: 
to ve smys.lu a v duchu s,vého ustanovení, tedy upřímněji, než.. 
v dobách náSlledujicich , .. « »Doha IS. stÍ,oletí byla u nás i v ·S01.1-

sedolÍd1 Němcích nej leiPší dohou řem,elslného dě>lnictva i všeho 
cechovnictv,a. Dělníci byli bujní ale ne zvrhlí, na mťavnoslt Ise 
celkem dbalo, byrlať odleskem ,stralVov.slké uš,lechti,1é pýrchy u mi'Strů 

. i tOVraTyšů.«f!S) A jrinde praví: »V pospollitosti cechOlvní v této pe
rliiO'dě v,ždy ještě patr,ně VJláclJl dlruh s:taJfloldávných bratt's'tev, vždly 
ještě spoje·na byla dosti upřímně a nailvt11ě ř'emeslná práce s· náb.o~ 
ženstvÍ-m 'kře.sťans!ké lásky, tehde}š.ímistr chudý necíhl sle 610>
věkem otpuštěným, byt č,lenem ,cechu bratriS!ké.ho a .m;o.hl Sjp'OlltéhaJti 
na pomoc ... Cec11 veškerou svoj-í organiisa:eí pop·adl a držel čl.o

věka celého, za zt rátu il1Jdivid\u.3Jli,ty budl:!' s,mysl kor:p-o:raJčnÍ" jťt<d

not.Ji.V'ec círtil se býti Nellem řemeslné oD<!:e, 0 ' Ni rS,€! Dpirall, Ik,d\(i) 
ublížilI jedno\tl1iu, byť i čle·nu plOldHzleném,u, ublížil vš:em a vái,<!:rhlJ.il,i 
byJů o to vzhůru.«34) 

Avšak v .pozdější době nra!stává IPozvOllný, a.le tr,va:lý úpélJdek 
celého cechovního zřízení J a:ko kiaždá původně snad užitečná a, 
pflols/péšná insltitll1\<!:e, cedíly běhe1m ČalSlL1 ~e zvrrll)·ly ,. přestaly plnl,ti 
s-vé d:ůl.ežité úk'Olly, j:ic'h v,ady s'táva.ly se' s1~tlll~ z:j,evně~'š'írn\~, za: ... 
hníiZcllilly se v mtidr mnohé z\lrOřá:dy,přesta.1J OIdlpovidati 2mchtěným. 
p1Qlmk,rŮJm techrri\lty výrobnl i .dmrchtt · časovérJ.:J.tl. 

Příčiny roz 1k:1ta!d tl' a JÚ.p.aidk1tť cecho.vního zřízeni věze}y jedlnaik 
uv~mirtř jkh ·s.;i:mých, j-ednak byty úěinkem Zlé\rníd1 okóif1iolslťí soltt
vils,ej:ídch s ce'lým v:frVOljem hospodá:řským a poliúckýl'rr. Vnitřtili 
vady ee'choíVuího zHrzení poča[y se je"\'7'iti zejména v třídním efgro~ 

ismu:! a nťjprOtismucechoIVrúm. Mí-sto ďHvější v'záj'elťnnOlSltir ai dYrťtJž
nOiSti, místo ethÍIC;kýcho poh'm'1tek .a ctlů vJbujdOr v ltl'n:ě ceclbů 
Si0'11Huomé tť ti-idblí sobectví, jež Jest PO'č'áJtke'rn konce ka;žďél~'O, 
ú-1!vaJtIU slodá'lnÍ'11-o'. Ni;k!o'l-l'V bľah:o sta,vtl, jakožto cc,Htu:, nYhrž . 
. siO'n!kFiOJtl1Ý pros-pěch j'edlnIOJtľiv,ců sltaU s·e voďÍt1<:em piOll1itiky ·cechrolV
ni. Dokt!l~r 'V'ýr0bců řemes-])n'Ý'ch bylo ,polSikr)o:vnu a vzájemná: j'id!:t 
SDot!1těž n'ebY1'a poó'ť.o'Vána, neby'llOi přijímání oových misťrů .olbJrt1:e:... 
zo'váno. Ale jima,lt později, kdy,ž příbyťek nrONý:clhřemesJn-íků hy,}l 
v,ět1ší, než pOIl'11·ěrné stoupání obyvaťel\stva élJ je'flO potí'eb, zejmooá 

po thcetdeté válce a l1asrtJalém vy:llidnění a ochuzení celé s:tř,ediů'Í: 

33) W i n t e r, 227, 723, 769. 
34) W i n t e r, 7I9. 
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Období vázané cechovní politiky živnostenské. 4l:~ 

EvrolPY. Tu se poč,ally cechy prolÍ'Í novým ól-enUrri u'zavÍr,a:IÚ. St/a
noven (pevný poče't s:amlolStatnÝiCh mistrú, t,alkže nemohl mi:s,ttOlv
st-v:í a Čilenství .cec,hu dOlSki; let u1prázci)n·iIOl-li se mílslŤŮl Úm.dím n'eo 
jiným zp'ús:obem. Talk v Něme,ckul ji-ž r. 1370 cech zlatníků v Bu
k:orv-ci by) ohmezen na počet 24 mi,strú, c.ech ,mos,azn'í:kú na. I4 . 
Podobně byl tlza,v,řen počet tkarkú v Kolíně n. R. 

Učel obme,zování mě/ly . také stále těžší podm:ín'ky ,p·řijetí ,do 
cechu. Týkalo se to zejména t. ZIV. poctivého, to j,est manže1ls'l<:oold' 

prrvoldu. PtOižadarvek ten vybíhalI ta!k daJleko, ze ·žádalo, vyslvědk:eni 
o 'manžel:ském zr:olzení Ír rQ.dli<Č1~i rolho, --kdo o @'-ř"Íjetí dOl' ceth'ú. . žádal. 
Tak 1". 148I u IPtra,žských mlalbstraTIiskýóh krej:čí a u šev'ců. RoN'
něž se svo'u manž'eJkolu mulsill bÝ'ti /mlÍ~srtt řádné oddán. - T,~K ,pb
žadJoIVédi r. I444 pra,žští novóměs-tští lp'ekaři. K přij'etí do ,cedhd 
žádán'o dále nabytí práv/a nně:šťanslkého a určité nábo,žéú.ské vy
znání. Vy1.učováni ti, Jichž otcQivé :pflovD'zovaJi nečes,tné pÓiv'Olání; 
j-ako sy:norvé katů, JPohodnýdí, hrobníkú, drábú'; ponO'cnyth. Vi:1ch-' 
no,stenští ,poddaní z venkova mt.ls·i,l,i ·se p ,rokáizati fi'stem výhbst
ným. M.imo to nabytí miisttro:vis-tvi všelijakým způsobem stěžorvá
no. Prodlt'1žolVán.a V'ždy víée dblba učňolv,ská ('V<e Francii aiž na IO 

roddl) a tovaryš;ská, zOlStřolvány požadav:ky při zhotolVování mi
sltr.orvskéhoku:su (.by.I1O nutno vy,stroj.iti úákladnou hostinu), vy
bírány ,stále vyšší popl'a/tky za phjetí do ,cechu. Poplatek ten zá
l:ežeL buď v penězích neb ve v'o'srku. U pr,ažských novoměstslkýc,h 

pekai-u činil r. I444 I5 grošú. Pól9Jolbně u kliobOlučníků a mydlái-ú. 
N,aJproti tomu . U kovářů, piovolzní:kú a ka,m .eniků 30 grošu, tedy 
púl kDPY. Praž.ští l1iavaměstš-tí s-Qlukenníci zvýšili r. 1447 ·»'pH-s-tUlP
né« na kopu' grošú a -dvě -libry vOIsku. Rovněž tak r 1454 rrlla:1íH,: 
r. I478 zl,altníci a r. I48I ma,l(oistranští krejČÍ, kteří žádali dokonce 
Did venkovlskýcih tova'ryšů pú)l dru!hékoipy.35) 

Při tom a-le také .pl"ovOlzOtván n'ťlpěkný n~poti,Slm ve Ipl"oSipěah 
syl1l'i neb z,eťú dlo/s,a\vacLní:ch mistrú na' úkor ucha,zečú dzích. Anlo 
l)ěikdy stanoty'e'lllad:okio-nce cLědičnas't OIprávnění oechovniho:, neblo 
a\s:poň pDO syny a zetě mi'strtl byly stanolVteny nižší pqpkttlky 'za 
p-řij :etí <aneb ji-m dJocela lp:rlQ~níjeny. Tkwlloi 'sluken v Ea:říž,i nep,ři

jÍimaili na ,koJ!1le·c za /m~stry le,č syny rr;ús-trLl zemi-elých. V něme1c

kém Bukolv-ci mohl) dOIs:áhnouti mÍs,tfloviSitVÍ jen ten, kdo s>e oženÍl1 
s dcerou neb v,do'v()iU :mÍ's'tlroN'-ou. Dl,e Sltaltutu krUITnlovs.kýdl řez-
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níkii z ,r. 1447 směj státi se m.istrem jedině syn ne,b manžel dcelfy 
či vdovy milstrovy. Dědič.nlaiSt 'rnis;ťr!ovství zavedena. v Če,chách 

II pr,ažských nalVoměsltských 'uzid!a,řů, kavái-ů, koželuhu, k.1lahauč
niků, soběs'lavskýc11 s,oukenníků, kutnohorských zlatníků. 3 6 ) 

Oprávnění ž~vnalsltenská bylla :pradávána ·a vyvil11:ully se tak 
ž~vn!osti »reéÍJll11í«, jež se st-ally předm.ětem J)ifávn~ch jednání (kolupí, 
zás,tav, darování) a živ.nlO!Sti »radlikované«, ISlpajené s kn~hovním 
v,l.a!stnictvim určitého rnetrnlovitého ob}ektu ' (hostince, 'mlýny, lé
kárny, pašty). Podobně se kupay'a:ly a ,pif()d.áv·aly m:a:SI11:é .krámy, 
olbuvnické lavice, s~ánky atd'. 

N ás,ledke,m této l1zarvír,avosltlÍ r.Oizlmáhal se přes přísné zák,a,zy 
a těž,ké tre,sty lpočet řemesll:níků mi,mlO cech s,tojících, buď na konec 
trpěný,ch (t. zv. mistrll Isrvabladných), :kteří všzuk nesměl' i míti žá,d
n}'rdl uč.ňů ani pomocníků, aneb řemeslníků pokoutních (ruš>erů), 

kteří bídně ži'Vohl~, !pravOlzujice řemesllo tajně s -nebezpečím ma
Jetku i aislOtbní svalbody. Přísné za:1uo'ČIa'vána i pfoticizím řeme1S1-
ní'kům, jimž domácí tr.hy ·uzavírány. 

Tí,mto oJbmezO'váním všeliké Slautčže "dlOlmohly se cechy vý".; 
1í01bní-ha monO/Polu s\e všemi jeho ~nepřízniv}'rmľnásledky : Ceny 
výrobků zdražovány, aniž později 'vždy dbáno jich přiměřeilé jalk
klalSlti, spotř.ebitds,tvo vYl1ži,tf::o",ána, ježto zdravá sDutěž nerTllohJ;a 
přiné.sti, nápravy. Ta však bylo i na záva,du tech~ickéillU porklfla!ku 
výr.aiby a (j)ť'OInikání živlů zdatnějších a schqpnějškh. Scházella 
\7Jzpruha a podnět zd'a,kainalov,ací, mizelo vědomí svézo.dpavěd
nO\Slti, nebyllo snla\hy vyri~knauti nad óstatní. Cechy staly :s,e tak 
útullkem a záš,titou pros,třednasti, i'ndaknce, duševní i hospadářské 
lenivosti·. N astélJla tedhnická- i ' hospOldái-ská .stagnace výrohy ře
mleslné.· . 

Ta.ké pa,čaJly vznilkati spa:ry ' a různice I11e~,i jednatlivýini 
cechy na v.zájem O" hran1ice jich pŮSlobnosti. Zejrnéna u řeme·slel 
pHbuzných na vzájem vytýkáno iz.a,sa:hování jednoho do ,dJr ulhé hol, 
čÍlrllJž vznikala řev.nhrost .a nekonečné hádky. Tak pa vstaly v Pn-ze 
r. 1444 ,spory m.ezl ko:žeI.uhy a jtir-cháři, m·ezi " těmito a kirej-čími, 

mezi ~rejčÍ'mi" suikn>élJř,i a pOi~třihatva'či, m,ez,i krejčí1-i a ,katbátníky, 
mezi 'mečíři a na,ž"í,ři. Hádky byly ,mle.z,i ševc:i a" k'aželul~y r. 1401 
V K." Ho,ře. \ T Pí-sku r. 1522 mlezi ka1žduhy a ševci. 37

) Tyto spalfy . . 

36) vV i n t e r , 684. 
37) \V i nt e r, 8 S'C) , 873, 879. 
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<lávlaly ta,ké .podnět 'k ro,zlukám ce,chů ve dva. Tak v Pra,ze r. 1442 
remenářů a u,zdařů. 

Konečně i dřívější přátelský ' a důvěrný poměr meú im,i:stry 
.a jich lPomocníky během čalSlU značně ochlndl a nasltalo vzájem
'né odlcizeil1,í. To vedJlo k různým srporům rázu sociálního, které již 
-ve středním věku nebyly žádno u řídklOlstí. Vznikaly rozeipř'e o do
b u pracovní ,o výši mzdy, Nlůty vÝ'p'o~ědlní, vyskytovaly se i stáv
ky (již ve I4. stol,etí), tvořila s,e zvláštní bojovná sdružení tov,a
-ryŠů. Byla ,organisována po zptlsolbu cechů, k,tcrése pak nélld n,Ílmi 
dovOlI,aly do/zoru ,a vlivu, ' IPO přílPadě jich tvo,ření zakaiz:o:vally . Tak 
jsou ,známé v Německu SPOtry mezi mlistry a tov,alryši v Nori\m
herce, v Augšlpurku, poz,ději v,e Vídni, u nás v Liberci. 011gainilSla'ce 
i,ovaJryšLl naizýv:al,a, s'e hllatrstva , vydávally sivé řády a spravova1y 
-různé fondy po'd;půrné. Vzni:kaly ve Francii a r;;' ěmecku již v 15 " 
'staletí. T ,alk bratrstvo tovaryšů kožešlDJÍ,oký,ch ve Stra>s:sbUir'ku 
J. 1404, ruka'viókářs'kých v Praze r. 14"32, tamtéž r. 1491 ,s/pol,ek 
tovaryšů lPekařs,kých ,a ,perni,kářs,kýdl, r. 1509 nožíř:ských, kožeš"7 
nických, klOlželužlSlkýdl. Ta,ké stávky u 'nás s,eobjevují již V 15 ; 
.a r6. stolletí. Statuty ,pražských kOl\Tářll a prov,alzníkii zaJka:z'.ují, 
stáv.ky. V Pf!íaze r : 14-5 I 'vy,puklia :sltávka tovaryšů kožešni'ckých, ' 
r. 1451 brnířských, r. , 1465 tSlOl.;'ketnnický'ch, r. 1462 mai1iřSikých, 
r. "1512 konv~řských , r. 1519 kl,otboUlčnických, r. T 523 br,élldýř

-ských . V K . Hoře r. 1495 skotrltČi1'a krvavě stávkií hotníků, r. 
1457 byla v Písiku ,stá'vka soukenníkll, r. I S lij sl,adovníků v Li-
1i01měřicíc:h. ,Tílm způsobem nasta!l v lLlllě !sla:méhO' cechOlvníhci 
'Zřízení roz'ldaJd. G i e r k e38

) v příčině té praví: ») Slavné s\poleóen
's'tevní ctnosti ~talvov:ské převrábly sle v opačné chyby, dtru,ž:n:olst 
'V kas,tovnictví, snaha po motei, cti a vážnosti společenstva v SIO~ 

beckou zištnost,stará hrdlo,st řemeslná v malichernou ješitnOlst, 
lásika ke ctiv,e spa:nš,tilou, čalsto jen sobeckosti sloužíd ctižádois,t , 
pieta Ik obyčejům ve ;prázdinou obřétldnll0lSrt, odvrácení s,e old nedů-. 

'sŤ!O\jnéhlO v Í1zlkoprsou výhr,adntolSlt, smys.I' prO' bratrs,tví ;a rotv.nost 
'V sOlutěžnou bázel1 ,a chlebovou závitst, živý cit pro veřejný živOit 
v lPart~kularism opíra.Jící se o mlOnopto1.« 

Avšak pH6ny úpadku cechů byly i zevní, mimo ně s8rny lle
žíd, povahy hospodářské, ideOllJo'gické i po.litkké. 

Hospúdái-sky pl'lsobi,1 nepŤÍtznilVě na ce,chovní zřízení vývoj 

31'\) G i e r ke: Das deutsche Genossenschaftsrecht, 1., 917. 
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od ,malovýroby k velk,ovýl1obě průmy.slové. Počátkem nového vě
ku, zlejména pak v pozdějších stoletích rozšířilo se dosavadní uza
vřené ho)s\plOdái-s,tvÍ mésts'ké na hospodářství celých státních 'úze
mi, ješltě později na hOiSIP OldářstvÍ ,světové. Do.savadní hranice vý
roby určo'vané jen mí!Stní spotřebolU byly překročeny , počalo s e
vyráJběti i Ipro odbyt vzdál!ený, úzký místní vztah mezi výrobou 
a ,spotřebou byl uVlOlněn, meú výrobce a spotřebiteli vsunu.La s e
jako Plfio\Sltředník tržba. Zdo1kolna,lené do.pra,vní prO!středlky usna:d
ňovélJly odbyt clo dálky, velkolepé technlické vynálezy strojoiVé a 
uží'v,<ÍJní nových m01tJO'rických silI umlQlžňov,aly výro bu rychlou, lev
nou a bl1amadnou. R!oizmnožovánÍ' obyvatdstva mělo za následek 
větší spotřebu, rolstoucÍ výz'nlam výrobního činitel'e kapitálu a ka
pitaJistického podnilkání vůbec byl pi-í\znivou púdolu prlO podniká
ní ve velkém. 

Avšél!k velkovýroba průmyslová, ať již ve starším tvaru ,slvé,m 
výroby nesoustředěné, aneb v mladš,í,m způs,obu výroby tOiVární r 

s.amou pods.ta,tOlu ISVOU nesnášela se se zřize:nímcechovním. Cechy 
celým Isvým původem, svou \povahou a svým účelem byly .orgalni.-
sláčními útvalry Imailbvýroby ,a právě ,potřeba malovýTohy phmo, 
v ŽÍ;YÓlt je vyvolata . V ťJl'kO'výroba má z'ce-la jiné požélJda:vky, v ně
kterých !Směrech maLovýrobě přímo- prot.ichůdné. Vellkovýroha 
naprosto nesnáší pOlut a OIbmezení, která p'ro~pívají malÍOlvý,robě._ 

j,wko po tllaóo,vá:ní soutěže, obm,ez:ování počtu pna.ooivnich , Slťl, pú'

žadléllvek způsobi,llosti výrobcovy, Istanovlení cen výrobkll a j. v _ 
Všechny talkové p'řediP'isy jsou zásaldně s tpova,hou velkovÝt1Ohy 
nes.luČlite.lny, jsou ,prlO ni hrz,cliou a překážkOlu. Velkovýl1dba na
opak vyžaduje ke svému rozvOl]ia a mohutnění co ,největší Vloll
nostia sVlobody všech vztélJhll a pOlměrů hospodái-.ských, n : obm.e-
zeného rtozp jetí všech výrobníchsi.l a s'cholPnosti, v Llěmž jedině

j-est miMo prO. indiiviuální zdatnost a upl'atnění. VOliTá a neobme
zená soutěž jest pole, na kterém velkovýroba SiVlOU vlastní tcd1-
ľl:Í1cko,U a kapi,t,a1i-stid<ou převaholtl vítězí. 

Prolto velklOvýrolb.a prŮJmysl;olvá hned od pOičátku svého vZ'mi-
ku 1Jěžó: nesla obmezení cechovní, pociťujíc jeiako pouta Ip:řeká-

žejíd její!lllJu rozvoji ,a nemolh.ouc se v úzké poměry cecholvní vtěs-

nati. HII,edě1.a se tudíž záhy z oDmezeni těch vyprostiti, c01ž s,e ji 
Úrn s'píše da[,-·iJo, čím více ovládající tehdy směr me.rkant~li's;tický 

spatřova.l ve velkoprúmyslu b'lavnÍ ,z,dr:oj hoisprodářského hla:ho"..
bytu. I byly poskytován y podniikům velkop·rtJ.'myslným Z\dáštnÍ 
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výsa!dy, kterými vyjímány byly z obl11eZe~lí cechovních . Nepodlé
ha1ycechiim a jich pravomoci, 'StMy Im,im;o' svaz~ikcechovnÍ. Také 
nesrovnávala se pokročilá technikla v)Trobní s cechovním dU!chem~ 
který se snaži'l výrolbu db v še-oh podrobností reglemen tov,alti a 

upravOlva1ti. 3 fl
) 

V RaJkotlsku od počátku . 1 8. 'století udíleny továrnám s,Qiulktr1o
mé výsady Cprivilegia pávativa), dLe nichž byly oprávněny vy-
ráběti urČlité zboží mimo ce·chovní předpisy. Takové 'úovárny 
slměly ta,ké 'přijí'm'élJti učně a drávlati Jim za vyučenou. Také celá 
odvětví výrobní, pLtvodně řemeslná, pozdě}i všalk kapá,taJJilsti-dky 
a vellkop.oldltliika,telsky prolVoz.Qivaná, by'la vse.obecně vyňarta z cc
c1iovního zřízení. Tak v Čechálch r. 1755 p 'látenilctví, r. 1765 'Přá
clre,ln:'ctví (r;ovněž na MolraMě) ,. r. 1766 'kra,jkářs,tví, f: 1770 vyší
vání, česání vlny, prým.kářství; kalbulmkářství. Ž·ivnolsti tyto, jélr 
*ů1ž i p:lártehci.ctvÍ, sotľklenictví, hedlvábni'C1tví, s,~Iá.řS'tví, kožel\už'sJtvi~ 

barvíŤSJt'Ví; Irukawičkářství, kOlž,eš:11IÍctví, knihtiškatřství, kOiVlQlprů

mysl próhlášeny za ž,ivnosti t. zv. kIOlmef1ČnÍ: Dle re,s,kriptu z· t. 
1763ť1lebyl počet takových živností vtlbe·c obluezen a dle citrku
lá'lř.e z r. 1776 mělllO' býti ,provolzování VÝf101b'y co nejvÍ'..:e u,s,nad
ií,Qtyáno. 84 živností prlOihlášenl0 vůbec za· voltné . Cirkulář tento' 
ovš-eJm nevešel stkut,eón·ě v iPŮ,SíOlbl1los,t. Patel1tem z L ,1764 bydo do
v,dIeno úGJlvárníkům výrobky své pnodávah na trzídi, r. 1 7~h i mi-'
mo trhy a konečně \od ,r. 1787 mohli míti ve hlav1liÍ,ch městecH 
skJ,ady a PI'ov.ozovélJti .o\bchod ve ve'ľkém . Čím v1cevšalk f'olzšiř.o'-

v,élIl.a Is'e velkovýroba a 'př:ibýv,aJlo t,ováren a veJ.k.opodni,kll průmy
sdo.vý<\:h, Hm častěji vý:ndba z pravomoci a ustanovení cechovních 
se vymyka'la a tím vi-oe pJart:nost ce·chovní so'U,s,tavy se súžoiVa.liél. 
'fa\k rozmaichem velJktc:wýnoby kon..:em 18-. a počátkem 19. věku 
vlliv a význ.am 'cechů ·sfum s'ebou 1desall. 

Le,č cedrt1'm vZ'11Iikl ta:ké mocný nepřítel v celkovém vý'vDji 
myšJ.énko'Vém, j-iltmžs1c vyznaólje přechod ocl věku středního< il< nlo

vému. Cechy bYlly dluchovým 'P'lodJeIm IStře1dově'ku a jeHo a.slketickp
,ho, pr:oti'kap'italis6ckého ttá'zoru1 sv ěto,vého, v němž -dů,l ,eži,tiQu úlo
hu měla kOTpof'a!tJi:vní ,stalVc>vs,ká vázanost. 'N a,proti tornu vlEvem 
anghcké 'a fra,ncouzské fi',losofie pr,onikly ve věku nOlVém myšlénv-

:1!)) Zviáštní nepoch.)pení podstaty a úkolu cechů projevL1je ve smě-
1'1,1 tom R e s cha u e r (Geschichte cÍes Kampfes der Handwerkerzi.lnfte~ 
6)', čině jim výtku, že ~amy se nezmocnily výrc\by strojové rl nestaly se 
rl'ositeli velkoprllmyslu. 
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ky indiivirduall'isiillU, jež blaho 1,ic1s.tvra slp'aúovaJy V ' nejširší svobodě 
jedJn:otlivcově na ,poli politickém, náboženském i hos'pOIdářském . 

Ale vázanost 'cecho VIDlí byla právě překážkou uplatnění tétol sVO>
body. Proto indiv.idua.lism vypověděl nejo,střejší boj cechovnímiu 
zřízení. Již t. zv. kél!meralliÍ.'sté (jaklO Seckeil1Jdorf, Becker, S dhrOle
der, Reli.m~us a, j.) byli od!ptlrci ,cechů. Téliké recepce Hm:Slkého 
práva, které proniknuto jest duchem individuali,smu a jelffiluž všech-
n,y ve:řejnoprávltJ.,í kOlrpo\rační útvrarry jsou cizími, nebylla vývoji 
cechovnímu přízniva, . Zejlména .al'e ind,lvidua1isti,čtí sltoulPenců po
stavilli 'se fIOlzhodně proti ce'cihiim. Rozrsáhlá literatura. 18. a 19. 
s.tOlletí věnována jest útolkllm prloticechorV'11iÍJm, nepo strádiajre ovšem 
ag1irt,arční jednols!trannols~ti a mHa poc:lJs,tatný vl,ilv na myšlénJk o'Vé ná
zory tehdejšího p okole'l1í, jež dod1árze'ly opět výrarzu v so u dobém 
záJ1{rQil1odáDSi. ví i praksi živn ostenské. 

Konečně ani cellkov)T rp olktický 'Vývo J nebyl cechiirm IP:řízni

vý. Cecrhy bylly veřejnqpráv.nímli korpolI'alcemi na a,Utloll1loimním zá
klélidě, jež vytvo!ři'l s,tředověk, podobně jalko jiné kOf!p-OraCe tolho 
druhu (řády mnišské, univ6Dsity ,a, j.) . Za tehdejší ·politi,cké roz
tříštěnosti a slalhé ústi-ední moc.i státní by,ly ko rporr.él!ce takové dů
ležitými činitel1i vykoll1ávajic.e riizné funkce správy :veřejné. R o:z
kl,aldem státu stavolVslké'ho a utužolVáním abslOrllutní mlOci lP,anov
mi1c:ké rs·ta!la 'se i ex:i,stence cechii virartJlwu. St~tní absolll1tislm pohlí-· 
žel žárlivě na cechy J a!kožto konk'ure11lční orgáll1'Y c.o dio slprá vy 
veřejné, pOlčarl \pra,v-omoc jich orbmezo.va:ti, do ni z aJSaho'V,ati a je 
soihě poďřilzclrVlati. Dělo sre to zejména tím zpiisobem, že s.i OIsrOlbo
va.! dozor naJd cechy, jenž dříve ,příslluš,el správám městským , že 
si v yhm,ž.Q\Va 1 instančrr1:Í rozhoidování ,o věced1 v pravomo c cechii 
srpadajících, že podnoboval statuty ce:chov.ní úřednímu schv.adO'vání 
a vydáv.al ;pro oeohy jednotné záva,zné stanovy. 

V Anglii rolku 1504 lPoc:lJrrobeny IsJtall1rovy cechii státn~mu 

Slch;valování a cechy stále vree obmezovány. Ve Francii ;mělo již 
v 13. století )ka,ž.dé i·emes.1o král-ovs!kého přediS.taveného a cechy 
byly uč~něny závislými na rmorei krá10v·s:ké. Ořady krále potlVrzo
,~a1y usnesení ce'chorv-Iilú, osvobozrOva'ly ·od zkoušek a dá'VaJly listy 
mlÍ.strovské. Colbert za Ludvílka XIV. četnými regulativy z·asa
hiOlv·a,1 v :práva cechovní. V něme,cké říši v 16. století i-íšs[<:é ISněmy 
zabýva:1y ·se úpravou poměrů ceohovních. Pak sněm ve Špýr!u r. 
15 10, v Řerzněr. 1594, pa.k říš/sJ<é poli~ejní řády z 1". 153°,1548, 
1577. Ovšem usnesení ta zusta1a namnoze bezúčinna, rponěv.adž 
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. vyža\drovala Sdlvál,enlí jednlOtlii'vých teritori2l1nÍch panovníků. 
NO/vě upravi,l cechovni'ctví říš,sk)T cechovní řád z r. 1732, jimž ce
chy postaveny pod dozor státních úbdú, trestní jich pravomoc 
obmezena, pop'1atky sníženy. V Čechá.:h podléha,ly z počátku ce
chy správě městské, v městech poddanských vrchnostem. Avsak 
od 16. sto letí osvo jila si mo>c .krM·Oivslká přímé zasa,hoyání clo věcí 
cecbovních. Již za Zikmunda (Laly s,i pr·až,s·ké i venkovské ceclly 
řeznické potvirdirt:i srvé stanovy od krále.40

) Podol-mě i pasíři, ko
žešníci, hmlČ li' i , m:ečíř-i, ma:Jíři, nožíři . R. 1547 byly náslp.dkem 
IJoli·jcký,.:h událiO>Stí v Čechách cechy »vyzdvi.ženy«, coz nCZ'la
menalo jioh Izrušení, alle olb.me!zení jich lautonojl:nie. Podléhaly na
dále dozoru k>rál'Ovskýc.h rychtářLl, mu\sily vy/k,onat:i :přís!ahu věr

n:Olsrbi, uikládál11~ jilm da,ně, krállovsiké úřady rozhodovaly v nej vyš
ší st'Olliici ve sporech cechovních, udíldy milsltliolV:s'ká práva neb 
oisvlO!boz>Qlvlally o/cl ce dlO'V ní pří'sliušnos,ti (t. zv. slvobodní mistři). 
N,a č,eských sněmích r. 1547 a 1549 ulsnesleny l'emes,l/né a čele,dni 
řády 00 sa'zbách mzdov)!ch a cenách potra.vin. Podo,bně r. 1578 a 
1605 . R. 1689 ,sníženy ;pop.Latky příjmlOvé a odstraněna nákil:acL
nOSit kusů mistrovských, jé\Jko'ž i zrušen uz,avřen)T počet m:~s;trů. 

R. 1708 potvI1ZIová:ní stanov ced1.ovnkh bylo výslovně vyh1"aženo 
planovn~ku la bez jehoSlvolení nesměly býti nové cechy á /ilzolVá
ny. R. 1725 zavedena v Ra,korusích a r. 1765 ~'ozšířena na Čechy 
t. Z'V. ochr,anná op ráv:nění, (Ue nichž směli! iJovla,ryš/i i bez svo}ent 
cechů s.amlOlstaJtně živlllost pr.ovozovati, čehož zejlméflla hOijně uží
vall;i ře!mfeSllnki dvorští. TaJk byLi nélldále vedle mistrů cechovních 
i mJ~s/tři státem dekretovaní. Patentem řem1cslnickým z .r. 1731 
vyhr:aženCl v zemích česlký,ch zHzování nových cechů 'PaI11JOlvníko
vi a i s/tarší sltanovy cechovní musily býti předlloženy k s,clhvéÍJle
ní. P 'atentem z r. 1739 vydány palk t. zv. generální artikule ce
cholVfllí za účele,m jedlnlOtnOls,ti ceohovní'ch st.anov. DOlzor ,měst

ských raid nahréťžen ú\p.lně dOiz·qrem vládním. V sll'aJd:něn byl lPří
stlllP k učňovs,tví ltím, že odpadly překážky nemanžells.kéhoa ne
čes'tného původiu, stanlovena 6neděl,ní doha zkuš'ební, pOpilatek za 
učení, trvání doby učúoiv,ské, doba cestování, z.akázány .Sftávtky, 
z:rUJšena tov1a'ry'šs1ká bl1a.t1iSltVa.!, ttpra.:ven požadavek' mistrovského 
ik~U'su, zl1uš'eny rozdíly lod dlo IPořadí cechů. VenkOlvští řemesl:n:ílci 
mlČlli přÍts!lušeti k cechu nejbl11žšího města., v menškh městedh by;ry 

4-0) W i n t e r, 638. 
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.cechy s.mísené. Schůze cechovní měly se kona,ti každé otvruletí, 
v ni.oh . měli Pfo;pouštěni b)-ti UČĎ!ové, vyřiz.ovány spolry a sk.ládá
ny účty. Každý cech měl státního inspektora a pravolmoc cechů 
znCUčn1Jě obmezena. Od r. 1754 rozeznávány vedle živností cechov
ních i ž,ivnolsti nececbovní, a s·i,oe s'voblOdinté, kOlJCessllÍ a tovární, 
ja!k:01ž .i. kOn1,erční, tla.kž·e tím pllSIQlb!n1oslt cechů vzta.hující s·e jen na 
,živno:sti ce·chovní, dále lSúžena. R. 1776 zru šeola po v,innOlst tlo
va,rylŠů ce,s,llo:vati . Od r. 1784 dělo ·se IPropůjč-O'vánÍ živnostenských 
Dprá'vněni dilie volné úvalhy, r. 1815 dovdleh.o ;provozo·vání vke živ
ností jedné osobě, r. 1816 zrušena u·stanovení o přípustném pOlčtu 

uČ1111 a r. 1818 bylocechltm yltbe·c odrúa'tlo právo udělování ,m:i
strovlství. Ony p'odfuvati měly v tom směru jen dobrozdání, jilm'iž 
-v-ša:k úřa.dy neby'!y vázány. HlubolkýJm zásahem do cechovního 
zHzení byly taJké .dříve já uvedené výsady a v)rjimky pro velko"," 
'výrlOlbu tO'vánní. 

,Tak význ3\!11i a v:1iv cechl't čím d:ile tím vice klesa,l, ol11y 
. pozbývaly s,vé púvodní důl.e.ž'itoslti. Staly se na konec jen IOlfgá
,ny poradným;i, kdežto moc rO'z'holdUljíd v záležitols:tech živno
stenských phpadlcu úřadi'lm S'tártnlÍlm aJ v["·chnos,tenským. Čirnnost 

cechů sf~ala s·e jen fomnální' a z,ev;ní, lkl,esly na s!polky s úkoly vke 
jen OIbřa.dným'i a s,l,a.vnlos,tn~mi. Nositelem živnostenské poh'biky 
súaffi se stát. N enasitallo tÍ-m ovšem Ještě období živnosteillls'ké svo
body, :po/litiika živ;nlOrstensiká neztratila ještě pov,ahy vázanolslti. Ale 
vá,zlanost tato nebyla vice autonomní korlpor,ační, nýbrž v.eřejno

'!právně státní. By:lo Ito právě období živnOlstenské pOlliúky s,tátní 
-vázanosti. 

IV. 

Rozklad ,a Ll padek cechovnllÍho zří,zení nelPokračOIval ve všech 
L,emíah stejně rychl,e a riedtosp'ěl také všude ke .stejným kOlnlcům. 
V zemích západoev'fOlpslký·ch vedl namrnoze k úplnéml1.1 zruš,ení 
\:edhů, které t<lim nyní ,mají tedy jen již V)Tzi11:am lli-sto,ric:ký. T ,ak 
Voe Fra:ncii zlíušeny byly cechy aiž na hOihče, z:l.atníky, knihtislka:ře 

·4 .lrékární1<y j-iž pi~ed velkou revollucí r. ] 776 Turgotem. Zrušení 
. to Srioe ;později bylo odvoláno', ale v revoluci r. 1789 a 1791 odr 
stnměny cechy definitivně. P.odobně v ' Anglii, kde vznikem a roz
vOIjem výrOlby tovární ,pozby.ly ,cechy ji,ž v 18. srt:oletí výz:n:am'u :a 
:by\ly zr.ušeny r. 1814 a 1835. Také N zemích, v nichž násJeda<'em 
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-válek napoleons:k)Tch .ovládl vlh v 'práva fra,noo'Uzského, jako v Bel
gii, Nízoz,emsku, Jtallii, byly cechy od,strraněny. Rovněž tak ve 
. Šparlěl!sku, kde zrušeny cechy r. I8I3 a r820, "'-- No[s'l<m r. 1839, 
-ve Švédsku r. 18.46, ve SV)T'cair{'ch r. I8~.8 a také v Uhrách L 1872. 

Jín:)T, méně radikální vývoj by,] v zeJmí,oh s třed,oevro1ps:kých, 

.zejmén.a v Německu a RaikOtlSlku. V Prusku již dekrety z r. 1808, 
1810 a I8T I v zásadě uznána živnosten.ská svobocla a lJou,ze IPriQ 
·8 ž,ivností vyž.a,drována zvláštn~ ,zpLlsolhilost. Cechy ~nebyly úce 
--výslíovně zrušeny, a!le účals t v nid1 nebyla povlinna,. Zmi'zel rOlzdíl 
mezi ,mis,try cechovnímá a nece,chovn1l~m.i, cechy s,e ,mohly dlolhro

·vOllně rozejíti i býti rozpuštěny . Pruský žiivnols1tens:k)r i-ád z 1". 1845 
za'ujal k cechllm Sltanoivi's,ko p,o lovič. a;té. Staré- cechy by ly dál'e 
trpěny, ale Imusilly ,se ,přÍizpúso!hiti nový'm pře:clpi,slim, jim,iž p~
·sobnolst ]i<Ctl1 by'lla olbme.zena hlavnlě na v)"choyu řemeslného do
TOIstu a na zpráv,u podpůrných f.ondil. ROlv'něž živnostenSlk)T řád 
])'1;0 Iseveroi11ě,me,ak)T spolek z r. 1869 ,byl proniknut duchem lP:rOlti
cechovlnÍ'm. Avšlak r. 1881 phznánCl! ,cechLltllJ oipět povCl!ha veřejl)o~ 
-právních klOr:por,a:cí a r. 1897 p'ři ,pu,ště:na m:ožnost na zá'.kladiě usne
.sení v-ětšiny, aby ipří'sl1Ulšnost k n~m byla závazna. 

V Rakou sku ° odlstraněll.1,í cech tl vážně úV'élIžaváno by.lo ve 
·vlá.cLnkh kruzích již konoe'm 17. stl. a práva cechů st §}e vke byla 
obmezlována. R. 1835 připravena nová osnOlv'a zákona ž,ilVnos,ten
ského, cťichú,m cellkem mMo rpřízn.ivá , p'ři,Pouš:tějicí i svoibo'dblél ·,ž,iv
·11osti, srta'11o.vící mírné podimínJky pro žilvnosti kcnc.es.slQlvéllné a zru
·šujkí vázanost ce Cihovrní. OsnOlva ta-to vš,ak zákonem se nestalla. 
N ázolry vlády o cechOlVn Íim úízení, jeho za,ch:cwání neb Izrušení 
v Ra!kou's~u stále klOllisaly a prohJlbiQJv,aJly se v opa/třeních koimlPl['o-

1Tlis,snícih. A ni dosud Ipl'atný žrilVnols,tens,ký l-ác1 z r. 1859 nezlCl!uja.l 
v tom Slměru Ip:i-esného s.tano~~sil~a. Zásadně ovšem pos,tavjl se na 
stanovisko, Isvobody žiV:11I0Istens:ké, u1znávaje jen dvojí dmllh ž'ilvnro
stí, s,vob'odiné a ko nceslslo1vané. Ale převlzail Ipřece Sitarou sOlusrtavJt1! 
cechovní, lpře[átiv' pou:ze název oechů na živlt11Ostens1ká spol1.ečen

stva. Dosavadní ,sta!ré cechy (měly bý'ui zach ovány a nová žiNn.o
stenská společ,eniS,tva téhož nebo ,příbuzný,ch živností v jedné neb 

,několika sous,ed:ních místech úízena. Ale působnos,t těchto siPole
če11lSJtev bjrlla cUJ.e živnosteil1slkého r-ádiu z r. r 859 dosili, 'slk'rolvna. 
Jen ,péče o ú'pra'vu lPolmiěrů U'čebnkh a slklžebnkh, vyři,z;ování spo
TLl mzdov)Tch, podpora, 'ordbor.néhb školství, příspěvky nemlocenské 
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a ,podávání dOlbrÝ.ch zdál11i lve věcech živnostních byly hlavními 
jich úkoly. N ávr.hy v pozdějších lete,ch v rakO/uských s,bolfech zá
konodárný,ch plOdlané na úplné zrušení ži V:lllOlsten sk)r ch společen

stev jakožtlO dědů,ců ,stalfých cechů byly za,mitnuty. N aO,pa:k vývoJ 
další, zejména uzákoněné norve1y k živ:n.olstens'ké'mu i-ác.1u z r. 1883, 
1897 élJ 1907 značí podstatný obrat ve s,měru pro spollečen stev11i 

OIrganisa,ei p-říznivém. Novely tyto by.ly plodem Vllivného hnutí 
ma:loživnostního, domáh ajícíhO' se zej,ména zákolll'Odárné ochrany 
pro ti ,převaze ka'Pit:allÍ,stlické ve:likolvýroiby a spaJt1fujícíb o právě 

v dokonalejším vybudování živ:l1:ostenských společenstev jau<o,žto 
veřejnopravnkh 'OIrganisarcí as,socÍa,čl11lÍch účinný ~rostředek této 
ochrany. Vů,dčí myšlénk'ou ph tom bYlI!:)" alJY dobré 9trán:ky bý
vlaJlých ce,chů Zll staly- za,chován.y élJ vyu žitkovány ve pflolspbch 
m,al'ovýroby řemes.lné, ježto prostým odstraněním cechlt tam, kde' 
se tcLk stalo, oa-s,talla Im'ezera 00 do zájmO'vé organisace malovýro
by, j.ež dobrolVotlným s,poDčováním nijak nemlOhla býti nalwažena. 
Vytvoření-m živnolstcnský,ch společen.stev, . jež zbaveil1y býti měly 
všech Sltil1:1I11ý,ch stránek bývaléh() cechovního zřízeni: a př'Ílzpůso

bemy nOlvodlobým požadavl<:tlm života ho spo d ál' s'J.,é ho, zaJcholv<Ína 
byla taJké hi,sto'r,ická souv1isl\Olst mezi minulostí a přítomností. Zdal~' 

ovšem živno:sltenská společenstva toto své poslání V ' oboru poJiti
ky ma'loživnolstenské konají a Il1 laděje v ně skládané ,skutečně

s:plnila, je;st jiná otázka, jejíž zodpovědění nenáleží v ráme.: téfto 
úv.alhy. 

Ž:ivnostenská .spoJeče:l1istva jakožto záva,zné záj,mové kOflpo
rélJce veřejnoprávní nejsOlu ovšem v plném sOluhJais,e s,e zás,a,dOlu 
živnostenské svobody d llsledně prO'viedenou. I na tOlmitJOi pol~i" jako ' 
v imllliohých jiných oborech, na př. v oboru sociální péče , seťká-· 

váme se s,e zaJímlavým zjev,etm, že dů,s,]edný ind~viduélJlis:m, kte-· 
rýmž :pronilknuto bylo století dev,attenácté, naraúll na obtíže sku
tečného ŽiivOIta hO'spodářského a sociálního a že nebyl poslední a. , 
vl1cholnou metou ve 'Vývoji ,s:pOlleečnS/kém. vývoj ten vůbec není
pHmočárný, nýbrž zdá se, jakoby mnohdy vracel se v jélJký,chsi 
záv'inech zpět zase tam, odkud PllViOdně byl vyšel. 


