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ROČNfK II. PROSINEC 1920. ČfSlO 4. 

VSEHRD 
LIST SPOLKU ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ VŠEHRD V PRAZE 

Zemské sněmy v Čechách v předbělo
horské době habsbur·ské. 

(Refer.át 'pi()id~1e "Sněmů 'Čleskýťh" ze semi:ná;řleo univ. p;ro.f. Dra MilQslava 
Stiebra za lpiřisprění ko:egitv-.ú'Čast'11íků pod,ává S 1 a vo m il No vrO'tn ý.) 

Čes1klé s.ně!my V3itupují do XVI. st:o.le'tí jakQ úsrtaVlI1í i'n··:)titu~ce 
zinačně vy!spělá. Princip duali'Srmiu :st,áJtlllí mlolci jeslt v rozJklvl ětu!. 
Te!nttlO dualismus nejeví ~,e ' vša'k! ja!kJOl úpl~nlá rlolVll101viáhla Jffilold ani 
p,lo striéÍjnce fa:k1tidkié ani pK) striáJnloe pl'rlá:v:ní. Habisib1urskÝ1 ipanloVlníl( 
mlá v r,uikfou Imfoc vý!kJoinlnOIU" k!teriá mlčÍ! rlOlzip:tuavo11i teiUde.n,~. 
Sněm, Jeslt jen !O'rg,éÍine:mi Iklolnrttol~ním' pirlOlti jeh!Oi plřehlmlat.lťm~ jest 
(OIrg,éÍlnem, k~erý' 'proti vuli k1r.áloiv'sklé; m!Ůže ulžíti jen oJblra:nt pttéÍlv
ních, infik!oli v'šak mlOd sk:utečné. Vidfm:e na příklad, ž'e stavové' 
m.ají vuči !p'élintoVln.í!kkYVi i v,ů.či z'elm!i plolvilnlniOlS;t dosltav'iťi 13·e :na 
S1něm ik' ~z.a'vpLáJní k,r,á1o!V'u a" :nečiní-li ta!K, jSIOlu IObes:íláJni a na"". 
plomínáJni. Král jes1t sice t.éž plovinen I~němllll se sÚJčas1tlfliti, avša!l~ 
'kiaždá ,nah!odilá o/mluva jej t ,éltol pO'vi:n~niOlSlti zbaViuje. Stavové se 
nesm,ějí vy:mll:o,u'Vati; p!olS~o:uc:h'ají 'PlrOlsltě přfk1azlliJ. 

Kr,áJ s.á:m :není členeml sIněmlul. Stlo'jí 'vedle 100ěhlO! a ,nad in-lm. 
SnJěm !Skládá se jen z p'ředs'tavite1ů; sltavŮ'V. Snah1y, kr:áJle a sně;mlUi 
jsolu. t.éměř vždydk1y p:ro!tichiůdné. Kr,á;l ,dhlde 'olpM a 'Opět z·ískati 
aa ,nej'vÍce !Od s!tavíÍl, stavio:vé, napnolti tomlUl rovinrěž hledí k/rále 
ploikiud mlQržn:íÍ; om'eZ'Hi. N emrají '1( tlolmlu v'šaki dOIS!ta:teČlnéi moci. 
KnáJ žiádá ina stavech stálle nlolv;é; a 'fl!olv,é lQiběti 'llllavln:ě plOl :3tr,álnce 
finanční naminlOlze pirlO zJájm'Y cizí, atakl s:vio,l'áv:éÍlní a kloinální lSlflěmllÍ 
V1Ůbec n:abý;v,á keklo:nd století XVI. rlázoU inepiříjemné povinnolSti, 
k~teriO'u mlusí král pLni'ti, plolněvadž ji di~tlUljí ·'S,tále těžší a těžš: í 
]JlO!měry h1olspodálřsk!é. Kr,ál jedn!á, ~e stav); vubec ve J'olrrmlě 'velm~ 
zd\1o řité. Celé s:němlONláiní m!á zpravidla !k~idln,Ýi a ,uhlazený! náz. 
Stavlolvé i jednotlivci vybranými s}Olvy se titulují. VÝltržnloI3rt:'Í 
v dnešnÍ'm IsLova smylsllu. tyto' slnrěmy .nezJnaj'í. 8r;áJní. JImi jedJnakl 
přip1adnra. p1řítlOmno:s,t PJO:~v:á!t[}jéiOJSIO!6y; panovnrko'vy, jednalr 'úcta 
v:zrájem;n/é: rneb vyšší :urolze, I Slti. . --.---

Vedle zemls1ký:chl sinělilllů, ktterlé někdy z!vláJny JSlolu ta:k:é "m'alé" 
nebio "obeoné", 'S'eťklá;v:árn'e se ;na půdě č'e;s!kié 'též se 's!l1lě!mty1 
genenálními a sjezdy s1:avl<)(Vl~kIÝlmii i !krajlSk!ýjmi sjezdy,. 
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'Míis,tem, 'k1de Isnělml zas'edal, bý!vala převlážnlofu vě1:Ši!I1IoiU Praha, 
ale vedle tiolhio zasedal '1::é.ž v Kutné HJO:ře, ČeslkYichl Budějovicíd1ť 
i jinde. Zasedal-li ' 'Stll ,ěm 11'a h'radě plražJsklélm~ s'dh:ázeli se sta'V\1J\11é 
pP<l oblo,jí kl v'la;srtlní a'k'ci slněmkwlnÍ v zelené! ~větnici, :lC s'poleČlné 
s'chuli palkl se IS' tavlY k'atoHckýlmi odeblra1i se vždy ze zelen.é sVlě,ť
nice dlo. lSolUdnice. 'Mě:sts~IÝI stav kKJlnal sVloje .pIOlrady na radnici 
StarlOlměsrtsk1é. - Podle mloiž1nOlslÍi b:yI sněm' n'a naléhá)nÍ stav:lt 
s;vlalá-ván k'aždorlolČlně a tO' na zimní Itnlěsíce, prOltož'e tehdy 'mohH 
stavlOlvlé b'elS,tanolSltJfi.ě iOlprusrtiti s'Vlůj domIOIV', nejsouce 'Z'amlěstn,áni 
plracem~ na svyph' 'hlolsplodářis;tvícll{ Nepravidetfi!o~ti v tOltnto ohledu 
byly vÝ1sledlk'em !lIÚ!mlořádnýjdhl . U.dá~OIS'tí, plř~ Ikterých1 1m!oM kr.ál 
také: sněm~y, rodrlQčlO/V'ati neblO! svoláV'aťi je častěji. - Jednání 
tr'v'at'O' zpravidla 1-8 itý;dnfŮ' ; j:SOiU, všalkl ,slněmty, Ikteré trvaly; jeln' 
nělkloJvk mlálo dniÚ, i slně1my trv'ajíd celél tři měsí'de. 

Jazy'k[em IStll,ě!mlolv!ním byla přev,ctžlnolU mě,r'olul čeština. Nebyla 
\všakl jed~ný:m výhlradně pll a t:nIÝlml jazykeml• Insrtru:lCce~ ·plriotplOsice 
i relace V'yslk~yt, U'jí se dlOlslti č'asto d~ojjazyčné a z) p'řípravný:chl 
p!)"aCÍ pro s:v'o'líÍjní sněmu je!slt p'a:trlniO~ že ,~tav!Qivští úředníci dohř'e 
němedk1y, .ll lmlěli. 

OSltav'a 'česlklé říše v tét!o době, ja!k již 1jmíně.no:, chIQiv;:Íj V !solbě 
dílem prvlk'y :mionarch'icklé:, dílem prvky sltavlQvské. ::něm ZeJmls\k:ý! 
jest institud, ježchbviá v Isobě nejvíce p'f'vku stavoiVs'k'ých', jest 
1lá1dadní lS~OlžlkolUl ústavy 's~aV1oVsk'é, ba - mlOIŽJnOl říci - jest insti
LUcí čistě sta'V!OiV!.5lkO'U za slotlllč~n:nlOslti klníJe nebo jeho z.ástu!plCŮ. 
Jeť tv!O,řen trlOjicí :staviolvslkyich kurií, z nicJhlž dvě 'kurie tVIQiří 
šlech1a sama: 'kluii stavu plam~ik:é;hiol a kiurii stavu rytířské·hlot. 
K tě,mtlo dvlě'mla Ik!u:riírm' vyš'š'íml plHsrturplUije jaklo třetí 'stav mě51ts\ký, 
ne'b:oť dUlchbvlní PIOIibyli 'b lěhiem! vláldk hlwsits:k'ých' 'na '5němlu 'če
slkfém z:ast!oup'ení úpLně. 'Mě,s'Ía súčaS'tnlěná ve :staV'u mlěstsfklé'ml 
byla seřaděna v určit,~m p:Oiřadí; ~áJstUiptOOlVé jednlOltlivýlch/ Im:ě.3ť 
úz'klolStliv ě ďb:ali tothb , aby si s'voje m'ís'to v tomlto plOřadí udrželi, 
plOl 'případě je i zlepšili (splOlr ~Ujt.nlotho!rský!ch 's ptz'eňskýjmi 
lOl dru'h'é 'ID í/sto) . 

110lčet úČaJsttníik!ů 'stll,ěmu: byl růzJný; plOh'ybiolV'al B,e mlezi 100--250 
o~lO!bami. NejsiLněji b'ý:vaI zas'tlouipen ' stav rytířskY.. Opráv1něnáJ 
m:ěsta vy:sílala za lS,eb:e plo: dvou: nehlo) třech' vyslancích', k~eří iI1la 

. lS:něm~! dleli na iniák1ad svjé lob~C'e. - Přelslně ulrč'e:néhb Piočtul 'plO
Hehnéhlo Ik' :U,s,uálšelní rneb'y10!. I pfi menšími PIOIČ1:U SlněffilOlvitIDkUl 
mloihli se s,tavlQiVlé pjrlávlolplatlně ulsnášeti. Přece Višak; byla určitá; 
m'ez, nebQ,ť, byl-li ptHtlOlmlen jen nep'atrlfiÝl hlollllčelkl snlěmlovníku, 
n!emloh~ol se jednati, a slně!m: rp1zešel sle b:eZ' ulSnesenÍ. 

_ Sv)oLá'vlální sněmu: bylo dáv:nÝlm! plr!alv1em! ~če'Skléhb ' kinále, be2! 
jeh/olž pOlviollení se nesměly: al 'ne! 'Siněmty plQ,d trestem s'mlrti Iklo
lIlati. K jejich' 'kionátní činělny byly oIb1sláhM, dlouhlo! trvající piří
plraviy s'e strany kr,ále i Isltavlů. Kr;ál byl plři s~olláv,ání jiCh' Vlá:Z:ítrI. 
na radu nejv'yš1š'kh: úřednrku zemslký]chi a radU! na h:radě p!ražskélm', 
jichž se dlorta;zJolval na doib:r:é z'dáJní zej;mé'na v ort.ázce, Ikldy a \kde 
by 'Se ,měl Islně!ffi' kbnati; t'O! pila:ií nejen lol sltl,ěm'echl čeSlkýchl, nýjblrž 
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~é.ž :0 'SIOIěffilecll' v 'česky:ch' zem:fch vedlejších'. PanOiViník nm,hl však 
p!01o'žiti iSněm dOi !OIěik~er:é!hb Im/ě'S'fa i proti vůli ~ltavu iSamý~h'. 

Když úředn.íci zem~ští dali pÍs.emlnlOltť odplOMěď, luanzprval jimI 
kr:ál, ahy. k'r,álovsiký;mi Ima'ndá'ty ulV'edli rlQlz:eplSiáinÍ slněmu 001 nej
spěš'něji ve ,znléÍimlolS,t. V t.ěch'to! m:aJnIdMedh~ 'kltere roznáseli po,
sllov!é píO dV10lu do jednlOfli'VÝICih! Ik 1rajŮ', fl1ař'Izuje se l3Itavům, aby, 
den před 'z'ah!á:jenfm' sněmlu: "dOl Prahly, se 81jeli a nazejtH r ;ánld 
kl p'ředLož~ní Sin,ěmlOrvlnímlu na hlradě pražs:kélm' lna plal<Íici IplOdle 
stariOo.yl:é:hlo olbyč'eje :nají:ti se dali". Podle ,olbo/'čeje mU13~1 'hý:ti 
s\I1ěm rIOiZ'ep~áJn vždy; ale~PQlň šes't neděl před jehlol zah!ájenrml. 

Ja'k'm'ile piak byl s:něml ro!zepis:'ái11', 'k'on.aLoi dhudé; rytíř-s/tviO' p!O 
k1rajích' 'SvJoije 'Sjezdy ikraj-siklé~ na nildhlž VIOlmO! si iSvlOje :l)ls,tuplcle , 
na sněm' a plolvlOLolVaLo b:erni na vydržo'vlální jichl v Praz'e. O lI1ič~mI 
ji:nélm nesm:ěly se v'š'ak' n'a t:ě,ch'tOI sijezdecru k\O[Iati plolrady. Ro!IOt 
1574 a 1608 !z'vloleni byli !na ni chl zjá!sftulpldolV,é! všedhl Uí stavil'. Av'Šaik! ( 
f"'erdi.nand I. ji'ž lna z.a·Čiártlklu sv:é vlády; (1528) vydal naříi~níJ 
plOdle :něhlO1Ž sjezdy ty nes:m~ějí ~e klolnlati bez jehio! lV'láJštnHt!q . 
plolvP,lení. Při'fiOlZený, n,ásledekl -tlOlhb hyl, že sjezdy IWrajlsiklé nebyly) 

, od té dohy již taJkl č~s.tK1 koná:ny jaklo dřív'e; a 1{00nají-li se př1ec, 
Wdají na nich sta'v:oMé! 1Jr'zlslklé ISlvío,lální sn:ěm1li zems;kéhlo: a plro
"testují piriOlti mlat1clá'tůlml p!ano~inrk/oIV'Ý:m', vydanýjm' ma úko:r ~~iá
v jUm' a ISIV1O'hodáim' zem'Slkiýjm'. N ejčas,tější ješ'tě jSlOlllJ sjezdy stav,ú 
klat'Oli c!kÝICh' a stavu lJPd obují. - Zptůs.obl placerií z.vo1 ený)dhl ~ál
S~,uiplc11 stavlů :na l&nělffi ,U hy,l již' dříve v -Cech:ádh ,ótbvyk~Ý1. DUV1O:
dem jehb hybo, že 'm/l1'o'Z'í Ze sltaviŮv (zvláště neziámlO,Žiní), třeb'as 
hyli zna'me:nití znlalci plf'á/V, a záklonů z'emlS!ký!ch~ plři slněmul dLouh\o! 
n emlolhli zlŮJsrtati pirŮl nedlolS,tatekl peněz a dOimu mru~ili odejeti; 
z'V'Láš't,ě v době plrázcLn~n velmi mln:O'hlol Slta:VŮ dom,ů se rozjíždělo. 
TakloNýchitlO krajlS:}{Ý1ch' sjezdu klOlnalose v Čechách' 14 a to So.lli

ia's 'ně. Ploslooci 'z'vIO'le'ní na k'raj!sik'ý;chl sjezdedhi k někter6mu: r,oze
plSalI1'émiU !Slnělm!u, k'dyž srněm ve lhiůt,ět napřed olhllá,šelné se ne
'k:Onal; by:v 100dlO1žen ;na rlolk plříští, dOlm[Iívali se, ~e pro telnlto! 
piozdější slně,mJ lI1ej:sKllu již mlan'daM,ry, Slv'ÝiChl Iklrajú. Téh/OI.ž! mínění 
byli t:éž 'mnlolzí oIby;v'a:telé, Ik lteří za tOIUl plř'íčĎnoiU v:ůblec [Ieodv.áděli 
~,JVJé'h!o p!oviJniuéihb 'ploplatlk;u' na dávku IUrloženOllli tp~OJ vydržov:á;ni 
plOISI aJniOŮ. NáJzpr' teOitlol byl všakl mly1ný~ onž vidn:o z tohb', že 
Ik;aždý~ kdo: se kl jednlální slnlěmI0Iv)1ím1u: IneQolStavH, b:yl ~aJ{ na 
sněm do' Prahly :z'vláště, lOoesílíÍJn. 

Něk~er:é 10Dec'né PKl,třéb'y 10dkLáJdáiny 'b/yty; lna dobiu, až !lťr,ál 
s<ÍJm blude piřítIOlmen;, odtU'd pr'am·ení se ús:ilí 'Sltav'Ův~ aby ~{!r,áJ 
přišel na :Slněm a dle mlOžjnlOlslH SI dVlolrem' svýjm: v:ůbe'c v: ČechláiC!li 
,plřebý)V'al, !S Iklterýjm'žlt'OJ úsilíími 'S :et!k;á~léÍimle se Ul stavů ces:ký)ch' r()IK 
'dOl flOlkl. Oh1t,ěl-li a mlo/M .... li 'k!r.ál hý/ti p1řítlOlmlen zasedání ~!němD:Vl
ní-mu, 'musila Imlll' na jehlo~ žiádolslt zas,la'ťi česik\á klolID:OIra peníze, 
aby ,$,e mlohl vydati ua C'es1tUl dOl Čechl . N emloih1-li všalkl nebla 
ne-c:ht,ěl-li Ise na sněml dO'sta'v'iti, Im1u:si! v čas jm·eniQIvati ISv!é kfotmi.:. 
saře (4-6), p'ři jic'h'ž v\oll'b:ě byl rlO~n,ěz vjáiz!éÍin radolU sltavů. V dffiIÍ 
,ča:sto v'ysílal 'za sebe ja!kb zá;S'hlJpice s~lIé! 'S Yiny, jindy pakl jehlo 
;'kbmisary, byli kancléř, mjs.tok'an:c1éř, p\Odlrom:Oiří a český! puif'klrab'í. 



V to,mto ,pHpadě za:slal v'ždy. S'taVíum, piO! t-ěchltlO 3vý!chl Zl,stupcícn 
lomrl.ulvinÝl věHcí list, že na s:nlě!m! nemůže !D1~olblně: př'ijíti; V' dalš Ílm 
žádal sta:v1y~' aby ,,:syníŮm: jehlo' ja:kb vlas'tlní olslabě: císařské uv'ěřili, 
a vedle předl'o:ž'ení sněmp,Vlníh!oi Plo,vlolnlě Inajíti se dali". Zá1~tUJp
oolv!e lklr,á:loivští lna sluěmu dOlsltá:vali Vlždy; lod Illiě:h!ol im~itrUlk:ce, ja!k 
m1afí \Si na isině'l11!u plolčinati a jak! 'Sie st:a:vl)'; vyjedn:CÍIva:ti. Vedle tdhlo 
mlu:sili Ik!riále náležit,ě ,zlprav'iti již napřed ,o. tOlml, př:á:Ii-li h~y, si ,sta
vov:é pr,ojednati :něk'tero:u věc, :~tér,á ne'blyla OIb!sažena IV k~á
toVlsfké proplo:si ci. 

Kr,ál 's,ám uebo :na :m1Íist,ě jeho kir, á.~oly.Ští 'kla.mi;s:a ři 'Zah'aj.ovalí 
sněm ve IslavJn'olstluí \Schůz'i zahaj!o'vací, 'klter:á se klolnala, zéllsedal-H 
s.něm 'V' Prate" na h'radě praŽJs'k:éim; ta předs.ednictví iI1ej'vyššÍ'hlo 
p.urnirabí praŽislkJéhb V' soudní iS:v:ětiI1.ici a tlOl již 10 1/28. hlod. ranni. 
:Měl-li Ikir,ál na SIUěiID' zavítat~ odebrali se !~av:oiVIé da. jehlo- plOkoJův, 
aby jej do; :s:němu' do'prIQv!odili. Sně:m~ Ik!terÝi s,e '~ešel pOl volbi~' 
k~mÍ!le, byl :zahajlo'~áJn jenol pOlsdstvrm. Jindy, byl-li pannvní'k pří
OOlmen, přečetl , ,s,ně!mlllJ slvlolje plnoplolgice a další vy,siv1ětlení podal 
vie l~pi~SU. - , J e~tliž'e se však' kr,ál neúčastnil IOlsloib!ně a.ldu !Sně .. 
mlolvnfhlo" oyli ik: :něJm;u pio,\~o.láni z,áJS'tUlPCO\"é' všech tří kurií a jim Ol 

loldevzdána plno;p1osice 'SněmloMuÍ. Dire;kltOlry 'snlěmlll! byli Inej'vyšlŠ ~ 
hJo:fmi~str a uejv'yš'šií fkio:mlo:rnírk. Ja:k:mile s,e z,ái~trUrpldOlv:é stavů'Vod 
k!r.ále ~na'Vnátili dOl 'zasedací sín.ě, k:de :SltaViQIVé byli shiriolmálžděn;i" 
p10VlSital in.ej'V)'1šlš1í biOlfm~istf' jaik[o! ředřtel :~n.ělmlUl a vyz'val p'ř'ítO\ID:ll't\ 
aby se !PlO'dle ISltar!é'hlo! lolb:y:č'eje odebrali na 'mši 'siV. dOl kb,stela SV' .. 

Víta a vy:plnolsili si taml ~pjOlmlo.ci a plo,žehn:ání božího !k' iSlněmovnímu 
jednání. Kdo: Ineťh'těli jíti dOl kloiSltela, měli 'plolseč/k'ati. Když pa:1t 
se Pln bbhiols,lužbláic!hl fsta vlavié z' dhir,álmiu navr,á;tili a Ulsadili se 'V la
vicích" přečetl de'kbmlCÍltlolr předbh'u králo:vlsi~ou. ' 

Před~oha (piředllOlžení, prio1polsice) klr,átOiv:sl~á b:yla souhilin odů
vlodněnÝlch' návrhu vše'hlo to'h!O', -o 'čem se na Is ln:ěmlu: mlěi~O jednati. 
Kr,ál Vlěillio:val jejímlu 'vy!plraClOlv:ální veli'klou ploiz:or1nosit a pečlivost . 
Čes1kJá ,kjOlmlolra" tajná rada, ~am!Q,ra dvorská, v'álleon.á k~mceLálř při 
d\1oře panpvnÍ'kbVlě i j ~n:é. důvě:rné olsoby p~dával,Y; 'lI~U sv:é dohr.é' 
zdáJní 101 ar'Hkillilích~ ,kter!é by 'v ní měly blÝiti ,olblsaženy; 10 arti
k!ulích' Ina'V'ržený;ch' viáleďn!olll! kanceLáří plo'ctáJvala plak svúj úsudek 
ještě fkiolmJolra 'česlklá a dvloors!ká. - PředLolžení ISleplsi~na byla ob~y
'čejlllě plOjU'ze v jazyce če3Ikié:ffiI, Za pHt,olm!nolsiti IkrlálOlvy bYivala 'však 
dvbjjaz:yčn,á: če!Síklá .i :něiID1edki áJ. PSialn'a j'3lo,u V'ždydklYl v ulr,čit6 fOr/mě. 
Jejich' loibvyklÝi " z'aqáteIť 'zJní: "J. 'Mt. římlsikÝl císař: a uih1er,s:k'ý, český 
kfnál etc." 'pl~n niáš 'nej:mli1O's :tiv:ěj'ší, IOld sltavův :knálolv:3itví tohoto. 
česlklé:hio~ v:ě,rlný]ch' 'plo:ddan::r.ch' s'V'~dh' ffililýdhl, že jSlou: :se Ik' t.omuto 
s,nrě'ffi!u lobecní1m1u lod J. M. C. rrO!zepsélJné!m:u prois:LUlŠn:ě a povolně
najíti dali, loiblz:vláš'tně !mibolstivě plřij~mlati a dálle jim r02Jn'am.o

vati 'r: éÍJčí . . . " 
Po. p~ředne'Sení p:r:olp~sice odešel [lá,ál ze '~něiIDovlllí s~ně. Kaž

dému, s~tavllt plak! dán jeden její přepis' a ;slně:mlovmí jednání 'odlo.
ženp ma 'p1říští .de~: ; :Sltavlov:6 odeb:rali :se ihned dotrnu, ab'y: o po
stuláitedť .přem~šleli. - Pfí:šHhJo dne z~atplo lč'al pan:s'klý! s,tav sálfl1) 
nejdříve !Ol tO'l11i, jakiou bYl 'I11;ěl dáti odplO'V,ěď na klr,áloV'sk:é posel--
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ství, a uiSinesenÍ sv:á, !odevzdal pr!Olstřednic't'vrml čtyři zVjOllený!ch' !()'Sob 
stav:u ry;tíňs!k\ém!u 'se žádostí, a:by se s n~mli Slr!O!V:nali a sVloje roz
hodnutí jim co nejdříve oiznláim:ili, nač'ež pločali rytíři Hned s.ně
m:O'vati. Oba IStav,o'vé vyš:ší u:m;luvm se s;plo,lečln;ě, na če,mi miá býrti 
pTest,crnlo, a pak, IOlznlálmlili usnes;enÍ mlěiSt. zléÍ)sf.ulpdtlm: prrKlsHedlnidV'Ím'. 
delegace cty,ř ols!ob !Se ž,ádolStí, aby jim do ulr'čité lhůty O'zlfl:á!mm1 

na čem Ise UJsne'SIOill. A tu: hned plU'r'klm:is:tr a radní mlěs:t pražský:chl 

s"olaI1 všedkly ,z,rustupce 'sitavu městsk:éhio! na radnici StarlOlmiě'sts:klolU 
k l společné úradě, p'ři níž titOI zazJnamen:éÍ)vali sv:á jmléJOa v po:
řadí, v ja'kié:ml byla uv,áděna jejich' miě'S'Ía. PlOl olb'Siá'hJ16m rlQk:ov:á.nÍ 
O> usnesení 'vyš'šíCh' dv:o!u. Sltavu přišli z:áistlUlPldOlVié: městsk:é :k!Uáie 
do s,O!udní !S~ně a prlO:31:řednictv'Ím K'andéř'e 'StarlOlln!ěstskéhb o'zlTliá':'" 
mili očelkiá,vající:m! je ~taviUm vyš:š'ím doJh:r;é, zdání slv,é ku~rie v před
Io:ze, 'které vy.znělO' obyčejně v ten smysl, že :sle ve všechl arti
kulích' s !nimi sr:ov:n;á:vají. Na tOl 3pisov:álna odpov1ěď $,tavůiV oso
bami z~v,olený,m:i te všechi tří k;u.:rií a podá:na 'nělkdy hined, :něk'dy 
však až za 'tÝ1den: !Od p1řeč'tení 'pirniplOiSke 100ejlvy,šlším kand:Sře:Ín" 
klráli nebo' jehio 'Z;~stu:p:Ci, k:terý; na ni odplolv,ěděl replilkOu, jež hyla 
snem u 'Piřed~Q.žena ve třech' stej'11ý!chl exemlpl~Hdh! a !k!azdéimu 
stavu zvlá,š't,ě p'řeč'tena. V ní ž:ádal klrláil nejičastěji 'plOlv1ulení vět
'škh' ber:ní. 'Avšak' stavoivé trvali obyčejlně' 'na vý;ši b1erní, ja:k' se 
'na ní ulslnesli h1ned lna zač;MJkiu jednání. Tlo,hlol piolznáiní ď{}šel takié 
kTál, že by námitky jehlo proti tlOlmiu: vyz!něly 'na pIano, ba do
kiO,nce že by vý!sledek S!Ilěmiu. '~tá:lÝimi pr'o!dlu;~orv:éÍ!ní:m: jednalní mioh~y 
ohrožovati. Pr!otlOl pIOm!01C stavy nabízenoU' oby;č'ej1ně piř'ijímfal,ovšemi 

je,n za :ur'čitÝich' !piOdmÍ'11e1kl. 
I' 

Běhe'm' jednáll1Í ,s:něm:o;v:níhlo~ 'neú:č'asiÍlnil-li s,e hb k1rál, jezdil 
jeden 'k1urÝlr 'Za drúhY1m do' jehlo s-ídla (Inejčas1těji dOl Vídně) a zas,e 
zpět, aby jej 2JplraVlovali '0 postuipu jedJ11'á:ní a ZpirosHed'kbv'ali 
tím:t;o z'p!U:s,oibeml s'tá;lé: ~piojení SněllnlUJ s klráleml. Stav'Ové vidouce, 
že jednání plrotahuje 'se tak, do 'nekoneona, nesli to nemile, po
něv'adž ziá!still;p:Q()!v:é Ikir:álo:vi odkládali se ~IVIOlUJ odpovědí, až' jaká 
přijde 'k1r:á:)0IVlSlklá r elS,Q.lu ce, oO'ž dle tvrz'ení stav:ů b'y;10 plroti sta
rém1.l' fádu a loiby.č'eji. N ásledek' tlo;hloltlol st:áléhb odkládání roz
hiodnu:tí hyl" že VeHk~ piolč'et ,s!uěm!QIvnfkú rOlzjížděl se domtU na 
s'v:~ h0lS1plo'dá.řls:tvÍ. 

StavlolVé hledí, aby jimi byLo: zar.uče:nio~ že PlOitřeby, jejich! i ceLé 
země budou :11Ia lSluě!miu ř,ádl1lě 'Pflo;jedn:álny. PanlOlvlnvkl !naplroti tomu 
usilQval 10 to;, ahy sněm' proj'ednal a vyřídil nejlplrve jehlo- plO.3tU

tá:ty a u,zav'íral s:ně:m hine~, ja:klmiile se jehlol vlěci 'V'y,řídily. St a
V!OI\r,é, ab!y ''tom:u čelili, neplo~'Otlo'Vali k!rláJli b:erní, dokud ,pbleOl1iÍ 
j ich' grav'amin;a a arHk'ule z~mls:KÝlch! PIOHeb se ~()Jtýjkajíc'Í" nehyly 
pr'o,jedn:~ny a 'vyHzeny. 

Na isněmlU Imiěl k!ažďý! VlolnloiSt slova, Plak!ud to o'eUJri1Íiželo kr:ále 
a nedOltýjkalo: se lSvobod zem!s:ký;chl. Miimb, mluvčí stavu mohl ndu
viti z'ejmléna /k'až'dý!, kdO! bYl za t'OI požádáJn. 

Prloltlo:že 'čelSkiéimu s!ně:mlu piHsllill'šelOl prlálVlO iniciativy, (plo'h! 
p:odá:vati návrh! nejelo celý; stav, ný!1}rž i jedJn'o~liV'e'c. P'OJdle tohb 
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roz'e1Jrľáviá.me 'čláJnlkiy; lobednié a zv LáJš'fní, jež byly rlOdá'vl3ln,y ve 
ibrmě su;p!p~ilkací a předčíMlny;. 

Bylo-li třeba, \Zvo:lil si slně:ml V'ýjb!oir Ikr';pr:ojedJnáJní a -folhbdnuH 
něJkltenS iOltléÍlZlky. Ta1ť ,h,a plř. U/SltaJnlOlvlH sli I~něml r. 1526 l(]oIm'isi~ 
k!teríá sama r(Olzhlodla iQ volbiě F erd~nél!nda I. k~r,áleml . Roku. 1575> 
:tv!O'len j~ný: ;ta!kbvý 'Výjblor, který vypraaoval ln!áJmlou českpIU ko n
fessi. 001 dvlolll' těch!tlo výjborill, v :nichlž piř'i 'h'la;sov~ální platil pdndpl 
mlajlOirity, 'v:y~í1al Ikiaždý) stav ~tejnÝl pjolče't zláJs,tulp1Clr. Mimlo t() 
se'ťklá;y1áJme !Se ještě ~ tak z:Yan~ml "mladý/ml sIUiěrl1'em", S'ChUll to 
s1:alvlcwsfk:é!h!o: .v':ý!bion li, jenž :ses,táíJval z nejvyššíchl úředlník.ů~ a soudců 
zemlslWýldh i IOISlOD lSUiě:m1eml ze ~šech: kiraj:ů Vlol en ýtch' ; vydá!val naří
'zejní iOI Veřej;né hlo:tlOvasti. - Vedle toho čas téj i voleny hÝlvaly; 
klO!m1ise dle I~rajů iJY.r:o řešení r,ů;zlll'ý!ch1 ortl<tzeik!. 

Veřej,nlé .lplno!h'1á:šení Ik1r:áLowio, lna sněmul o Ině,kJter,é v:ěci platilO. 
ja!k!o jehlo z!á;kjoini1t;é :u':zjnáJní. Líbila-li s.e jeho slova Isrtav.Ůlm~ v}'iSílali 
!kl :němlu !Uělkter!é !OlSlo!hy s 'PlodělklaviáJnutnÍ a ~ádo!&tí, ahy ISVOU !p'ři
p\oiv,ěď ústlní ta!kié :pí'semniě ~tV'rdil. PO:v'iOlilli khU stavu1ml v ll1ě ... 
jak!é d:ůlezi'fější žád!olSfi, ISHblolval ji zachOlVati ta;ké jeno ~y:n p;ři
jatý a IklorunlOlv'aný již za kr,ále, "že tlO všedk:~, oož otec jehlo 
UlSi;rv'il a rpNp!ov,ěděl, tdržeti a Qlstnhati ch:ce, tafkl aby žJádný! 
nemiěl SlOIbě čťhlOl do lněhlo stJěŽlOvl;rti". Stavov,é za to pakl znovu 
p,~n!OIy1n~kIOlVi i mbdéimlu kjr:áli ppdělklOlvali . 

Již ifeh1dy Jklvetla ' ina s'němiUi úpila"tnlolSt, jíž užívali na p'ř. vy
sla'nO()ivé. 'k!ultnlolhlolršií. DOipisovali t<otiž radě Sivéhio města pro 'zVlě
mu na dary" ~V\ádějice, že plrÝJ tíml Slolbiě mlnloz'í činí přiátde. 

Qo; se 'tý:č'e 'vistU'pIU ciz'Í'ch: lidí dC) za'sedací síně, b'yll()l :ustain:o
V1enJ0, že Iplo dolbu' V],Uk1y, tureckié, nemlá bYiti Inik1do do s'v,Hnice iS:ně
mlolV'ní vplUště:n, "aby ISInad- dOi šipeh1ýř něčehb nevyn.esl". R01vněž 
i jednáiní IQ vťáleoné p10!mloci a b'erlllÍ'dn b1ylo tajné. 

Při plrlo.jednáJ~ání tnáV'rhu V lklaž!dé jednlOitliv:é kurii n~zh\odo
vala v,ětšina pHtlolmlnÝldh~ 'P!fi tas'edá!ní s:ně1mlw p:aki mlě'l Ikažd~ 1SIta" 
jeden h1as. Aby dO/šlOl kl Iu~nes'en:í sn.ěmloivlním:u~ b1ylo třebla vš:echl 
tří 'MastI. Usnesení se . stal()1~ k1dyž staviolVíéi .uMážm V'šedky rnláJh~edy 
přednes~nlé b.ěhem jedJl1!áJní slnělffiloiv:nÍhlol. (Pokračován i. ) 

, 
Politické strany jako právnické osoby. 

Zde n ě k P e š k a. 

II. 

(Strany v republikánském státním právu.) 

:Mámle-li 100dplolV1ěděti :na dM,zlklu, jaké plos:ťavení m'ají resp!. by 
mély mlíti ISltrany V našem t. zv. IObčanlSlk:lé!ml plrCÍ)vu, m!ll;SiÍme si 
nejdříve plo~lo;žiti oí'éÍJzkiu;, jaké plolSltavenímají V' p'Tlá1vU stá:tln.uml. 
Strany ja'Wo LnslHtu:ce pJQlitidkJé m'ají vý!zlnam) p1ředevším: piro pnrVlO 
ústavní a veřejJ1Jé. 'vU1J.ec, a teprVe dle tloihb je mKJžno ur60v ati 
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