ímasa,chleba, bez

i učinitia ustano-

a když se jim koli
:bylo'aby nám aneb
hnost slibil a potom
lasubyli, budou moci
dkomoříhoaneb hof.
:věvedl a spravoval,
té,slušely, těch aby
iími budúcím.Také,
ldkůvnašich, kráIův
; úřadu komu událo
'omory příslušela,že
t takově: Jestliže by
ladl do našíkomory
purgmistru a konšelli přihoctilo, ale vÍce
'láště podkomořímu
t obdarování svrchu
překáželi, ale radějí
rkrálovského.Tomu
r tomuto listu. Dán
áIovstvínašeholéta

merarii etc.
psal se podle Srnečna
i prod.aljest rgchtu dě.
l dědinami s pozemky,
'i určitévýsady; předmajetnictví té rychty
ni dříve uvedené- 12
ásluhy _ 74 dostatečrukobchodu-17
.tom překáŽe|i 22
i po kusích v celku
unebksuoboděkdé.
n.., neugsokého
řddu
bez nenáleŽitého,neldkomořího:úředníka,
ředníka podkomořího
astával _ 33 kteréžbg
'nám nebo našim
náomorg do pokladny -

38 oblehčuiema ponižujemtakouězmírňujeme a snižujeme takto - 46 na svědomína
svědectvÍ - 47 dne suatéhoYauřince:10. srpna
49: I( relaci parra Václava z Valečova,podkomořlho atd. ; relací se rozumÍúřední
sdělení o rozhodnutí panovnÍkově, na základě relace vystavovala kancelář listinu

M Ě STS KÉ PRÁvo
Mezi změnami' jež přivodilo ve struktuře českéhostátrr husitské revoluční
hnutí, patří k nejvýznamnějším i povznesení hospodářské síly a politické moci
měst. Značná část měst se zbavila převahy německého živlu, kteqý měI aŽ do
husitské doby tak značnou úlohu v jejich správě i hospodářství, a výsledkem této
vnilřnÍ proměny bylo i rychlé pronikáni češliny do městských knilr. Miz| z nich
zápisy německé a dosti qirazně ustupují i latinské, zatím co se rychle množí zápisy
české,psané výstižným jazykem a nalézající i vhodnou právuí terminologii.
V různých městech se objevují buď nová česká sepsání městského právao nebo překlady dřívějšíchsbirek do češtiny.Úřední korespondence orgánů městské správy
je vedena českya dokonce i listiny a privilegia, adresovaná měštanůmz panovniclré
kanceláře nebo od jiných institucí a osob, přizpůsobují se českémurázu měst a jsou
sestavovány česky, jak jsme toho ukázku viděli již v privilegiu krále Jiřího pro
město Slaný. I{ politickému významu a hospodářskému rozmachu českých měst
přistoupilo i národnostnÍ sebevědomí jejich obyvatel.

PRÁVA

SoBĚSLAVSKÁ

A STARoPRAŽSKÁ

Pod názvem Soběslavskápráva je v literatuře znám obsáhlÝ soubor právních
pravidel StaréhoMěsta pražského.Skutečnýnázev, zapsaný v rukopisec|t,zrlj
Kusouéz listtta z prau VelikéhoMěsta pražského.
Soubor se skládá ze dvou částí.
První z nich jsou vlastní Soběslauskapráua, domnělá privilegia knižete Soběslava II,' udělenáStarémuMěstu praŽskému;
praua,obsahuje
rlruhá,tzv. Staropražska
městsképrávo staroměstské,v němž jsou zachyceny skutečnépředpisy právni,
platnéna StarémMěstě.
Celek tétopozoruhodné
sbÍrky,zachovanév četnýchrukopisech,vznikl kc"lem
roku 1440,patrně dílem bývalóho písařestaroměstskélroMikuláše z Humpolce,
který pak třikrát svou sbírkupřepracovala přizpůsobilpolitickým potřebám doby,
je redakce
takželzerozeznatjejíčtyřiredakce.Z nich nejrozšířenější
a nejclůležitější
třetí' vzniklá po roce 1455,která se stala oficiálnísbírkouprávníchpředpisůStarého
Města praŽského.
Politická tendence díl4 směřuje k povznesenímoci i výsadního postavení
StaréhoMěsta praŽského
v Českém
království.Tomu účeluslouŽíi podvrženáprvní
část, Soběslavská práva, která se snaŽípředstíránímstaréhopůvoduprokazovat
starobylosta oprávněnostnároků,kteréprý příslušíPraze, zvláštěvdoběbezkrá.
loví, kdy panovnickou moc má vykonávat purkmistr StaréhoMěsta praŽského.
Je v tom i reminiscencena pravomoc Prahy v některých obdobíchhusitskérevo.
luce. Sbirka je silně zabarvena také národnostně:hájí výlučnéoprávnění Čechů
zastávat úřady a vylučujez nich Němce nebo je omezujev jejich právech; v tom
navazuje na tradici Dalimilovy kroniky o SoběslavoviII., nepřátelskémNěmcům.
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SoBĚSLAVSKÁ

PRÁVA

Za času kniežete Soběslava praŽského a vyšehradského a vévody
českéhostalo se jest pobitie na huoře nad Botiečem, jenž slóve U svatého
Jana na bojišti. Tu jest Soběslav porazil svého bratra mlazšieho i jal jeho
a dal jej do Věčieho Města praŽskéhodo vězenie do dvora svého,jenŽ slóve
5 nynie U svaté Barbory; a to proto, že Němce cizozemce v městě Pražském
jest rozplodil i na zemi a z nich úředníky zdělal. Tehdy páni korúhevní
zemščísmluvivše je vyřknutie mezi nimi učinili pod takovú úmluvú:

1.
Aby ižádný Němec cizozemecv PraŽskémměstě ani v Českémknie.
žectviŽádným úředníkemnebyl učiněnpod uřezánímnosu, a to ani v du.
10 chovniem, ani v světskémřádu, ale aby za hosti držánibyli.
2. Svolenie knieŽat, pánóv i měst
Stalo se jest svoleniemezi těma bratromai odevšechpánóv zemských,
od měst, ot popravcíi ode všechzeman: když by dědicev Čecháchnebylo
kniežectvÍ,tehdy purgmistr pražský z VětčiehoMěsta má zemi spravovati
1 5 v té sirobě, donižnebude knieŽevoleno, a všeckaměsta jiná mají k němu
hleděti, kteráŽ kniežectvípříslušejí;a purgmistr v té chvíli má na rathúze
tráviti na groš obecnía má jmieti v radě své sudÍzemskéhoa purgrabí
pražského
a úřednícivšichni mají k němu hleděti a u plně jeho poslúchati
jako vládaře mocného.
3.osvobodáchaprávích

20

Tížpáni vyřkli, aby Město pražskéVětšieku podkomořiemuo niŽádné
věci nehleděliani slušeliani pod kteréhojinéhoúředníka,ale aby k samému
kniežeti hleděli a ve všech svobodách a práviech jakožto svobodnípáni
seděli, kromě berní zemských a meze bráněnie, když by potřebie bylo,
jakožtoi jiní zemanémají učiniti.
4 . o v o l e n í k n i e Ž e t eč e s k é h o
KdyŽ by kniežek zemi mělo voleno býti' tehdy purgmistr pražskýmá
obeslati pány, města i všechny úředníkyduchovnie i světskéi všechny
do Prahy. Tehdy ot toho
zemany' ktetiŽ k zemi příslušejí'
ke dni určenému
30 dne po třech dnech mají soběknieževoliti. Pakli by se o to dělili a smluviti
praščÍ
se nemohli,tehda komužkonšelé
s svúobcÍpřistúpiea přivolé,ten má
hlas mieti.
416

KdyŽ b
35 v zemi uvieŽ
jich práviect

KdyŽ b.
násilím aneb
40 skémuměstr
a v tom času
tépřísahy nt

45

Item těc
svolených, tt
maslava, ot
knieŽat česk1
vána až do lr

1 kniežete
charakteristik:
asi doprostřed
tiečemna návri
l. tlfig mezi v
otou; v bitvě
3 mlazšieho m)
historické skut
Baróorg.. snad
klášteře na Frl
zdálal udělal, n
rouhev - 7 sm
oúúmluoús tl
9 pod uřel
byli povaŽovár
k českémustál
71 svoleni
13 oil měst: za'
mátce a je vyjr
popraucÍ..poprl
pravomocl ode
nebude zvolen
v tu dobu - 16
útraty - 19 aIó
27

vý.l,or z česk

5. o potvrzení práv

i

Ehradskéhoa vévody
' jenžslóve U svatého
ra mlazšiehoi jal jeho
lvorasvého,jenž slóve
ncev městě Pražském
|ehdy páni korúhevní
takovúúmluvú:

tě ani v Českémknien nosu,a to ani v duti byli.
n ěs t
šechpánóvzemských,
lice v Čecháchnebylo
a má zemi spravovati
istajiná mají k němu
chvíli má na rathúze
zemskéhoa purgrabí
t plně jeho poslúchati

komořiemu o niŽádné
ka, ale aby k samému
rkožtosvobodní páni
yž by potřebie bylo,

)
lurgmistr pražský má
lisvětslréivšechny
Prahy. Tehdy ot toho
l o to dělili a smluviti
úpiea přivolé, ten má

KdyŽ by knieže do země přijelo do města Pražského, prvé, neŽ se

3 5 v zemi uvieže, má přísahu učiniti, aby pány, města i všechny zemany při

jich práviech a svobodách ostavil.

6. o křivdě
Když by krrieže českédalo na svú zemi sáhnúti bezprávně lúpežem,
násilím anebo kterúŽ koli hanbú, tehdy páni, města a zemanémají k Praž4 0 skému městu přistúpiti a sebe brániti té křivdě, kteráž by se jim dála;
a v tom časunemají ke knieŽeti hleděti ani jemu kterých danÍ dávati, doniž
té přísahy nezdrži, kterúŽ jest učinil chtě se v zemi uvázati.

Zachovávani

kniežat

Item těchto svolení, kteréžjsú páni vyřkli, i všech artikulóv ot knieŽat
svolených, totÍŽto ot kněze Soběslava, od Jaroslava, od Břecislava, od Domaslava, ot Boleslava, ot Václava, ot Vratislava, ot Nadslava i ote všech
knieŽat českých, tyto věci i artikuli i všechny svobody a práva jsú zacho.
vána až do krále Václava, |<terýžjest zabit v olomúci.
1 kniežete
Soběslaua:
Soběslav II. (vládl 1173-1179)'tzv. selský kniŽe; jeho
charakteristikatu podána Íalešně;vznik našípamátky třeba správně klást až
asi doprostřed druhéčtvrtiny 15. století- 2 pobitieboj' bitva; na huoře nad BotiečemnanávršÍnad Botičem;U suatého
Jana na boiišti:ide o bitvu svedenou27.
1. 7I:79mezi vypuzeným Soběslavema jeho příbuznými Bedřichem a Konrádem
otou; v bitvě byl Soběslavporažen;na mÍstěbitvy byl postavenkostel sv. Jana -

3 mlazšiehomladšího;mladším bratrem se mínl Bedřich' ale celé líčeni odporuje
historické skutečnosti; ia| zajal _ 4 d.o VěčiehoMěsta d'o Staróbo Města - 5 U suaté
Barborg: snad se mínÍ budovy u kostela svaté Barbory při pozdějším aneŽsl<ém
klášteře na Františku - 6 iest tozplodil rozmnoŽil, rozšířil; na zemi na venkově;
zdělal udéla|'nadělal; pdni kotúheuní..
členovépanského stavu, kteří měli svou korouhev _ 7 smluvioše7e smířivšeje; ugřknutie rozhodčívýrok, rozhodnutí; pod takoaú úmluaús takovouto úmluvou, s takovýmto ujednáním
9 poduřeainímnosu pod trestem uřezání nosu - 10 abg za hosti držrjnibgli aby
byli povaŽován| za hosty, za cizinee (tj. aby nerněli práva plynoucí z příslušnosti
k českémustátu.)
71 svolenieťrrnluva,dohoda _ 12 mezítěma bratroma (duál) rnezi těmi bratry _
73 od měst: zaÍazen|měst hned za parrský stav je důsledně zachováno v celé parnátce a je vyjádřením toho, jak velký význam autor podvrlru městům přikládal; oÍ
popraucí:popravci byli úředníci,kterým příslušelapořádková i soudní, zvl. trestnÍ
pravomoc; ode ošechzeman: od niŽšíšlechty _ 75 doniž nebude kníežeuolenodokud
nebude zvolen kníŽe - 16 k němu hledětíříditise jím'býti ho poslušna;utéchuili
v tu dobu _ 16.17 na rathťtzetrduiti na grošobecnttta radnici ŽÍti,živiíi se na obecní
útraty _ 79 vkidaře mocnéhovladaře, ktcrý má oprár'nění k výkonu vlád.ní rnoci
2/

výt)or z české literatury

II/2
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2I vgřkli nalezli, rozhodli - 21.22 abg ku podkomořiemu o nižddnévěci nehleděti
ani slušeli aby nebyli' nemusili být poslušni v ničem podkomořÍho (tj. úředníka,
který doziral na královská města) ani aby nepříslušeli pod jeho pravomoc _ 24 abg
sed'ěliaby přebývali' zt1stávali' Ži|i; kromě mezebrdněníekromě obrany hranic
kdyby se v tom rozebáze|i, neshodovali _ 31 komuž
30 pakli bg se o to d.ěIíIí
konšelépraščí...přistúpíea přívoléke komu se pražštíkonšelépřipojí a s kým pro.
jeví souhlas - 32 ten md hlas mietí ten má býti zvolen
34 prué,nežse u zemi uuiežedříve neŽ převezme vládu nad zem| _ 36 abg ostauil
aby ponechal, zachoval
38 no surt zemi sdhru7tínásilně se dotknouti své země, spáchati násilí proti své
zemi; lúpežemloupeží - 40 k Pražskémuměstu přistúpÍÍť
vstoupiti ve spojenectvÍ
s městem praŽským - 42 nezdržtnedodrŽí
A4item (lat.) rovněž' dále; artíkulóu ot kniežat svolených článků'k nimž dala
souhlas knÍžata_ 45 ot kněze od kníŽete- 45-46ot kněze Soběslauc.....uvedena jména
historických Přemyslovců i některá v našich dějinách nedoloŽená (Jaroslav, Domaslav, Nadslav). Také chronologie je v některých přtpadech mylná (Boleslav) 48 až do krdle Yticlauc..do Václava III.' posledníhopřemyslovce (Ť 1306)

STARoPRAŽsKÁ
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kteříž b5

Nen
Iichvy.

PRÁVA

Léta ot narozeniesyna božiehopo tisici po třech stech desátéholéta
února měsiece ten úterý před svatým BlaŽejem těmito dary jest Město
Staré pražskéobdarováno ot krále Jana, krále českého
a krále polského
a hrabie lucemburského,
ot otce dobrépaměti krále Karla, ciesařeřimského
a krále českého.
Tyto jsúsvobody a práva, jimiŽ jest město Pražskévysazenoa obdarováno ot knieŽat.

Nen

Kdv:

1 . I t e m o k o n š e l s k é mu s t a v e n í

napsané t

Nižádný Němec cizoaemec,kterýžby českyneuměI'nemá purgmistrem
1o býti.
2. Purgmistr má samomu králi ...
KdyŽ konšelédosediesvéhoroku, tehdy purgmistr nemá dáti pečeti
ŽádnémunežKrálově milosti v jeho ruku.

Nem
35

3. o konšeléch
15

zaytaŽdt

Kdyi
viece súd

Item má býti dvanácte konšelóv Čechóv a šest, ješto by německy
uměli.

4. o přísaze
Nemají konšelénikdieŽ jinde přísahy bráti než před KráIovú milostí
jeho
ot
rady.
418

40

Nemi
tři léta mr

o nižddnéoěc'i nehleděli
komořího (tj. úředníka'
eho pravomoc -24 abg
ně obrany hranic
neshodovali _ 37 komuž
Íépřipojí a s kým pro-
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5. o dvořáciech
Nemá býti ižádný dvořák konšelemani ten, ktož ležáky chová.
6.

rad zemÍ_ 36 abg ostauil

Ižádný cizoložníknemá býti konšelemani rychtářem ani úředníkem
ižádným.

ipáchati násilí proti své
vstoupiti ve spojenectvi

7. Králi u poselstvie

iclr článků,k nimž dala
í.slava,..:
uvedena jména
ldoložená(Jaroslav, Doilech mylná (Boleslav) rvce(f 1306)

Nemajíkonšelékráli u poselstviejezditi bez obecníchpříseŽných,neŽ
kteříŽby byli vydáni anebo voleni.
8.
Nemá býti konšelemnižádný ten, ktož na šantroky dává anebo na
lichvy.

lh stech desátéholéta
mito dary jest Město
iéhoa krále polského
'arla, ciesaře římského

9. Listy na zmatky
30

Nemá býti konšelem,ktož listy na zmatky anebo pro póhony kupuje.
10.

kévysazenoa obdaro-

Když kráLlchce konšelysaditi, tehdy kaŽdý z staých konšelóvmá tři
napsanédáti a z těch napsanýchosmnáct má přisahu vzieti.

ení
rěl,nemá purgmistrem

|t. Ktož za penieze přisahá

li...

Nemá býti konšelem,ktožlidem za peniezepřisahá a jsa vinen, a také
za vraŽdu když přisahá jsa vinen.

nistr nemá dáti pečeti

12.Sáhla na konšely
Když by obec na konšelysáhla s svú mocÍ,tehdy ti konšelénemají
viece súditiani do rady choditi, lečto na Královu milost vznesú.

xt, ješto by německy

1 3 .N e m á k o n š e l e m . . .
ipřed Královú milostí

40

Nemá ižádnýprvékonšelemučiněnbýti nežten, kterýžby prvév obci
tři létaměl přísahua maje právo městcké.
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1 4 .K o n š e l z m ě s t a
IŽádný konšel nemá z tady jíti ani z města jeti bez odpuštěniepurgmistrova; pakli by proti tomu učinil,tehdy má jej purgmisterpodpřísahú
4 5 obeslati,a když by vždy nepřišel,tehdy nemá do rady jíti, lečby purgmistra
i konšelóv otprosil; pakli by jej purgmistr obeslal po druhépod přísahú
všechkonšelóvpřikázaním a on by vŽdy nepřišel,tehdy má všempánóm
oběd dáti za tu pokutu; pakli by toho všehoneučinil,Že by obědu nedal ani
jich otprosil, tehdy má jej třetie obeslati,a nepříde-lipo třetiem obeslánÍ
5 0 a tomu všemuprvniemu dosti neučini,tehdy viece nemá do rady choditi,
dokud ta rada sedí.
15.KtoŽ s městem netrpÍ
Item nemá býti konšelemžádný než měštěnínten, kterýž ze všeho
svého zbožies městem trpí, kteréžmá na zemi i v městě, ponóckami i se
všemi poplatky.
1 6 .N e m á s p e č e t í . . .
Item purgmistr nemá jíti ani jeti z města s pečetí,ueŽjinémudáti aneb
poručiti, aby obec nebyla meškánaskrze něj.
1 7 .V ý š e p a d e s á t i
60

Item nenrá ižádný konšelembýti ten, kterýž výše padesáti kop nemá
očitéhozboŽie.
18. Hudec, pištec
Item žádný hudec ani pištecani lazebníkani barvieř nemá býti kon.
šelem.
1 9 .N e m a j í d é l es e d ě t i

OJ

Item konšelé'kteříŽna radě sedie,nemajídéleseděti neŽli rok jeden;
a na tom konšelstvítento řád má býti' Že iŽádný konšel nemá v krčmách
na řádiech sedati; pakli by se který konšelbuďto jako opil, tehdynazajtřie
nemá do rady jíti; a když ti konšeléjeden rok vysedie, tehdy mají počet
7 0 učinitiobci starší.

2 ten útt
sv. BlaŽeje b
Karla IV., vl
8 ltem o
dokončÍročn
nikde jinde sl
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2 0 . o h o d o v á n ík o n š e l Ó v
Item ižádný konšelnemá na obecnígrošhodovati ani kvasóv strojiti;
pakli by byl v tom nalezen,má hrdlo ztratiti.
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My, fojt
Prchala, Leli
Matias Súke
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2 ten úterýpřed soatlm Blažejem: datum nepřesnó, protoŽe r. 1310 padl svátek
sv. BlaŽeje biskupa (3. února) na úterý - 3 ot krdle Jana...: Jan Lucemburský, otec
Karla IV., vládl v letech 1310-1346 - 6 ogsazenonadáno výsadami, povýšeno
8 ltem o konšelskémustaoení dále o ustanovenÍ konšelů - 12 d.osedíesvého roku
dokončíročni obdobÍsvéhoúřadu- 18-19 nťkdíežjíndepřísahg bráti než. . . ot jeho rad.g
nikde iinde skládati přísabu, přísahati neŽ jeho rádcům _ 20 o dvořáciech o lidech Ži.
jících u dvora n. o svobodných sedlácích - 2l ižddný žádný; Ieždkgzde ve významu:
cizÍkupecké sluŽebnÍky,kteřÍ jsou usídleni v městě a poškozují domácÍ obchod tím,
že kupují a prodávajt pro svého vzdáleného pána; chooti přechovává, podporuje
24 u posektvie v poselstvl, jako poslové - 25 bez obecní.chpřtsežných bez vědomí
městské rady - 26 vgddni určeni _ 27 na šantrokgddud.anebo na líchug půjčujena po.
dezřelé zástavy a na lichvářské úroky _ 30 |ÍsÍyna zmatkg úpisy na zmatečná, neoprávněná pohnánt před soud; pro póhong aby mohl pohánět' vymáLhat Žalobanri 3L saditídosaditi (na úřad) - 34 a jsa vinen ač je vinen _ 37 kdgž bg obecna konšely
scÍlrla
s svúmocíkdyby obec pouŽila moci proti konšelům,tj. kdyby je stíhala
40-4l kterýžbg pruéu obci tři létaměI přísahu: přijetí za rněšťanabylo podmí.
něno složenímpřísalry do rukou purkmistra, teprve po třech letech se mohl měšťan
stát konšelem - 4I maie prduo městckéisa plnoprávným měšťanem- 43 bez odpuštěnie bez povolení _ 44 pakli bg proti tomu učiníIpakli by se proti tomu provin1|i pod
přísahtl s připomenutím jeho přísahy _ 45 vždgpořád ještě' přece - 47 přikazantm
na příkaz; pdnóm konšelům_ 49 třetie po třetí _ 51 sedímá obdobÍ zaseďání, trvá
54 ze zbožiez majetku' jmění; s městemtrpi platí veškerépoplatky městské' plní
všecky povinnosti1 na zemi na pozemcích,na venkově; ponóclcamÍnočnlmi hlÍdkami
58 poručiti svěřiti' odevzdati1 meškónazanedbávána - 6L očitého
zjevného, zjiš.
_ 63 lazeb.
těného_ 62 hudec, píšlechudebnÍci:hráč na strunný nástroj a na pÍšéalu
nÍlc majitel lázně' holič; lazebnictví bylo povaŽováno za málo počestnéřemeslo;
barvieř holič, ranhojič
67 na tom konšelslvípři tom konšelském úřadu _ 68 na řddiech sedati dávat si
zaznamenáyat útratu (na dluh); buď,to iako třeba - 69 jeden rok ogsedie dokončÍroční
období svéhoúřadu1početučiniti sloŽiti účty - 7o obci sÍaršístarším'tj. městským
hodnostářům niŽšíhostupně, neŽ byli konšelé;sbor staršíchzastupoval na jednáních
měšťanskouobec _ 72 na obecnt grošza obecnÍ pen7ze1koasóv sÍrojiÍipřipravovati'
pořádati hostiny _ 73 a tom nalezen při tom přistiŽen

Žll-lN

:děti nežli rok jeden;
ršelnemá v krčmách
l opil, tehdy nazajtřie
lie, tehdy mají počet
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Rychlé počeštění
českýchměst za husitské revoluce, které zavedlo do městských knih i do jiných úředníchzápisů v širokémíře češtinu,mělo brzy ohlas i na
Slovensku,kde již v padesátých letech 15. století nacházímevzácnou památku
národníjazykovékultury - Žilinskou knihu. Její zápisy se vyznačujíněkterými
jazykovými i terminologickými odchylkami od běžnéprávnické češtinya ukazují
na slovenský původpisařů.Přitom však si zachovávají stylistickou jasnost avýznamovou přesnost, takŽe jsou svědectvím rozvité právní kultury národní i na Slovensku.
I

ti ani kvasóv strojiti;

My, fojt Martinus i všetka rarla města Žilinského, točiŽ Klos, Michat
Prchala, Lelinský, Vrtek, Michal Hříčovský, Mikle Propheta, Ryš Hanuš,
Matias Súkenník, Matis Švec,Poláčko Niklos, Mertlík, vyznávámy všem,
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ktož toto písmo uzří aneb čtúceslyšeti budú, žejest přišel před nás Nicolaus
Polák z jednéj strany a z druhéj strany cera jeho jménem Dorota s synem
svým, jménem Martinem, kteřéhož jměla s prvním mužem, neboš8íkem
Demetřem, a na to sú přizvali k sebe pre lepšie svedomie dvú boŽenikú,
jménem Michala Prchalu a Matisa Ševca.Ti dva sú tak vyznali před námi,
před plnú radú, že jakožjest Demeteř neboščika Dorotea, Žena.jeho, meli
1 0 súna mlýnech na meských 50 zlatých. Ato je nám svrchu psaným Michalovi
Prchalovi a Matisovi Ševcovi svedomo, že jest Niklos potat Dorotě, ceře
svéj, a vnukovi svému Martinovi tých 50 zlatých odbyl a zaplatil. A to je
nám svrchu psaným fojtovi a boženíkóm svedomo.
Acta sunt hec anno domini etc. 5Bo.

Rostou
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členěníměst

1 loiÍ rychtáŤ; ošetkarada ee|árada _ 3 ogzndodmg
prohlašujeme - 4 totoptsmo
tento zápis _ 7 k sebepre lepšiesoedomie
(sloven'sebe,prejk soběpro lepšísvědectví;

duúboženíkú
(sloven.) dva přísežnékonšely - 8 sú ugznali vyp.ověděli _ 9 meli sú
měli (zástavně zajištěno) _ 10 na meských(sloven.) na městskýóň; surcňu psanýmna.
hořeuvedeným-11 soedomo(sloven.) znárno -12 iesttých50zlatýchodbgtIécin5a
zlatých vyrovtral
14: Dáno toto létapáně atd. 53 (: 1453)

II
My, Martin fojt a měščenémesta Žilinského, točíŽ Kluoz, Poláček,
'
Mertlík, Michal Prchala, Lelinský, Vrtek, Michal Hríčovský' Ryš, Propheta,
Matej SúkenÍk,Matis Švec,známo činÍme,Že sú přistúpiii prea nás Vrtek
a Lelinský i vyznali sú před námio před plnú radú, tak řkúc: Přidálo se, Že
smy byli šli do Prievize najarmerk a tu súpřišIi před nás Michal Til z jednéj
strany a z druhéj Michl Kramár, zet jeho. Tehda jest řekl Michl Til Michlovi
Kramářovi, zetovi svému: Synu milý, teď tobě dávám rolú svú, kteřúž
Stanislav držímocú, že by jí dobýval v Rájci a za svévečistédrŽal.
Scriptum Ziline feria tercia ipso die Circumcisionis domini anno domini
1 0 etc. 54o.
t |ojt a měščené
rychtář a měšťané;
(sloven.)města-3 zruimočinimeoznamesÍa

mujeme -4 ugznali súvypovědě|íi tak řkúctak mluvíce, hovoříce_ 4-5přiď'dlo se,žesmg
bgli šIípřihodilo se, Že jsme šli - 5 do Prieuíze: Prievidza, město na horní Nitře; ná
jarmetk na výročnítrh - 7 tolt| svú své pole _ 8 moalnásilím, protiprávně;
žeig jÍ
d,obýoal'abyses ho (pote) domáhal právním postupem; a Rdlci: Rájec, městečkona
(slove''.j iuto svrtJ trváty, stálý majetek
J.ih od Žiliny1za suéuečÍsÍé
9.10: Psáno v Žilině v úterýprávě v den obřezánt páně lěta páně atd.54 (- 1.
ledna 1454)
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PRoKoP, PÍSAŘ NovoMĚSTSKÝ
KANCELÁŘsxÁ RUKovĚŤ
Rostoucí hospodářská síla měst a členitý právní život v nich si vyžadoval
i vzdělaných městských úředníků, kteří by na základě dobrých znalosti práva
dovedli spolehlivě a přesně písemně zachytit do úředních zápisů vše, co se dálo
před radou i soudem. ProtoŽe městští písaři vycházeli většinou z university, kde
získávali potřebné základní vzdělání, bylo i na universitě pro ně zařazeno speciální
čtení,v kterém se seznamovali se základy vedení městských knih a vůbec s agendou
městské kanceláře i s právním životem ve městech. Takové přednášky konal pro
posluchače,kteří měli v úmyslu nastoutrlitzaměstnání v městské kanceláři, v roce
1452 písař Nového Města praŽského Prokop, sám výtečný praktik, vyzbrojený
i dobými základy právní teorie (srov. zde na s. 104).
Jeho universitní čtení,v literární formě zvané Praxis cancellariae (Kanceldřskd
rukouět), je velmi názorně uspořádáno a obsahuje všechny základní vědomosti
nutné pro nového písaře, od úvodního poučení o právu přes rozdělení a popis
městských knih až po druhy zápisů v knihách a vzorce listů. Cenné je, Že Prokop
použival jako příkladů skutečných zápisů a listin; zachoval tak i množství důležitých historických dokumentů. Soustavnost i vnitřní členěnílátky ukazrrjí na autora
vysoce vzdělaného, který vytvořil v našíliteratuře ojedinělé dílo o praxi městské
kanceláře.
Pro našeukázky (přeloženéz latiny) jsou vybrána místa, kde se podává rozčleněníměstských knih a popis jejich jednotlivých druhů.
Když byl skončen z milosti boží po řečnickém způsobu úvod, který byl
podán jako základ tohoto umění, zbývá přikročit k stavbě podle ohlášení

a podle toho, co bylo předesláno na počátku čtení.Vyprosiv si tedy nejprve
pomoc boži, bez které není řádně za|ožen žádný počátek, objasnÍm praxi
a běžnou agendu městskékanceláře, nakolik to příslušík znalostem písaře;
kterážto znalost má být u kaŽdého písaře obsažena netoliko v paměti, leč
také i v písmě jako ve věrném obrazu podle slov veršovce: Slyšený ztrácí se
hlas, napsané pÍsmo trvá. Tu chci totiž naučit nového písaře, co mu slušÍ
vědět a jak si vést, to jest, co má činit a čeho se varovat, co nejspíšečiní
1 0 písaře oblíbeným a vyhlášeným. Nadto chci objasnit počet městských knih
s jejich formami a zápisy, podobně i vystupování písaře jak v úřadě, tak
mimo něj na veřejnosti, jak tu níŽe bude vyloženo.

Co jest právo
Ale protoŽe nejprve zamýšlímemluvit o právu, budiž ukázáno, co jesb
1 5 právo ve smyslu obecném, protože dále bude podán výklad o právu ve
smyslu zvláštním; právo je tedy umění spravedlnosti a dobra, to jest vědění,
kteqim se rozlišuje dobro od zla, spravedlnost od nespravedlnosti (Dekret
Graciánův o právu a spravedlnosti v první knize).
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Kolikeré jsou druhy práva
Druhy práva jsou dva, totiž právo přirozenéa pozitivní. Přirozené
právo je mezi všemi prvotní i časemi vážností.Pochází totiž od počátku
rozumnébytosti a neměníse v časeo
ale setrvává neměnné,a je úplnéa do.
konalé,jeŽto je vytvořeno od boha, který nezná nedokonalosti (Dekret
Graciánův,distinkce 4, Ius naturale).Právo pozitivníje ustanovenílidské,
25 nedokonaléa proměnlivé,a proto se ustavičněmění.
Kolika způsoby se definuje právo přirozené
Právo přirozenése chápe více způsoby'kdyŽ totiž se označujejako
jakýsi řád čipřirozenévnuknutí,podle něhoŽse z podobnéhotvoří podobné.
Podle toho se nazývá právem přirozeným,kterémupřírodanaučilavšechny
Někdy se jako právo
3 0 tvory, jak stojív Institucích(I - o právu přirozeném).
přirozenéoznačujeto, co je dovolenéa schválené,nezakázanéŽádným ustanovením,jak praví AmbroŽ: ,,Vše je mi dovoleno podle práva přÍrody,
není-li to zakázáno dekretem nebo zákonem... Jindy to, co je obsaženo
v zákoně a evangeliu,poněvadŽje vytvořeno svrchovanoupřírodou nebo
napodobuje přirozenou spravedlnost, která přikazuje každémučinibto,
co chce, aby se dálo jemu (Dekret Graciánůvv distinkci prvnÍ,Humanum).
Jindy se jako právo přirozenéoznačujeschopnostrozlišovatmezi dobrem
a zlem s odsouzenímjednoho a schválenímdruhéhoa podle tohoto mínění
jest totéž'co svobodná vůle.
V č e mj e u ž i t e č n o s tp r á v a
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Užitečnostpráva znamená Žít spravedlivě, nečinit jinému příkořÍ'
poskýovat každému,
cožjeho jest, jak je předepsánov Institucích(o spra.
_
vedlnosti a právu). Co je účelempráva? Vytvářet lidi dobréa zna|énejen
strachem před tresty, nýbržtéžnadějína odměny. A o tom již dosti.
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Jak si má vést nový písař
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Nejprve tedy si má nový písař vyšetřit' jakým právem se spravuje ono
město,v němžje písařem,jeŽtosám má být jako oko města; nebot zák|adem k řízeniměsta je znalostměstskéhopráva. Proto je třeba vědět, Že zde
a ne podle toho,
mínímmluvit o právu podle obyčejekrálovství Českého,
co mluví právníci _ zna|cipráv cÍsařskýcha kánonů...
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Následuje výklad o počtu knih městských
Počet knih městských můžebýt odvozen z trojího dobra, totiŽ z počest.
nosti, užitečnostia spravedlnosti. Ačkoli totiž přesný početměstských knih
nemůžebýt stanoven, protože ve městech královských bývá více knih, ve
55 městech pak a městečkách pánů, arcibiskupa, opatů, abatyší, proboštů
a řeholníků méně, přece rozdělení knih městských se můžeřídit ohledem na
trojí dobro, jak bylo řečeno.Některé totiŽ městské knihy se zřizují k dobru
počestnosti, jako kniha příruční,pamětní čili autentická a kniha počtů.
Některé se zřizují k dobru uŽitečnosti,jako rejstříky pozemků, daní, úroků
6 0 a osob; některépak k spravedlnosti jako kniha soudní,kniha ortelů a psanců.
Co je kniha příruční
Knihou příruční neboli mantrálem _ oběma názvy bez rozdílu _ se
nazývá taková, v které se zaznalnenává bez rozlišování to, co se projed.
nává před konšely. A takový manuál rnůžeobsahovat předběžně akta všech
6 5 městských knih.
Následuje výklad o knize pamětní čili autentické
Jakkoli se všechny knihy městské zřizuji pro uchovánÍ paměti, přece
tato kniha se nazývá pamětní již podle jména; v ní se v zásadě zapisují pro
trvalou pamět všelijaké záležitosti projednávané před konšely. Nazývá se
7 g také ve stejném významu autentická, protože zápisy v této knize mají
účinnějšíplatnost než v jiných knihách. A to jest třeba zase tozeznávat
podle formy a podmínky zápisu obsaŽenéhov této knize; o tom se mluví
jinépakdoloproto, Žetato kniha obsahuje některé zápisy bezpodmínečné'
ženépodmínkou. Bezpodmínečnémají trvalou platnost, podmíněné pak
7 5 omezenou podle trvalých podmínek.
o knize počtů
Tato kniha podřízená počestnosti se nazývá knilra počtůa je to ta,
v které dvanáct příseŽných konšelů,po řadě každý zastávaje svůj úřad po
jeden měsíc,podává početz příjmů a vydání...
Následuje výklad o knihách čili registrech,
které jsou podřizeny dobru užitečnosti
Početpak městských knih,které se zřizují k dobru uŽitečnosti,byl podán
rrahoře; mezi nimi první kniha se nazývá rejstřík pozemků, v kterém se
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zapisuji pozemky' jako pole, domy, vinice, chmelnice, Iesy a také vsi nále.
Žející k městu. A účelemknihy je, aby věděli úředníci, kolik má platit
kterákoli osoba a obyvatel města nebo vsi, kdyŽ se ukládá daň čili berně.
Tato kniha neboli rejstřík pozemků je v různých městech uspořádán různě,
neboťpřihlíŽí toliko k samotnému městu s jeho předměstím; vesnice se pak
rozdělují zvlášťpodle rozclělení domů nebo lánů. V některých však městech
se upravuje kniha pozemková podle pořadí abecedy, v jiných pak se roz.
děluje podle městských čtvrtí nebo podle částí.Pro nového písaře je ovšem
lépe'jeJi označenapodle abecedy.

115 Kniha soudnít
vána forma sot
se jí říká soud,
které nemohor
práva, uveden
|2o nebo exekučni
a na,
okd,zani.e,

o rejstříku daní, který se řídÍ vzorem knihy pozemkové

Knihou o
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725 Tato kniha se'
od nichŽ se nel
tim, Že můŽeb
právu' jednak
skutečnosti,je
130 ortely jsou sl
městech psány

Právě zmíněná kniha pozemková tedy slouŽí téměř jako vzor pro
95 rejstřík daní a úroků;ze saméknihy pozemkové,v které je obsaŽenaveškerá
městská podstata, vypisuje se rejstřík daní, který se tak zakládá.
o knize úroků
Kniha úroků,stejně jako daní, se odvozuje z knihy pozemkové, tottž
tak,Že kniha pozemková, jeŽ se týká města a vsí k němu patřících,obsahuje,
10o kolik od starodávna který pozemek o sobě měl platit, tolik i nyní má platit
bez zvýšení, a proto o určených úrocích mají bfi odevzdána privilegia
králů, kniŽat a pánů. A tak má kniha pozemková původ v udělených privilegiích; kniha úroků se pak řidí knihou pozemkovou. Tedy tento rejstřík
úroků,stejně jako berní, je sestaven v některých obcích podle abecedního
pořadí,
v jiných pak podle městských čtvrtí, podle obyčeje odedávna
1o5
zacIrovávaného.
O knize osob
Knížka osob se v některých městech vede, v jiných nikoli. Tak se
nazývá kniha, do které se zapisují do svazku obce a účastenstvína ní jména
11o těclr, kteří dostávají občanstvi bud z přízně, nebo na ně mají nárok. Tuto
knihu obvykle mívají zejména ve velkých městech.

Následuje třetí řada knih pro dobro spravedlnosti
Třetí řada městských knih, které se zřizují k dobru spravedlnosti,
obsahuje nížepsanéknihy, totiž knihy soudní, knihy ortelů a knihu psanců.
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1 1 5 Kniha soudní se tak nejmenuje podle souzení,tedy proto, že v ní je zapiso.

vána forma soudu, totiž půhon,libellus, litiskontestace a podobné,ale proto
se jí řiká soudní, protože v ní jsou obsaženy některé záležitosti soukromé,
které nemohou být uzavřeny jinde, leč na soudě, jako je prodej, vzdání se
práva, uvedení v držbu čili zvod, veřejné vyhlášení prodeje či postoupení
120 nebo exekučního prodeje zástav, jak je v lidové řeči nazýváno zdkladu
okdzanie, a nabytí, jejichŽ formy jsou uvedeny dále.
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Knihou ortelů se nazývá ta, do které se zapisují na věčnou pamět
ortele vydané od konšelůmezi stranami a přijaté a schválené od obou stran.
125 Tato kniha se vede velmi zřídka kromě těch měst, v nichž je základ práva,
od nichž se nepřipouští odvolání výše. A proč se nevede, to je odůvodněno
tim, že můžebýt podáno odvolání z ortelu konšelůniŽšíhopráva k vyššímu
právu, jednak proto, že se můžeortel změn|t na zák|adě uvedení drobné
skutečnosti, jednak proto, že to neni obecný obyčej' jednak také proto, že
1 3 0 ortely jsou svěřovány kuize příruční a autentické, jsouJi v některých
městech psány.
o knize psanců
Knihou psanců či trestní se nazývá ta, do které se zaznamenávajÍ těžší
zločinci, kteří jsou hodni smrti. Pro ni budiž první pravidlo: nikdo není psán
135 do trestní knihy, leč ten, kdo je podle zákona odsouzen jako hodný smrti.
Ztoho je zjevné, Že osoby, které se provinily lehčímtrestným činem,pokucl
se nad nimi nevynáši rozsudek smrti, nemají být psány, protože psáti zna.
rnená odsoudit člověka jako hodného smrti. Druhé pravidlo: Je-li chycen
psanec' nemá být vyslýchán jedině podle psaní, ale je mu dána moŽnost
140 k obhajobě a k očistě.Třetí pravidlo: Psaný pro výpověd tří nebo více osob
propadlých smrti nemá místo k obhajobě, ale můžebýt vyslýchán a potrestán podle závažnosti viny. Čtvrtépravidlo: Jestliže byl někdo psán od
jedné osoby, ale zápis bylvzat zpět od jiné osoby nebo od více osob, poně.
vadŽ ho oznárnil nespravedlivě, zápis má být přeškrtán a zrušen.
původu- 17: Friedb.l,L _24:
neklasického
ztrdctse ftlas...:rčenÍ
7 Slgšený
v příručceřímskéhoprásprávně má být dist. 1 c. 7 (Friedb. 1'2) _ 30 o Instítucích'.
ve Staréma Novémzákoně - 46 iakým próvem:
va (I, 1.2)- 34 v zdkoněa evangeliu:
městavětměstav Čecháchse řÍdilarozličnýmiprávnímipravidly, např' severočeská
šinousaským(magdeburským)městskýmprávem,jiná norimberským;v 14. století
vznikaly souhrnydomácíhopráva, např. praŽskéa brněnské;od středověku proniprávnlho Života právo římskéa kanonické_ 50 prdv císařskýcha kdkalo do českého
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'lonů..práva ŤÍmského
i církevního_ 54 ve městechkrdlovských.....míněna města poddaná přímo králi a vrchnostenská, poddaná příslušníkůmšlechty nebo církevnÍrn
hodnostářům a institucím _ 97 úroků: povinných pravidelných dávek _ 1l4 oilelťl
rozsudků' soudních nálezů _ 7Í6 půhou předvolánt před soud; Iibellus:písemná žaloba; lťÍis/colúestace:
zahéýen1sporu prohlášenÍm žalované strany' Že od mÍtá žalobcův nárok _ 119 zuod: část sta.réhoexekučního řízení na nemovitosti _ 120 zdkladu
okó.zaníe česky v lat. text'u _ 739 Íedině podle pscní jen na základě problášení
za psance

I{oRNÍ PRÁvo
Poslední Přemyslovci děkovali za velmocensképostaveni svéhostátu v neposlední řadě i českémustříbru. Kutnohorské doly dávaly nepřebernémnoŽství
stříbrné rudy, která se v královské mincovně měnila v pevnou a mezinárodně
groše.
ochotně přijímanouměnu -- pražské
Mohutný rozmach hornictví v druhépolovině 13. stoletívyvolal potřebu nové
úpravy horníhopráva. Stalo se tak velkým zákonodárným činemkrále Václava II.
kolem r. 1300 - slavným horním zákoníkem Ius regale montanorum (Kralouské
hornt praao), kte4i nejen upravoval veškeréjednání s osobami činnými při dolování jakož i jednánío propůjčkách
hornícha provozudolů,ale ve své4. knize stanovil také přesná pravidla o soudnictvív horníchvěcech.
Horní zákoník krále Václava II. se stal důležitýmmezníkemnejen v horním
právu' nýbrž ve vývoji českého
práva vůbec,neboév něm byl uplatněn proces
podle práva římskéhoa církevního,který nahradil těžkopádnější
procesnípravidla
domácí a stal se tak zřetelným dokladem postupnéhopronikání kultury řÍmského
a kanonickéhopráva do našichzemí.
Ještě ve 14. století byl Václavův zákonik přeložen pro potřebu německých
podnikatelů v hornictví do němčiny. Počeštěníměst za husitské revoluce' mezi
nitniž byla na předním místěsvou velikostí i důležitostísvéprůmyslovéprodukce
Kutná Hora, vyvolalo potřebu přetlumočenízákoníku i do češtiny.Dodnes lze
sledovat v různých kodexech různévarianty překladu' který od prvotní podoby
značnězávislé na latinské předloze byl zdokonalován, přepracováván a doplňován
aŽ do velmi vybroušenéformy českéhoznění.
Naše ukázka, která zahrnuje závět 7. knihy o osobách a počátek 4. knihy
o soudním řízení,je přejata z nejstaršídosud známévarianty překladu' kde se sice
ukazují ještě stylistické neobratnosti nepřÍlišzkušenóhopřekladatele závisléhona
latině, avšak projevuje se již i přesnéužívánítechnickéa právnÍterminologie.

PRÁVA KRÁLovSKÁ
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PRVNÍ KNIHA

Kapitola 13 - o rozdělitelích rudy
(1) Jestit pak úřad rozděliteluov zdvÍhaniečasuvšicku rudu v jednu
nebo v mnohéhromady snesenúv slušnédiely rozděliti. (2) Najprvépřede
všemi otloŽieceurbuře diel osmý, druhé devátý diel kovářský, třetie šest428

Rudy pali
kusy drobné
a gverkové vy
40 rudú.

