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Úvod
Cílem této práce je především osvětlit okolnosti vzniku a následného úspěchu díla Pavla
Kristiána z Koldína, konkrétně jeho Práv městských Království českého a Krátké summy, a to se
zvláštním ohledem na roli, kterou ve vztahu k této kodifikaci sehrála šlechta. Období šestnáctého
století, do kterého jsou kodifikační snahy zasazeny, jinak také charakterizované objevem prvních
prvků absolutismu v jinak stavovském státě, nástupem Habsburské dynastie na český trůn a
vzrůstajícím konfesním napětím zajisté patří mezi nejzajímavější, ale zároveň i nejméně stabilní
období v dějinách zemí Koruny české. Cesta, kterou si musela kodifikace razit v prostředí
znesvářených šlechticů a měst snažících se udržet své místo ve stavovské společnosti, byla dlouhá
a trnitá. Pomocí analýzy odborných textů jsem se pokusil nabídnout sice stručný, přesto pokud
možno souhrnný pohled na události, které vedly ke kodifikování městského práva, a politickospolečenskou situaci od počátku vzestupu měst na českém území až do nástupu absolutismu.
Hlavním východiskem mé práce byla poměrně nedávno vydaná edice Koldínových Práv
městských Království českého od autorského kolektivu Malý, K., Slavíčková, P., Soukup, L.,
Skřejpková, P., Šouša, J., Šouša, J. Mladší, Vojtíšková, J. a Woitschová, K., která vyšla v
Nakladatelství Karolinum v roce 2013,1 a doprovodný sborník Městské právo ve střední Evropě,
uspořádaný Malým, K. a Šoušou, J. jr.,2 který poskytuje bohatou zásobu „koldínovských“ reálií a
výborných vhledů do různých okolností spjatých s jeho kodifikací.
V první části práce se věnuji definování pojmu městského práva a jeho specifik oproti
dnešnímu právu soukromému, dále nastínění problému právních oblastí, které se v rozhodné době
v českých zemích vyskytovaly, a pak vývoji postavení měst, potažmo i významu městského práva,
od husitských dob až po kodifikační pokus mistra Brikcího z Licska. Popisuji zde faktory, které
vedly ke vzniku stavovského státu a k zajištění pozice královských měst jako třetího stavu, stejně
jako spory o toto postavení následující po vydání Vladislavského zřízení zemského. Dále zde
uvádím zásadní změny, které do české společnosti přinesla Svatováclavská smlouva. Tuto část
práce zakončuji zhodnocením prvního, avšak neúspěšného kodifikačního pokusu na našem území,
kterým byla Práva městská Brikcího z Licska, a uvádím důvody, proč v tehdejším společenském
prostředí nemohla v této podobě uspět.

1
2

MALÝ, K. et al., Práva městská Království českého: edice s komentářem.
MALÝ, K. (ed.), ŠOUŠA, J. jr. (ed.), Městské právo ve střední Evropě.
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Druhá část je věnována cestě od Brikcího ke Koldínovu dílu. Popisuji zde zásadní události
a proměny společnosti, které měly vliv na změnu společenských okolností a vytvoření přívětivého
prostředí pro kodifikační úsilí. Zmiňuji zde odpor litoměřické právní oblasti, obtíže, kterým po
nepodařeném stavovském povstání vzpurná česká města čelila, i jejich postupný návrat na
politickou scénu. Zvláštní důraz zde kladu na roli šlechty, kterou hrála v kodifikačním procesu,
obzvláště na postavu Viléma z Rožmberka, který patřil k nejmocnějším hráčům české politické
scény v druhé polovině šestnáctého století. Následuje představení samotného mistra Koldína,
stručný popis důležitých bodů jeho kariéry, jakožto i jeho role ve sporech o Českou konfesi a
poukázání na jeho vazby na Viléma z Rožmberka. Nakonec popisuji i samotné vyhotovení a
vydání Práv městských Království českého.
Ve třetí části pak rozebírám samotná Práva městská, a to jak z hlediska jejich podoby a
uspořádání, tak z hlediska pramenů, ze kterých Koldín čerpal. Také zde poukazuji na Koldínovu
recepci římského práva, a na nejzásadnější chyby, kterých se při ní vzhledem k neúplnému
vzdělání nedokázal vyvarovat. Následuje rozbor důvodů, proč byla tato kodifikace tak úspěšná, a
to jak v oficiálních kruzích, tak mezi laickou veřejností. Práce je zakončena uvedením několika
ustanovení Koldínova zákoníku, které se týkají přímo šlechty, a poukázáním na určité dobové
souvislosti, které se s těmito normami pojily.
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1. Městské právo před dobou Koldínovou
1.1. K pojmu městského práva
Městské právo je pojmem, který v rámci dnešního práva nenajde, mimo zkoumání právních
dějin, žádné uplatnění. Jedná se tedy o záležitost nyní již čistě historickou, spojenou především
s feudální společností a jejími specifiky. Přesto však městské právo položilo základy pro soukromé
právo, jak ho známe dnes, a stalo se jedním z prostředků vzestupu městské společnosti, přetvořené
v dnešní střední třídu.
Základem městského práva bylo tzv. městské privilegium, tedy soubor různých práv a
povinností od samotné existence města a práva, kterým se má řídit, po případná dílčí práva, jako
třeba právo várečné. Důležité je, že většinou bylo v rámci privilegia městu určeno, že se bude řídit,
alespoň z počátku, právem jiného, již existujícího významnějšího města – tento jev se nazývá
filiace městského práva.3 Samotné městské právo pak bylo souborem právních norem psaného i
obyčejového práva, postupně stále více rozšiřovaným rozhodnutími městských soudů, městské
správy a vnějšími vlivy, který se organicky vyvíjel v podstatě v každém městě zvlášť.
Městský stav pak postupně, zvláště v pozdním středověku a raném novověku, přestal zapadat
do tradiční středověké nauky o trojím lidu – šlechta, duchovní a poddaní. Přestože měšťané
královských měst byli de facto poddáni přímo panovníku, postupem času nabývali stále větší
svobody a majetku a začali se v některých případech svou mocí a vlivem podobat nižší šlechtě. Ne
nadarmo spojujeme se středověkými městy zásadu Stadtluft macht frei – městský vzduch
osvobozuje, neboť pokud se někomu podařilo utéct do města a rok a den v něm zůstat, aniž by ho
jeho pán vymohl zpět, stával se takový člověk měšťanem, člověkem v podstatě svobodným.4
Kromě toho se Česká města mohla opřít ještě o jednu zvláštní výhodu, kterou měla oproti městům
sousedních států, a to o svou vcelku výjimečnou politickou moc. Toto postavení, získané
především zásadní rolí měst v husitské revoluci, se tak nakonec stalo jedním z největších odkazů
husitů v českých dějinách. Když tedy pak v českých zemích hovoříme o stavovském státu či
stavovské monarchii, vnímáme vždy města jako významnou součást tehdejší politiky, jako

3
4

VOJÁČEK, L., SCHELLE, K, KNOLL, V., České právní dějiny, 3. upravené vydání, str. 132, 133.
KEJŘ, J., Vznik městského zřízení v českých zemích, str. 280.
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partnery šlechty, ač většinou šlechtou odsunované do pozadí. Jedná se o výsadu, kterou se např.
polská města rozhodně chlubit nemohla.5
Postupem času se tak z městského práva, původně složeného ze spíše správních a
pořádkových norem, vyvinulo svérázné, velice partikulární právo, obsahující nejen organizačněsprávní ustanovení, ale především zárodky dnešního občanského práva, či i práva trestního.
1.2. Městské právní oblasti
Byla to právě již zmíněná filiace, která společně s faktem, že osadníci a lokátoři nových měst
si často s sebou přinášeli určitou představu o právu známou z jejich původních domovů, zabránila
tomu, aby bylo městské právo na území Čech roztříštěno úplně. Díky podobnostem mezi
jednotlivými městskými právy se na českém území vytvořily tzv. právní oblasti. Původní a
nejdůležitější rozdělení českých měst bylo mezi oblast jihoněmeckou, či také švábskou či
norimberskou, jejímž hlavním představitelem bylo Staré Město pražské, a dále na oblast
severoněmeckou, či také saskou či magdeburskou, kterou v Čechách reprezentovaly především
Litoměřice. Ač obě práva, jak saské, tak švábské, pocházela od německých osadníků, hojně se
přesouvajících do Čech v rámci velké kolonizace už od 12. století, rozdílné pojetí rigidity a
konzervativnosti těchto systémů prohlubovalo jejich odloučení až do zániku tohoto rozdělení na
území Čech na přelomu 16. a 17. století.
Nejpodstatnějším rozdílem mezi těmito právními oblastmi bylo jejich navázání na
„domovské“ město tohoto práva, tedy u severoněmecké oblasti na Magdeburk a u jihoněmecké
oblasti na Norimberk. Co se týče české oblasti magdeburského práva (kterou budu dále vzhledem
k přednostnímu postavení Litoměřic mezi městy této oblasti označovat jako oblast litoměřickou),
její navázání na Magdeburk bylo těsné a silné. Již od roku 1282, kdy si Litoměřice vyžádaly na
Magdeburku opis jejich právní knihy,6 je doloženo mnoho odvolání i žádostí o naučení právě
k tomuto německému soudu. Tímto způsobem sjednocované, rigidní a tradiční právo vyhovovalo
především německému městskému patriciátu, neboť poskytovalo větší právní jistotu, a navíc i
dobrý základ pro mezinárodní obchod se severními Němci.7 Zároveň ale tato vazba na zahraničí
byla trnem v oku českým panovníkům, kteří se stále více snažili prosadit jako jedna
z nejvýznamnějších sil na poli politiky Svaté říše římské. I přes snahy Karla IV. a Václava IV. tato
5

MALÝ, K. et al., Práva městská Království českého: edice s komentářem, str. 12.
SLAVÍČKOVÁ, P., Recepce Práv městských Království českého ve městech sasko-magdeburského práva
v Čechách a na Moravě, In MALÝ, K. (ed.), ŠOUŠA, J. jr. (ed.), Městské právo ve střední Evropě, str. 84.
7
ŠOUŠA, J. jr., Komparace vybraných otázek Práv městských Království českého s úpravou obdobných institutů v
litoměřickém právu, In MALÝ, K. (ed.), ŠOUŠA, J. jr. (ed.), Městské právo ve střední Evropě, str. 167.
6

8

pouta přetnout, jejich pokusy vyšly spíše naprázdno.8 Až Ferdinand I. v roce 15489 dokázal tento
vztah narušit tak, že kontakt Litoměřic s Magdeburkem fakticky zanikl,10 a i toto bylo možné
nejspíš jenom díky bezprecedentní, téměř absolutistické pozici, ve které se po nepovedené vzpouře
českých stavů (včetně měst, mezi které patřila i některá města litoměřického okruhu)11 Ferdinand
ocitl.
Oproti tomu jihoněmecké právo v podstatě nikdy na Norimberk nijak navázáno nebylo. Jak
uvádí J. Štěpán, samotná představa „norimberského“ práva v Čechách je vlastně spíše historickým
mýtem.12 Nepodařilo se prokazatelně doložit, že by někdy nějaká odvolání z Čech do Norimberku
proběhla, a ani švábské zrcadlo nebylo českým městským právem výrazně recipováno.13
Jihoněmecké právo na území Čech tedy nebylo nijak závislé na zahraničních vlivech a mohlo se
volně rozvíjet. Sice tím pádem neskýtalo takovou právní jistotu a podobnost se zahraničním
právem, zato ale bylo schopné reagovat na společenské změny a moderní trendy.
Přestože tato práce se věnuje především kodifikaci českého městského práva, je dle mého na
místě stručně představit i moravské právní oblasti. Stejně jako v Čechách, i na Moravě se projevilo
výše uvedené rozdělení na dvě oblasti, tedy severoněmeckou a jihoněmeckou. Hlavním
představitelem magdeburského práva na Moravě se stalo město Olomouc, svým postavením
podobné Litoměřicím, avšak bez onoho svazujícího vztahu s Magdeburkem. Olomoucká stolice
přistupovala k Magdeburku přes „prostředníka“, kterým byla slezská Vratislav, a se Magdeburkem
jako takovým nikdy sama nekomunikovala.14 To jí také možná umožnilo přežít téměř o celé století
déle než stolici litoměřické.15
Mnohem zásadnější pro vývoj českého městského práva je však jihoněmecká oblast, a to sice
oblast brněnská, z níž se později vyvinula i v určité míře samostatná oblast jihlavská. Tyto oblasti

8

ŠOUŠA, J. jr., Komparace vybraných otázek Práv městských Království českého s úpravou obdobných institutů
v litoměřickém právu, In MALÝ, K. (ed.), ŠOUŠA, J. jr. (ed.), Městské právo ve střední Evropě, str. 173, 174.
9
Instrukcí královská daná osobám nad apelací ustanoveným, kterak se při úřadě, svém chovati mají, v Augšpurku 20.
ledna 1548, MS. v archivu českého místodržitelství, In Sněmy České od léta 1526 až po naši dobu, svazek II. (15461557), str. 545–548., též k dispozici na stránce: http://www.psp.cz/eknih/snemy/v020/1548/t019300.htm
10
SLAVÍČKOVÁ, P., Recepce Práv městských Království českého ve městech sasko-magdeburského práva
v Čechách a na Moravě, In MALÝ, K. (ed.), ŠOUŠA, J. jr. (ed.), Městské právo ve střední Evropě, str. 88.
11
PÁNEK, J., Stavovská politika v době přijetí Koldínova zákoníku, In MALÝ, K. (ed.), ŠOUŠA, J. jr. (ed.), Městské
právo ve střední Evropě, str. 13.
12
ŠTĚPÁN, J., Ke krystalizačnímu procesu městského práva českého, In MALÝ, K. et al., Městské právo v 16. – 18.
století v Evropě, str. 272–274.
13
ŠTĚPÁN, J., Ke krystalizačnímu procesu městského práva českého, In MALÝ, K. et al., Městské právo v 16. – 18.
století v Evropě, str. 273.
14
SLAVÍČKOVÁ, P., Recepce Práv městských Království českého ve městech sasko-magdeburského práva
v Čechách a na Moravě, In MALÝ, K. (ed.), ŠOUŠA, J. jr. (ed.), Městské právo ve střední Evropě, str. 87.
15
Litoměřická právní oblast zaniká roku 1610, Olomoucká až 1705, viz strany 27, 33 a 34 této práce.
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měly mnoho společného, a jsou to právě jejich hlavní města, kde v prakticky stejné době, tedy
v polovině 14. století, vznikají dvě zásadní právní knihy. Jedná se o jihlavskou právní knihu Jana
z Gelnhausenu a brněnskou právní kniha, zvanou Schöppenbuch, od brněnského písaře Jana. Ač
se jednalo o právní knihy moravské, obě dvě hrály nezastupitelnou roli v kodifikaci českého
městského práva K tomuto více v části věnované Právům městským Království českého.
1.3. Města v pohusitské společnosti a vznik stavovské společnosti
Přelomovou událostí pro postavení měst v Čechách byl nástup husitství. Tato náboženskospolečenská bouře zcela změnila ráz tehdejšího společenského uspořádání, a přestože šlechtici
samozřejmě na obou stranách konfliktu sehráli nemalou roli, byla to právě města, která z těchto
válek vyšla vítězně. Už v předhusitských dobách totiž měšťané začali nabývat důležitosti, a to
především pro svou možnost (téměř) svobodně podnikat, což jim přinášelo nemalé zisky. Nebylo
výjimečné, že mnozí významní měšťané byli výrazně zámožnější než leckterý rytíř. Jejich finanční
moc však stále nedoprovázela prakticky žádná moc politická, a všechny pokusy podílet se na
zemské vládě zatím selhávaly.16 To byl také jeden z důvodů, proč se mezi bohatými měšťany
v předhusitských dobách rozmohla móda spočívající v zakupování se do šlechtického (rytířského)
stavu.17 To vše se ale změnilo s příchodem husitské doby.
Z bohatých, avšak panovníku stále podléhajících poslušných měšťanů najednou vznikla síla,
se kterou bylo nutno počítat. Starý (německý) patriciát, který se postupně počešťoval již na konci
14. století, je nahrazen novým, českým a velice ambiciózním patriciátem.18 Dále se na politické
scéně uvolnilo významné místo – před válkou silný katolický duchovní stav byl husity v českých
zemích zcela zdecimován, a přestože na území Čech přetrval, trvalo dlouho, než se mu podařilo
obnovit svou bývalou moc. Husitští preláti, kteří postrádali prostředky a hlavně organizovanou
mezinárodní síť podpory, kterými disponoval katolický klérus, rozhodně nebyli schopni prázdné
místo po katolické církvi zaplnit. Právě toto mocenské vakuum poskytlo městům nevídanou
příležitost zapojit se do zemské politiky. Města se mohla stát (byť ne rovným) politickým
partnerem rytířského i panského stavu. Navíc český trůn, kterému měla být formálně královská

16

Nejlepším příkladem je nejspíše velice odvážný, až drzý pokus o ovládnutí české politiky Prahou a Kutnou Horou
v roce 1307, kdy se měšťané prostřednictvím šlechtických rukojmích prosadili i do jednání o nástupnictví na český
trůn. S příchodem Jana Lucemburského však toto krátké období politické moci skončilo. Viz např. KEJŘ, J., Vznik
městského zřízení v českých zemích, str. 292.
17
MALÝ, K. et al., Práva městská Království českého: edice s komentářem, str. 16.
18
MALÝ, K. et al., Práva městská Království českého: edice s komentářem, str. 18,19.
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města podřízena, byl v pohusitské době značně nestabilní, a tak se volnost a nezávislost měst jen
prohloubila.
Kališníky opovrhovanému králi Zikmundovi zbývaly po konci válek už jen pouhé necelé tři
roky života a po jeho smrti se situace na trůně ani v nejmenším nezlepšila. Jeho nástupce, Albrecht
II. Habsburský, vládl pouhé dva roky a zanechal po sobě (v době své smrti ještě nenarozeného)
následníka Ladislava Pohrobka. Prvních třináct let Ladislavovy vlády je označováno jako
pohusitské interregnum, neboť mladičký král nebyl schopen sám vládnout a panovnické
povinnosti tak z velké části vykonával zemský sněm, složený z pánů, rytířů i měst. Když ve svých
třinácti letech Ladislav konečně převzal vládu, byla proměna směrem ke stavovskému státu
prakticky hotova. Ani nástupce „krále dítěte“ (jak se Ladislavovi přezdívalo), kterým se stal Jiří
z Poděbrad, tento vývoj nedokázal zastavit, přestože se usilovně snažil vrátit moc zpět do rukou
panovníka.19 Nástupem Jagellonců na trůn pak byla tato proměna završena a český stavovský stát
dospěl svého vrcholu. Král Vladislav se vždy staral spíše o uherské záležitosti, a české stavy tak
opět měly téměř volnou ruku.
Vznik stavovského zřízení ale rozhodně sám od sebe nepřinesl další výrazné zlepšení pozice
královských měst – právě naopak. Když byl panovník z cesty, šlechta pochopila, že je na čase opět
poněkud omezit politickou konkurenci, a tak spory mezi stavy a panovníkem nahradily spory mezi
stavy navzájem.
1.4. Vladislavské zřízení zemské a Svatováclavská smlouva
Vladislavské zřízení zemské jakožto kodifikace zemského práva přinesla městům skutečný
šok – jejich politická stavovská práva, především právo třetího hlasu na zemském sněmu, byla
popřena a šlechta se pokusila odsunout města do pozice pouhého královského podpůrce, přičemž
v zemských záležitostech měla být tím pádem zastupována samotným králem, nikoliv se účastnit
sama.20 Právě na krále se města obrátila, aby jejich zájmy hájil, ale král Vladislav byl stále příliš
zaměstnán uherskými záležitostmi, a navíc nebyl zvyklý na specifickou českou situaci – v Polsku
se sice také vytvořilo stavovské zřízení, ale jen na šlechtickém základě.21 Měšťany tedy pokládal,
shodně se šlechtou, za své poddané a odmítal je v jejich politickém boji proti šlechtě podpořit.

19

VOJÁČEK, L., SCHELLE, K, KNOLL, V., České právní dějiny, 3. upravené vydání, str. 43.
KREUZ, P., MARTINOVSKÝ, I., Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny (Svatováclavská smlouva a
Zřízení o ručnicích), str. 53, 54.
21
KREUZ, P., MARTINOVSKÝ, I., Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny (Svatováclavská smlouva a
Zřízení o ručnicích), str. 64.
20
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Města tedy musela jednat sama, a také jednala – v roce 1502 se třicet dva královských měst
sdružilo do městského svazu a na odpor proti šlechtě tento svaz postavil armádu čítající 8 000
mužů.22 Tak započalo dlouhých patnáct let jakési „studené války“, kdy se mezi sebou sice hlavní
armády šlechticů a měšťanů nikdy přímo v poli nestřetli, ale obě strany spolu bojovaly všemi
politickými, hospodářskými i jinými prostředky, které měly k dispozici. Síly však zůstávaly
vyrovnané, a země, zmítaná nepokoji, trpěla.
V roce 1517 již byla situace neudržitelná. Patnáct let, kdy musely oba tábory vydržovat
hotovost, si vybralo svou daň jak na pokladnicích, tak na energii a duševním rozpoložení aktérů
obou stran. Nebylo pochyb o tom, že se musí něco změnit – buď se strany dohodnou, nebo vstoupí
do otevřeného boje. A v září tohoto roku vše naznačovalo, že nastane druhá možnost. Když zemská
hotovost vytáhla proti Hynkovi Bočkovi z Kunštátu, prohlášenému za zemského škůdce, postavila
se vojska městského svazu proti nim a otevřený konflikt byl na spadnutí.23 Naštěstí k boji nedošlo,
a už 24. října toho samého roku, tedy roku 1517, zvítězila diplomacie a byla uzavřena
Svatováclavská smlouva.
Pokud je tato smlouva čtena dnešníma očima, zdá se, že je pro města stále velice nevýhodná
– šlechta si nepopiratelně zachovala přednostní postavení, mnoho ustanovení je pořád pro měšťany
diskriminačních a šlechta dokonce získala i nějaká oprávnění navíc (např. vaření piva).24 Měšťané
však i tenkrát respektovali zásady feudálního zřízení a nebrojili proti němu – šlo jim pouze o
zachování práv nejnižšího (třetího) zemského stavu, což se jim podařilo. Nejen, že jim byl vrácen
třetí hlas na zemském sněmu, ale byla upravena i příslušnost soudů tak, že se nyní i šlechtic mohl
ocitnout před městským soudem, a naopak měšťan příslušel městskému soudu a pouze v zemských
věcech stál před soudem zemským. Zemské právo se již nadále nezastavovalo před branami měst,
a zároveň městské právo již za nimi nebylo uzavřeno.25
Ač je tedy Svatováclavská smlouva dokumentem převážně zemského práva, její význam pro
městské právo, a hlavně pro vztah šlechty k němu, je obrovský. Poprvé je v zákonné rovině
ustanoveno, že i šlechtic se může objevit před městským soudem a ve věcech městských
nemovitostí se musí řídit městským právem. Lepší možnosti podnikání navíc dotčené proaktivní
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KREUZ, P., MARTINOVSKÝ, I., Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny (Svatováclavská smlouva a
Zřízení o ručnicích), str. 55, 56.
23
KREUZ, P., MARTINOVSKÝ, I., Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny (Svatováclavská smlouva a
Zřízení o ručnicích), str. 78.
24
Jedná se o Item 27. Svatováclavské smlouvy, KREUZ, P., MARTINOVSKÝ, I., Vladislavské zřízení zemské a
navazující prameny (Svatováclavská smlouva a Zřízení o ručnicích), str. 278.
25
MALÝ, K. et al., Práva městská Království českého: edice s komentářem, str. 18.
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šlechtice nutily k častému styku s městským právem, neboť toto právo obsahovalo normy, které
takové obchodování upravovalo. Šlechta, poprvé nucena městské právo brát nějak výrazně na
vědomí, bezpochyby frustrovaná roztříštěností a složitostí tohoto rozdrobeného právního systému,
začíná volat po zásadním kroku – kodifikaci městských práv.
Jednalo se tak nepochybně o triumf měst – dokázala ustát útok mocnějších stavů a uhrát velice
příjemnou remízu. Avšak, bohužel pro města, se jednalo o jejich poslední velké vítězství až do
Koldínova zákoníku.
1.5. První pokus o kodifikaci městských práv Brikcím z Licska
Do uzavření Svatováclavské smlouvy v českých zemích o kodifikaci městského práva nemůže
být řeč. Bez jakéhokoliv zájmu šlechty o toto „podřadné“ právo v českých zemích nebyla síla,
která by donutila města sklonit hlavu a vzdát se své svobody mít a vytvářet vlastní právo. Vznikaly
sice sbírky městského práva, tzv. právní knihy, avšak ty se vždy týkaly právě jen jednoho
konkrétního města a jeho práv. Nejblíže k alespoň nějakému sjednocení právní úpravy se dostala
litoměřická oblast, z důvodu rigidity magdeburského práva a jednotící činnosti magdeburského a
litoměřického soudu, avšak právě tento nedostatek flexibility a modernizace, nehledě na (z
panovníkovy strany) nepřijatelné vazby na zahraničí, znemožňoval rozšíření severoněmeckého
práva i na zbytek Čech.
Po uzavření Svatováclavské smlouvy již však nadále pouhé právní knihy nestačily. Jejich
nezávazná (i když právní jistotu do jisté míry posilující) povaha, a především velké množství
různých právních knih, které by bylo potřeba pro orientaci v českém městském právu, je činily
nepraktickými pro osoby, které měly právní styky s více než jedním městem. Přehlednější právní
úprava byla tou dobou konec konců v zájmu téměř všech. Pro města přinášela příslib jednoduššího
obchodu a jasných pravidel tehdy nově v podstatě běžný právní styk se šlechtici, umožněný
Svatováclavskou smlouvu. Šlechticům poskytovala možnost orientovat se v bažině městských
právních předpisů bez toho, aby v množství různých úprav utonuli. Jediné, co mohlo šlechtě, a
případně i panovníkovi vadit, byla představa silnějších a sjednocenějších měst, avšak pořádek
v zemi se zdál tehdy přednějším, obzvláště vzhledem k osmanské hrozbě na uherském území.
Pouhých šest let po uzavření Svatováclavské smlouvy, tedy roku 1523, se tak objevuje první
usnesení zemského sněmu, na kterém je požadováno, aby byla sepsána kodifikace městského
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práva, a k tomuto úkolu je zřízena komise.26 Ačkoliv byla tato komise neúspěšná, jeden přínos pro
české právní dějiny přeci jen měla – přivedla do okruhu osob usilujících o kodifikaci velice
důležitého člověka. Součástí této komise totiž byl, mimo jiné, i ten, který se toho úkolu později
zhostil – bývalý akademik a purkmistr měst pražských, později písař komorního soudu, mistr
Brikcí z Licska.
Už jen samotné životní osudy Brikcího jsou velice zajímavé – roku 1524 byl v rámci politickonáboženských půtek na (v té době spojené) radnici obou měst pražských, pro své luteránské
vyznání a pro podporu Jana Hlavsy z Liboslavi (Liboslavě),27 vystrnaděn klikou soustředěnou
kolem Jana Paška z Vratu z postu pražského purkmistra. Dále byl přes půl roku vězněn, a nakonec
i vypovězen z Prahy,28 načež se uchýlil do Kutné Hory. Až po nástupu Ferdinanda I. na český trůn
byl díky snaze svého přítele, českého místokancléře Jiřího Žabky z Limburka a na Kounicích,
v roce 1528 rehabilitován a mohl se do Prahy vrátit.29 Tím nejen že pronikl přímo na královský
dvůr a získal si mocné spojence, ale zároveň i přesunul svou loajalitu ze strany měst na stranu
panovníka, což se později v jeho díle projevilo.
Když roku 1536 vyšla v Litomyšli Brikcího Práva městská, vzbudilo jejich vydání mezi
královskými městy značný odpor. Obzvláště Pražané proti Brikcího Právům městským silně
protestovali.
Velkou zásluhu na tomto odporu měl především fakt, že ač Brikcí obsah této sbírky ve své
předmluvě označil za „práva […] městská obecná“,30 v jeho době nic jako „obecná městská
práva“ v českém prostředí neexistovalo. Pražané pochopitelně očekávali, že vzhledem k vůdčímu
a prominentnímu postavení Prahy bude kodifikace založená právě na právu staroměstském, což se
však nestalo. Analýzu složení Brikcího díla můžeme nalézt v díle J. Čelakovského.31 Ten
poukazuje na to, že skutečně pražským právem je jen ta část Brikcího díla, která je označena jako
práva konšelská. Zbytek identifikuje jako směs už dříve zmíněných, velice důležitých děl
moravského městského práva – knihy písaře Jana a knihy Jana z Gelhausenu, s horním právem
kutnohorským. Tyto sbírky Brikcí pouze přeložil do češtiny (brněnská i jihlavská kniha byly psány
v latině) a sebral do svého díla. Čelakovský doslova tvrdí, že „Brikcího kniha není ničím jiným,
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JIREČEK, J. a JIREČEK, H., M. Brikcího z Licka Práva městská, str. VII.
JIREČEK, J. a JIREČEK, H., M. Brikcího z Licka Práva městská, str. VIII.
28
ČELAKOVSKÝ, J., O Právech městských Brikcího z Licska a o poměru jich k starším sbírkám právním, str. 60.
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JIREČEK, J. a JIREČEK, H., M. Brikcího z Licka Práva městská, str. XI.
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JIREČEK, J. a JIREČEK, H., M. Brikcího z Licka Práva městská, str. 5.
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ČELAKOVSKÝ, J., O Právech městských Brikcího z Licska a o poměru jich k starším sbírkám právním.
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nežli nově podniknutá recense sbírky nálezův brněnsko-jihlavských.“32 Za pravdu mu v tomto dává
i J. Štěpán, který Brikcího sbírku označil za „nepříliš zdařilý excerpt sbírky brněnských
sentencí.“33 Nic na tom nezměnil ani fakt, že Brikcímu se podařilo správně odhadnout potenciál
těchto moravských právních knih. Brněnsko-jihlavské sbírky byla výjimečně zdařilá díla, která
obsahovala pěkně uspořádané sentence městských soudů, byl na nich patrný silný římskoprávní
vliv, a představovala výborný základ pro kodifikaci městského práva. I když se upravená verze
knihy písaře Jana, zvaná Cursus civilium sententiarum, v Praze zřejmě používala,34 a historie
nakonec dala v použití brněnsko-jihlavského práva Brikcímu částečně za pravdu (Koldínova
kodifikace z těchto sbírek také vychází),35 nejednalo se zkrátka o právo pražské, ač bylo taktéž
z jihoněmecké právní oblasti.
Další překážkou tomu, aby města akceptovala Brikcího sbírku za kodifikaci městského práva,
byla jeho politická loajalita. Brikcí nezapomněl Ferdinandovi I., že se zasadil o jeho rehabilitaci,
a dokonce o i to, že byl Brikcímu propůjčen erb a právě přídomek „z Licska“ (či „z Ličska“ nebo
„z Licka“).36 Toto se podepsalo i na jeho díle, neboť je zřejmé, že Brikcí králi Ferdinandovi před
městy stranil a pokusil se svou „kodifikaci“ přiblížit co nejvíce královským zájmům. Vynikajícím
příkladem tohoto jevu je odvolávání se od městských soudů královských měst ke králi. Královská
města se takovémuto odvolávání bránila, seč mohla, zatímco strany soudů se snažily odpor měst
překonat. Tato záležitost samozřejmě hrála roli i v tom, že čím jednodušší by odvolání k panovníku
bylo, tím větší by měl panovník nad svými městy a jejich právem kontrolu. Brikcí nejen potvrdil
možnost tohoto odvolávání, ale dokonce ho i usnadnil a zároveň pomohl královské pokladně. Mohl
se zachovat jako ve většině případů, které jeho dílo pokrývalo, a převzít jihlavskou úpravu, kdy
ten, který se nespravedlivě odvolal ke králi, ač byl posouzen spravedlivě, musel zaplatit pokutu
deseti hřiven městu. Místo toho upravil toto ustanovení po svém tak, že pokutu snížil na pouhé tři
hřivny, které nově připadaly panovníkovi.37 Institut odvolání se k panovníkovi byl nakonec jen o
pár let později vyřešen zřízením apelačního soudu, ale v Brikcího době se jednalo o jasný políček
městům a jejich snaze o svobodné rozhodování.
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V neposlední řadě pak udělal ještě jednu zásadní chybu – nejspíše tušil, že kodifikace v této
podobě nemůže získat schválení ze strany Prahy a pravděpodobně ani jiných českých měst, a tak
vydal svou sbírku bez souhlasu zemského sněmu, pouze na základě tvrzeného pověření od krále
Ferdinanda.38 Není překvapivé, že tento pokus o obejití sněmu se nesetkal u stavů s velkým
pochopením, a vzhledem k tomu, že panovník ani neměl v té době právo (a hlavně polickou moc)
takto významnou kodifikaci vydat,39 nelze se divit, že Brikcího kodifikační pokus byl jako platná
kodifikace městského práva sněmem zamítnut.
Nelze však tvrdit, že by bylo Brikcího dílo ve všech svých ohledech špatným počinem. Není
pochyb o tom, že jeho nedostatky po právní a společenské stránce mu zásadně uškodily, a
nedostatek právní síly, kterou by měla skutečná kodifikace, Brikcího Právům městským
znemožňoval z pozice moci sjednotit městskou právní úpravu. Přesto však byla poptávka po
něčem, co alespoň kodifikaci připomínalo, tak velká, že i problematické Brikcího dílo mělo ve své
době úspěch. Pánové J. Pešek a M. Svatoš ve své analýze pražských měšťanských knihoven zjistili,
že z šedesáti osmi nalezených výtisků Práv městských byly jen čtyři pětiny dílem Koldínovým a
jedna pětina byla dílem Brikcího.40 Brikcího sbírka se stala také jedním z podkladů pro
rozhodování městských soudů.41 Jeho přínos právní kultuře českých měst je tedy kontroverzní, ale
pravdou zůstává, že na dalších čtyřicet tři let poskytl české společnosti alespoň nějakou pomůcku
pro orientaci ve spletité síti, kterou české městské právo bylo.
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ČELAKOVSKÝ, J., O Právech městských Brikcího z Licska a o poměru jich k starším sbírkám právním, str. 66,
71.
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ČELAKOVSKÝ, J., O Právech městských Brikcího z Licska a o poměru jich k starším sbírkám právním, str. 71.
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PEŠEK, J., SVATOŠ, M., Mistr Koldín a právní kultura pražských měst, In In MALÝ, K. et al., Městské právo
v 16. – 18. století v Evropě, str. 294.
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2. Cesta k Právům městským Království českého a role šlechty v kodifikačním
úsilí
2.1. Situace za vlády prvních Habsburků vzhledem ke kodifikaci městského práva
Přijímání jednotného městského zákoníku se za vlády prvních Habsburků ukázalo být
skutečně nelehkým. Ač se už Ferdinand I., v rámci posilování postavení krále proti stavům, snažil
o vládu pevné ruky a o zkrocení českých královských měst, podařilo se mu uspět pouze z části. Po
nepodařeném stavovském povstání v roce 1548 zavedl apelační soud v Praze, a zároveň s ním
zakázal českým městům odvolávat se k cizím soudům v Magdeburku a v Lipsku,42 čímž oslabil
vliv svých německých soupeřů na vývoj českého městského práva.
Ač to byl zásadní úspěch, a právě tento nově zavedený apelační soud nakonec skutečně
zásadně napomohl sjednocení městského práva nejen v Čechách, ale i na Moravě, byl to prozatím
celý rozsah unifikačních úspěchů Ferdinanda I., co se městského práva týče. Usnesení zemského
sněmu z roku 1545, které volalo po nové kodifikaci městského práva, zůstalo nenaplněno. Jeden
z bodů sice zní: „Item, což se práv městských dotýče, ta aby tištěna byla, než strany apelací ven z
země, toho se k jiným artikuluom odkládá,“43 avšak ke kodifikaci došlo až za dlouhých 34 let po
tomto usnesení.
Většina českých měst totiž podpořila stavovské povstání během šmalkaldské války, takže
v nich Ferdinand I. neměl dostatečnou podporu (obzvláště ve městech Pražských), navíc i jemu
věrná města byla rozdělena mezi pražskou a litoměřickou oblast, tedy se nestavěla k myšlence
unifikace českého městského práva přívětivě.
Ani mezi šlechtou, jak vyšší, tak nižší, se Ferdinand podpory nedočkal. Velice nestabilní
politická situace, jejíž součástí bylo silné napětí mezi šlechtou a královskými městy, šlechtou a
panovníkem, a dokonce mezi panským a rytířským stavem, nadto podtržená náboženskými
nepokoji, šlechtu nejen plně zaměstnávala, ale zároveň i znemožňovala nalezení dostatečné
podpory pro jakýkoliv velký projekt. Navíc, nový zákoník měl upravovat právo i v městech
poddanských, a šlechta rozhodně nechtěla, aby se na základě nového zákoníku, s nejvyšší
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Instrukcí královská daná osobám nad apelací ustanoveným, kterak se při úřadě, svém chovati mají, v Augšpurku
20. ledna 1548, MS. v archivu českého místodržitelství, In Sněmy České od léta 1526 až po naši dobu, svazek II.
(1546-1557), str. 545–548., též k dispozici na stránce: http://www.psp.cz/eknih/snemy/v020/1548/t019300.htm
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Usnešení sněmovní l. 1545, 7. ledna, MS. v královském, českém archivu zemském s nápisem: "Červení sněmové
od 1541-1582,“ In Sněmy České od léta 1526 až po naši dobu, svazek I. (1526-1545), str. 613., též k dispozici na
stránce: http://www.psp.cz/eknih/snemy/v010/1545/t032700.htm
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pravděpodobností vycházejícího z práva staroměstského, její poddanská města zčásti
emancipovala – dokud nedošlo k jeho přijetí, mohla šlechta „zaujmout indiferentní stanovisko a
hledat pro sebe (z hlediska jurisdikce nad vlastními poddanými) co nejvýhodnější východisko.“44
2.2. Vznik panského triumvirátu
Situace se začala měnit s příchodem druhé poloviny 16. století. Královská města se postupně
začala vzpamatovávat z nepodařeného stavovského povstání, i když stále ne dostatečně na to, aby
mohla nějak výrazněji zasahovat do české politické scény. Naopak ze šlechtických půtek se
konečně vynořila silná frakce, složená z nejvyšších zemských úředníků – Viléma z Rožmberka
(nejvyššího komorníka), Jáchyma z Hradce (nejvyššího kancléře) a Jana mladšího Popela
z Lobkovic (nejvyššího purkrabího). Tato trojice začala prosazovat silně konzervativní a pročeský
program, obzvláště zaměřený proti cizí šlechtě. Velice vhod jim přišel nástup Maxmiliána II. na
český trůn v roce 1564, neboť oproti Ferdinandu I., velice silnému panovníkovi snažícímu se
prakticky o nastolení co největšího absolutismu, vystupoval Maxmilián vůči šlechtě mnohem
slaběji. Tato mocenská frakce vydržela u moci i přes výměnu Jáchyma z Hradce v úřadu
nejvyššího kancléře po jeho úmrtí za Vratislava z Pernštejna v roce 1566 a dokonce i smrt Jana
mladšího Popela z Lobkovic (v té době už řečeného staršího) v roce 1570 a i nadále, nyní pod
Rožmberkovou taktovkou, diktovala českou politiku prakticky až do začátku osmdesátých let 16.
století.
Takovéto sjednocení špiček panského stavu ale rozhodně neprospělo městům. Ta byla
v šedesátých letech několikrát ponížena, neboť v názoru, že královská města by vůbec neměla
zasahovat do zemské politiky a měla by se spokojit s tím, že budou pouze všeobecně podporovat
krále, byla šlechta s panovníkem za jedno. V roce 1562 při korunovaci (tehdy ještě krále)
Maxmiliána jim byl dokonce odepřen přístup do kaple s královskými insigniemi, a městským
vyslancům, domáhajícím se vstupu, šlechta vyhrožovala, že je „zvěsiti dají.“45 Navíc se podle
dopisu, ve kterém Pražané tuto událost popsali, tento zákaz týkal právě jen městské delegace - „šli
tam do kaply maštalíři, sedláci, sedlky i jiné ženy. A oni Pražané musili jíti s hanbou pryč.“ 46 O
pět let poté si navíc vlivní šlechtici, tvořící zemskou vládu, nechali odsouhlasit berní reformu,

44

PÁNEK, J., Stavovská politika v době přijetí Koldínova zákoníku, In MALÝ, K. (ed.), ŠOUŠA, J. jr. (ed.), Městské
právo ve střední Evropě, str. 12.
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Zpráva vyslaných stavu městského, že stavové vyšší, jsouce s nimi do Karlova Týna od sněmu vysláni pro korunu,
nechtěli je tam do kaple pustiti ano věšením jim vyhrožovali, 14. září 1562, MS. souč. města Prahy., In Sněmy České
od léta 1526 až po naši dobu, svazek III. (1558-1573), str. 139., též k dispozici na stránce:
http://www.psp.cz/eknih/snemy/v030/1562/t007600.htm
46
tamtéž

18

která veškeré daně z nemovitého majetku přenesla ze šlechty na královská města a poddané,
přičemž zatížení městských nemovitostí v královských městech bylo mnohonásobně vyšší než
zatížení nemovitostí ve městech poddanských.47 V tomto nepřátelském prostředí, kde se šlechta
snažila vystrnadit města z politické scény, pochopitelně ke kodifikaci městského práva také
nedošlo.
2.3. Vzdor Litoměřické oblasti a selhání prvního Koldínova pokusu
Nejzásadnějším problémem, co se přijetí právní kodifikace týkalo, byla však oblast
litoměřického právního okruhu. Bylo jasné, že pokud bude nějaká kodifikace uskutečněna, bude
to na základě staroměstského práva, používaného na Starém i Novém Městě pražském. Tato dvě
města stále zůstávala i přes mnohé ústrky šlechty i panovníka nejvýznamnějšími městy Království
českého a díky své pozici v centru moci měla i největší politický vliv. Navíc města litoměřického
okruhu, mezi které kromě Litoměřic patřila mimo jiné i města Louny, Ústí nad Labem, Most,
Kadaň, Česká Lípa, Trutnov, Teplice, Děčín, Nymburk, Mělník a Hradec Králové, se řídila
v Litoměřicích rozhodovaným

právem

sasko-magdeburským, které

bylo

habsburským

panovníkům trnem v oku. Ferdinand I. sice zakázal odvolávat se přímo do Magdeburku a místo
toho zřídil apelační soud v Praze, ale podle P. Slavíčkové soudci litoměřické kmetské stolice
„často ignorovali nálezy apelačního soudu, zvláště, když odporovaly jejich rozsudkům, za což byli
opakovaně panovníkem napomínáni.“48 To nejspíše souviselo i s faktem, že na rozdíl od odvolání
do Magdeburku, které probíhalo zcela v diskreci litoměřické kmetské stolice, u odvolání
k apelačnímu soudu měl samotný apelační soud mnohem větší pravomoci – především tu, že mohl
sám měnit rozhodnutí litoměřické stolice, nikoliv jen vyjádřit svůj právní názor. Nadto takové
odvolání mohl podat každý měšťan, tudíž Litoměřice ztratily nad podáváním odvolání kontrolu.
Je samozřejmé, že po této těžké ráně nehodlaly Litoměřice strpět ihned další zásah do své
suverenity. Zatím se alespoň nezměnil obsah práva, kterým se litoměřický právní okruh řídil,
ačkoliv mnohá města, do tohoto okruhu spadající, se již tehdy přestala odvolávat do Litoměřic a
jednoduše přeskočila tento prostřední článek – svá odvolání podávala přímo apelačnímu soudu.
Litoměřickým bylo jasné, že přijetí kodifikace městského práva modelované podle staroměstského
práva by znamenalo konec celého litoměřického právního okruhu. Není tedy divu, že proti
jakýmkoliv kodifikačním pokusům vyvíjely Litoměřice silný odpor.
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První návrh kodifikace – Práv měst Království českého, se objevuje už roku 1569, sepsán
nikým jiným než pozdějším autorem celé kodifikace, Pavlem Kristiánem z Koldína. Ten už v té
době působil jako kancléř staroměstský a jako jeden z hlavních představitelů Starého Města chtěl
pochopitelně posílit jeho vliv (i vliv ostatních královských měst) na zemskou politiku. Tehdy
kodifikace nebyla schválena právě z důvodu silně odmítavého postoje měst spadajících do
litoměřické oblasti. Ti poslali císaři hlavní artikuly magdeburského práva, který je obratem zaslal
staroměstským měšťanům. Toto dokládá např. dochovaný Zápis o jednání Pražanů s těmi městy
království Českého, kteráž se "nejdburskými" neb sasskými právy řídila, v příčině napravení a
urovnání práv městských,49 který je na toto odpovědí.
Pro nedostatek podpory šlechty, která se o městské dění stále ještě nezajímala, tehdy nemohl
být odpor měst litoměřické oblasti překonán. Byla sice ustavena komise, složená vždy z jednoho
pána a jednoho rytíře ze čtrnácti krajů, která se tímto problémem měla zabývat, jak můžeme zjistit
ze zápisu zemského sněmu z let 1569-1570,50 ale ta zřejmě nedávala úkolu velkou váhu a odmítala
se jednoznačně postavit na jednu ze stran sporu. Na sněmu sice bylo stanoveno, že „což by tak již
tu jaké snešení a srovnání se od těch osob nahoře jmenovaných při právích městských stalo a
vykonalo, to při budoucím nejprve příštím sněmu na stavy k dalšímu stvrzení vznésti mají,“51 avšak
záznamy ze sněmů až do roku 1575 se již o kodifikaci nezmiňují. Až sněm z roku 1575 opět
připomíná, že kodifikace má proběhnout, volí za zemřelé členy komise nové pány a rytíře, ale i
tehdy „opět nastaly závady, že výbor sněmovní se nesešel.“ 52 Posun k vítězství staroměstského
práva byl sice již nezadržitelný v dalších letech už bylo téměř jisté, že ke kodifikaci dojde, avšak
zdržovací taktika Litoměřických byla přesto celých deset let úspěšná.
2.4. Náboženské nepokoje v sedmdesátých letech a spojenectví Prahy a panstva
Je tedy zřejmé, že aby mohla být kodifikace patřičně schválena, muselo by dojít k tomu, že
šlechta změní svůj antagonický postoj k městům a začne je vnímat jako spojence. Tímto velkým
politickým zlomem, který konečně překlenul propast mezi městy a šlechtou, bylo opětovné
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Zápis o jednání Pražanů s těmi městy království Českého, kteráž se "nejdburskými" neb sasskými právy řídila, v
příčině napravení a urovnání práv městských, 1571, 17. února. Manuál č. 1237 v arch. města Prahy, In Sněmy České
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http://www.psp.cz/eknih/snemy/v030/1571-72/t030800.htm
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vyhrocení náboženských otázek. Náboženské napětí v českých zemích, rostoucí už od nástupu
Habsburků na trůn, vyvrcholilo v druhé polovině sedmdesátých let, mimo jiné i v reakci na
celoevropskou vlnu náboženských násilností. Viléma z Rožmberka, v té době už nejvyššího
purkrabího, silně znepokojily události odehrávající se na západě (především Bartolomějská noc
v Paříži roku 1572 a vyvražďování v Antverpách roku 1576, přičemž oba tyto incidenty značně
zasáhly i tamní šlechtu). Celá společnost jejich napětí sdílela, což vyšlo najevo při pohřbu císaře
Maxmiliána II v roce 1577. Malý zmatek při rozhazování pamětních mincí zkombinovaný
s přesunem ozbrojenců vedlejší ulicí vyústil v obrovský chaos, když se většina účastníků pohřbu
panicky rozprchla v domnění, že se schyluje k podobnému vraždění, jaké nastalo v Paříži.53
Navíc v roce 1575 vypukl tzv. spor o Českou konfesi. Převážně nová protestantská
šlechta rytířského stavu, ale i někteří páni, nepokojení s poměry ve společnosti a s tím, že jediným
dalším povoleným vyznáním kromě katolického je staroutrakvistické, předložili císaři
Maxmiliánovi dokument nazvaný Vyznání víry svaté křesťanské všech tří stavův království
českého Tělo a Krev Krista Pána pod obojí přijímajících, který měl citelně omezit výsadní
postavení staroutrakvistů a katolíků, uzákonit jiná protestantská vyznání (především moderní
luteránské směry a dále i Jednotu bratrskou) a obecně o něco uvolnit náboženské poměry.54
Vlivná šlechta (především katoličtí páni) si začala uvědomovat, že bude královská města,
obzvláště města pražská, potřebovat jako partnery, pokud mají rozvášněné davy a protestantské
šlechtice zkrotit. Navíc ani sami představitelé měst, ač většinou utrakvisté, rozhodně
nepodporovali liberální novoutrakvisty. Ti volali po radikální změně poměrů, a právě vrcholní
představitelé královských měst často právě tyto poměry reprezentovali. Českou konfesí navržené
přerozdělení sil směrem k novoutrakvistům by mělo za následek mimo jiné i další oslabení již tak
dost utlačovaných královských měst.
Poprvé za vlády Habsburků tak došlo k situaci, kdy byli za jedno vlivní katoličtí páni (a
kupodivu i kolegové z řad staroutrakvistů), reprezentováni především Vilémem z Rožmberka,
panovník, jímž byl od roku 1577 Rudolf II., který přemístil sídlo monarchie do Čech a nechal se
často Rožmberkem ovlivnit, i významná města (především Nové a Staré Město pražské). Ve sporu
o Českou konfesi se jim podařilo zvítězit, a vzhledem ke vzácnému konsensu nejen mezi stavy a
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panovníkem, ale i stavy navzájem nastala ideální situace pro vydání souhrnného městského
zákoníku.
2.5. Vliv Rožmberků na přijetí kodifikace
Jak jsem nastínil již v předchozím textu, jedním z nejvýznamnějších mužů, kteří se zasadili
za vydání Práv městských Království českého, byl jednoznačně Vilém z Rožmberka, mocný
představitel panského stavu a de facto autor české panské politiky po bezmála třicet let.
Z počátku jeho významného působení u habsburského dvora to rozhodně nevypadalo, že by
měl být jednou důležitým spojencem pražských měst – jako jeden z představitelů šlechty, a to
dokonce nejvyšších úrovní panského stavu, vystupoval především v šedesátých letech silně jak
proti panovníkovi, tak hlavně proti královským městům. Stál v čele šlechtické iniciativy pro
změnu berního systému, který osvobodil šlechtu od daní z nemovitostí a zatížil místo toho poddané
a měšťany (přičemž domy měšťanské byly zatíženy pětinásobně vyšší sazbou než domy poddanské
a vesnické).55 Zároveň tato změna citelně zasáhla královskou pokladnu a dále zesílila postavení
šlechty i vůči Maxmiliánu II. I přesto však dokázal Vilém zůstat velkým Maxmiliánovým
důvěrníkem a jakýmsi mostem mezi ním a českou šlechtou.
Toto obratné manévrování nakonec vyneslo Viléma z Rožmberka na samotný vrchol české
politiky – po smrti Jana mladšího (v době jeho smrti již staršího) Popela z Lobkovic se stal
nejvyšším purkrabím pražským, úředníkem, který přes poměrně omezující název své funkce držel
ve svých rukou nejvíce pravomocí ze všech zemských úřadů. V podstatě to znamenalo, že se Vilém
z Rožmberka stal hlavou tehdejší české vlády, a vzhledem k relativní slabosti ostatních
významných úředníků není dle mého příliš přehnané tvrdit, že se stal vládou jako takovou.
Nečekala ho ale rozhodně klidná léta, neboť hned v polovině sedmdesátých let se musel
vypořádat se spory o Českou konfesi. Vilém musel čelit nejen faktu, že se za tento dokument
postavila většina tehdejší zemské šlechty a on měl na své straně pouze malou skupinu katolických
šlechticů (byť mnohem vlivnějších, než byli jejich oponenti), ale i tomu, že zároveň nechtěl
dosáhnout takového vítězství, které by podnítilo katolické fanatiky. Z papežského stolce totiž
znělo stále větší vybízení k potlačování protestanství, kde to jen šlo, a přestože Rožmberkové,
tradiční katolická šlechta, mohutně čerpali z výsostného postavení katolicismu, tvrdé potlačení
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utrakvistických stavů by v napjatém prostředí českých zemí mohlo velice snadno rozpoutat
náboženskou válku.
Velmi dlouhý zemský sněm roku 1575, kde byla Česká konfese projednávána, chtěl původně
císař Maxmilián odbýt co nejdříve, aby se tímto velice ožehavým problémem nemusel zabývat,
ale stavy se mu tentokrát postavily přímo. Věděly moc dobře, že král jejich podporu potřebuje, a
tak si vynutily, že otázky berní (neboť Maxmilián potřeboval jako obvykle značnou finanční
částku) a i otázka Maxmiliánova nástupníka (císař Maxmilián chtěl dosadit co nejdříve na český
trůn svého syna Rudolfa), se budou projednávat až po zemských záležitostech. Vilémova
nepočetná skupina katolických pánů, naštěstí pro pána Rožmberka, našla překvapivě silné
spojence mezi staroutrakvisty, vedené nejvyšším komorníkem Janem z Valdštejna. Ti se už
několik let nacházeli v silném úpadku a Česká konfese by definitivně pohřbila jakékoliv jejich
naděje na obnovení zašlé slávy.
Mezi staroutrakvisty zastávala určité postavení i města pražská, a i sám Koldín se do rozprav
o České konfesi zapojil. Mnozí ho později osočovali, že „zradil“ své souvěrce a postavil se proti
zrovnoprávnění utrakvistů s katolíky, avšak Koldínova pozice byla čistě pragmatická – jakožto
kancléř musel hájit zájmy Starého Města pražského a Česká konfese, respektive s ní spojený návrh
církevního řádu, sliboval jen další zásah do už tak okrájených držav a pravomocí Prahy. K jeho
roli v jednání o České konfesi však více níže.
Zvítězit se Rožmberkovi nakonec podařilo tak, že obrátil novoutrakvistické zástupce proti
sobě samotným. Jednotu bratrskou přesvědčil, že pro ně bude výhodnější opustit vizi luteránských
novoutrakvistů pod vedením Bohuslava Felixe Hasištejnského z Lobkovic a snažit se o schválení
vlastní Bratrské konfese, předem odsouzené k nezdaru. Zároveň si však se všemi zúčastněnými
stranami udržoval velice dobré vztahy – pro císaře Maxmiliána zaséval rozkol mezi utrakvisty,
pro starokališníky bojoval proti České konfesi, Jednotu bratrskou přesvědčoval o tom, že Bratrská
konfese je mnohem lepší než ta luteránská, a za Bohuslava Felixe Hasištejnského se postavil v jeho
sporu proti císaři Maxmiliánovi.56
Když byla v srpnu Česká konfese v podstatě odmítnuta (císař Maxmilián jen ústně slíbil její
dodržování, ale odmítl ji podepsat, takže novoutrakvisté nezískali nic z jistot, které si od ní
slibovali), Vilém si mohl oddechnout. Nebezpečná situace byla zažehnána, a přestože nakonec
přeci jen musel ukázat své barvy a přiklonit se ke katolické straně, jeho diplomatické vztahy tím
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nijak zvlášť neutrpěly. K výbuchu náboženských násilností v českých zemích nedošlo,
Hasištejnský uznal svou porážku a situace se alespoň trochu uklidnila. Problém s protestantským
vyznáním však uspokojivě vyřešen nebyl a hrozba náboženských nepokojů se bude vznášet
nad českými zeměmi až do krvavých událostí třicetileté války.
Pro města byl však důležitý ještě jeden výstup ze sporů o Českou konfesi – to, že stála
s Rožmberkem na stejné straně, je sblížilo. Dle mého názoru si v této době Rožmberk uvědomil,
že královská města, která doposud vytlačoval z politické scény, budou nejspíše naprosto zásadní
pro udržení pořádku v zemi. Jednotný zákoník městského práva určitě také takovému pořádku
nemohl uškodit.
Významným přínosem pána z Rožmberka pro uskutečnění kodifikace navíc bylo také to, že
přesto že sám byl katolického vyznání, byl velice tolerantní k protestantským vyznáním (dvě
z jeho čtyř manželek byly dokonce luteránského vyznání) a katolický blok prosazoval převážně
z politických důvodů. To mu umožnilo vybudovat bohatou síť kontaktů a známostí nejen ve
vrcholné politice, ale i mezi učenci Karlovy univerzity. Mezi ně patřil i sám autor Práv městských
Království českého, Pavel Kristián z Koldína, a dále také třeba Sixt z Ottersdorfu, rada při soudu
nejvyššího purkrabství, a to i přesto, že Koldín byl utrakvistou zřejmě s luteránskými tendencemi
(ve sporech o Českou konfesi stál ale spíše na straně konzervativců, kteří ji odmítali) a Ottersdorf
byl dokonce na straně novoutrakvistických liberálů. Mezi těmito známostmi je třeba uvést také
univerzitního doktora Gabriela Svěchina z Paumberka, působícího jako rada apelačního soudu,
který také býval vychovatelem Vilémova mladšího bratra, Petra Voka z Rožmberka.57
Ostatně i Petr Vok z Rožmberka byl do procesu schvalování kodifikace zapojen, a to jako člen
schvalovací komise z panského stavu za Prácheňský kraj, jak můžeme poznat z dopisu ze dne 27.
prosince 1578, kterým ho císař Rudolf II předvolává k dostavení se k jednání komise, neboť jeho
předchůdce z panského stavu zemřel.58 Je možné, že i skrze něj uplatňoval Vilém svůj vliv na
přijetí návrhu Práv městských Království českého, neboť mu v té době byl mladší bratr silně
zavázán – Vilém ho v letech 1574–1575 bezmála zachránil před osobním bankrotem a Petr Vok
se mu zavázal poslušností až do smrti.59
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Přestože zprávy o přímém zapojení Viléma z Rožmberka do procesu schvalování Práv
městských Království českého nemáme, jeho jméno, jakožto jméno nejvlivnějšího a úředně
nejvýše postaveného člena panského stavu, figuruje na usnesení sněmů roku 1578 i 1579, tedy
nejvýznamnějších sněmů pro uskutečnění kodifikace. Navíc jsem toho názoru, že nebýt jeho
podpory, nebo alespoň tichého souhlasu, a relativní politické stability, kterou přinesl do české
politické scény, by Koldínova kodifikace neměla šanci uspět. Je to tedy i Vilém z Rožmberka,
komu můžeme vděčit za zásadní zlom v podobě městského práva v českých zemích.
2.6. Pavel Kristián z Koldína a jeho kodifikační úsilí
Jestliže na roli šlechty při kodifikaci českého městského práva se občas zapomíná, jméno
Pavla Kristiána z Koldína si s ní naopak spojí každý. Je pravdou, že o Koldínovi bylo již napsáno
mnoho prací, článků i celých publikací, avšak alespoň stručné shrnutí zásadních bodů jeho života,
zvláště těch, které nějak ovlivnily jeho dílo, je dle mého názoru pro úplnost této práce nezbytné.
Tento velikán české právní kultury se narodil nejspíše roku 1530 v Klatovech jako syn
tamějšího měšťana Matěje Křesťana.60 První velkou událostí, která značně ovlivnila jeho život,
dílo, a hlavně kariéru, bylo přijetí na pražskou Karlovu univerzitu. Tato univerzita se stala těžištěm
jeho života na dalších přibližně patnáct let.61 Propracoval se k profesorskému postu, dokonce
dosáhl i postavení děkana artistické fakulty, a hlavně zde získal širokou síť známostí, které byly
naprosto esenciální pro jeho politické a karierní úspěchy. Mezi takové přátele patřili mimo jiné
Tadeáš Hájek z Hájku (vědec, lékař a významný člen dvora Rudolfa II.), Jakub Codicillus (písař a
místokancléř Nového Města pražského), Marek Bydžovský z Florentina (děkan fakulty
svobodných umění a později dokonce rektor Karlovy univerzity) a hlavně i dva členové okruhu
Viléma z Rožmberka, již zmiňovaní akademici Gabriel Svěchin z Paumberka (rada apelačního
soudu v Praze) a Sixt z Ottersdorfu (kancléř Starého Města pražského a později rada soudu
nejvyššího purkrabství).
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Ke cti Koldínovi slouží i to, že jeho (byť poměrně dlouhé) působení na pražské univerzitě ho
zdaleka nepřipravilo k jeho budoucí úloze nejlépe. Od autora tak významné právní památky by
bylo možno čekat, že vystudoval fakultu právnickou, avšak, bohužel pro Koldína, tuto možnost
v té době studium v Čechách nenabízelo. Právnická fakulta se totiž už relativně krátce po svém
založení zle rozhádala právě s fakultou svobodných umění, a ještě za života císaře Karla IV. se
z Karlovy univerzity oddělila a vytvořila nezávislou právnickou univerzitu.62 Tato univerzita však
neměla dlouhého trvání a jelikož nedokázala během husitských bouří držet krok s náboženskospolečenským posunem české akademické obce, soustředící se více a více na artistické fakultě,
staly se jí husitské nepokoje a Dekret kutnohorský osudným. Její konec můžeme datovat do let
1418–1419, a jejím zánikem „právnické studium v Praze umlklo na čtvrt tisíciletí.“63
V důsledku toho tedy Koldín neměl ani šanci získat formální právnické vzdělání jinde než
v zahraničí. Jak píše David Falada, „pokud tedy (Koldín) získal nějaké právní vzdělání, nelze
hovořit o komplexním studiu obojího práva.“64 Z toho vyplývá, že Koldín, zcela v souladu
s představou renesančního člověka, z vlastní iniciativy velice zdatně doplnil své vzdělání
samostudiem, obzvláště ve sféře římského práva. Tomu nakonec odpovídá i množství omylů,
pramenících z nepochopení širších souvislostí římskoprávních institutů, kterých se Koldín později
ve svém díle dopouštěl (o tom více v příští kapitole).
I Koldínova akademická kariéra ale došla svého konce, ať už to bylo z důvodu, že ho brzdila
v dalším společenském postupu, či z důvodu celibátu, povinného pro akademiky. V roce 1563 se
Pavel Kristián rozhodl z univerzity odejít a zapojit se plně do měšťanského života. To však
rozhodně neznamenalo, že by se Koldín svých pout k univerzitě vzdal úplně. Víme například, že
za svého života byl „univerzitou několikrát vyhledáván jako právní expert a ochránce
akademických privilegií,“65 což jen dále dokládá jeho velkou zdatnost jako právníka a znalce
městského práva.
O dobré síti společenských kontaktů, kterou si na univerzitě upletl a nadále udržoval, svědčí
mimo jiné i Koldínův rychlý společenský vzlet po opuštění univerzity. Dne 17. února roku 1563
se stává písařem Nového Města pražského (přičemž tuto pozici mu nejspíše zprostředkoval Jakub
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Codicillus, jeden z jeho akademických kolegů),66 dne 21. června se poprvé žení, a 16. července se
z něj po zakoupení Domináčkovského domu na Staroměstském náměstí a přijetí staroměstského
práva stává měšťan Starého Města pražského. Už v roce 1565 svůj post novoměstského písaře
opouští a stává se staroměstským radním. Zde také vydržel pouhé dva roky, a v roce 1567 odchází
z rady a získává funkci kancléře staroměstského. Ta se stala pozicí, z níž nezvratně změnil podobu
českého městského práva. Staroměstským kancléřem zůstal vlastně po celý zbytek svého
karierního života a odchází až v roce 1584, zpět na místo konšela staroměstského.
Co vlastně v Koldínově době patřilo k pravomocem městského kancléře, to dosud nevíme.
Reformy Ferdinanda I., kterými omezil samosprávu měst a vrátil značnou část moci do rukou
královských rychtářů, určitě postavení kancléře značně oslabily, ale jak silná tato omezení byla ve
vztahu k městské kanceláři, je dodnes neznámo – „kancelář zůstává temným (neosvětlitelným)
místem starších pražských dějin.“67 Můžeme však předpokládat, že si Koldín toto místo vybral
mimo jiné i právě z tohoto důvodu – měl pocit, že z méně viditelného a hlídaného místa (oproti
městské radě) může lépe politicky Staré Město podporovat. Koldín ostatně projevil své politické
zájmy už dávno – ještě jako akademik se zúčastnil jak vítání Ferdinanda I. v Praze roku 1558, tak
se také podílel svou básnickou tvorbou na sbírce gratulačních básní ke korunovaci nového českého
krále Maxmiliána v roce 1562.68 Dokonce se roku 1565 účastnil diplomatické mise do Vídně k (v
té době už císaři) Maxmiliánovi II. Jak je vidno, Koldínovi rozhodně nebyla zemská politika cizí.
Nejpodstatnějším momentem jeho politické kariéry (kromě samotného prosazení Práv
městských) pro něj však byl (jako ostatně skoro pro každého, kdo se v roce 1575 pohyboval
v nejvyšších politických kruzích českých) spor o Českou konfesi. Tu jsem již základně nastínil
výše, budu se tedy věnovat pouze Koldínově roli v ní, konkrétně jeho nejzásadnějšího vystoupení
– toho, že 17. května 1575, v den, ve který se české protestantské stavy shodly na definitivním
znění České konfese, předstoupil před ostatní stavy a požádal, aby tento text byl dán městům
k prozkoumání a sepsání jednotného stanoviska.
Od českých obrozeneckých a protihabsburských autorů si tímto vysloužil silnou kritiku, a jeho
protest nebyl rozhodně úspěšný ani tehdy. Michal Španovský, prominentní člen rytířského stavu a
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tehdejší nejvyšší písař,69 totiž Koldínův návrh zamítl a místo toho dal protinávrh, ať se města
vyjádří rovnou – vždyť „osoby z stavů volené, též i doctores, Mistři, theologi při nich na katedře
přítomni jsou.“70
Ve chvíli, kdy by se jednotliví měšťané měli sami ozvat a zcela zřejmě a veřejně se tak postavit
proti unifikované frontě utrakvistické šlechty (jak rytíři, tak páni už dokument odhlasovali), nadto
bez předem připravených poznámek, raději kapitulovali a žádné poznámky neuvedli. Dokonce i
Koldín, bez podpory svých kolegů, raději ustoupil a žádné výtky neuvedl. Česká konfese tak byla
schválena všemi stavy.
Z dostupných informací nevyplývá, že by měl Koldín nějaký náboženský problém se
zrovnoprávněním novoutrakvistických stavů s katolickými či staroutrakvisty. Dokonce možná i
sám inklinoval k luteránskému vyznání, pokud tak lze soudit z knih, popsaných jako položky jeho
pozůstalosti.71 Jeho problém ležel zjevně v politické rovině, respektive v návrhu nového
církevního řádu. Vystrnadění už dost oslabených měst (převážně staroutrakvistického vyznání)
z kontroly konzistoře a univerzity, navíc i oslabení jejich vlivu na obsazování farností faráři, by
byl jeden z posledních hřebíčků do rakve městské politiky – kontrola nad univerzitou a konzistoří
byly v podstatě jediné možnosti, jak skrze teology a duchovní do vysoké politiky zasáhnout. Navíc
univerzita byla už od husitských dob výspou veškerého utrakvistického měšťanstva, téměř
svobodnou od vlivu panovníka a vyšších stavů.72
Ač byl tedy Koldínův návrh Španovským zhatěn, je možné, že právě tento výstup pomohl
získat Koldínovi cenného spojence, Viléma z Rožmberku. Vilém si vážil lidí, kteří byli zkušení ve
svém oboru a kteří dokázali pohlédnout i za čistě náboženskou stránku věci, a přestože Koldínovy
snahy nabourat Českou konfesi v jejím (později toho dne) schváleném znění nepadly na úrodnou
půdu, alespoň vyjádřil za města (a hlavně Staré Město pražské) nesouhlas s postupem utrakvistické
šlechty. To pak zřejmě vedlo i k posunu postoje vítězných katolických stavů vůči městům a k jejich
podpoře při vydání Práv městských Království českého. Ačkoliv tedy Koldín toho květnového dne
se svou snahou prosadit postoj měst k České konfesi neuspěl, získal tím nemalé množství
69
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politického kreditu, bohatě zúročeného už za čtyři roky. Tento politický vliv, spojený s jeho
akademickými známostmi, se stal hlavním odrazovým můstkem pro to, aby Práva městská
Království českého mohla být na zemském sněmu schválena.
Co se týče dalších osudů Koldínových, život k němu bohužel nebyl v dalších letech příliš
přívětivý. Ač se mu velice povedla práce na krátké summě Práv městských, úzké okno politických
okolností příznivých královským městům se již roku 1580 začalo zavírat. Vilém z Rožmberka
těžce onemocněl a ztratil část svého vlivu na dvoře císaře Rudolfa, sám panovník začal od roku
1581 trpět psychickými poruchami a roku 1582 navíc zemřel Vratislav z Pernštejna, nejvyšší
kancléř a člen Rožmberkova panského „triumvirátu“.73 Období stability v panském stavu bylo u
konce, a když se Koldín v letech 1583 až 1584 pokusil prosadit Práva a zřízení zemská Království
českého v Krátkou summu uvedená, přehlednou kodifikaci zemského práva upravenou pro
jednoduché použití u soudů i v kombinaci s městským právem, narazil na neprostupnou zeď
odporu především nižší protestantské šlechty,74 která ovládala dvorskou kancelář,75 v čele s
jeho již známým oponentem Michalem Španovským z Lisova. Tím byla Koldínova brána
k zemskému sněmu uzavřena s jeho kodifikačními snahami byl konec.
Tuto profesní tragédii dokonce ještě o rok předstihla tragédie osobní, když mu v roce 1582
zemřela již druhá manželka, Marta Kulíšková, a všechny děti z prvního manželství na mor –
přežilo tak jen jediné jeho dítě, roční dcera Lidmila.
Bylo to nejspíše kvůli těmto silným otřesům v profesním i osobním životě, že Koldín roku
1584 opustil post staroměstského kancléře, tak dlouho zastávaný, a vrátil se jako konšel do
staroměstské rady. Ač se i nadále aktivně zapojoval do městského života, do vývoje české politiky
a práva už nijak nezasáhl a 11. ledna roku 1589 umírá.
2.7. Velká kodifikace českého městského práva
Díky okolnostem popsaných výše v roce 1578 nastal zásadní zlom a po více než třicet let
odkládaná kodifikace byla najednou uskutečněna bez větších průtahů.
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Litoměřičtí sice i nadále silně protestovali, snažili se zdržovat a kodifikaci sabotovat, avšak
v nové situaci pozdních sedmdesátých let se jazýček vah přehoupl na stranu měst oblasti
staroměstské. Na zemském sněmu, zahájeném 2. srpna 1578, se stavy usnesly na tom, že „co se
práv městských korigování, jich přehlednutí a s zřízením zemským srovnáni dotýče, za to jsou
JMCské (JMC = Jeho Milost Císař, tak i nadále, poznámka autora) stavové při předešlých sněmích
poníženě, aby k tomu osoby voleny byly, žádali, k čemuž pak týmiž sněmy jisté osoby voleny sou
byly, ale že jest se pak to až posavad týchž osob sjetí a obeslání, aby na tuž věc zasedly a k jistému
místnému konci, to před sebe vezmouc, přivedly, nevykonalo, všickni tři stavové v nerovnosti práv
městských s nesrovnáním s zřízením zemským, v čemžby se stavové jedni k druhým v
spravedlivostech svých věděli jak zachovati, v tom nemalý nedostatek trpí, a jakž prvé tak i nyní
JMCské poníženě prosí, aby JMCská milostivě k dobrým řáduom a k zachování rovnosti práv a
spravedlivosti stavuov království Českého prohlédnouti ráčil, a poněvadž táž práva městská všecka
zouplna a docela v spis uvedena a před nikami jsou, aby JMCská, obešlíc k tomu a jistému dni
osoby, bud ty, kteréž na to předešlými sněmy voleny jsou, aneb jiné, jim milostivě to před sebe
vzíti, aby ta práva přehlédly a k srovnání, aby jedna práva městská toliko ve všem království
Českém sloula, a těch a nejiných aby užíváno vůbec bylo, konečně přivedly, poručiti ráčil.“76
Z dopisu dochovaného v Třeboňském archivu lze vyčíst, že už 27. prosince téhož roku císař
Rudolf II. povolává Petra Voka z Rožmberka jako zástupce Prácheňského kraje, aby se dostavil
do Prahy ke schválení kodifikace městského práva.77 Nakonec, po 34 letech snažení, byl dán na
zemském sněmu, konaném od 9. února do 14. dubna 1579 souhlas k vytištění souboru Práva
městská Království českého, první ucelené kodifikace českého městského práva krátkým
odstavcem:
„A kdež jsou Pražané strany práv městských žádost na JMCskou a všecky tři stavy vznesli,
aby všem vůbec práva svá k vytištění vydati mohli: JMCská a všickni tři stavové k tomu své
povolení dávají, však na takový jistý způsob, kdy by koli podle předešlých mnohých sněmův ta
práva městská osobami k tomu volenými, kde by se spolu nesrovnávala, aneb z jiných hodných
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příčin k nějakému napravení přišla, že oni Pražané podle uvolení svého zase tak skorigovaná
vytisknouti dáti povinni budou.“78
Dne 29. září 1579 se dostavila k císaři Rudolfu II. delegace ze Starého Města pražského, pod
osobním vedením primátora Jana Bartoškovic z Dražic, aby mu předala originál Práv měst
Království českého, „jež císař přijal a nad nimi ochrannou ruku svou císařskou držeti přislíbili.“79
První výtisk Práv městských Království českého byl velkým úspěchem. Vyšel patrně ve
velkém vydání několika tisíc kusů a tištěn byl v proslulé Melantrichově tiskárně. Na velké
úspěšnosti tohoto díla měli lví podíl i již výše zmiňovaní učenci Sixt z Ottersdorfu, rada při soudu
nejvyššího purkrabství, a Gabriel Svěchin z Paumberka, rada apelačního soudu, oba patřící do
Rožmberkovy i Koldínovy sítě známostí, kteří ze své autority u patřičných soudů brzy z Práv
městských Království českého udělali zásadní pramen práva. Byl to právě apelační soud, který
svým tlakem konečně donutil sklonit hlavu i města litoměřické oblasti. Ta totiž sice využila
výjimky, obsažené v rozhodnutí sněmu, že se novým zákoníkem budou řídit jen města, která si
toto dobrovolně zvolí, avšak apelační soud jejich plány zhatil. Tím, že začal rozhodovat výhradně
podle Práv městských Království českého, a to u všech odvolání, tedy i u těch z litoměřického
okruhu, nabourával při každém takovém odvolání litoměřické rozsudky dle magdeburského práva.
Odliv měst z litoměřické sféry, který toto způsobilo, byl již pro litoměřickou kmetskou stolici
fatální.
Poslední pomyslný „hřebíček do rakve“ magdebursko-litoměřické právní oblasti zasadilo
usnesení zemského sněmu z let 1609 až 1610, kde bylo s konečnou platností rozhodnuto, že
„užívání téhož práva Magdeburského a Sasského při všech a všelijakých věcech a právních
řízeních jejích zcela a zauplna vyzdvihovati, ta že již jeho dáleji a víceji mimo vyhražený způsob a
na budaucí časy užíváno býti nemá…“80 V této době k litoměřické oblasti, kdysi pokrývající
většinu severních a východních Čech, patřila už jen města Litoměřice a Louny. Sjednocení
městského práva v Čechách tak bylo dokončeno.
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3. Práva městská Království českého
3.1. Podoba Práv městských Království českého
Slavné Koldínovo dílo bylo skutečně velkým počinem – téměř šest set stran, obsahujících
veškerá odvětví městského práva. Pokrývá právo procesní i hmotné, veřejné i soukromé. Obsahuje
ustanovení o věcech rodinných, dědických, věcněprávních, závazkových i trestních, rozdělené do
oddílů A až T, dále členěných do padesáti osmi tematických titulů. V rámci oddílů jsou pak
jednotlivá ustanovení (artikuly) číslována římskými číslicemi, případně ještě dále členěna na
odstavce, zvané rozdíly, opět označené římskými číslicemi.81
První vydání, zajištěné slavnou melantrišskou tiskárnou, bylo vybaveno krásnou titulní
stranou, ozdobenou českým zemským znakem obklopeným pro renesanci typickou kombinací
křesťanských a antických motivů.82 Je opatřeno věnováním císaři Rudolfu II., přičemž je pod ním
jako původce tisku uveden purkmistr a rada Starého Města pražského, a následuje ho hned úvod
Koldínův, adresovaný „upřímnému čtenáři.“83
Ačkoliv toto velké vydání mělo samo o sobě značný úspěch, sám Koldín okamžitě pokračoval
v práci na Právech městských Království českého, respektive na jejich úpravě do tzv. Krátké
summy, kterou dokončil již roku 1581. Ta vyšla již v tiskárně Jiříka Černého Nigrina, která na ni
dokonce získala monopolní právo. Melantrišská tiskárna právo tisku nezískala nejspíše kvůli
kombinaci dvou důvodů – roku 1580 zemřel Jiří Melantrich z Aventina a tiskárnu převzal Daniel
Adam z Veleslavína, který byl zřejmě „panovačný a hrubý k personálu a zřejmě i cholerický,“84
a tiskárna Jiříka Nigrina měla navíc blíže dvorskému prostředí, 85 přičemž po úspěchu Práv
městských bylo jasné, že ten, komu bude tento tisk svěřen, na tom může skutečně notně vydělat.
Krátká summa však nejspíše překonala všechny představy tiskařů i autora. Jen v prvních dvou
letech (1581 a 1582) vyšla celkem pětkrát. Díky své velice útlé podobě byla mnohem lépe
uzpůsobená pro běžné užití a její zjednodušená čeština byla srozumitelnější širším vrstvám
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obyvatelstva. K jejímu sepsání nejspíše přispěl i Pavlův bratr Jan Kristián z Koldína, který k ní
později (v roce 1582) připojil ještě krátkou (pouze 10 stran samotného textu) část zvanou Pokuty.
Ta byla v podstatě jen jasným a stručným přehledem trestů, a je dnes označována za text nižší
hodnoty86 než původní Práva městská a Krátká summa Pavla Kristiána. I tak bývá však do
celkového souboru zahrnována, a jejím sepsáním byla Koldínovská kodifikace kompletní.
3.2. Prameny a vlivy určující obsah kodifikace
Jakožto kancléř Starého Města pražského Koldín při sepisování Práv městských samozřejmě
vycházel primárně z práva staroměstského. V této oblasti čerpal zřejmě především ze sbírky
usnesení staroměstské rady od 14. století, jakkoliv byla kusá, a dále ze sbírky zvané Soběslavská
práva, ze které byly použity především části týkající se jednání městských orgánů.87
Překvapivé ale je, jak velká část byla převzata z práva moravského, a to hlavně z brněnských
sentencí sebraných do sbírky jako Kniha písaře Jana, upravených jihlavským písařem Janem
z Gelnhausenu a dalšími neznámými autory tak, aby „kniha ta odstraněním kasuistiky a všeho, co
by na Brno upomínalo, stala se jednak příručnější a přehlednější, jednak aby platila za knihu
obecného městského práva.“88 Výsledná podoba sbírky pak vešla ve známost pod názvem Cursus
civilium sententiarum. Jednalo se o vynikající sbírku vysoce kvalitních soudních nálezů
brněnského městského soudu, zajímavých mimo jiné hlavně vysokým stupněm obecnosti
výroků.89
Tomu, aby se v brněnsko-jihlavské oblasti rozvinula právní kultura produkující díla této
úrovně, svědčila i velká flexibilita a otevřenost jihoněmeckého (“norimberského“) práva,
respektive jeho nicotný vliv na vývoj městského práva v této oblasti Čech a Moravy hlavně v
pozdním středověku a začátku novověku. Na rozdíl od poměrně tvrdého a nepříliš
modernizovaného práva severoněmeckého, vyznačujícího se i stále trvajícími svazky
s Magdeburgem jako takovým (byť v Koldínově době už se Litoměřice neodvážily vzdorovat
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zákazu Ferdinanda I. do Magdeburgu se odvolávat,90 stále zde vazby na Magdeburg byly91), česká
a moravská města jihoněmecké oblasti nikdy nebyla se zahraničím tak svázána (možná kromě
Chebu, který byl v tomto raritou). Staré a Nové Město pražské, hlavně však Brno a Jihlava, tak
měly dostatek prostoru vypěstovat si kvalitní právní kulturu samy o sobě, založenou hlavně na
městských statutech, sentencích místních soudů a zčásti i na římskoprávních institutech.
Sám mistr Koldín se zjevně pyšnil znalostí římského práva a svou kodifikaci jím hojně
obohatil. Nejen, že už věnování císaři Rudolfovi obsahuje dosti rozsáhlou pasáž o císaři
Justiniánovi jako velkém mecenáši práva, ale i samotný začátek vlastních artikulů zcela jasně
ukazuje Koldínův příklon k římskoprávní nauce. Artikul A. II. obsahuje samotnou Koldínovu
definici práva: „Právo pak nic jiného není nežli umění a rozeznání dobrého od zlého,
spravedlivého od nespravedlivého, pravého od křivého, mírného od nemírného, kteréž jednoho
každého k tomu vede a učí, čeho se má přidržeti a čeho se zase vystříhati.“92 Jak poznamenává
mimo jiné např. M. Skřejpek,93 nejedná se o nic jiného, než o rozšířený Celsův výrok, který je
citován Ulpiánem i na samém začátku Digest – „Ius est ars boni et aequi.“94
Koldín dále přebírá celou řadu důležitých římskoprávních institutů, zásad a maxim.
V některých případech používá pro jejich vyjádření latiny, doplněné vlastím překladem či
vyjádřením svými slovy - např. artikul A. XXX. obsahuje větu „Leges enim scire, non est verba
earum tenere, sed vim et potestatem,“95 což překládá jako „A ne tak slov práva, jako rozumu a
smyslu týchž práv šetřiti.“96 Toto je opět Celsova citace, jen lehce pozměněná z originálu „Scire
leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem,“ 97 překládané jako „Znát právo
neznamená držet se textu zákona, ale jeho smyslu a síly.“98 V jiných případech, jako je například
výše uvedená Koldínova definice práva, používá pouze češtiny, ač se jedná o téměř doslovný
překlad latinských výroků. Také není neobvyklé, že přebírá některé instituty i bez podoby
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s původními latinskými texty, upravuje je tedy svými slovy – např. institut kontumačního rozsudku
pro nepřítomnost.
Ze základních zásad, takto převzatých, lze uvést např. zásadu litem suam facere99 v artikulích
A. XV. II.; A. XXVII.; A. XXVIII. a A. XLI. II.,100 zásadu qui prior tempore, potior est et iure101
v artikulu A. LIX,102 dále typicky středověkou, ale přesto původně římskou zásadu confessus pro
iudicato habetur ve formě „Confessio enim in iudicio habetur pro iudicato“ v artikulu B. XXXVI.
II.103 a zásadu unus testis, nullus testis104 v artikulu B. LXVII. I.105
Je potřeba také zmínit, že Koldín, ač v římském právu vzhledem k nedostatku svého vzdělání
překvapivě zdatný, rozhodně nebyl dokonalý. Možná nejlepší pasáží Práv městských Království
českého k ilustrování tohoto problému je Koldínovo z římského práva převzaté, ale zcela špatně
uchopené dělení práva. Nachází se hned z počátku díla, v artikulích A. II. III. – VII. a A. III. I. –
II. Problém lze nalézt už hned z kraje dělení, totiž u dělení na ius publicum a ius privatum. Podle
Koldína je veřejné právo „právo obecné, které vůbec na všecky se vztahuje“ a soukromé právo
„právo zvláštní, kteréžto toliko některých osob vlastně se dotýče a na jisté krajiny aneb města
obzvláště se vztahuje.“106 Ač bylo toto dělení za Koldínových časů poměrně pochopitelné (veřejné
právo jako právo obecné, dané a zaštiťované shora, a soukromé právo jako vlastní právo
jednotlivých měst), z hlediska jak dnešní, tak římské nauky je zcela zavádějící a odpovídá spíše
dělení na ius generale a ius singulare.107 Ani další dělení nepoužívá Koldín správně, když dělí ius
privatum na „ius naturale, právo přirozené, ius gentium, právo všech národův nebo lidí, totiž
právo to, kteréhož všickni národové po všem světě požívají; a právo městské, ius civile, kterýmž
lidé v jedné obci obývající se spravují.“108 Jakkoliv takovéto dělení může platit i pro soukromé
právo, zasahuje zcela zřejmě i do veřejnoprávní sféry.109 Navíc označení ius civile pro jednotlivé
městské právo je samozřejmě také zcela zavádějící – srovnávat postavení římských občanů a raně
novověkých měšťanů zkrátka není v tomto smyslu možné. Mým názorem je, že se zde opět
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projevila Koldínova typicky renesanční snaha připodobnit své dílo co nejvíce antické předloze a
„aktualizovat“ tehdejší výrazy do jeho vlastní doby, bohužel jaksi bez respektování rozdílů mezi
starořímskými a Koldínovými dobovými reáliemi.
Koldínova inklinace k renesančně-humanistickým ideám nakonec nespočívá pouze v obdivu
k právu antického Říma. Dává silný důraz i na přirozené právo, dané Bohem (artikuly A II. V. a
VI.; A XXXVII. IV.)110 a velice často se dovolává lásky, milosrdenství, svornosti, rovného
zacházení a podobných humanistických ideálů (např. artikul A XXXVIII.).111
Nesmím opomenout zmínit ani další velice důležitý pramen, který Koldín velice chytře využil,
a tím bylo právo zemské. Jak uvádí J. Štěpán, „na 150 ustanovení je do Práv městských převzato
ze Zřízení zemského 1564, další články pak z doplňujících ustanovení sněmovních.“112 Je zřejmé,
že se mohlo jednat i o téměř nezbytnou podmínku jejich přijetí, nakonec Vilém z Rožmberka od
kodifikace nejspíše očekával hlavně nastolení co největšího pořádku a navázání městských práv
na již dohodnuté, jím ovlivněné právo zemské, ale dle mého to byla i iniciativa samotného Pavla
Kristiána. O Koldínovu zájmu o zemské právo nakonec svědčí i jeho snaha „sladit Práva městská
Království českého s Právy a zřízeními zemskými a srovnat řád při soudech“113 ihned potom, co
dokončil svou práci na Krátké summě.
V neposlední řadě se zmíním ještě o jednom pramenu, respektive o jeho naprostém
nedostatku. V celé kodifikaci prakticky nenajdeme ustanovení, které by bylo převzato
z litoměřicko-magdeburského práva. Ať už tomu tak bylo z důvodu toho, že magdeburské právo
bylo již „neodpovídající soudobým potřebám společenským a hospodářským,“ jak tvrdí např. J.
Štěpán,114 z důvodu toho, že podřízený vztah Litoměřic k Magdeburgu byl „v rozporu se snahami
panovníka o prosazení zemské suverenity v oblasti nalézaní práva, tj. se základy nastupující
absolutistické formy vlády,“ jak nabízí J. Šouša jr.,115 nebo zkrátka z toho důvodu, že Litoměřice
proti kodifikaci tvrdě vystupovaly a staroměstští měšťané včetně Koldína k nim kvůli tomu chovali
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zášť, Práva městská byla zcela záměrně sestavena tak, aby právo litoměřické oblasti vymazalo
z české právní scény.
3.3. Význam kodifikace
Zajisté není přílišnou nadsázkou tvrdit, že Pavel Kristián z Koldína vytvořil jedno
z nejzásadnějších děl českých právních dějin. Ač bylo vytvořeno v pozdní stavovské době a
sloužilo k posílení pozice královských měst, přežilo i takové události jako ponížení stavů a nástup
absolutismu s Obnoveným zřízením zemským či počátky osvícenského kodifikačního úsilí
v osmnáctém století. Jak tedy dílo, jehož přijetí trvalo téměř čtyřicet let a pak bylo narychlo
schváleno v uzoučkém oknu politické stability, mohlo vydržet jako platná právní úprava přes dvě
staletí?
V dlouhověkosti Práv městských Království českého sehrálo roli několik významných
faktorů. Prvním, a dle mého nejdůležitějším, faktorem byla jejich praktičnost. Ač Koldín občas
trochu příliš dával najevo svou učenost a humanismus a sklouzával k „širším, někdy skoro
barokním formulacím, k moralizujícím extempore a literárním reminiscencím, jež do zákona
nepatřily,“116 v Krátké summě s mistrovskou přesností takováto místa okleštil a poškrtal a
zanechal tak v rukách městských úředníků i vzdělaných měšťanů skvělou praktickou a přehlednou
referenční příručku. Krátká summa navíc vynikala i svými rozměry – vzhledem k tomu, že tento
stručný text byl vhodný „i k přenášení v oděvu,“117 byla použitelná i jako každodenní kapesní
průvodce světem městského práva.
Dalším zásadním přínosem byla jejich zákonná a jednotící síla. To Práva městská Království
českého významně odlišovalo od předchozích kodifikačních pokusů, například díla Brikcího
z Licska. Schválená zemským sněmem, vyhlášená císařem Rudolfem II. a prosazovaná pražským
apelačním soudem, Práva městská konečně závazně unifikovala silně roztříštěnou právní úpravu
středověkých měst a přenesla je tak úspěšně do centralizační éry novověku. Jednotná právní úprava
v celé zemi (po začlenění litoměřické oblasti) posílila právní jistotu a zajisté podpořila i obchodní
a jiné styky mezi měšťany různých měst – možnost řídit se stejným právem, které měšťan dobře
znal, nadto když měl u sebe „kapesní“ Krátkou summu, učinila takové styky mnohem
pohodlnějšími. Když pak kodifikace začala platit i na Moravě (zaváděna byla postupně, přičemž
konec olomoucké právní oblasti, která stále vzdorovala, nastává definitivně až roku 1705
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s rezolucí Leopolda I.),118 musely být zřejmé výhody jednotného práva i na větším území. Z tohoto
vyplývalo, že jestli má Koldínovo dílo zcela nahradit nový zákon, bude výhodnější, když opustí
nejen městský, ale i zemský partikularismus a obsáhne nejen Čechy, ale minimálně stejně velké
území, jako Práva městská Království českého.
Pokud je řeč o jednotící síle Práv městských, nelze opomenout ještě jeden jejich podstatný
přínos v této oblasti, a to převážný zákaz rozhodování podle starých soudních nálezů, doplněný
apelem na to, aby místo nich byla použita sama Práva městská. Tuto úpravu nalezneme v artikulu
A. XXXIX. II. vyjádřenou slovy: „Také soudcové, když by staří rozsudkové před nimi od stran
ukazováni byli, ne ve všem po ních postupovati mají; protože práva toho zhajují a velejí soudcům,
aby ne podlé příkladův a podobných ortelův, ale podlé práv soudy vykonávali.“119 Toto pravidlo
o něco změkčeno hned následující větou: „Leč by ti ortelové a takoví rozsudkové byli, kteříž by
vedlé práv psaných aneb milostných vypovědíni a vyřčeni byli a zřejmou i patrnou spravedlnost
v sobě měli a k té případnosti (o níž jest rozepře) ve všem všudy podobní byli.“120 Zde se jedná o
zárody moderního občanskoprávního pojetí judikatury, kdy sice slouží pro posílení právní jistoty,
není však sama pramenem práva. Jak píše K. Malý, není pochyb o tom, že „důvody negace starší
soudní praxe a odvolávání na starší soudní nálezy tu vychází především z potřeby respektovat
novou právní úpravu a unifikaci městského práva, tedy z důvodů především právních,“121 tedy i
tato negace významně přispěla k jednotící síle Práv městských Království českého.
V neposlední řadě určitě napomohla i sama kvalita díla. Chytrá sázka na postavení základů
Práv městských na brněnsko-jihlavském městském právu, kombinovaném se staroměstským
právem, umožnila Koldínovi využít jak své vlastní rozsáhlé zkušenosti se staroměstským právem,
tak výborné brněnské sentence sebrané písařem Janem. Použití jihomoravského práva navíc
umocnilo Koldínovu snahu sepsat kodifikaci co nejobecnější, nikoliv pouze vnutit staroměstské
právo ostatním městům. To zcela jistě pomohlo k jejímu hladšímu přijetí ostatními českými městy.
Provázání se zemským právem pak napomohlo nejen rozšíření Práv městských, ale nejspíše i jejich
udržení se jako pramen platného práva po třicetileté válce, neboť „recipročně později Obnovené
zřízení zemské převzalo na 100 článků z Koldína. Od poloviny 17. století se pak Práva městská a
OZZ považovaly navzájem za subsidiární předpisy.“122 Zásadním prvkem, jakousi „maltou“ celé
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kodifikace, pak bylo také římské právo. V té době prakticky jediné mezinárodní (či spíše
mezistátní) právo,123 navíc výrazně nadčasové,124 propůjčilo i Právům městským svou
dlouhověkost a římskými právníky vypilovanou praktičnost, a to i přes zřejmé Koldínovy
nedostatky, co se římského práva týkalo. Toto vše ve spojení s Koldínovými vynikajícími
kompilačními a kritickými schopnostmi, které byly zřejmě jeho největší předností,125 a díky nimž
dokázal přesně rozpoznat, jaká ustanovení přejímat a jaká ne, vytvořilo dílo natolik kvalitní, že se
jeho části staly o téměř dvě staletí později stále ještě inspirací pro pokus o přijetí nového zákoníku,
nazvaného Codex Theresianus.126
O velkém významu kodifikace však nesvědčí jen její dlouhá platnost, ale i její rozšíření a
překlady. Česky psaná Práva městská byla později přeložena nejen do latiny, což by se dalo od
právnického textu nakonec i očekávat (i když latinské texty vycházejí nejspíše z latinských glos a
jsou často redukované127), překvapivé se však může zdát velké množství překladů do němčiny.
Překládala se jak Krátká summa, tak samotný text, někdy s různými úpravami. První doložený
německý překlad pochází od Petra Štěrby ze Štěrbic, který ho pro městskou radu Kadaně zpracoval
již roku 1580, tedy pouhý rok po vydání původního díla.128 Z dalších zajímavých německých
vydání byl uvedl například vydání F. F. de Serponte et Bregaziis z roku 1698 a J. J. Weingartena
z roku 1698, ve kterých jsou artikuly Práv městských seřazeny abecedně. 129 Malou kuriozitou je
připravovaný překlad Práv městských do španělštiny.130
V tomto výčtu nakonec nesmí chybět ani dvě vydání Práv městských, které spatřily světlo
světa až dlouhou dobu po tom, co Koldínova kodifikace pozbyla síly platného zákona, tedy dvě
vydání určená pro historické bádání. Zaprvé se jedná o výbornou edici Josefa Jirečka, jeho
příspěvek k dílu zvanému Codex iuris bohemici, zpracovávanému jeho bratrem Hermenegildem.
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Vydána byla roku 1876 a na dlouhou dobu byla edicí poslední, a to až do roku 2013. V tom roce
byla vydána mohutná edice od kolektivu autorů K. Malý, P. Slavíčková, L. Soukup, P. Skřejpková,
J. Šouša, J. Šouša ml., J. Vojtíšková a K. Woitschová, doplněná komentáři. Tato edice na rozdíl
od díla Jirečkova nevychází z druhého vydání Práv městských roku 1618, ale přímo z původních
vydání Práv městských v roce 1579, Krátké summy v roce 1581 a Pokut v roce 1582,131 a
poskytuje vynikající a přehledné zpracování těchto významných děl pro dnešní čtenáře.
3.4. Vybraná ustanovení kodifikace dopadající přímo na šlechtu
Vzhledem k tomu, že Svatováclavskou smlouvou z roku 1517 byla narušena do té doby
vládnoucí personalita práva tak, že nyní šlechta mohla být žalována i před městskými soudy (v
případě, že ve městech držela nemovitosti), objevují se v Koldínově kodifikaci i ustanovení
dopadající přímo na šlechtu a vyjasňují podobu jejího fungování v rámci městských vztahů, stejně
tak i příslušnost soudů pro danou věc.
První zmínku můžeme najít už v oddíle A, v části nazvané „O původu a obeslaném aneb
obviněném, o obsílkách a připravení lidí ku právu.“ Artikul A. XLIV., rozdíl IV. se zabývá
působností soudů a tím, u kterého soudu a dle jakého práva má žalobce („původ“) žalovaného
žalovat. Koldín jasně říká, že šlechta se i nadále řídí zemským právem a náleží před soudy zemské,
avšak pouze ve věcech „k soudům zemským náležejících“132. Na druhou stranu, „drží-li grunty a
statky městské, povinni jsou z týchž statkův městských, tu a na tom právě odpovídati i také právi
býti, k kterýmž právům tíž statkové anebo věci příslušejí, jakož o tom jinde položeno.“133
Toto je nakonec potvrzeno i v artikulích N. XXXIX. a N. XL., které řeší procesní příslušnost
v případě vraždy, konkrétně N. XL. vraždy spáchané šlechticem na území města nebo na
„gruntech k témuž městu náležejících.“134 Jelikož se nejedná o záležitost spojenou s držením
městských nemovitostí, šlechtic nebude v takovém případě souzen ve městě, ale na zemském
soudu. Také nemusel být uvězněn, stačilo, že byl zavázán ctí a vírou k tomu, aby se do dvou neděl
od skutku dostavil na Pražský hrad, kde se odevzdá do rukou královského místodržícího nebo
jiného příslušného úředníka.
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Artikul A. XLVII pak opět potvrzuje, že šlechta je ve věcech městských nemovitostí podřízena
městskému právu, obsahuje odkaz na Svatováclavskou smlouvu135 a stanoví, že „pakli by který
z nich (osob ze stavu panského nebo rytířského), jsa podvakráte obeslán, se nepostavil a žádné
hodné, slušné a právní příčiny nepředložil, právo téhož města na domu a statku jeho učiní
dopomožení.“136 Obsahuje tedy i mechanismus, jak jednoduše „potrestat“ vzpurné šlechtice, kteří
by se k soudu odmítali dostavit. Zde se jedná o z části přejatou římskou úpravu kontumačního
rozsudku,137 kdy vzpurný šlechtic svou nepřítomností zaviní rozhodnutí ve prospěch žalobce.
Další artikul upravující přímo práva (a hlavně povinnosti) šlechty je artikul B. LXXXII. Týká
se svědectví a upravuje postup při získávání svědectví od šlechty a jejich poddaných. Strana sporu
má svědectví žádat „časně listem pod pečetí města toho, kdež činiti o svou spravedlnost má.“ 138
Šlechta pak má povinnost buď v listinné podobě s pečetí zaslat své svědectví či zajistit svědectví
dotčených poddaných. Ivan Hlaváček upozorňuje ve svém příspěvku do sborníku Městské právo
v 16. – 18. století v Evropě, že u „poddaných nemůže být naproti tomu (oproti šlechticům) osobní
svědectví nahrazeno písemným vyjádřením ani pod pečetí jejich pánů.“139 Šlechta byla tedy
povinna své poddané fyzicky dopravit k danému soudu. V případě, že by svou povinnost šlechtic
nesplnil, měl být ještě podruhé upomenut a pak případně pohnán k pokutě podle zřízení zemského.
Jako na podrobnější úpravu Práva městská opět odkazují na Svatováclavskou smlouvu.140
Rejstřík Práv městských Království českého uvádí, že by se pánů měl týkat i artikul K. IV.
Ten se nachází v titulu O pronájmu a nájmu (De locatione et conductione), která se však netýká
jen nájmu ve smyslu současného práva, ale i dalších institutů. Mezi nimi je třeba i smlouva o dílo
(neboť objednatel si „najímá“ řemeslníka, aby mu poskytl službu tím, že dané dílo zhotoví), a
stejně tak i vztahy mezi učněm a mistrem či jiným hospodářem a služebníkem (služebník je opět
předmětem nájmu, za jejichž služby mistr platí „nájemné“). Právě tohoto vztahu se týká i
zmiňovaný artikul K. IV., který upravuje trestání učedníků, služebníků a podobných podřízených.
Přestože v rejstříku je na tento artikul odkazováno slovy „Páni jak služebníky své trestati mají,“141
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v samotném textu ustanovení už šlechta přímo zmíněna není. Lze tedy dovodit, že se jedná o
obecnou úpravu, týkající se všech druhů vztahů, kdy je jeden člověk „pánem“ nad druhým, tedy
vztahů nadřízený – podřízený, spadajících pod městské právo, ať už je nadřízenou osobou šlechtic
či neurozený měšťan. Samotný artikul pak zakazuje při trestání používat „přísná, ukrutná a
tyranská“142 opatření, tedy taková, která by podřízeného nezchromila či „o zdraví připravila.“143
Dle mého názoru jsou tímto myšleny takové tresty (fyzické), které by na trestaném zanechaly
trvalé následky.
Poměrně rozsáhle je také upraven institut gruntu, tedy pronájmu nemovitostí (půdy)
obdobného lennímu vztahu, jehož nejdůležitějším prvkem bylo to, že právo ke gruntu
(propůjčeného za plat purkrechtní nebo také ouroční) přecházelo i na dědice. Koldín zde pracuje
s označením nájemců jakožto „úročníky“, „poplatníky“ či „pronájmy gruntův“ a druhou stranu
jako „pána vrchního“ či „pána gruntu“. Vzhledem k tomu, že takovými pány gruntu mohli být (a
často byli) i podnikaví představitelé šlechty, týkala se jich i tato ustanovení. Pánům gruntu se zde
povoluje poplatníku grunt odebrat jen z jednoho důvodu, a to sice neplacení platu purkrechtního,
případně pak jen z důvodů upravených dále ve smlouvě mezi nimi. Důležité bylo i to, že podle
artikulu L. VIII, odst. II je pán gruntu povinen poplatníku zajistit nerušený výkon práv z gruntu
vyplývajících, tedy aktivně odstraňovat překážky, které by v takovémto užití bránily.
Dále Práva městská obsahují i způsob, jak se vyrovnat s neplatícími dlužníky z řad šlechticů
a jejich služebníků. V ustanoveních o tzv. „stavuňku“, tedy v podstatě o zádržnímu právu,
vykonávanému s pomocí k tomu příslušného úřadu, najdeme hned dvě ustanovení, která se týkají
přímo šlechty. V artikulu L. XXX. je stanoveno, že nelze obestavit věci panské, „kteréž v správě
a v ochraně služebníka jsou“144. Stavuňk tedy nelze uplatnit na věci služebníkům svěřené.
Druhé ustanovení, tykající se stavuňku, je ustanovení artikulu L. XXXII., ve kterém jsou
přímo stanovena pravidla pro situaci, že by se šlechtic zadlužil měšťanovi. Upravuje speciální
procesní postup (obrátit se přímo na hejtmany nebo hejtmana kraje), a pokud ani dva týdny poté
šlechtic dluh nesplatí, může mu být obestaven majetek, ale jen do maximální výše pěti kop českých
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grošů.145 Toto je také jedno z ustanovení, které je převzato ze Svatováclavské smlouvy, konkrétně
z jejího článku 9.146
Nakonec je šlechta zmíněna i v trestních ustanoveních, která Městská práva Království
českého obsahují. Kromě procesního ustanovení týkajícího se vraždy, zmíněného výše, se jedná o
titul Q, O nářku cti. Ten svým obsahem navazuje opět na Svatováclavskou smlouvu, konkrétně
její články 7 a 8.147 Vzhledem k tomu, že Svatováclavská smlouva už sama dobře příslušnost a
postup při vzájemných urážkách na cti mezi šlechtou a měšťanstvem upravila, nalezneme v titulu
Q především podrobnosti řešení sporů mezi měšťany, ovšem s dvěma výjimkami. První je artikul
Q. XXIV. II., který stanoví, jak postupovat, pokud se ten, kdo někoho pohaněl, odvolává na to, že
jen opakoval výrok někoho jiného (Koldín používá slovo „soukup“), a tímto soukupem je
šlechtic.148 V tomto případě se napadený musí na tohoto šlechtického soukupa „obrátit tzv. cedulí
řezanou, kterou jej vyzve, aby se vyjádřil, zda skutečně urážku učinil. Pokud by tak dotázaný do
čtrnácti dnů neučinil nebo obvinění odmítl, bude povinností obviněného to údajnému šlechtickému
autorovi výroku prokázat.“149
Šlechty se také týká, i když ne přímo, ustanovení artikulu O. V, který upravuje tzv. crimen
falsi. Jako jedna ze skutkových podstat tohoto trestného činu (vedle např. penězokazectví,
přijímání úplatků soudci, falšování pečetí, listin a závětí atd.) je totiž uvedeno i předstírání
příslušnosti k některým stavům, konkrétně k církvi („…za kněze…“), šlechtě („…za pána,
rytířského člověka…“)150 či k měšťanstvu. Za takovéto vydávání se za jiného zde není přímo
upraven trest, respektive, je zde stanoveno, že „ti a takoví falešníci rozdílnými pokutami vedlé
zasloužení svého rozličně se také trescí.“151 Má být tedy vyměřen takový trest, který by vhodně
odrážel povahu a závažnost daného trestného činu. O něco méně prostoru pro soudní uvážení však
nechávají Pokuty, které těm, kdo se dopustí falše, ukládají hrdelní trest.152
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Závěr
Cíl této práce, tedy osvětlení okolnosti vzniku a následného úspěchu díla Pavla Kristiána z
Koldína, konkrétně jeho Práv městských Království českého a Krátké summy, a to se zvláštním
ohledem na roli, kterou ve vztahu k této kodifikaci sehrála šlechta, se dle mého názoru podařilo
splnit.
Oproti původním očekáváním mě velice překvapilo, jak velkou roli vůbec v uskutečnění
Koldínovy kodifikace hrála náhoda. Bylo velkým štěstím, že se staroměstskému kancléři podařilo
využít velice úzkého okna v politických rozbrojích, kdy bylo možné najít konsensus mezi všemi
mocenskými skupinami, potřebnými pro schválení a vydání kodifikace, tedy městy, mocnou
šlechtou a panovníkem. Je sice pravdou, že mistr Pavel Kristián z Koldína na podobnou příležitost
čekal již od roku 1569, tedy celých deset let, ale faktem zůstává, že kdyby se s vydáním zdržel, a
to byť jen o jediný rok, nemoc Viléma z Rožmberka mohla celé kodifikační úsilí pohřbít.
Role šlechty při kodifikačním úsilí, respektive hlavně při jeho potlačování či ignorování po
většinu šestnáctého století, byla, jak se dalo očekávat, značná – v rámci stavovského zřízení si lze
jen těžko představit, že takto významný právní počin zemského významu by se obešel bez jejich
intervence. Pravdou zůstává, že bez podpory vyšší šlechty by města sama nikdy nedokázala vynutit
celozemskou kodifikaci, ba ani se na její podobě shodnout. Zcela jistě by však nedokázala zlomit
odpor Litoměřic, které si i z kodifikace přijaté zemským sněmem dokázaly vynutit (byť jen
relativně krátkodobou) výjimku.
Zajímavé bylo zcela jistě i složení šlechty, která patřila mezi podporovatele měst a Koldína.
Konfesní problémy, které v tu dobu prostupovaly celou českou společnost, logicky napovídají, že
hlavní část podpory pro města, převážně utrakvistická, bude pocházet od stejně nábožensky laděné
šlechty. Tím spíše, že kodifikace pocházela od Koldína, bývalého akademika Karlovy univerzity,
jakéhosi myšlenkového středu reformačních myšlenek. Dalo by se tak předpokládat, že hlavními
podpůrci bude množství šlechticů z řad rytířstva, tíhnoucího obecně k utrakvismu více než tradičně
katolické panstvo. Je tedy překvapivé, že to byl právě Vilém z Rožmberka, nejvýznamnější
představitel katolické panské kliky, kdo se (i přes své další kontakty) hlavně zasadil o přijetí Práv
městských, a že utrakvistický rytíř Michal Španovský z Lisova se stal Koldínovým hlavním
sokem.
Co se týče dalších důvodů Koldínova úspěchu, pokud pomineme politickou situaci, jsou jeho
aspekty zcela zřejmé. Obzvláště se zde nabízí srovnání s dílem Brikcího z Licska. Oba akademici
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vycházeli přibližně ze stejného základu (brněnské a jihlavské právní knihy), avšak výsledek byl
zcela jiný. Brikcího pokus je ve své podstatě pouze ne zrovna obratně okleštěnou verzí sbírky
Cursus civilium sententiarum, ve kterém ale naopak ponechal některá zastaralá a překonaná
ustanovení. Navíc obsahuje i normy, které jsou zaměřeny zcela zřejmě proti městům samotným,
viz sekci o odvolání k panovníkovi.153 Když se tato nevalná kvalita setkala s nedostatky při
přijímání Brikcího díla, není divu, že oficiální kodifikací nikdy nestalo.
Oproti tomu Koldínova Práva městská jsou ke svému zdrojovému materiálu uctivější –
navazují na kvalitní římskoprávní prvky, jsou doplněna pečlivě vybranými poznatky z pražského
práva a přebírají i to, co se Brikcímu naopak povedlo. Koldín se navíc vyhnul Brikcího zásadní
chybě, kdy obešel zemský sněm, a nechal svou kodifikaci patřičně schválit jak sněm, tak
panovníka. Možná největším důvodem úspěchu Práv městských je však aspekt nikoliv právní, ale
praktický. Dle mého názoru by Koldínovo dílo nebylo ani zdaleka tak úspěšné, nebýt Krátké
summy. Sestavit jednoduchou, skladnou a laikům přístupnou verzi obecně platného předpisu,
kterou bylo možno použít i v běžných právních stycích, bylo skutečně myšlenkou, která předběhla
vlastní dobu. O tom svědčí i zcela nebývalý zájem o tuto praktickou verzi.154
Bylo to tedy harmonické spojení Koldínova právnického a kodifikátorského nadání, jeho
politických konexí, správné politické situace a notné dávky štěstí, co nám přineslo jednu
z nejvýznamnějších památek českého práva.

153
154

Kapitola 1.5, strana 11 této práce.
Kapitola 3.1, strany 28, 29 této práce.
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Šlechta a kodifikace českého městského práva
Abstrakt
Tato práce pojednává o vlivu šlechty na kodifikační proces českého městského práva,
obzvláště v šestnáctém století, a zabývá se důvody úspěchu Práv městských Království českého
od Pavla Kristiána z Koldína. Popisuje vývoj měst a městského práva, a to konkrétně od husitství
až po vydání Práv městských, a také právní oblasti relevantní pro tuto tématiku, tedy českou část
oblasti severoněmecké a jihoněmecké. Stručně se věnuje ustanovení stavovského státu a jeho vlivu
na česká města, obzvláště Vladislavskému zřízení zemskému a sporům, které vyvolalo.
Dále je nastíněn kodifikační pokus Brikcího z Licska, je zkoumán jeho zdrojový materiál
a důvody, proč se toto dílo nikdy nestalo platnou kodifikací městského práva.
Zvláštní důraz je kladen na vývoj politické situace z hlediska měst a jejich vztahu
ke šlechtě od usnesení zemského sněmu o tom, že městské právo má být kodifikováno, z roku
1545 až po vydání Koldínova zákoníku roku 1579. Jsou zkoumány důvody, proč sepsání a přijetí
přijatelné kodifikace trvalo tak dlouhou dobu, popsán odpor litoměřické právní oblasti proti
vnucení kodifikace založené na staroměstském právu a práce se dotýká i náboženských nepokojů
v sedmdesátých letech šestnáctého století. Následuje část popisující roli Viléma z Rožmberka
jakožto nejvýše postaveného šlechtice té doby v přijetí Práv městských a jeho vazby na Koldína
samotného.
Práce se dále věnuje samotné přípravě Koldínova díla a zkoumá jak jeho nejdůležitější
životní momenty, které k sepsání Práv městských vedly, ale i politické a společenské kontakty,
které jejich vydání umožnily.
V poslední části se pak nachází popis samotných Práv městských Království českého,
jejich vydání a překladů, rozbor jednotlivých pramenů, ze kterých Koldín vycházel, a poukázání
na zásadní faktory, které způsobily nejen velký úspěch kodifikace v Koldínově době, ale i jejich
dvěstěletou platnost. Práce je zakončena výběrem některých konkrétních ustanovení z Práv
městských, které se přímo dotýkají šlechty, a jejich rozborem.
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Nobility and the codification of the Bohemian town law
Abstract
This thesis is concerned with the influence of the nobility in the process of codifying
Bohemian town law, in particular during the sixteenth century, and with the reasons of success of
the Town laws of the Bohemian kingdom by Pavel Kristián of Koldín. It describes the evolution
of royal towns and town law from the Hussite Revolution to the release of the Town laws, and the
particularities of the areas of law relevant to this matter, meaning the north-German and the southGerman areas of law. It briefly covers the beginning of the Estates period and its influence on the
Bohemian towns, especially the adoption of Vladislav land order and the disputes that followed.
The codification attempt of Brikcí of Licsko is observed next, as well as its source materials
and the reasons why his work never become a sanctioned codification of town law.
Particular importance is given to the evolution of political situation from the viewpoint of
the towns and to their relations with the nobility from the resolution of the Bohemian Diet that the
town law shall be codified, adopted in the year 1545, until the release of the Koldín’s codex in the
year 1579. It explores the reasons why the creation and sanctioning of an acceptable codification
took such a long time, describes the resistance of the Litoměřice law area against being forced to
comply with a codification based on Prague Old Town law and also touches on the religious unrest
during the seventies of the sixteen century. The description of the role of William of Rosenberg as
the highest situated noblemen of his time concerning the sanctioning of the Town laws, and of his
connections to Koldín himself follows.
The thesis further delves into the preparation and creation of the Koldín’s work itself and
explores both the most important moments in Koldín’s life which led to the creation of the Town
laws, and the political and social connections which made their release possible.
The last part contains the description of the Town laws of the Bohemian kingdom, their
releases and translations, analysis of the particular sources used by Koldín and points to the
essential factors in the mayor success of the codification both in Koldín’s time and during their
two hundred years of being in force. The thesis terminates with selection of several concrete
articles of the Town laws directly concerning nobility and their analysis.
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