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Abstrakt

Rigorózní práci „Konstitucionalistické a mezinárodněprávní
prvky v konfederačních ujednáních navazujících na Českou
konfederaci“ tvoří tři hlavní části. První část práce pojednává
obecně o politickém vývoji a o historických souvislostech, které
předcházely a vedly k uzavírání konfederačních smluv.

Druhá

část práce předkládá vlastní texty konfederačních ujednání a
jejich

juristický

rozbor.

konstitucionalistickým

a

Poslední

část

mezinárodním

je

prvkům

věnována
v těchto

ujednáních.

Abstract

The rigorous work "Constitutional and international elements
in confederation treaties following the Czech Confederation"
consists of three main parts. The first part of the work deals
generally with the political development and historical moments
that preceded and lead to the concluding of confederation
treaties. The second part of the work offers the actual texts of
confederation treaties and their juristic analyses. The last part is
dedicated to the constitutional and international elements in
these treaties.
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Předmluva
Předložená práce je rozložena do třech hlavních částí. V první části
bude věnována pozornost politickému a historickému vývoji, které ovlivnili
vznik jednotlivých konfederačních ujednání.
Druhá část bude věnována jednotlivým konfederačním ujednáním,
předloženy texty konfederačních dohod a proveden jejich juristický rozbor.
V úvodu této části krátce budou rozebrány inspirativní konfederační prameny,
jako byla Švýcarská konfederace, Varšavská konfederace, Utrechtská
konfederace a Česká konfederace, a u nich pomocí komparační metody
provedeno porovnání s konfederačními ujednáními, které navazovaly na
Českou konfederaci.
Práce především směřuje (což je jejím hlavním cílem) k prozkoumání
konstitucionalistických a mezinárodních prvků v konfederačních ujednáních,
zejména bude zaměřena pozornost na otázky možného stavovského odporu
proti

panovníkovi,

na

náboženské

otázky,

na

některá

ústavněprávní

ustanovení, která byla v těchto konfederacích zakotvena, na jednotlivé
společné orgány konfederací, spojené vojenské záležitosti apod.
V některých případech byla žádoucí i v této části komparace
s Českou konfederací, neboť navazující konfederační ujednání jí byly do jisté
míry značně ovlivněny a komparativní metoda byla užita i mezi jednotlivými
konfederačními dohodami.

6

Práce vychází zejména z děl K. Adamové, která konfederačnímu
hnutí a jednotlivým, v této práci předloženým, konfederacím, věnovala
značnou pozornost.
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Úvod

Již na počátku 17. století se setkáváme s ideou integrace stavů
nejen uvnitř jednotlivých zemí ale i mimo ně. Ke vzniku těchto svazků došlo
zejména ze strany evangelických stavů. Tyto svazky – konfederace byly
zakládány buď jen z obranných důvodů, některé však byly rozšířeny i na
rozhodování významných vnitřních záležitostí.
U „obranných“ konfederací byla společná vojenská pomoc, vzájemná
obrana proti vnitřním a vnějším nepřátelům, obrana náboženských svobod a
stavovských privilegií.
Další

konfederační

ujednání

rozšiřují

svá

ustanovení

o

konstitucionalistické prvky. Například jsou v nich zakotveny myšlenky
monarchomachů, spočívající na právu stavů postavit se proti svému
panovníkovi na odpor v případě nedodržování či porušení konfederačního
ujednání.
K prvním konfederacím 17. století řadíme konfederaci z roku 1608.
Tento svazek byl ujednán mezi hornorakouskými evangelickými stavy.
Účastníkem této konfederace byla vedle vyšší a nižší šlechty i města. V říjnu
tohoto roku byla vytvořena konfederace dolnorakouských stavů, která však
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oproti konfederaci hornorakouských stavů se omezovala pouze na vyšší
stavy.1
Rok nato byla sjednána konfederace mezi českými a slezskými stavy
k obraně náboženských svobod.
Po vypuknutí stavovského povstání roku 1618 byla 31. července roku
1619

mezi

stavy

jednotlivých

zemí

Koruny

české

uzavřena

Česká

konfederace. Ta se však od všech předcházejících ale i nadcházejících
konfederací

liší

v tom

směru,

že

je

zde

posílena

územní

povaha

konfederativního spojení a je vnímána jako základní zákon státu – ústava.2
V

roce

1619

byla uzavřena Česko-dolnorakouská

a

Česko-

hornorakouská konfederace. Roku 1620 došlo k uzavření Konfederace českouherské. K této konfederaci přistoupilo ještě Sedmihradsko (k tomu blíže
v následujících kapitolách).

1ADAMOVÁ,

K. K otázce česko – rakouské a česko – uherského konfederačního hnutí

v letech 1619 – 1620. Právněhistorické studie 29, Praha 1989, s. 79.
2

ADAMOVÁ, K. K historii evropského federalismu. Karolinum: Praha 1997, s. 60.
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1. Konfederační vývoj
1.1. Konfederační vývoj v Evropě

Evropské prostředí 16. – 17. století nám představuje území, kde
dochází k rozvíjení základních pilířů kapitalismu, avšak s tím, že v západní
části tento proces probíhal intenzivněji než v dalších částech tohoto kontinentu.
Dochází k vytváření centralizovaných monarchií, kdy stavovství ustupuje do
pozadí. Avšak prostředí střední a východní Evropy v tomto období představuje
prostředí, kde tento proces byl opožděn a paradoxně měl za následek oživení
stavovských zřízení a jejich konsolidaci. Tak tomu bylo zejména v Rakousích,
v Čechách a Uhrách.3
V této době od počátku 16. století dochází k výraznému posílení
politické moci habsburského rodu a jeho upevnění, zejména ve střední Evropě.
Jakékoliv oslabení vlivu tohoto panovnického rodu bylo uvítáno. Proto také
proces uzavírání jednotlivých konfederací ve střední Evropě představovalo
oslabení Habsburků a bylo kvitováno ze strany jiných panovnických rodů.
V tomto období se stává středem protihabsburských sil Nizozemí. Zde
probíhaly

nejenom

národněosvobozenecký

změny
boj.

sociálně

Revoluce

ekonomické

v Nizozemí

proti

ale

také

habsburskému

Španělsku nezůstala osamocena a stala se inspiračním zdrojem pro stavy ve

3

KRIVOŚÍK, Š. Príspevok k dejinám stavovském konfederácie českých a uhorských stavov
z r. 1620. In: Právnické štúdie, ročník VII, 1, SAV, Bratislava 1959, s. 150.
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střední Evropě, které v nizozemském monarchismu spatřovaly příklad pro
jejich povstání vůči cizímu útlaku.4
Napjaté náboženské pře a mocenské sváry, které po dlouhou dobu
nebyly řešeny, vedly k třicetileté válce. Za její počátek můžeme označit české
stavovské povstání roku 1618. Nepochybně na počátku tohoto válečného
konfliktu to byla otázka náboženské povahy, avšak velmi brzy se již jednalo o
politický zápas jednotlivých evropských mocností.
Katoličtí

Habsburkové

nebyli

nakloněni

početně

silným

evangelickým vrstvám na územích, kterým vládli. Své, z prvopočátku mírné,
později

sílící

rekatolizační

tendence

vázali

na prosazení

a upevnění

absolutistické moci.5
Uzavírání

jednotlivých

konfederací

mezi

stavy

bylo

v očích

habsburského panovnického rodu viděno jako nepřijatelné, neboť snižovalo
jeho centralistické rozpínání. Proto vítaným argumentem pro sjednocení střední
Evropy pod jeho nadvládu se stala neustálá hrozba ze strany Turků. Toto
však bylo mimo jiné i argumentem ze strany stavů pro uzavírání jednotlivých
konfederačních ujednání.
Pro období 16. a počátku 17. století je příznačný zápas o centralizaci
vládních a výkonných orgánů, omezováním, odbouráváním stavovských práv
českých a uherských zemí ze strany habsburské vládnoucí dynastie.6

4

Tamtéž, s. 151-152.

5

Tamtéž, s. 154.

6

Tamtéž, s. 154.
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1.2. Konfederační vývoj v zemích Koruny české7
Vznik navazujících konfederačních ujednání zcela nepochybně
ovlivnilo

konfederační

hnutí

v zemích

České

koruny.

Ustanovování

konfederačního hnutí v českém státě projevující se na počátku 17. století
v podobě

jednotlivých

konfederačních

plánů

vyústilo

v přijetí

České

konfederace roku 1619.
Zrod konfederačního projektu lze datovat od roku 1607. V roce 1607
se totiž sešli významné osobnosti, představující zastánce konfederačního
hnutí, u Karla Žerotína v Rosicích na Moravě.
Jednalo se o Štěpána Ilyesházyo z Uher, bratrů Stahremberků
z Dolních Rakous, významného diplomata J. E. Tschernembla z Horních
Rakous, z českých pánů zde byli zastoupení Václav Budovec z Budova a Petr
Vok z Rožmberka.8 Na této schůzce byly dohodnuty kroky, které směřovaly
k ochraně náboženské svobody a pokojného politického klimatu v rámci
stavovské monarchie.
V následujícím roce se odehrálo další setkání v Třeboni u Petra Voka
z Rožmberka. Této schůzky se účastnil J. E. Tschernembl a nizozemský

7

Tato kapitola vychází zejména z ADAMOVÁ, K. První česká federativní ústava z roku 1619.

Praha – Plzeň 2009, s. 31-37 a 41-46; ADAMOVÁ, K. K otázce konfederačních snah
v českém státě na počátku 17. století. Právněhistorické studie 27, Praha 1986.
8

STURMBERGER, H. Georg Erasmus Tschernembl, Zur Geschichte der Gegenreformation.

Linz 1953, s. 151.
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diplomat Kristián z Anhaltu. Konfederační plány zde nabyly specifičtější
podoby. Tyto plány byly výrazně ovlivněny konfederačním hnutím v Nizozemí.
V této době konfederační úsilí se začalo vyvíjet ve dvou směrech.
První směr, jehož základem byla třeboňská schůzka,9 se prosadil roku 1609,
kdy došlo k vyjednávání mezi zástupci Slezska s nejvyššími českými úředníky
a českými stavy. Cílem tohoto vyjednávání bylo zejména uzavření českoslezské

konfederace,

jejímž

záměrem

byla

ochrana

protestanského

náboženství a eventualita vydání slezského Majestátu. K uzavření českoslezské konfederace došlo 13. Července 1609. V návaznosti na to byl také
potvrzen Majestát pro Slezany, který byl položen na augsburské konfesi.
Druhý konfederační směr byl vytvořen na podnět přívrženců
uherského krále Matyáše. Na sněmu v Bratislavě byl 10. ledna 1608 uzavřen
stavovský rakousko-uherský spolek. I když předmětem tohoto uzavření byla
ochrana mírových smluv z roku 1606,10 ve skutečnosti se jednalo o spolek,
který byl zaměřen proti vládě Rudolfa II.
Následně na to byl v dubnu roku 1608 svolán zemský sněm do
Ivančic na Moravě. I přes zákaz konání tohoto sněmu ze strany císaře Rudolfa
II. se sem sjela většina moravských šlechticů, někteří duchovní a také
deputace z Uher a Rakouska.

9

POLIŠENSKÝ, J. Třicetiletá válka a český národ. Praha 1960, s. 72 an.
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Jde o vídeňskou smlouvu – mír mezi Matyášem a Bočkajem a žitvatorocký mír mezi

Matyášem a Tureckem.
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Z Uher se účastnili sněmu Pavel Lepés, Petr Révay a hrabě Štefan
Palffy. Za Rakousko byli jednání přítomni J. E. Tschernembl a Pavel Jakob ze
Stahremberka.11
Vyjednávání na sjezdu bylo zajištěno vojenskou silou. Stavové
z Moravy měli k dispozici 2 500 jezdců, 1 000 drábů a hajduků. Ke správě
země byla pověřena jakási rada, která se skládala z nejvyšších zemských
úředníků a soudců a ze zástupců stavu panského a rytířského. Do čela této
rady byl zvolen Karel z Lichtensteina.
Zde byl výše jmenovaný rakousko-uherský spolek rozšířen o
Moravu. Na tomto sněmu mimo jiné opět došlo k potvrzení mírových smluv
z roku 1606. Ivančická dohoda byla potvrzena následně ve Štěrboholech u
Prahy (červen 1608). Zde tato smlouva byla ještě rozšířena o ochranu
stavovských svobod.12
Rozšíření teritoriálního a personálního prvku můžeme sledovat
v dalších snahách moravských stavů. Ti totiž, v dubnu roku 1608 oslovily ve
formě dopisu slezské stavy, ve kterém je žádaly o případnou vojenskou
pomoc. Tuto snahu můžeme označit za pokus získat Slezany jako dalšího
člena ivančického konfederačního ujednání. Z jejich strany byl také zaslán
dopis Petru Vokovi z Rožmberka, který představoval žádost o připojení
českých stavů ke konfederaci.

11

KAMENÍČEK, F. Zemské sněmy a sjezdy moravské II. Brno 1902, s. 447.

12

KROPILÁK, M. – PURŠ, J. (eds.). Přehled dějin Československa. 1/2. Praha 1982.
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O

integraci

těchto

dvou

směrů

konfederačního

hnutí,

jejímž

základem měla být ochrana protestantské víry, se snažili Karel starší ze
Žerotína a Kristián z Anhaltu. Jednou z myšlenek Karla staršího ze Žerotína
bylo i založení jakéhosi výkonného výboru, avšak charakter tohoto orgánu a
jeho pravomoc nebyla jasná. Kristián z Anhaltu na rozdíl od něho usiloval o
vytvoření konfederace na širší teritoriální bázi se severním Nizozemím,
Švýcarskem, Benátkami a hanzovními městy. Oba dva, spojení obou
konfederačních směrů spatřovali za účelem ochrany protestantské víry na
legálním podkladě.13 Tyto jejich snahy však záhy vyzněly do prázdna.
S dalším projevem prolnutí těchto dvou směrů se setkáváme v roce
1611. V květnu tohoto roku se sešel generální sněm v Praze, na němž vyšel
požadavek ze strany stavů, ve kterém chtěly schválení od Matyáše českouhersko-rakouské konfederace. V této době již patrný vzrůstající radikalismus
ze strany stavů Matyáše odradil od písemného stvrzení této konfederace.
Matyáš se uvolil pouze k ústnímu potvrzení konfederace a odkázal na
zasedání příštího generálního sněmu.
V téže době dochází k uzavření smlouvy mezi českými a moravskými
stavy (26. května 1611). Jejím jádrem bylo zejména postavení a kompetence
české kanceláře a snaha Moravanů o maximální autonomii. Ustanovení této
smlouvy řeší také některé civilně právní otázky, týkající se např. kupování
nemovitostí, vydávání mocných listů apod.

13KAVKA,

F. Bílá hora a české dějiny. Praha 2003, s. 77.
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Další konfederační snahy jsou patrné v roce 1614, kdy Matyáš
svolal do Lince zástupce všech zemí, nad kterými vládl, za účelem společné
obrany

proti

Turkům.

Avšak

z důvodů

malé

přítomnosti

stoupenců

konfederačního hnutí, byla otázka projednání a následného vytvoření českorakousko-uherské konfederace odsunuta do pozadí.
Již následující rok byl do Prahy svolán generální sněm, který se
otázkou konfederace měl zabývat. Avšak jednání, které byly na generálním
sněmu vedena, nikterak k uzavření konfederace nevedla. Moravská deputace,
v jejímž čele stál kardinál Dietrichštejn s Karlem starším ze Žerotína,
zastávala stanovisko, že dostačující je ivančická konfederace z roku 1608. Ani
jednání s Rakušany a zástupci obou Lužic nevedly nakonec k uzavření
konfederace.

Nedošlo

ani

k potvrzení

česko-slezské

konfederace

a

to

z důvodu, že Slezané vznesli požadavek revize státoprávního poměru mezi
Čechami a Slezskem. K tomuto „krachu“ přispěla jistě i absence uherských
stavů na generálním sněmu v Praze.
Idea konfederačního hnutí na generálním sněmu ztroskotala. Celý
složitý komplex konfederačních dohod se tak omezil ve sněmovním usnesení
z roku 1615 stručným konstatováním: „Poněvadž z království uherského se do
království toho žádných poslů jsou nevypravili a vyslání z arciknížectví
Rakouských ničehož z toho při J.M.C. jakož to králi českému, a stavích tohoto
království nevyhledávali, z té příčiny tak jest již ten artikul minul“.14

14

GINDELY, A. Geschichte der böhmischen Finanzen von 1526 bis 1618. H. Geyer, Vídeň
1971, s. 94.
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Až v roce 1619 se sešel generální sněm v Praze, který měl opět
jednat o konfederaci. Ještě před zahájením generálního sněmu v Praze od
počátku roku dochází k celé řadě jednání mezi evangelickými stavy Koruny
české tak i se zástupci evangelických stavů z Horních a Dolních Rakous.
Konfederační vyjednávání českých stavů se stavy dalších zemí
Koruny české vyústila ve vydání tzv. recesů českými direktory stavům
Slezska, Horní Lužice a Dolní Lužice. Mezi českými direktory a moravskými
stavy byla uzavřena dohoda.15
Slezané, kteří si uvědomovali, že s nimi není jen počítáno jako
spojencem v protihabsburském hnutí, ale i jako řádným členem konfederace
neváhali vystoupit s celou řadou politických požadavků.
Prvním požadavkem bylo řešení záležitostí, které se týkaly celého
království, na generálním sněmu a to vždy za přítomnosti zástupců stavů
všech inkorporovaných zemí.
Další požadavek se týkal způsobu volby panovníka zemí České
koruny. Požadavek zněl, aby král byl volen společně na zasedání generálního
sněmu. Panovník byl totiž do té doby volen na zasedání českého zemského
sněmu a ostatní země Koruny české neměly rovný hlas s Čechy. K volbě
panovníka se mohli pouze formálně vyjadřovat.

15

MALÝ, K. (ed.). Prameny k dějinám státu a práva v Československu. Praha 1967, část II.,

s. 357-8.
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Kompetence

při

nastolování

krále

dávala

stavům

příležitost

požadovat po něm celou řadu ústupků. Budoucí panovník stvrzoval stavům
existující práva a privilegia a případně se zavázal ještě k dalším.16
Jak již bylo výše nastíněno, ještě před přijetím České konfederace
stavy inkorporovaných zemí krále přijímaly a holdovaly mu. Tato procedura
jim poskytovala možnost požadovat taktéž po panovníkovi, aby jim potvrdil
jejich privilegia. V případě, že byl v Čechách přijat a korunován dědic za života
otce, býval přijímán i ve vedlejších zemích.
Právě
sjednocených

tato
zemí

nerovnoprávnost
Českého

státu

mezi
měla

českými
být

stavy

odstraněna

a

stavy

slezským

požadavkem. Z jejich požadavku bylo zřejmé, že nechtěli jen panovníka
potvrzovat ale o budoucím králi spolurozhodovat.
Volba krále byla zakotvena v článku 22 a 23 České konfederace
z roku

16

1619.17

Podle

těchto

ustanovení

panovník

sice

nadále

zůstal

MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. vyd., Praha

1999, s. 56.
17

„A poněvadž tyto země, jako Česká, Moravská, Slezská a Lužická nejsou dědičné země,

nýbrž mají své svobodné volení, některé z pouhé dobré vůle se připojily, pročež žádný král
nemá moci nic na újmu svobod jejich o nich říditi.“ Článek 22 České konfederace. In:
VESELÝ, Z.: Dějiny českého státu v dokumentech. Praha 1994.
„Tolikéž nemá na časy budoucí za živobytí panujícího krále žádný jinej na čekanství,
mnohem méně na království volen neb korunován býti, leč by všecky sjednocené země samy
toho potřebu uznajíc, za to žádaly.“ Článek 23 České konfederace. Tamtéž.
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symbolickou hlavou a reprezentantem státu, avšak je zde zavedena zcela
nová technika volby a korunovační procedura.18
Podle těchto ustanovení se země České koruny prohlásily za země
volební, nikoliv dědičné. Za života panovníka nesměl být volen ani korunován
jeho nástupce. Jedinou výjimkou byla situace, kdyby si to všechny země
výslovně přály.
Avšak jistá nerovnoprávnost mezi jednotlivými zeměmi se v České
konfederaci nakonec projevila. Tuto nerovnoprávnost můžeme spatřovat ve
dvou momentech. Prvním, bylo zakotvení práva svolávat generální sněm jen
pro české defenzory v případě volby nového panovníka.19 Druhý představovalo
udělení dvou hlasů Čechům při volbě panovníka, a to první a poslední.20

18

VÁLKA, J. Konfederace z roku 1619 ve vývoji teritoriální a náboženské struktury České

koruny. In: Malý, K., Pánek, J. (eds.). Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního
zřízení v českých zemích (1500-1619). Praha 2001, s. 196.
19

A kdyby král volen bejti měl, mají níže dotčení defenzorovi královsktví Českého sněm

generální stavům království tohoto stavům markrabství Moravského, knížatům a stavům
Hořejšího a Dolejšího Slezska, též Hořejších a Dolejšíc Lužic rozepsati a na hrad Pražský
položiti.“

Článek

27

České

konfederace.

In:

VESELÝ,

Z.:

Dějiny

českého

státu

v dokumentech. Praha 1994.
20

„A jakož pánům stavům českým, kdyžbykoliv k volení nového krále přišlo, to právo, aby

jiné země k tomu povolati (sic) mohly, puštěno jest. Takž také mají potom při společném
shromáždění všech zemí proponirovati a přitom každého času tu moc jmíti pána jmenovati a
přednášeti a na to potom první hlas jmíti; zatím páni stavové moravští druhý hlas, páni
knížata a stavové slezští třetí, hořejší Lužičané čtvrtý, dolejší Lužičané pátý, páni stavové
čeští šestý, a to votum conclusivum neboližto hlas zavírající.
Jestli by pak mimo všecku naději hlasové byli v rovném počtu a hmotnými důvody to
změněno a napraveno býti nemohlo, v té a takové nevyhnutelné příčině má se skrze los
zavírati, a na tom všecky země přestati.“ Článek 28 České konfederace. Tamtéž.
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Vraťme se nyní k dalším požadavkům, které byly vysloveny ze
strany Slezska.
Slezané požadovali také projednání připojení Opavského knížectví
ke Slezsku, zastoupení Slezanů ve vedení české kanceláře, vydání „vidimusu“
– ověření slezských privilegií, které byly uloženy na hradě Karlštejn, aby se
zabránilo zpochybňování jejich práv a svobod, nezvyšování celních poplatků
mezi Čechami a Slezskem.
Z hlediska konfederačního hnutí se jako velmi významný jevil jejich
požadavek, ve kterém se hovořilo, že vůči žádnému obyvateli inkorporovaných
zemí nemá být v Čechách „obstavuňkův a represálií dopuštíno“.21 Tímto
Slezané připouštěli postih obyvatel inkorporovaných zemí českými soudními
orgány, avšak jen pokud by jednání těchto osob směřovalo proti konfederaci
zemí Koruny české.
V dubnu 1619 byl českými direktory vydán reces, který garantoval
splnění slezských požadavků.
Podobně se postupovalo v případě Horní a Dolní Lužice. Reces
stavům z Dolní Lužice byl vydán 28. května 1619 a reces stavům z Horní
Lužice byl vydán 18. července 1619.

21

ADAMOVÁ, K. K otázce přijetí České konfederace Pražským generálním sněmem v roce

1619. Právněhistorické studie 30, Praha 1990.
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Jak již bylo výše řečeno, s moravskými stavy byla uzavřena
smlouva. Avšak je třeba, alespoň v krátkosti, se zmínit o situaci, která
předcházela k uzavření této dohody.
České konfederační návrhy tlumočila česká deputace pod vedením
Jindřicha Matyáše Thurna na zemském sněmu v Brně v květnu 1619, kde
jednali moravští stavové. Jejich kladný postoj se projevil v záměru spojit se
s českými stavy v česko-moravskou konfederaci, který také deklarovali
Ferdinandovi II. s poukazem na štěrboholskou konfederaci.
Následně došlo k jednání moravské delegace v Praze pod vedením
Viléma z Roupova. Členy moravské deputace byli dále Krištof z Říčan, Jan
Čejka z Olbramovic, Jan starší Odkolek z Oujezdce, Jindřich Vodický
z Jemník, Abrahám Kolkrejter ze Znojma a Martin Lipolt z Jihlavy.
K projednání konfederace s českými, slezskými a lužickými stavy
byla delegace vybavena plnou mocí. Kromě plné moci byla delegace také
vybavena písemnou instrukcí, ve které měla vymezené a přesně stanovené
otázky, o kterých byla zplnomocněna jednat.
V prvé řadě byl kladen důraz na to, aby konfederace byla uzavřena
za

účelem

ochrany

evangelického

náboženství.

Konfederace

nesměla

zasahovat do autonomního postavení Moravy. Dalším okruhem otázek byla
volba panovníka. Ze strany Moravanů byla hájena volební monarchie, i když
připustili i možnost přijetí panovníka.
Volba i přijetí panovníka, stejně jako jeho korunovace, se mohla
uskutečnit jen na podkladě jednomyslné vůle všech inkorporovaných zemí.
21

Institut volby či přijetí panovníka tak již nebyl jen záležitostí Čechů – tato
nadřazenost

tímto

požadavkem

jim

byla

odebrána

–

ale

společným

rozhodnutím všech stavů konfederovaných zemí.
Bylo také zdůrazněno postavení defenzorů, zejména jejich světský
význam a koncipování tohoto orgánu jako orgánu správně-politické povahy.
Defenzoři měli pravomoc svolávat sjezdy protestantských stavů a měli usilovat
o nápravu všech záležitostí, které souviseli s ochranou evangelického
náboženství proti každému i proti samotnému králi.
Moravané počítali také s tím, že defenzoři budou mít pravomoc
zasáhnout i v případech, kdyby se na „svobodu země sahalo“, tedy
v záležitostech výrazně světského a politického charakteru.22
V instrukci

byla

také

nastíněna

otázka

případného

založení

samostatné moravské kanceláře. Již v letech 1608-1614 se o zvláštní
moravskou kancelář zasazoval Karel starší ze Žerotína, kdy zastával úřad
moravského zemského hejtmana.23
K uzavření dohody došlo 5. Července 1619. Smlouva vychází
z principu rovnoprávnosti mezi oběma smluvními stranami. Mimo obsahovala i
otázky zasedacího pořádku u nejvyšších státních orgánů a pořadí nejvyšších
úředníků při slavnostních pochodech. Byla zde také zmíněna otázka vztahů
české kanceláře k Moravě, avšak okruh záležitostí, ve kterých mohla česká

22

ADAMOVÁ, K. K otázce přijetí České konfederace Pražským generálním sněmem v roce

1619. Právněhistorické studie 30, Praha 1990, s. 56.
23

REJCHRTOVÁ, N. (ed.). Karel starší ze Žerotína. Z korespondence. Praha 1982, s. 17.
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kancelář rozhodovat ve věcech obyvatel inkorporovaných zemí, vymezen
nebyl.
Smlouva uzavřená mezi českými a moravskými stavy a taktéž
komplex recesů vydaných českými direktory stavům inkorporovaných zemí
představovaly materii pro přijetí České konfederace a vytvořily právní základ
konfederačního hnutí v českém státě roku 1619.
V první polovině roku 1619 dochází k celé řadě jednání o uzavření
konfederace

mimo

hranice našeho

státu

a zároveň

připravován

text

konfederačního ujednání.
Na dubnové zasedání hornorakouských stavů v dubnu 1619 vyslalo
pražské direktorium své posly. Toto poselstvo tvořili Radslav mladší Vchynský
a Petr Milner, kteří měli připravit půdu k vzájemným konfederačním jednáním.
Horní Rakušané, stejně jako Dolní Rakušané přivítalo toto poselstvo se
sympatiemi, což se projevilo i v dalších jednáních rakouských stavů
s Matyášem Thurnem. Ve prospěch konfederace vyjednávali rakouští stavové i
se stavy z Moravy.24
Ze strany dolnorakouských a hornorakouských stavů bylo také
vysláno poselstvo do Uher. Členy poselstva byli Zachariáš Starzer, Ondřej
Thonrandl a Hans Oldřich ze Stahremberka. Ti již vyjednávali v květnu 1619 o
konfederačních plánek s uherským palatinem Forgačem, kde se střetli s jeho

24

GINDELY, A. Dějiny českého povstání léta 1618. Praha 1870-1880, díl II., s. 42 an.

23

nepochopením. Proto se poselstvo záhy obrátilo přímo na uherské stavy, které
jednání o konfederaci byly nakloněny.25
Text

České

konfederace

byl

připravován

v domě

Bohuslava

z Michalovic. O souhrnném konceptu konfederační listiny se radil se zástupci
českých stavů s deputacemi inkorporovaných zemí i s delegací z Rakous.26
Ukazovala se zde eventualita vytvoření sjednocení státu na širším
stavovském

(tedy

personálním)

a

teritoriálním

podkladu,

jakési

středoevropské organizace státu bez účasti Habsburků.27
Prvotní širší koncepce konfederace jako svazku českého státu a
některých dalších středoevropských zemí se však záhy vyprofilovalo na
konfederaci českých zemí, která měla být postupem doby rozšiřována.28
V červenci 1619 konfederační úsilí kulminovalo. V této době se sešel
v Praze generální sněm za účelem projednání předloženého konfederačního
textu. V tomto textu byl zakotven významný pojem „tyto sjednocené země“,
z něhož je patrné, že konfederující země patřili již v dřívější době k sobě. Tímto
byl potvrzen již existující stav, avšak nově byla upravena pozice jednotlivých
zemí a jejich vzájemné vztahy.

25

Tamtéž, s. 47.

26

POLIŠENSKÝ, J. Jan Jesenský-Jesenius. Praha 1965, s. 66.

27

ŠOLLE, Z. Mansfeld a české stavovské povstání. Strahovská knihovna, Praha 1972, 7, s.

80.
28

STANKA, R. Die böhmischen Conföderationsakte von 1619. Berlín 1932, s. 74-75.
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Zástupci jednotlivých zemí projednávali text konfederační listiny
nejdříve odděleně a teprve poté se shromáždili na Pražském hradě. Zde bylo
jednání zahájeno prezidentem direktoria Václavem Vilímem z Roupova, který
promlouval v českém jazyce a Ondřejem Šlikem, který hovořil německy.
Důvodem použití německého jazyka byla přítomnost zástupců Slezska, obou
Lužic a účast významného rakouského politika J. E. Tschernembla.
Po přečtení textu konfederace došlo k hlasování a přijetí České
konfederace. Následně došlo k přísaze, která je také nedílnou součástí obsahu
České konfederace, ze strany Čechů a Moravanů česky a ze strany zástupců
Slezska a obou Lužic německy. Během přísahy byly na Pražském hradě
otevřeny okna a dveře, což mělo symbolický význam. Jednalo se o záležitost
celého státu a přísaha se měla rozletět po celé zemi.29 Poté byla konfederační
listina stvrzena podpisy a pečetěmi účastníky generálního sněmu.
Dne 19. Srpna 1619 zmíněný generální sněm zbavil Ferdinanda II.
hodnosti českého krále a v následujících dnech zvolil za českého krále
falckého kurfiřta Bedřicha.

29

Tamtéž, s. 58.
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1.3. Konfederační vývoj v Rakousku

Přelom 16. a 17. století představuje období, kdy došlo ke skutečnému
rozpadu rakouských zemí do několika mocenských center. Jako jednu z příčin
tohoto stavu můžeme označit rozepře mezi členy vládnoucí rodiny. Jediné
katolické Tyroly zůstávaly bez podstatných změn společenského statu quo,
který vycházel z ujednání mezi stavy a panovníkem. Tato ujednání byla
uzavřena již na počátku 16. století. V dalších rakouských zemích výrazně
převažovali zastánci reformovaných církví. Ve Štýrsku, Kraňsku, Korutanech a
Přímoří se začal projevovat trend, který spěl k tomu, že v těchto zemích došlo
k posílení moci krále v systému stavovské monarchie. Jinak tomu bylo
v Horních a Dolních Rakousích. Zde se projevil výrazný nárůst vlivu
šlechtických stavů na politické dění.30
Lze říci, že neustálé spory se vytvářely zejména mezi císařem
Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem, který chtěl být také nositelem
vládnoucí moci. Ve snaze pacifikovat Matyáše ustanovil ho Rudolf vojenským
velitelem v Uhrách.
Roku 1604 dochází v Uhrách ze strany dříve prohabsbursky
nakloněné šlechty k vlně povstání, v jejímž čele stál významný představitel
uherské šlechty Štěpán Bočkaj. Důvodem vzniku těchto povstání bylo mimo
jiné neustálá přítomnost císařských vojsk a vybírání stále vyšších daní. Roku
1605 dochází k vyvrcholení krizové situace.

30

Toho roku je Štepán Bočkaj

VEBER, V. a kol. Dějiny Rakouska, Praha 2007, s. 256.
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zvolen sedmihradským knížetem a v brzké době i uherským králem.
Rakouský dům by tak mohl ztratit celé Uhry a proto nakonec přistoupil
v osobě Matyáše s uherskými stavy na kompromisní dohodu.31
Avšak tato dohoda byla jednoznačně odmítnuta ze strany císaře
Rudolfa II. Proto roku 1608 svolal Matyáš uherský sněm, který tuto dohodu
schválil. Vedle uherských stavů se na jeho stranu postavili stavy z Dolních a
Horních Rakous včetně stavů moravských a to zejména pro jeho náboženskou
toleranci. Na základě libeňského míru nakonec došlo ke kompromisu mezi
rivaly habsburského domu.
Z tohoto mocenského sporu mezi Rudolfem a Matyášem vítězně vyšly
zejména evangelické stavy ve zmíněných zemích. Rudolf i Matyáš byli nuceni
písemně uznat princip široce pojaté náboženské tolerance a plně legalizovat
nekatolické konfese. Zároveň přistoupili na posílení role šlechtických stavů
v zemských vládách a uznání institutu stavovského direktoria jako možné
formy zemské vlády v případě vzniku mocenské krizové situace.32
Roku 1617 je zvolen za následníka českého a uherského trůnu
Ferdinand II., který se netajil se svou rekatolizační politikou. Tím se začal
vyhrocovat konflikt mezi ním a evangelickými stavy. Snaha ze strany
evangelických stavů, aby Ferdinand II. oficiálně potvrdil dřívější stavovské a
náboženské svobody v Dolních a Horních Rakousích z 5. června 1619 se
nezdařila.

31

VEBER, V. a kol. Dějiny Rakouska. Praha 2007, s. 262.

32Tamtéž,

s. 262-264.
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Ve všech rakouských zemí do nástupu Ferdinanda II. převládal
obecně princip náboženské tolerance. Poté nastává velká změna, neboť o
Ferdinandu II. můžeme hovořit jako o nekompromisním stoupenci katolicismu,
kterému šlo zároveň o upevnění centrální moci.
Již na počátku 17. století vznikají jiné projekty – stavovské
konfederace, počítající s jinou budoucností Rakouska, než nabízela monarchie
pod vládou katolických Habsburků.
V

srpnu

hornorakouských

roku

33

1608

protestantských

vznikla
stavů.

tzv.
Tuto

Ennská

konfederace

konfederaci

odsouhlasili

všechny tři stavy. Podněcovatelem tohoto ujednání byl rakouský diplomat a
politik

G.

E.

Tschernembl.

Na

podzim

téhož

roku

vznik

svazek

dolnorakouských stavů. Tato konfederace se však oproti Ennské omezovala
pouze na vyšší stavy a města jako třetí stav zůstala neoslovena.34
Příčinou vytvoření těchto dvou konfederačních svazků byla ochrana
před vnitřním a vnějším nepřítelem. Vnějším nepřítelem se rozumělo zejména
Turecko. Jako další důvod vzniku těchto uskupení byla ochrana evangelického
náboženství.
Patrné jsou také pokusy o vytvoření konfederace česko-rakouské. V
roce 1615 se o vzniku této konfederace mělo rokovat na generálním sněmu
v Praze. Avšak během jednání pouze ze strany Rakušanů zazněly hlasy k
založení tohoto svazku.

33

Tamtéž, s. 267-269.

34ADAMOVÁ,

K. K otázce česko-rakouského a česko-uherského konfederačního hnutí
v letech 1619-1620. Právněhistorické studie 29, Praha 1989, s. 79.
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Dolnorakouští stavové v důsledku stanoviska nejvyššího purkrabího
Adama ze Šternberka a odpůrců konfederace se dostali do pozice jakýchsi
žadatelů. Vyjednávání dolnorakouských stavů tak ztroskotalo.
Ve stejné pozici se ocitli i hornorakouští stavové. Jejich vyjednávání
bylo ztíženo samotnými členy delegace. Delegaci tvořili totiž také preláti, kteří
pod velkým tlakem ze strany Vídně naléhali na ukončení rozhovorů s českými
stavy v Praze a na návrat do Rakouska. Hornorakouská delegace nakonec
opustila pražský generální sněm před jeho ukončením bez jakékoli vstřícného
náznaku z české strany na utvoření konfederace.

35

Jiná situace nastala roku 1618, kdy byla odeslána listina
rakouským evangelickým stavům od českých direktorů, v níž se zasazovali za
uzavření česko-rakouské konfederace. V lednu 1619 obdrželi čeští stavové
z Vídně odpověď, z níž bylo patrno, že vážně uvažují o uzavření této
konfederace. A již dubnu roku 1619 začali vyjednávat o uzavření konfederace
čeští

diplomaté

Radslav

z Vchynic

a

Petr

Miller

s představiteli

hornorakouských stavů.36
V červenci 1619 byla konfederační akta přijata na generálním
sněmu,

kterého

se

osobně

zúčastnili

zástupci

dolnorakouských

a

hornorakouských stavů. Akty byla zároveň odmítnuta nástupnická práva
Ferdinanda II. na český trůn a jeho volba na českého krále za neplatnou.

35

Srov. ADAMOVÁ, K.: K otázce konfederačních snah v českém státě, Právněhistorické
studie 27, Praha 1986, s. 90-91.
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Srov. ADAMOVÁ, K. K otázce česko-rakouského a česko-uherského konfederačního hnutí
v letech 1619-1620. Právněhistorické studie 29, Praha 1989, s. 79.
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V srpnu roku 1619 je uzavřena česko-hornorakouská a zároveň
česko-dolnorakouská konfederace.
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1.4. Konfederační vývoj v Uhersku

Od roku 1526 zaujímaly Uhry specifické postavení. Toto postavení se
projevovalo v rozsáhlé samosprávě. Například právní předpisy, které se
dotýkaly Uher, musely být odsouhlaseny stavovskými zastupitelskými
orgány; každý nový habsburský panovník musel být v Uhrách znovu
korunován a přijat uherskou šlechtou za panovníka.
Na straně druhé, tím že Uhry byly zahrnuté do centrálního berního
systému, mnoho centrálních zákonů platilo i zde. Pokud došlo k válečnému
konfliktu, byly učiněny vojenské kroky bez souhlasu uherského stavovského
sněmu.
Proti těmto a dalším centralistickým tendencím ze strany habsburské
vládní dynastie postupně vzrůstal odpor šlechty v Uhrách. V letech 16061608, kdy vypukl opět válečný konflikt mezi Habsburky a Tureckem,
vystupuje uherská šlechta již otevřeně proti císaři. Požaduje po něm zrušení
všech opatření proti protestantům, odvolání rakouských vojsk a zrušení všech
centralizačních opatření, které se týkaly uherských vnitřních záležitostí.37
Neustálé výpady ze strany turecké říše na území Uher představovaly
pro Habsburky natolik finanční zatížení, že nebylo možné organizovat obranu
uherských území pouze z tamních zdrojů.38 Z tohoto důvodu využívali

37

PRIESTEROVÁ, E. Stručné dějiny Rakouska. Praha 1954, s. 133.

38

PÁNEK, J. Turecké nebezpečí a předbělohorská česká společnost. In: Studia comeniana et
historica. Časopis Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii,
historii 16. a 17. století a regionální dějepis moravsko-slezského pomezí, č. roč. XI,
1981, s. 62.
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ekonomický a vojenský potenciál ze všech svých držav, z nichž nejvíce
důležité byly země České koruny a země rakouské.
Na základě výtěžků, které plynuly zejména z českého království,
vybudovali Habsburkové v uhersko-tureckém pohraničí linii pevností a mohli
financovat pobyt stálých posádek.39
Hrozba neustálého nebezpečí ze strany Turků se projevila jako
výrazný nástroj habsburské politiky proti českým a uherským zemím a
zároveň nastolila pozici, ze které se uskutečňovala absolutistická politika
omezování a zatlačování stavovských práv českých a uherských feudálů ze
strany habsburského panovnického rodu.
Z tohoto a dalších důvodů ze strany českých stavů dochází
k vyjednávání s

těmi evangelickými stavy, které byly protihabsbursky

orientovány. Lze říci, že nakonec dochází k intenzivnímu vyjednávání se stavy
z východních zemí, neboť podpora protestantů západních zemí byla nad
očekávání nepatrná. Čeští stavové začali vyjednávat zejména se stavy
z Rakouska a Uher.
Tendence uzavřít spojenectví proti Habsburkům byla patrná i ze
strany sedmihradského knížete Bethlena, který v druhé polovině roku 1619
žádá moravské stavy o uzavření aliance.40

39

Srov. MACÚREK, J. Dějiny Maďarů a Uherského státu. Řada spisů duchovědných, svazek
I, Melantrich: Praha 1934, s. 146.

40

Srov. KRIVOŠÍK, Š. Príspevok k dejinám stavovském konfederácie českých a uhorských
stavov z r. 1620. In: Právnické štúdie, ročník VII, 1, SAV, Bratislava 1959, s. 157-158;
KAMENÍČEK, F. Zemské sněmy a sjezdy moravské II. Brno 1902, s. 517.
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Tato žádost byla ze strany moravských stavu kladně přijata, avšak
z jejich strany bylo řečeno, že s ním nemohou samostatně vyjednávat, neboť
jsou vázáni konfederační úmluvou, podle které, nesměla žádná země
vstupovat samostatně do dalšího spolku, ale že jeho žádost předloží všem
zástupcům České koruny na generálním sněmu a případně jeho žádosti poté
vyhoví.41
S uzavřením česko-uherské konfederace se kalkulovalo již roku
1619, avšak z Uher se nedostavili zástupci na pražský generální sněm a
z tohoto důvodu byla celá záležitost odložena.42
Česko-uherská konfederace byla schválena až následujícího roku na
uherském sněmu v Bratislavě za přítomnosti Gabriela Bethlena.

Na tomto

sněmu se ke konfederaci připojili i stavy z Horních a Dolních Rakous.43
Cílem česko – uherské konfederace byla ochrana vlastního území,
náboženských svobod a stavovských práv.
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KAMENÍČEK, F. Zemské sněmy a sjezdy moravské II. Brno 1902, s. 517
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ADAMOVÁ, K. První česká federativní ústava z roku 1619. Praha – Plzeň 2009, s. 66.

43

ADAMOVÁ, K. První česká federativní ústava z roku 1619. Praha – Plzeň 2009, s. 67;

KRIVOŠÍK, Š. Príspevok k dejinám stavovském konfederácie českých a uhorských stavov z r.
1620. In: Právnické štúdie, ročník VII, 1, SAV, Bratislava 1959, s. 147.
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1.5. Konfedační vývoj v Sedmihradsku

V 15. století se území Sedmihradska stává místem válečných výbojů
mezi habsburskou a tureckou říší. Na základě Drinopolského míru z roku
1568, který ukončil zápas o uherskou korunu, se stal knížetem Sedmihradska
Jan Zikmund jakožto vazal Turecka.44
Sedmihradsko ještě v 17. století bylo vazalským státem osmanského
Turecka, které mu však ponechávalo značnou míru autonomie. Tato autonomie
se projevovala kupříkladu ve volbě sedmihradského knížete. Ten byl volen
domácími stavy z domácích rodů a tureckými úřady byl jen potvrzován.45
Růst významu Sedmihradska započal již ve druhé polovině 16.
století. Sedmihradský kníže Štěpán Báthori se dokonce roku 1576 stal
polským králem.
Po Zikmundu Báthorim, jenž v Sedmihradsku vládl v letech 1594-8 a
poté rezignoval, se knížectví zmocnili Habsburkové. Ti začali potlačovat vnitřní
autonomii, stavovská práva a náboženské svobody, které se vztahovaly nejen
na evangelíky, ale také na katolíky.46
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MACÚREK, J. Dějiny Maďarů a Uherského státu. Řada spisů duchovědných, svazek I,
Melantrich: Praha 1934, s. 159.
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MACÚREK, J. Dějiny Maďarů a Uherského státu. Řada spisů duchovědných, svazek I,
Melantrich: Praha 1934, s. 159
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MACŮREK, J. Zápas Polska a Habsburků o přístup k černému moři na sklonku 16. stol.
Praha 1931, s. 3 an.
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I zde se záhy začal projevovat odpor proti těmto zásahům ze strany
Habsburků. Do čela hnutí odporu se postavil Štěpán Bočkaj, který navázal
styky jak s domácími pány tak sedmihradskou diasporou v Turecku.
Roku

1605

již

jako

sedmihradský

kníže,

dosáhl

značných

vojenských úspěchů. Podařilo se mu ovládnout nejen Sedmihradsko, ale
upevnit své postavení také na levé straně Dunaje. Uskutečnil také nájezdy na
moravské pohraničí. V této fázi bojů se Bočkaj dočkal podpory osmanského
vládce, který, vítaje potíže Habsburků, mu udělil téhož roku Uhry i
Sedmihradsko v léno.
Znepokojení z tohoto stavu bylo ze strany Habsburků natolik vážné,
že mu nabídli mír, který byl uzavřen v červnu roku 1606 ve Vídni.
Následujícího roku Štěpán Bočkaj umírá.
K těm, kteří ovlivnili vznik jednotlivých konfederačních dohod a
politickou situaci na území střední Evropy, byl Gabriel Bethlen, který se stal
sedmihradským knížetem roku 1613.
V očích Habsburků se Gabriel Bethlen jevil jako ambiciózní vládce,
který by se mohl dokonce ucházet o uherský či český trůn. Jejich plánem bylo
odstranění jeho osoby a pevnější připoutání Sedmihradska ke své říši.
A tak započala v Cařihradu velká aktivita diplomatů s cílem poškodit
Gábora Bethlena u tureckého sultána. Ten aby se u tureckého sultána
neznemožnil, dobil významnou pevnost v Lipové a vydal jí Turkům.47
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DANGL, V. Bethlen proti Habsburkům. Slovo k historii 37. Praha 1992, s. 3-5.
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V tomto období vypjatá politická situace v Evropě již nemohla
zabránit střetu mezi katolickými Habsburky a protestanty a tak roku 1618
vypukla třicetiletá válka. Po celém evropském území se za oběma tábory
začaly vytvářet spojenecké bloky a velmi záhy bylo jasné, že pře mezi českými
evangelickými stavy a katolickými Habsburky dostanou punc mezinárodního
konfliktu.
Antipatie proti Habsburkům strmě stoupala i v Uhrách. Nelibosti
obyvatelstva k osobě Ferdinanda II. využil sedmihradský kníže Bethlen, kdy
se začal nabízet jako jeho možný nástupce. Bethlen získal na svou stranu i
část

uherských

evangelických

magnátů.

Zároveň

využil

velmi

dobré

hospodářské situace v Sedmihradsku k zbrojení a vpadl do Uher. Cílem tohoto
vpádu bylo spojení Sedmihradska a Uher v jeden stát pod jeho absolutistickou
vládu.48
1. září 1619 započaly vojenské akce na Slovensku-Horních Uhrách.
Oficiálním zdůvodněním byla obrana náboženských, stavovských a osobních
svobod. Turečtí protektoři přislíbili svému vazalovi podporu, a to i přesto, že
Turecko mělo v té době mírovou smlouvu s Ferdinandem II.
Na

to

se

brzy

rozběhla

konfederační

jednání

s českými

a

moravskými Do svých plánů zapojil Bethlen v Košicích téhož roku též
hornorakouské stavy, když na poradě s nimi vytýčil hlavní program povstání a
určil postup při jeho naplňování.

48

JANÁČEK, J. Komentáře. In: Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká. Praha 1984, s. 363.
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Bethlenova vojska již na konci roku 1619 obsadila Bratislavu. Sněm,
který byl v prosinci téhož roku svolán do Bratislavy, přiznal Bethlenovi titul
knížete Uher a znovu vyhlásil náboženskou svobodu.

Ferdinand II. jeho

úspěchy potvrdil, a uzavřel s ním příměří, které mu umožnilo se věnovat boji
s českými a moravskými evangelíky. Toto příměří oslabilo spojenectví
Bethlena s českými, moravskými, slezskými a hornorakouskými stavy.
V létě 1620 svolal Gabriel Bethlen do Banské Bystrice sněm, který
měl rozhodnout o míru v této části Evropy. Kromě zástupců českých,
moravských a rakouských stavů se ho zúčastnili i zástupci polského krále a
turecké Porty. K dohodě s vyslanci císaře Ferdinanda II. však nedošlo a ti
sněm opustili. Po předběžném souhlasu tureckého sultána zvolili uherští
stavové Gabriela Bethlena uherským králem.49
Zde byla ratifikována konfederace se Sedmihradskem a tak došlo
k oficiálnímu přistoupení Sedmihradska k Česko-uherské konfederaci.

49

DANGL, V. Bethlen proti Habsburkům. Slovo k historii 37. Praha 1992, s. 14-15.

37

2. Konfederační ujednání – vlastní texty a juristické
rozbory

2.1. Inspirativní konfederační prameny

Než

přejdeme

k jednotlivým

konfederačním

ujednáním,

které

navazovaly na Českou konfederaci, je nutné se zmínit o konfederacích z let
předcházejících, neboť se staly jistým inspirativním zdrojem pro Českou
konfederaci z roku 1619, ze které právě navazující konfederace vycházely a
dokonce jednotlivá ustanovení tam zakotvené přebíraly.
Je na místě také osvětlit pojem konfederace. Konfederací se chápe
sjednocení, svazek či sdružení několika zemí na základě smlouvy a sjednocení
stavů s vlastními společnými orgány, které řešily společné záležitosti.
Na obsah České konfederace a tím následně na další navazující
konfederace mělo vliv zejména konfederační ujednání ve Švýcarsku, Polsku a
Nizozemí.

2.1.1. Švýcarská konfederace

Kořeny Švýcarské konfederace lze spatřit již ve 13. Století. V této
době došlo ke spojení tří kantonů: Uri, Schwyz a Unterwalden v tzv. věčný
Bund. Do historie tak vstoupilo Švýcarské spříseženectvo. Postupem doby se
38

k němu připojovaly další města a kantony. Již od počátku utváření tohoto
švýcarského spolku konfederativní povahy zde hrála důležitou roli myšlenka
svébytnosti jednotlivých územních členů svazku.50 Jedním z hlavních principů
spolku byla též rovnoprávnost. Práva a privilegia jednotlivých členů měla být
akceptována i ostatními členy spolku.
Prvek svébytnosti a rovnoprávnosti je v tomto případě také zanesen
v jednotlivých

konfederačních

ujednáních.

Například

v česko-uherské

konfederaci v článku 1051 kde je stanoveno, že nikdo nesměl jiného zkracovat
v právech, svobodách a obyčejích. Tímto bylo stanoveno, že žádná ze
smluvních stran nesměla zasahovat do vnitřních záležitostí druhé strany, čímž
byla výrazně akceptována státní suverenita. S těmito prvky se setkáváme
také v česko-hornorakouské konfederaci v článku 2352, kde je zakotvena
rovnost zemí a tím suverenita jednotlivých členů konfederace. Z ustanovení
vyplývá, že žádná smluvní strana nesměla intervenovat, jako tomu bylo stejně
v případě česko- uherské konfederace, do interních věcí jiné smluvní strany.
Roku 1412 byla existence Švýcarského spříseženectva uznána
samotným Rakouskem. Až do roku 1789 se skládalo Švýcarsko celkem z 13
kantonů, ke kterým náležely ještě tzv. Zugewandte Orte a poddané oblasti
spravované jednotlivými kantony.

50
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ADAMOVÁ, K. K historii evropského federalismu. Karolinum: Praha 1997, s. 33.
Článek 10 Česko-uherské konfederace. In: SLAVATA, V. Paměti od l. 1608 do 1619. I. a II.
díl, Jireček, J. (ed.)., Praha 1866 a 1868.

52
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Základními

dokumenty

Švýcarského

spříseženectva,

ústavního

charakteru byly tři charty. První byl tzv. Pfaffenbrief z roku 1370. Touto
chartou byly zakázány soukromé války a duchovní byli podřízeni domácím
soudům. Druhou chartou byl vojenský řád z roku 1393, tzv. Sempacherbrief.
Třetí chartou byl tzv. Stanser Verkomnis z roku 1481. Jednalo se o mírové
ujednání mezi členskými kantony.53
O všech společných záležitostech jako byla například otázka války
či míru jednal sněm. Sněm měl i určitou správní a soudní moc a přijímal
výnosy, které platily v rámci celé konfederace. Pro platnost usnesení se velmi
často vyžadovala většina přítomných hlasů a v některých případech dokonce
jednomyslnost při hlasování. Jedinou výjimkou byly Zugewandte Orte, které
nebyly plně rovnocennými členy a tak se nemohly účastnit rovným hlasem
spolkového sněmu.
Prvek

generálního

sněmu

se

také

promítá

v konfederačních

smlouvách. V tomto případě je to jeden z ústavněprávních prvků. Orgán
generálních stavů se nám promítá do česko-dolnorakouské a česko-uherské
konfederace

v podobě

generálního

sněmu.54

Taktéž

prvek

rovnosti
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suverenity

lze

spatřit

v česko-uherské

konfederaci55

nebo

česko-

hornorakouské konfederaci.56
Jak již bylo nastíněno, k existující konfederaci přistupovali postupně
noví členové. Byl stanoven zákaz vstupovat poté do jiných spolků. Avšak
vystoupení ze spolku nebylo zakázáno ani nebyla stanovena náhrada škody.
Zde se projevuje prvek teritoriální a ústavní. Teritoriální spočívá
v postupném rozšiřování konfederace. Tento prvek se také promítl v navazující
česko-uherské konfederační dohodě, kde členové konfederačního ujednání
měli usilovat o rozšiřování konfederace o další členy.57 V česko-uherské
dohodě je však již rozpracována otázka vystoupení. Vystoupení zde bylo
vnímáno jako urážka majestátu. Vystupující země měla být donucena dalšími
konfederovanými zeměmi k návratu a v případě pokud by vznikla z tohoto
důvodů sjednoceným zemím škoda, byla tato vystupující země povinna
uhradit případnou škodu.58
Ve většině smluv o věčných spolcích je pamatováno na smírčí řešení
záležitostí a na zřízení smírčích soudů. Jednotliví členové věčných spolků často
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měli plnit funkci prostředníka nejen ve sporech mezi členy svazku, ale i ve
sporech mezi členem a nečlenem spolku.59
Otázka jakéhosi smírčího soudu se projevuje v česko-uherské
konfederaci. Zde se totiž nachází ustanovení, které zakotvuje, že v případě
různých sporů vzniklých mezi konfederovanými zeměmi nebo jednotlivými
stavy uvnitř sjednocené země, měli být zvoleny osoby, které by tyto spory
řešily. Tedy by se jednalo o osoby, které by fungovaly jako smírčí orgán.
V ustanovení však nenacházíme, kdo má tyto osoby jmenovat, z jakých složek
obyvatelstva se mají skládat, není určen jejich počet ani stanovena jejich
kompetence.60
K. Adamová je toho názoru, že výsledky šetření tohoto orgánu měly
být předloženy generálnímu sněmu konfederovaných zemí. Z ustanovení jasně
vyplývá, že priorita v řešení sporných záležitostí byla dávána smírnému řešení
sporů.61
V jednotlivých ujednáních mezi členy spolku nacházíme spoustu
nejasných formulací a mezer. To odpovídalo době svého vzniku a právní
vyspělosti. Navíc u tzv. věčných spolků se lišila dohoda od dohody. Ve slově
„věčný“ se odráží snaha o dlouhodobou platnost. To poukazuje na to, že
uzavření spolku nebylo pouze za účelem momentální obrany a nešlo tedy o
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účelově a časově omezené spolky a to i přes to, že tyto dohody mezi
jednotlivými členy byly pravidelně po více letech obnovovány.
Prvek „věčnosti“ se projevuje v námi sledovaných konfederačních
ujednáních. Například v česko-uherská konfederace je stanovena jako věčná
pro „…zachování stálého a nezměnitelného míru a sjednocení, vybudovaného
na společném dobrém sousedství a prokazované oboustranné upřímné
lásky“.62
Taktéž

v ujednání

Sedmihradské

konfederace

je

tento

prvek

zakotven, kde se píše, že tato konfederace má trvat na věčné časy.63
Postupem doby se jakýmsi vůdčím útvarem stalo město Curych.
Curych mimo jiné inicioval svolání sněmu, který, jak již bylo řečeno, řešil
otázky, které přesahovaly zájmy jednotlivých kantonů, jako bylo vyhlášení
války či uzavření míru. Jistým způsobem lze ho považovat i za soudní orgán.
V jeho kompetenci bylo přijímání výnosů pro celé společenství. Výkon
rozhodnutí, které byly přijaty na sněmu, závisel pouze na dobré vůli
jednotlivých kantonů.64
I když ve švýcarských pramenech pojem konfederace není užíván,
lze říci, že soužití kantonů formu konfederace mělo. Kantony, města sice
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existovali jako autonomní jednotky, avšak mezi nimi byly pevné bezcelní,
obchodní a právní vazby.65
Tyto otázky se promítly v rámci Česko-uherské konfederace. Na
sněmu v Bánské Bystrici se jednalo o eventualitě osvobodit uherské zboží
v rámci konfederace od cla, o jednotné minci a kurzu platidel. Už na
generálním sněmu v roce 1620 podali uherští zástupci návrhy měnových
kurzů. Z toho je patrné, že jedním z podnětů konfederačního úsilí Uhrů, byla i
jejich snaha o rozšíření uherských styků, vyrovnání měny a hospodářské
sblížení s ostatními sjednocenými zeměmi.66
Švýcarsko se postupem doby začalo odpoutávat od Svaté Říše
římské a k jeho právnímu oddělení od Říše došlo za Vestfálského míru roku
1648. Lze říci, že právě věčné spolky přispěly k tomuto vývoji, neboť měly
velký

význam

na

utváření

Švýcarska

jako

výše

uvedené

šlechtické

konfederativní republiky. Společenství švýcarských kantonů, které bylo daleko
volnější než např. Spojené provincie severního Nizozemí, se proměnilo
z jakéhosi spolku států ve spolkový stát až v roce 1848.

65

ADAMOVÁ, K. K historii evropského federalismu. Karolinum: Praha 1997, s. 34.

66

KRIVOŠÍK, Š. Príspevok k dejinám stavovském konfederácie českých a uhorských stavov

z r. 1620. In: Právnické štúdie, ročník VII, 1, SAV, Bratislava 1959, s. 168.

44

2.1.2. Varšavská konfederace

Varšavská konfederace byla přijata ve Varšavě roku 1573 a
schválená polským sejmem roku 1575. Tato konfederace, zvaná též
kapturová67, byla založena k ochraně svobody vyznání. Můžeme jí pokládat za
jeden z prvních aktů náboženské tolerance v Evropě.
Jednalo se o svazek velkopolské a malopolské šlechty, která
ustanovila v krajích zvláštní soudy.68
Varšavské konfederační ujednání bylo také založeno na ideji
společné obrany před nepřítelem a ochrany stavovských práv a svobod.69
Prvek
konfederačních

společné
ujednáních.

obrany

se

Společná

projevuje
obrana

je

taktéž

v navazujících

formulována

v česko-

dolnorakouské konfederaci jako důvod k uzavření tohoto spolku. Za cíl
sjednocení je obrana uvedena obecně: „… má býti a se vztahovati defensive a
offensive, totiž k zastávání a vrácení, proti všem těm…“.70 Je zde upozorněno
na existenci vojenského nebezpečí ze strany zemí mimo konfederaci, a proto
smluvní strany považují za nutné spojit se a zabezpečit obranu v případě
napadení.
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V česko-hornorakouské smlouvě se

tento ústavněprávní

prvek

projevuje také v ustanoveních týkajících se společné obrany. Kromě stanovení
povinnosti vojenské pomoci je zde stanoveno společné velení a zakotven
princip ke společné obraně, který se projevuje ve volbě vrchního velitele.71
Idea společné obrany se nám taktéž prezentuje v česko-uherské
konfederaci, kde je zdůrazněn princip kolektivní obrany72. Pravidla o vojenské
obraně jsou zde velmi konkrétně rozpracována.
I v Sedmihradské konfederaci se setkáváme s prvkem společné
obrany. Povinnost podílet se na válce proti nepříteli je zde však na rozdíl od
česko-uherského ujednání stanovena jen v obecné rovině – „nákladem
všeobecným vedena“.73
Taktéž

element

stavovských

práv

a

svobod

lze

vysledovat

v konfederačních dohodách. Zachování stavovských privilegií a svobod je
zakotveno například v česko-dolnorakouské smlouvě

74.

Varšavská konfederace patří do doby interregna. Jindřich z Valois
po svém zvolení za polského krále odpřisáhl, že bude dbát zájmů stavů.
Zaručil svobodu vyznání, zavázal se neprosazovat zásadu dědičnosti
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v polském trůnním právu, svou zahraniční politiku podřídil kontrole senátu.
Panovník nebyl oprávněn činit zásahy do šlechtického práva. Porušení přísahy
opravňovalo stavy k vypovězení poslušnosti.75
Zde se setkáváme s třemi prvky, které nacházíme v konfederačních
ujednáních.

Prvním je otázka přísahy. S otázkou přísahy panovníka se

setkáváme v ustanovení česko-uherské konfederace, kde je zakotveno, že
panovníci při korunovaci byli povinni přísahou se zavázat k dodržování
ustanovení této smlouvy o spojenectví.76 Podobnost s Varšavskou konfederací
je zde zřejmá.
Přísaha je promítnuta i u stavů. V česko-uherské konfederaci je
stanoveno, že pokud by další stavové zemí chtěli přistoupit ke konfederaci,
museli přísahat, že budou zachovávat ustanovení konfederační dohody.77
Druhým prvkem je právo na odpor ze strany stavů vůči panovníkovi.
I tento prvek přejímají některá konfederační ujednání. Právo na odpor se nám
promítl jak v ustanovení česko-hornorakouské smlouvě78, v česko-uherské
dohodě79 a také v sedmihradské konfederaci.80
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Třetím prvkem je zde výrazné omezení panovníkovi moci. I tento
prvek se promítl do konfederačních ujednání.

V ustanoveních česko-

hornorakouské konfederace omezení panovníkovi moci je zřetelné v zákazu
uzavírat či neuzavírat dohody z jeho strany81 či v dalších ustanoveních, kde
mu je zakázáno radit se z jezuity a cizími poselstvími o věcech, které se týkaly
konfederovaných zemí, dosazovat cizince do nejvyšších úřadů, vyhlašovat
válku, nařizovat verbování obyvatelstva, povolovat usazování cizinců na území
konfederace, sjednávat mír atd.
Obdobně se setkáváme i v česko-uherské konfederaci, kde
panovník je omezen jednak z důvodů jednotlivých povinností, které mu
konfederační ujednání ukládá. Například povinnost potvrdit konfederaci a
podle ní spravovat sjednocené země, povinnost odvádět každý rok 50 000
tolarů na zajištění obrany v uherském pohraničí, apod. A pak z důvodu, které
se projevovaly v omezení jeho kompetence. Například využívat diplomatických
služeb jezuitů, dosazovat je do úřadů, začínat válku bez souhlasu všech
konfederovaných zemí, uzavírat příměří či mír s nepřítelem apod.
S omezením

panovníka

se

setkáváme

i

v Sedmihradské

konfederaci jak v jeho kompetenci tak povinnostech. Například je zde
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zakotveno ustanovení, ve kterém je stanovena jeho povinnost případné pomoci
proti polskému králi.82
Ve varšavské konfederaci se projevuje i prvek územní. Konfederace
se zabývá i otázkami majetkoprávními a otázkou zastávat zemské úřady. Zde
přiznávala práva uchazečům bez ohledu na náboženství. Trvala na smírném
řešení sporů a otázce bezpečnosti. Počítala s přímým postihem trestných činů,
které směřovaly proti veřejnému pořádku a celistvosti země.83
O varšavské konfederaci nelze přímo říci, že se jedná o dokument
ústavněprávní povahy, avšak za pilíř do budoucích časů budované ústavní
konstrukce ji lze pojmenovat.84

2.1.3. Utrechtská unie

Utrechtská
Oranžského.
Španělsku,

Svým
který

unie

vznikla

charakterem
se

stal

23.

Ledna

představovala

základem

1579

z podnětu

obranný

nezávislých

Viléma

spolek

Spojených

proti

provincií

nizozemských. Členové této unie měli povinnost chránit Unii proti všem
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vnějším nepřátelům. V dohodě byla zakotvena nejen vojenská obrana, ale také
ochrana hranic a logistické zabezpečení.85
Utrechtská unie nebyla uzavřeným spolkem a se souhlasem všech
členů mohli do ní vstoupit další země. Právě tento prvek se promítl
v navazujícím

česko-uherském

konfederačním

ujednání

na

Českou

konfederaci, neboť i česko-uherská konfederace byla svazkem otevřeným, kde
se promítla snaha konfederovaných zemí o teritoriální rozšíření konfederace.86
V Utrechtském ujednání bylo stanoveno, že o všech záležitostech
budou provincie rozhodovat společně. Nejvyšší zákonodárná moc příslušela
generálním stavům unie. Generální stavy měly pravomoc projednávat zahájení
války a uzavření míru, otázky daňové a poplatkové. K přijetí závazného
rozhodnutí se vyžadoval souhlas všech členů unie. Ostatní otázky, týkající se
konfederace jako celku, se rozhodovaly většinou hlasů. Spojení provincií
nemělo být na škodu privilegiím, zákonům, starým zvyklostem jednotlivých
provincií.87
Tímto se zde projevil nejenom ústavně-právní prvek ale i prvek
rovnosti a suverenity jednotlivých provincií. Orgán generálních stavů se nám
promítá do česko-dolnorakouské a česko-uherské konfederace v podobě
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generálního sněmu.88 Taktéž prvek rovnosti a suverenity lze spatřit v českouherské konfederaci89 nebo česko-hornorakouské konfederaci.90
Země, které vstoupily do spolku, neměly právo od něho odstoupit či
postoupit do cizího držení část svého území. Avšak konkrétní postup kdyby
taková to situace nastala, v utrechtském ujednání nenacházíme.
Tento prvek byl také promítnut do ustanovení česko-uherského
ujednání. Zde byl tento čin – vystoupení z konfederovaného svazku posuzován
jako crimen laesae maiestatis. Formulace týkající se dalšího postupu jsou zde
na rozdíl od utrechtského ujednání rozpracované. Vystupující konfederace
měla být donucena k návratu a povinna uhradit škodu, která by tímto činem
konfederovaným zemím případně vznikla.91
V utrechtské smlouvě se také promítá (i když nepřímo) právo na
odpor. Ustanovení zde hovoří o nehodném panovníku – tyranu. V ustanovení o
vzájemné pomoci je stanoveno „životem, majetkem a krví proti všemu násilí,
které jim kdokoli může učinit i jménem jeho veličenstva krále…“92 Toto právo
bylo naplněno 26. Července 1581 v Haagu, kdy došlo za přispění Viléma
Oranžského k proklamaci nezávislosti severních provincií. Na adresu krále,
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španělského Filipa II., bylo provoláno, že je panovníkem nehodným, nedbalým
a tyranským.93
Právo

na

odpor

se

nám

promítl

jak

v ustanovení

česko-

hornorakouské smlouvě94, v česko-uherské dohodě95 a také v sedmihradské
konfederaci.96
V utrechtské dohodě jsou zakotveny i ekonomické záležitosti. Bylo
prohlášeno, že provincie se budou muset v budoucnu dohodnout v otázkách
oběhu peněz a ražby mincí. Jedna provincie nesměla měnit nominál mince bez
souhlasu druhých provincií. Toto ustanovení není zcela jasné. Podle K.
Adamové lze z něho usoudit, že autoři smlouvy počítali zřejmě s jednotnou
mincí unie.97
I tento prvek se promítnul do jedné z konfederačních dohod – českouherské, kde podle ustanovení byl ve sjednocených zemích nařízen stejný
směnný kurz – „jednota v minci“.98
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Dohoda o vzniku Utrechtské unie z právní stránky trpí celou řadou
nejasností. Na dosti místech je mezerovitá a kusá. Určitá časová tíseň je zde
patrná, ve které byla listina napsána. Mimo jiné zde hrála roli i určitá
názorová různost mezi severními provinciemi. Otázka složení a struktury
generálních stavů není v textu upravena. Pouze je zde naznačena pravomoc
stavů. Velmi málo se také zde hovoří o smírčím soudu. Je zde zakotven pojem
rada spojenců, avšak není stanoven způsob jejího sestavení a není stanovena
oblast její kompetence.99
Závěrem lze říci, že Utrechtská dohoda nám představuje dokument
spíše politické než právní povahy s výraznými ústavněprávními prvky, které,
jak bylo popsáno, se objevily v v jednotlivých konfederačních ujednáních
navazujících na Českou konfederaci.

2.1.4. Česká konfederace

Českou konfederací byla potvrzena sounáležitost zemí České koruny.
Na základě ní došlo k vytvoření několika vrcholných orgánů, jako byl
generální sněm, sbor defenzorů, česká dvorská kancelář, společné vojenské
velení a do jisté míry apelační soud. Postava panovníka se stala spojnicí mezi
konfederovanými zeměmi.
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Česká konfederace představuje spojení mezi monarchií a stavovstvím
a tudíž smíšenou formu vlády. Avšak jelikož tato konfederace trvala velmi
krátkou dobu, idea smíšené vlády neměla možnost se dostatečně rozvinout. Je
třeba také upozornit na to, že od roku 1618 ze strany stavů nebyl zájem o
formu smíšené vlády. Stavovský dualismus jako idea politického odporu se u
nás neprosadil a byla potvrzena historická zkušenost, že se tento model
vládnutí delší dobu neudrží a přetváří se do formy stavovské republiky, nebo,
jak nastalo po Bílé hoře, v absolutismus.100
Forma státu byla položena na federativním principu. Stát byl tvořen
pěti historickými zeměmi: Čechy, Morava, Slezsko, Horní Lužice a Dolní Lužice.
V čele tohoto státu stál volený panovník, který však byl silně omezen ve svých
pravomocech ve prospěch protestantských stavů. Česká konfederace měla
smluvní povahu, neboť forma státu byla vytvořena na základě dohody mezi
historickými zeměmi. Země vystupovaly jako právnické osoby na zásadě
rovnosti,

i

když

jak

lze

vypozorovat

z některých

ustanovení

České

konfederace měli Čechy přednostní postavení.101
Alespoň v krátkosti věnujme ještě pozornost vrcholným orgánům
České konfederace, neboť tyto orgány přejímaly do svých ustanovení
navazující konfederační ujednání.
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Generální sněm

Nejvyšším zákonodárným orgánem byl generální sněm. O generálním
sněmu se v ustanoveních České konfederace setkáváme především v případě
volby panovníka: „A kdyby král volen bejti měl, mají níže dotčení defenzorovi
království

Českého

sněm

generální

stavům

království

tohoto

stavům

markrabství Moravského, knížatům a stavům Hořejšího a Dolejšího Slezska,
též Hořejších a Dolejších Lužic rozepsati a na hrad Pražský položiti“.102
Zmiňme se ještě, že do doby před přijetím České konfederace
panovníka přijímal, případně volil český zemský sněm a ostatní země Koruny
české pouze s přijetím či volbou vyjadřovaly souhlas. Jak je z konfederačního
ustanovení zřejmé, volil krále jako nejvyšší orgán státní moci všech stavů
generální sněm, který v tomto případě svolávali čeští defenzoři. Právě zde se
projevilo prioritní postavení Čechů, jak bylo výše již naznačeno.
V konfederačním ujednání je důsledně uplatňována zásada volební
monarchie, nikoliv monarchie dědičné. Konkrétnější úpravu generálního
sněmu, ale i taktéž zemských sněmů postrádáme a to z důvodu, že podrobná
úprava postavení a pravomocí sněmů byla stanovena v zemském právu.103
Avšak zde je třeba zdůraznit jistou odlišnost, například v tom, že podle
českého zemského práva v době před přijetím konfederačního ujednání
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generální sněmy svolával král.104 Ještě před uzavřením konfederace generální
sněmy rozhodovaly o záležitostech, které svým smyslem přesahovaly hranice
jednotlivých zemí. Do tohoto okruhu náležely otázky náboženské svobody,
otázky vojenské, mezinárodní smlouvy, poměr k panovníkovi apod.105

Sbor defenzorů

Dalším společným orgánem byl sbor defenzorů – obránců víry.
V Českých zemích byl tento úřad založen při vzniku České konfese již roku
1575 a poté byl stvrzen Rudolfovým Majestátem roku 1609. Majestátem byla
potvrzena České konfesi rovnoprávnost s katolictvím. Evangelickou víru mohli
nejenom vyznávat stavové ale i jejich poddaní což bylo v Evropě ojedinělé.
Defenzoři, kteří byli majestátem potvrzeni, a kteří byli voleni protestantskými
stavy, získali mimo jiné i pravomoc svolávat zvláštní sjezdy evangelických
stavů.106
Při vyjednávání Majestátu ze strany protestantských stavů došlo
k upuštění od přesné kompetence defenzorského sboru z důvodu, aby
Majestát byl potvrzen. Ze strany katolíků instituce defenzorů se jevila jako
jisté potenciální radikální jádro. To se vlastně také projevilo v první polovině
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roku 1618 – protestantské sjezdy před defenestrací.107 Otázkou kompetence
se zabývalo až sněmovní usnesení z roku 1610. Volbu defenzorů, kteří byli
voleni paritně z každého stavu, potvrzoval panovník.
Zejména Moravané věnovali pozornost sboru defenzorů v souladu se
svou instrukcí během jednání před přijetím konfederačního ujednání. Defenzoři
byli označováni jako obránci víry, ale zároveň byl také zdůrazněn jejich
světský charakter a jejich pravomoci. V zájmu protestantských stavů při
obraně evangelické víry mohli jít i proti samotnému králi. Moravané označovali
defenzory za konšely zemské, což ještě více zdůrazňuje utváření instituce
defenzorů jako orgánu správně politické povahy. Tyto myšlenky našly i své
uplatnění v textu České konfederace.108
Ustanovení České konfederace představuje defenzory jako instituci
hájící evangelickou víru, zároveň tento orgán je vytvořen jako státně politický s
určitými kontrolními kompetencemi. Jako orgán protestantských stavů se stali
defenzoři podle ustanovení textu konfederace nezávislými, neboť přísahu
neskládali do rukou panovníka ale evangelickým stavům příslušné země.109
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Každá sjednocená země měla své defenzory a sbor defenzorů těchto
jednotlivých konfederovaných zemí vytvářel ústřední orgán na úrovní
konfederace. Počet defenzorů v jednotlivých zemích nebyl normativně určen.
Prioritní postavení měli čeští defenzoři. Ti měli právo svolávat generální sněmy
při příležitosti volby krále.110
Podle ustanovení článku 61 se v každé zemi měli defenzoři scházet
každý rok k projednání záležitostí své země. Zároveň také plnili funkci
rozhodčích v náboženských věcech (čl. 62-64). Při řešení sporných záležitostí
se mohli obrátit o pomoc na krále nebo místodržícího. Panovníkovi byla dle
ustanovení stanovena lhůta šesti týdnů k vyřešení sporné věci.111 Pokud
nedošlo k nápravě, mohli se obrátit o pomoc na všechny stavy té které země.
Podle názoru K. Adamové je otázkou, zda mohli tak učinit v případě, když byli
nespokojeni s rozhodnutím panovníka nebo místodržících.112Pokud by sporná
záležitost nebyla vyřešena smírnými prostředky, měli ji řešit defenzoři všech

punktích a klauzulích v sobě obsahuje, z pilnosti na pozoru míti, též věrni raditi, pomáhati a
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sjednocených zemí na úrovní federace. Poté přicházela v úvahu i násilná
forma řešení sporu.113
Konflikty, které souvisely s obranou protestantské víry, měly být
řešeny na úrovni rady defenzorů ze všech sjednocených zemí. Tato rada byla
svolávána opět ze strany českých defenzorů, jako tomu bylo v případě volby
panovníka. Avšak pokud šlo o obranu té které země, měla pravomoc svolat
všechny defenzory ze sjednocených zemí ta země, které se obrana primárně
týkala.114
Defenzoři měli mít také přehled o tom, jak která země je vojensky
připravena a zároveň měli dostávat informace o stavu vojenské hotovosti a
finančních prostředcích. Defenzoři plnili rovněž úlohu jakéhosi ústavního
soudu.115

Česká dvorská kancelář

Dalším společným správním a výkonným orgánem konfederace byla
dvorská kancelář. Dvorská kancelář byla původně ještě v době předhusitské
orgánem, který vystavoval panovníkovi listiny. V jejím čele stál kancléř,
zpravidla

se

jednalo

o

vyšehradského

probošta.

Kancléř

zodpovídal

panovníkovi, že listiny, které byly vyhotoveny v kanceláři, odpovídaly jeho
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vůli. Po vytvoření stavovského státu zodpovídal za obsah v listinách uvedený,
nejen panovníkovi ale i stavům.116
Postavení české dvorské kanceláře hrálo během vyjednávání o České
konfederaci významnou roli, neboť tato panovníkova instituce byla ze strany
Habsburků obsazována katolíky. Například ze strany Slezanů byl vznešen
požadavek

na

to,

aby

česká

kancelář

byla

„…kancléřem,

ale

i

místokancléřem, sekretáři i jinými osobami přísežnými náležitě opatřena…“117
Podle ustanovení České konfederace stál v čele české dvorské
kanceláře kancléř, který byl vybírán ze strany evangelických stavů. Postavení
místokancléře

a

sekretáře

vymezovaly

zvláštní

„partikulární právo jednotlivých historických zemí.

články

s ohledem

na

Písemnosti, které byly

vypracovány českou dvorskou kanceláří jménem panovníka nebo stavů
nesměly se příčit právům, svobodám a privilegiím konfederovaných zemí.118
Suverenita zemí byla zakotvena ještě v dalších ustanoveních, které
se týkaly české dvorské kanceláře. Podle ustanovení článku 39 a 40 byl
stanoven zákaz pro českou dvorskou kancelář předvolávat obyvatele
z přivtělených zemí, s výjimkou obzvlášť závažných případů a taková to
záležitost musela být neprodleně vyřízena.119

116

MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha 1999, 2.

vydání, s. 58; MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945.
Praha: Leges 2010, 4. vydání, s. 62-63.
117

ADAMOVÁ, K. K otázce přijetí České konfederace Pražským generálním sněmem v roce

1619, Právněhistorické studie 30, Praha 1990, s. 55.
118

ADAMOVÁ, K. První česká federativní ústava z roku 1619. Praha – Plzeň 2009, s. 79.

119

Tamtéž, s. 79.

60

Žaloby či podání z jednotlivých sjednocených zemí česká dvorská
kancelář postupovala příslušné vrchnosti a soudu té které země, ze které
žaloba či podání byly české kanceláři doručeny. Pokud by ze strany kanceláře
byla ustanovena komisi k přešetření závažné věci, která se týkala některé
sjednocené země, museli v této komisi být zastoupeny obyvatelé země, ve
které měla být sporná záležitost vyšetřována. Obyvatelům z jednotlivých
konfederovaných zemí bylo dáno k úvaze, zda jejich spornou záležitost bude
projednávat komise nebo příslušný soud.120

Apelační soud

Apelační soud představuje do jisté míry taktéž společný orgán
konfederace, který měl výrazný politický charakter. Tato soudní instituce byla
založena již v roce 1548 ze strany Ferdinanda I. Mělo se jednat o soudní
instituci, která výslovně podléhala panovníkovi, vyřizující odvolání od všech
městských soudů v českém státě.121
Významu apelačního soudu ve státě si evangeličtí stavové velice
uvědomovali. Proto také v ustanovení článku 16 České konfederace bylo
zakotveno, že prezident apelačního soudu bude pouze evangelík. Do čela
apelačního soudu byl jmenován Václav Budovec z Budova.
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Společné vojenské velení

Podle ustanovení čl. 81 České konfederace také nejvyšší vojenské
velení sjednocených zemí mělo být centrální a jednotné. Avšak podle
ustanovení v konfederační listině nebylo vyloučeno dílčí velení v případě
partikulární potřeby jednotlivé konfederované země.
Velmi konkrétně je řešena vojenská obrana sjednocených zemí
pokud by došlo k jejich napadení ze strany vnějšího nepřítele. Konfederované
země měly povinnost vojensky pomoc sjednocené zemi v případě jejího
napadení. Konkrétnost se projevila i ve stanovení kvóty vojenské pomoci a
lhůta, ve které měla být tato pomoc poskytnuta.
Čechy se zavázaly poskytnout vojenskou pomoc Moravanům ve
formě 1000 koní a 3000 knechtů, Slezanům ve stejné míře, Hořejším
Lužičanům 150 koní a 300 knechtů, Dolním Lužičanům 100 koní a 200
knechtů. Moravané byli povinni postavit Čechům recipročně 1 000 koní a
3 000 knechtů a stejná povinnost, která vázala Čechy, byla stanovena
Moravanům ve vztahu ke Slezsku a oběma Lužicím. Ze strany Horní Lužice
bylo poskytnuto 150 koní a 300 knechtů pro Čechy, Moravu a Slezsko a Dolní
Lužici 100 koní a 200 knechtů. Dolní Lužice měla závazek vůči všem
sjednoceným zemím v počtu 100 koní a 200 knechtů.122
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2.2. Česko-rakouské konfederace

Jak již bylo řečeno, kořeny konfederačních ujednání lze spatřit již na
počátku 17. století.
Koncem roku 1618 čeští direktoři zaslali protestanským stavům do
Vídně listinu, ve které se zasazovali za uzavření česko-rakouské konfederace.
V lednu následujícího roku obdrželi čeští stavové dopis, ze kterého bylo
patrné,

rakouští

stavové

vážně

zvažují

uzavření

česko-rakouské

konfederace.123
V polovině roku 1619 předali čeští diplomaté návrh textu konfederace
představiteli konfederačního hnutí v Rakousích G. E. Tschernemblovi s tím,
aby jej předložil hornorakouským stavům. Za jeho účasti došlo 16. srpna 1619
v Praze

k uzavření

konfederace

mezi

českými

stavy

a

zástupci

inkorporovaných zemí na jedné straně a zástupci dolnorakouských a
hornorakouských

stavů

na

straně

druhé.124

Byly

tak

uzavřeny

dvě

konfederační smlouvy.125
Papírové originály těchto dohod byly pozdější době zabaveny císařem
Ferdinandem II. a byly zničeny. Uchovaly se však originály pergamenové.
Původní

123

124

exemplář

obou

těchto

smluv,

jakož

i

obranného

spolku
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s hornorakouskými stavy, byl nejprve napsán na papíru velikého formátu a to
pro každou ze smluv zvláště. Jedná se o smlouvu se stavy dolnorakouskými i
hornorakouskými ze dne 16. srpna 1619, další smlouvu se stavy týchž zemí
ze dne 16. srpna, a smlouvu ze dne 15. srpna 1619126.
Všechny tři exempláře jsou svázané do jedné společné knihy. Každý
exemplář je pak zvlášť podepsán a opatřen přitištěními pečetěmi stavů
českých, moravských i rakouských. Z podpisu purkmistrů měst pražských je
zřejmé, že jak konfederace stavovské, tak úmluvy s Rakušany ve svých
definitivních (zachovalých, tedy pergamenových) exemplářích byly podepsány
teprve v záři, tedy po volbě Fridricha Falckého, neboť pergamenové exempláře
podepsali purkmistři měst Pražských Abraham Engl z Engelsperku, Lukeš
Karban z Volšan a Jiřík Neher z Nerlingen, kteří byli ve svých funkcích až
v září.127
Uzavření česko-rakouských dohod z léta roku 1619 bylo projevem
připojení stavů Horních a Dolních Rakous k českému stavovskému povstání.

2.2.1. Česko-hornorakouská konfederace

Česko – hornorakouská smlouva byla uzavřena 16. srpna 1619 mezi
zástupci Koruny české a stavy Horních Rakous.
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JENŠOVSKÝ, B. O stavovských konfederacích v českém povstání. In: K dějinám
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Smlouva byla vypracována nejprve na papíře a teprve později
sepsána ve třech souhlasných originálních exemplářích v jazyce německém ve
formě knihy o 8 pergamenových listech. Ke každému exempláři je přivěšeno
na pergamenových proužcích 62 pečetí.128
Text

česko-hornorakouské

konfederace

je

velmi

obsahově

a

formulačně podobný článkům České konfederace.
V tomto konfederačním ujednání je výslovně stanoveno, že má „
v této konfederaci zavřín býti a jí užívati král a kníže země…“.
Dohoda zakazovala panovníkovi radit se s jezuity, cizími poselstvími
o věcech týkajících se konfederovaných zemí. Zároveň byl stanoven zákaz
dosazovat cizince do nejvyšších úřadů.
Byla zakotvena priorita evangelického náboženství a zapovězeno
vzájemné urážení mezi evangelíky. Bylo povoleno dosazovat pouze hodnostáře
evangelického vyznání.
V konfederaci uzavřené se stavy Horních Rakous se počítalo s tím, že
král projeví s uzavřením této konfederace souhlas. To nacházíme i v České
konfederaci.
Ustanovení o souhlasu krále, knížete s konfederací českých stavů se
stavy

hornorakouskými

je

ovšem

čistě

formálního

a

proklamativního

charakteru. Takto je to i v České konfederaci. Pokud by panovník se zněním

128Tamtéž,

s. 504.
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konfederační listiny nesouhlasil, neznamenalo by to v žádném případě
neplatnost konfederačního ujednání.129
Král si mohl zřídit svou armádu, a mohl se souhlasem všech
konfederovaných zemí toto vojsko proti nepřátelům také použít.
V konfederační dohodě bylo stejně jako u České konfederace
zakotveno právo odporu proti panovníkovi, který by nedodržel konfederační
dohodu a dokonce by proti ní cokoli podnikal, například vyjednával
s cizozemci o obsazení úřadů apod.
Výrazné omezení panovníka spočívá v zákazu vyhlašování války,
verbování, povolování usazování cizinců na území konfederace, sjednávat mír
s cizinci, v němž jedna či druhá země je zainteresovaná.
Objevuje se zde i ustanovení z dědického práva. Konfederační
smlouva totiž umožnila vzájemné dědění mezi českými a hornorakouskými
stavy. Majetek z jedné země měl „být propuštěn“ pravým dědicům do druhé
země bez jakýchkoli těžkostí ze strany země, kde se majetek (dědictví)
nacházel.
Svou povahou jde o ustanovení, které lze podřadit do mezinárodního
práva soukromého.130
Další text konfederačního ujednání je věnován defenzorům.
Ustanovením byl zřízen sbor defenzorů, stanoveny zásady jejich
spolupráce.

Defenzoři

skládali

přísahu

evangelickým

stavům.

Zvolení
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defenzoři konfederovaných zemí měli být vzájemně seznámeni. Defenzoři se
měli řídit instrukcemi svých zemí. Nesmělo jim být bráněno ve výkonu jejich
funkce, ať by se o to pokoušel kdokoli, což představovalo další výraz omezení
panovníka. Defenzoři se měli scházet jednou za rok nebo kdykoli podle
potřeby, na místě z časového a bezpečnostního hlediska nejvhodnějším.
Českým defenzorům byla dána pravomoc obesílat jiné defenzory.
K otázce
konfederovaných

obrany (defense)

se

zemí.

obrany

Pakliže

by

měli vyjádřit všichni defensoři
měla

použít

jenom

jedna

z konfederovaných zemí, měli defensoři této země právo obeslat defensory
ostatní.
Všechny sjednocené země měli povinnost vzájemně si vojensky
neprodleně pomoci. Výše vojenské pomoci zde však stanovena není. Smluvní
strany se pouze zavázaly, že poskytnou pomoc takového druhu a v takovém
množství jak bude předem ujednáno. Ustanovení o vzájemné vojenské pomoci
tak zůstaly pouze v obecné rovině. Bylo také zakotveno společné velení a
stanoveny zásady ke společné obraně – volba vrchního velitele (generála).
Byla zřízena funkce zemského velitele-generalleytenambta, který by
v případě nutnosti řídil obranu konkrétní země, dokud by na místo nedorazil
generál jakožto nejvyšší velitel.
V konfederační

listině

byl

zdůrazněn

společný

postup

zemí

konfederace při posuzování a řešení všech závažných záležitostí, které se
týkají konfederace.
V ujednání byla stanovena rovnost zemí. Tak byla dána suverenita
jednotlivých členů (zemí) konfederace a žádná smluvní strana si neměla nad
67

druhou stranou osobovat jakoukoli nadřazenost, ani zasahovat do vnitřních
záležitostí jiné smluvní strany. Nicméně jistá nadřazenost českých stavů se
ukázala ve výhradní pravomoci českých defensorů obesílat defensory
ostatních konfederovaných zemí s výjimkou částečných záležitostí. Byl
stanoven zákaz vzájemného útisku stavů a útisku zemí.
I když je dána touto konfederací priorita ochrany evangelického
náboženství, je umožněno katolíkům požívat stejné ochrany zaručené
konfederací, pokud by se zavázali zachovávat konfederaci a nepodnikat nic
proti evangelickému náboženství.
Konfederační ujednání zavazovalo i budoucí generace.
Žádná z konfederovaných zemí nesměla činit nic, co by bylo na
škodu této smlouvě.
Z česko-hornorakouské konfederace plyne, že není dokumentem
uzavřeným, ale že i v budoucnu se počítá s jejím vzájemným rozšířením.
Avšak doplňky a změny v jednotlivých ustanoveních konfederační listiny
nesměly být v rozporu se základními ideami této dohody.131
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2.2.2. Česko-dolnorakouská konfederace

Smlouva s Dolními Rakušany obsahuje 9 článků. Je zachována ve
dvou originálních exemplářích o 6 pergamenových listech, svázaných
červenobílou nití, na níž je zároveň připojen proužek pečeti Bohuchvala Berky.
Ke každému je pak přivěšeno 65 pečetí na pergamenových proužcích.132
Text smlouvy je tvořen úvodní částí, poté následuje 9 článků.
V úvodní

části

konfederačního

ujednání

je formulován

důvod

uzavření této dohody. Především je zdůrazněno, že smlouva je uzavřena za
účelem společné obrany konfederovaných zemí. Tato obrana je zde uvedena
pouze v obecné rovině, není tu jmenovitě hovořeno o obraně víry. Je tu
upozorněno

na

existenci

vojenského

nebezpečí

a

nutnost

spojení

a

zabezpečení obrany proti napadení. Ze smlouvy dále vyplývá, že s jejím
uzavřením projevili souhlas páni, rytíři i měšťané obou stran. Stavové slíbili
ochranu česko-dolnorakouské konfederaci všemi prostředky. Spojení zemí
nemělo být nikomu ke škodě, ale mělo sloužit k ochraně vlasti a k obhajobě
stavovských práv a privilegií a „šťastnému panování naší vyšší vrchnosti a
knížete země“.133
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Podle K. Adamové je otázkou, do jaké míry byli ochotni stavové ze
svých nároků týkajících se jejich práv a privilegií ustoupit, aby byla zároveň
zajištěna podle jejich představ „šťastná vláda panovníka“.134
Po úvodní části následuje 9 článků. Je zde zakotvena obrana proti
společným nepřátelům, kde se zároveň prohlašuje, že není zaměřena proti
panovníkům. Je zde stanoveno zachování stavovských privilegií a svobod.
V konfederačním ujednání nenacházíme zakotvení práva na odpor stavů proti
panovníkovi. Dále je uvedeno, že smlouva slouží k obraně i útoku proti
společnému nepříteli.
Pokud by některé smluvní strany či stavové těchto smluvních stran
byli omezováni ve svých právech, která jim zaručovala konfederační smlouva,
mohli dát tuto skutečnost na vědomí ostatním smluvním stranám. Ty pak měly
povinnost tuto spornou věc vyřešit.
Smlouva vychází z priority evangelických stavů oproti katolíkům.
Avšak pokud by katolíci „věrní a poslušni byli“ bylo stanoveno, že k této
konfederaci „připuštěni býti mají“. Není zde však stanoveno, že se musí
zavázat přísahou k dodržování konfederační dohody. Patrně postačilo jejich
prohlášení, že budou zachovávat konfederační ujednání. Toto prohlášení měli
katolíci zřejmě vykonat před evangelickými stavy.135
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Konfederační smlouva zakládá zřízení společného orgánu pro
všechny

konfederované

země

–

generálního

sněmu

(blíže

viz

kap.

Konstitucionalistické a mezinárodní prvky….)
Ve smlouvě je dále stanovena povinnost panovníka s textem
konfederační listiny se obeznámit, z čehož lze dovodit, že souhlas panovníka
nebyl k platnosti konfederační smlouvy nutný.
Zásada, že všechna moc v zemi patří evangelickým stavům, je zde
zřejmá. V konfederačním ujednání bylo konečně zakotveno, že českodolnorakouská smlouva nesměřuje proti žádnému jinému spolku ani proti
privilegiím stavů jednotlivých konfederovaných zemí.
Česko-dolnorakouskou konfederaci lze pokládat za mezinárodní
dohodu mezi zeměmi Koruny české a Dolními Rakousy. Toto ujednání
sledovalo obranné cíle. Jeho obsahem byla ustanovení velmi obecného a spíše
proklamativní povahy. Není zde konkrétně řešena otázka vzájemné vojenské
pomoci ani otázka konkrétní náplně vztahů mezi jednotlivými zeměmi.
Jen nepatrně se do dohody promítly ústavněprávní prvky, jako bylo
vytvoření společného generálního sněmu.
Tímto ujednáním mělo vzniknout volné sdružení suverénních států,
kterým byla společná obrana před nepřítelem, ochrana stavovských privilegií.
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2.3.

Česko-uherská konfederace

Počátkem roku 1620 byla na shromáždění uherských stavů
v Bratislavě dojednána spolupráce mezi uherskými stavy a stavy zemí Koruny
české, Dolních a Horních Rakous. Právním projevem tohoto spojenectví se
stala konfederační smlouva, která byla přijata 15. ledna roku 1620.
K ratifikaci této dohody došlo na generálním sněmu 25. dubna 1620 z toho
důvodu, že dojednání smlouvy z ledna 1620 si vyžadovalo schválení
generálním sněmem v Praze, na které pamatuje závěr smlouvy136.
Uherská konfederace na tomto generálním sněmu byla přečtena
nejdříve v latinském jazyce uherským sekretářem a poté pak konfederace
Česká opět v jazyce latinském Pavlem Ješínem, v té době radou apelačního
soudu. Poté byl odevzdán exemplář české konfederace a zemí přivtělených
z rukou panovníka do rukou uherského legáta. Nato pak legát podal do rukou
českého krále exemplář konfederace uherské. To pak Rakušané, pak
Lužičané, Slezané, Moravané a stavové království českého stvrdili podáním
ruky a slibem.137
Konfederace a doplňky byly projednávány a v konečném znění byly
stvrzeny v srpnu 1620 na sněmu uherských stavů v Banské Bystrici, za
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přítomnosti legátů konfederovaných zemí. Tohoto sněmu se účastnili za českou
stranu Volrad z Plesu a Jan Jesenius.138
Česko-uherská

konfederace139

je

stanovena

jako

věčná,

pro

zachování stálého a nezměnitelného míru a sjednocení, vybudovaného na
společném dobrém sousedství a prokazované oboustranné upřímné lásky.
Podle této smlouvy členové konfederace měli povinnost v případě
ohrožení stát při sobě, nasadit své životy a majetky a to jak v případě vnějšího
nepřítele, tak i proti případným zrádcům a odpadlíkům.
Pokud by se proti sjednoceným zemím postavil jakýkoli nepřítel, či
pokud by kdokoli chtěl, přímo či nepřímo, rušit toto ujednání, či od této
konfederace odstoupit, byla stanovena povinnost členů navzájem si pomoci.
Země, která by byla napadena nepřítelem, se mohla obrátit na členy spolku a
měla právo požadovat vojenskou pomoc a se souhlasem ostatních použít
obrany k navrácení do původního stavu.
Členové spolku měli usilovat o rozšiřování této konfederace o další
nové členy. Země, které měly být přijaté do této společnosti, se společným
souhlasem všech členů konfederace, ještě před jejich vstupem byly povinni
přísahat a zavázat se k povinnostem, které stanovily ustanovení konfederační
dohody a vyvarovat se všemu, co by směřovalo proti konfederaci. Takovéto
země pak měli právo na pomoc a právo požívat svobod a výhod plynoucích
z této konfederace.
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Věčnost smlouvy se vztahovala i na potomky těch, kteří se k této
smlouvě připojili. Tato dohoda se měla číst a opakovat při všech zemských
sněmech.
Podle smlouvy se vytvořil společný orgán konfederace – generální
sněm, který se souhlasem všech členů se měl scházet každých pět let. Na něm
pak měly být řešeny záležitosti a nedorozumění vzniklé mimo jiné i z výkladu
článků této smlouvy. Ustanovení smlouvy se měly podle požadavku rozšířit
nebo pro větší porozumění konkretizovat.
Žádný z členů konfederace nesměl začít válku ani z ofenzivních, ani
z defenzivních pohnutek bez souhlasu všech sjednocených zemí. V případě
nenadálého nepřátelského vpádu do jedné z konfederovaných zemí nebo
v případě hrozby takového vpádu, dříve nežli by byla poskytnuta ostatními
zeměmi náležitá pomoc, nebo by napadená země mohla tuto skutečnost vůbec
ostatním oznámit, měl právo tento ohrožený konfederant jednat v zájmu své
bezpečnosti o své vlastní újmě, a to způsobem obhajitelným.
Dle ustanovení bylo zakázáno sjednávat a uzavírat příměří či mír s
nepřítelem, rušitelem míru, a s kýmkoli, kdo nepřál existenci samotné
konfederace, nebo ji chtěl opustit.
Je zde stanoven závazek zajištění uherského pohraničí dostatkem
vojenských záloh a municí, jakož i osobní povinnost českého panovníka
odvádět ročně 50.000 tolarů ročně na zajištění obrany v uherském pohraničí.
Ve smlouvě je konkrétně uveden český panovník jako účastník
smlouvy, který je zavázán povinností odvádět danou sumu na ochranu
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pohraničí Uher. Zároveň je zde konkretizováno k jakým účelům měla finanční
částka být: na plat vojska v pohraničí, udržování hraničních pevností.
Jsou zde stanoveny záruky, aby tyto finanční zdroje nebyly použity
na jiné účely, v podobě komise, která měla rozhodovat, kam tyto částky
půjdou, v jakém množství, a dohlížet na přerozdělování. V případě potřeby je
stanoveno, že budou vybrány peníze na obnovu příhraničních pevností.
Dále je zde zakotveno obnovení míru s Turky a tento mír potvrdit jako
nezrušitelný. Bylo nařízeno vypravit poselstvo k vládcům osmanské říše
jménem všech sjednocených zemí a navrhnuto, aby byla vybrána potřebná
suma na dary a jiné finanční útraty spojené s poselstvím.
V zájmu zachování dobrého sousedství a na potvrzení toho, že
smluvní strany si považují této smlouvy, měli být ustanoveni zvláštní komisaři
ve stejném počtu z každé smluvní strany. Ti pak měli být vysláni na uherské
pomezí, kde se stýkala Morava, Slezsko a Rakousy, aby tam prozkoumali a
vyřešili hraniční nesrovnalosti a stanovili územní narovnání s konečnou
platností.
Bylo poukázáno na nutnost připojit území, které dříve náleželo
k uherskému království. Členům bylo pak uloženo, aby byli nápomocni a
zasadili se v zájmu dobrého sousedství o zpětné připojení těchto území
k Uhrům.
Zdůrazněna byla také nutnost užšího vzájemného obchodního styku
a vytvoření prostoru pro volný pohyb obchodníků na celém území konfederace.
Nemělo to být na újmu království, zemí, stavů, měst, obcí a jednotlivců.
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V konfederovaných zemích měl být nařízen stejný směnný kurz –
„jednota v minci“. Návrh z české strany byl stanoven již na generálním sněmu
v dubnu 1620.
V zájmu řešení případných nedorozumění a různých nesnází, jak
mezi jednotlivými konfederovanými zeměmi, tak mezi jednotlivými stavy uvnitř
konfederované země, měly být zvoleny osoby, které by problémy vyřešily.
Některé zvláště závažné problémy měli, kromě výše zmíněných osob, řešit též
vysoce postavení hodnostáři, případně panovníci. Na uherské straně král,
kníže, palatýn a nejvyšší úředníci a soudcové a rady zemské, na straně české
pak k tomu zřízení defenzoři.
Svého vlivu měli být zbaveni jezuité. Podle ustanovení jim byl
zakázán pobyt na celém území konfederovaných zemí a zároveň byl stanoven
zákaz je ukrývat, využívat jejich diplomatických služeb, dosazovat je do
úřadů, obecních rad atd. Ten, kdo by porušil tyto zákazy, měl být vypovězen
ze země.
Pokud by některá z konfederovaných zemí požádala o pomoc proti
nepříteli členy konfederace a takováto pomoc do království českého nebo zemí
sjednocených byla vypravena, sebrané vojsko bylo povinno podrobit se velení
českého krále, nejvyššímu purkrabímu a jiným nejvyšším úředníkům,
soudcům zemským a generálům.
Vojáci byli placeni ze strany vysílatele. Od vojáků se vyžadovala
přísná kázeň. Bylo zakázáno obsazovat ležením panská a rytířská sídla,
svobodná města, kostely, fary, mlýny a nemocnice. Nábor i propouštění vojáků
byl svěřen zemským stavům.
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Bylo vysloveno přání „spolunažívat“ v rámci dobrých sousedských
vztahů, k čemuž mělo vést též včasné odstranění různých rušivých momentů a
třecích ploch mezi partnery konfederace, berouce v potaz možnost rozšiřování
okruhu spojenců. V rámci toho bylo dohodnuto vyhledat dokumenty potvrzující
stará práva uherské země a tyto navrátit do Uher.
Došlo ke stanovení principu věrnosti, přátelství, dobrovolnosti
svazku. Stará nepřátelství a záště měla být zapomenuta.
Také byla řešena otázka odsouzených a proskribovaných osob.
Stanovil se zákaz takové osoby ponechávat na svém území. Procesní pravidla,
která měla platit na území všech konfederovaných zemí, byla též stanovena.
Účastníci konfederace byli povinni vrátit odsouzenou osobu na místo, kde byla
odsouzena, pokud by uprchla na jejich území. Právo udělit milost naleželo
panovníkovi a vrchnosti, avšak se souhlasem vrchnosti země, kde došlo k
odsouzení.
Současným a budoucím knížatům byla stanovena povinnost potvrdit
konfederaci

a

podle

ní

spravovat

konfederované

země.

Takovémuto

panovníkovi pak náležela moc a právo, svobodně se mohl bránit proti
jakémukoli nepříteli, avšak se souhlasem všech konfederovaných zemí.
Pokud by porušil své povinnosti, bylo stavům vyhrazeno právo na
odpor. Zároveň bylo zdůrazněno, že stavům náleží jejich moc a svobody. Dle
tohoto ustanovení panovníci při korunovaci byli povinni se zavázat přísahou k
dodržování ustanovení této smlouvy o spojenectví.
Závěrečná část konfederačního ujednání informuje o složení slibu a
přísahy ze strany českého krále a stavů.
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Česko-uherskou konfederaci můžeme charakterizovat jako dokument
výrazně vojensko-politického charakteru. Náboženské aspekty v podstatě
ponechává stranou. Mluví se zde o „válce proti domu Rakouskému“.
V podstatě šlo o protihabsburský odboj, a tudíž se do smlouvy promítla i idea
monarchomachů o oprávněném odporu poddaných proti králi, který měl být
veden „nákladem všeobecným“.140

2.4.

Konfederace se Sedmihradskem

O vytvoření jednotného seskupení v rámci konfederačního hnutí
usiloval i sedmihradský kníže Gabriel Bethlen. Své spojenectví nabídl již
v druhé polovině roku 1619 moravským stavům, z jejichž strany byl tento
návrh uvítán (dále viz výše).
Na sněmu v Bratislavě v lednu 1620 byli přítomni zástupci ze
Sedmihradska, kteří vyjednávali o připojení sedmihradského knížectví
k česko-uherské konfederaci.141
Sedmihradsko přistoupilo oficiálně ke konfederaci až na sněmu
v Banské Bystrici v létě roku 1620. Došlo k uzavření samostatné smlouvy mezi
zástupci českých zemí, Uherska a Sedmihradska.
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Text smlouvy byl tvořen úvodní částí a deseti články.142
Ve smlouvě bylo stanoveno, že konfederace má trvat na věčné časy.
Byla zakotvena povinnost nečinit nic proti konfederaci a smluvním
stranám a zároveň byla zakázána spolupráce s „domem Rakouským“ a
nepřítelem.
I zde byla implicitně obsažena zásada práva na odpor proti
panovníku (čl. 3).
Povinnost podílet se na válce proti nepříteli byla stanovena jen
v obecné rovině – „nákladem všeobecným vedena“.
Ve smlouvě pak byl stanoven návrh uhradit ze strany stavů českého
království

100

000

florinů

sedmihradskému

knížeti,

který,

jak

sám

argumentoval, se dostavil na žádost stavů, a který proto požadoval náhradu
vynaložených výdajů.
Ustanovení

konfederačního

ujednání

poukazuje

na

uzavření

dvacetiletého příměří mezi Habsburky a Turky a stanoví vyslat poselstvo
k tureckému císaři-sultánovi k jednání.
Ve smlouvě se píše, že před touto konfederací bylo království české a
uherské spravováno a řízeno jedním králem, a to zejména „domem
Rakouským“,
habsburského

a

že

jen

soustátí

země
finanční

uherská
pomoc.

dostávala
V rámci

od

ostatních

zajištění

zemí

finančních

prostředků bylo požadováno jako daň (kontribuce) ze strany G. Bethlena na
udržení uherských hranic 300 000 florinů.

142

Smlouva se Sedmihradskem se nachází ve Slavatových Pamětech, díl II, s. 238-239.
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V konfederačním ujednání bylo dále stanoveno, že pokud by byl
překonán společnou pomocí rakouský dům, a tím tak zbaven svých dědičných
zemí, aby pak jeho patrimonia – Horní a Dolní Rakousy, Štýrsko, Korutany a
Kraňsko – připadly Uhersku.
U tohoto ustanovení je třeba se pozastavit, zejména z jakých důvodů
vedlo jeho zakotvení do konfederační listiny, neboť z něho jistým způsobem
vyplývá snaha vytvořit G. Bethlenem jakýsi nový státní útvar.
Již

v předchozím

období

se

projevila

jeho

snaha

o

spojení

Sedmihradska s Uhry pod svou nadvládu, dokonce získat i českou korunu a
případně další země. Již při jednáních s českými direktory v září 1619
například požadoval okupaci Štýrska a finanční prostředky na armádu.143
Tyto jeho požadavky byly pro české stavy nesplnitelné a nepřijatelné
a to ze dvou důvodů: nedostatek finančních zdrojů a případná ztráta aliance
s rakouskými stavy. G. Bethlen však ze svých pozic nemínil ustoupit a proto
v listopadu roku 1619 posílá poselstvo do Prahy s novými požadavky za
Fridrichem Falckým. G. Bethlen prostřednictvím svého poselstva požadoval po
Fridrichu Falckém odsouhlasení připojení všech rakouských držav Habsburků,
konkrétní finanční pomoc ve výši 400 000 zlatých a navázání diplomatických
kontaktů s Tureckem. I tyto podmínky byly pro českého krále nepřijatelné.
Avšak proč se do konfederačního ujednání promítlo ustanovení, že
pokud by „společnou pomocí dům Rakouský přemožen a svých dědičných
zemí zbaven byl…aby obojí Rakousy, Štýrsko, Karintie a Krain na uherskou
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PAVEL SKÁLA ze ZHOŘE, Historie česká. Praha 1984, s. 363, komentář od J. Janáčka.
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zem připadly“ je zřejmý, neboť G. Bethlen v této době byl jedním z největších
spojenců českého krále a nebylo možné přijít o jeho spojenectví.
Gabriel Bethlen usiloval rovněž o to zavázat si smluvní strany
k případné pomoci proti polskému králi144. Tato povinnost, vztahující se
především na Slezany, byla také promítnuta do této smlouvy (čl. 8). Povinnost
případné pomoci v dalším ustanovení byla ještě rozšířena na českého krále a
jeho spojence z řad již dříve konfederovaných zemí.
Na závěr se hovoří o písemném vyhotovení této dohody a jejím
zaslání tureckému císaři.
K české ratifikaci konfederace došlo na generálním sněmu v Praze
roku 1620. Její uzavření potvrzují ještě dva články.145
V prvním je stanoveno, že Sedmihradská konfederace byla uzavřena
ve městě Prešburk. Artikul stvrzuje všechny články této konfederační smlouvy.
Dále je popsáno, mezi kým bylo ujednání uzavřeno - mezi stavy království
českého a vyslanci přivtělených a sjednocených zemí, knížetem Gaborem
Bethlenem, jako knížetem Sedmihradska a Uherska, jakož i stavy uherskými
a sedmihradskými. V závěru je zmínka, že vše po přečtení na generálním
sněmu bylo stvrzeno pečetěmi a rukoudání.
Druhý článek apeluje na brzké vyslání poselstva ke dvoru
tureckého sultána. Místo srazu poselstva bylo určeno do Košova v horních
Uhrách. Podle ustanovení tohoto artikulu bylo ponecháno na vůli českého
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panovníka, koho bude jmenovat do delegace a jaké pokyny jim dá pro jednání
s tureckým sultánem.
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3. Konstitucionalistické a mezinárodní prvky
3.1.

Právo na odpor

3.1.1.

Monarchomachismus146

Ještě než přejdeme k zakotvení práva na odpor proti panovníkovi
v jednotlivých

konfederačních

ujednáních,

je

třeba

se

zmínit

o

idei

monarchomachů.
Monarchomachové byli političtí teoretici, kteří v 16. a 17. století
zdůrazňovali prioritů stavů oproti panovníku. Jejich učení směřovalo proti
panovnickému absolutismu a připouštělo právo na odpor proti státní moci.
Názor na způsob uplatnění odporu proti „nehodnému panovníku“ se však
různil, rovněž i názor na to, kdo byl oprávněn proti takovému panovníku
vystoupit.
Například Tomáš Akvinský byl toho názoru, že poddaní jsou
oprávněni odmítnout tyranu poslušnost, nemají však právo ho zavraždit. Jan
Gerson, Mikuláš z Kusy ale i též Tomáš Akvinský připouštěli právo odporu
proti panovníku nejen z náboženských, ale i politických důvodů. Marsilius
z Padovi pak obhajoval právo poddaných povstat proti panovníku prioritně
z politických příčin.
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Zejména protestanští monarchomachové navazovali především na
Kalvínovo učení o přípustnosti svržení monarchy – tyrana stavy.
Teorie monarchomachismu, jejíž podstatou byla obhajoba stavovské
monarchie

proti

absolutismu,

vycházela

v období

renesance

z pojmu

přirozených práv a společenské smlouvy. Toto jasně vyplývá ze základního
spisu monarchomachů – Žaloba proti tyranům – z roku 1579, který vyšel pod
pseudonymem Junius Brutus ve Francii. Podle tohoto spisu každý panovník
získal vládu na základě smlouvy, která byla uzavřena mezi ním a „lidem“
(stavy). Pokud by panovník porušil smlouvu, mohlo dojít ze strany lidu k jejímu
zrušení, čímž bylo zdůvodněno i právo lidu vystoupit proti němu. Jak v tomto
spise tak i u ostatních monarchomachů je myšlena pod pojmem lid jen část
tehdejší společnosti, a sice stavové.
V tomto spise jsou uváděny situace, které je možno považovat za
porušení dohody mezi lidem a panovníkem. Například když panovník nedbá
spravedlnosti a názorů stavů a stavovských úřadů. Tu pak vzniká právo stavů
postavit se mu na odpor.
Právo na odpor proti vladaři nalézalo svůj odraz nejen v teorii,
v politice, v praxi, ale i v samotném pozitivním právu stavovských států. Toto
právo se promítlo pod vlivem Althusiova učení také do smlouvy o Utrechtské
unii, která se stala pak jedním z inspiračních zdrojů České konfederace z roku
1619. Přímo bylo vyjádřeno v polském ústavním dokumentu z roku 1573, tak
zvané přísaze krále Jindřicha. S právem branného odporu se setkáváme také
v Uhrách ve Zlaté bule krále Ondřeje II. z roku 1222, kde bylo stanoveno, že
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šlechta je oprávněna vystoupit proti panovníku vojenskou silou, pokud by
porušil závazky proti ní.
V českých zemích se učení monarchomachů odráží již v husitských
manifestech 15. století, kde husité vyzývali lid k ochraně víry podobojí i proti
panovníku. Avšak jakási svérázná obdoba práva na odpor se začala
projevovat již v počátcích raně feudálního státu, s kterou se lze setkat v oblasti
trestního práva. V případě útěku zločince, který byl prohlášen za psance, ho
nesměl nikdo chránit a ukrývat. Tento zákaz se vztahoval i na krále. Pokud by
se zločinec ukryl na královský hrad, mohl být dobýván ozbrojenou mocí
šlechty a ta byla zbavena závazku poslušnosti vůči králi.147
Na konci 16. a na počátku 17. století se úvahami o legitimitě vlády
panovníka

zastávali

teorie

monarchomachů

i

někteří

představitelé

protihabsburského povstání. Teorii monarchomachů spojovali zejména s ideou
stavovského práva na odpor. Teoreticky ji především rozpracovali J. Ondřej
Šlik, J. Jessenius, Karel starší ze Žerotína a Rakušan J. E. Teschernembl,
který se angažoval v česko – rakouském konfederačním hnutí.
Například Karel starší ze Žerotína zásadně neodmítal povstání proti
panovníku, dával však přednost mírnému řešení před násilím. Podle jeho
názoru docházelo ze strany panovníka k porušování Majestátu, ale situace ve
státě nebyla natolik vážná, aby ospravedlňovala odboj proti Habsburkům.
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Tento jeho postoj se ostatně projevil v roce 1618, kdy zrazoval Moravu na
stavovském protihabsburském povstání.
Oproti Žerotínovi měl protikladný postoj Jan Jesenský Jessenius.
Podle něho stavové v Čechách povstali právem proti Ferdinandovi II., neboť
porušoval práva a privilegia Čechů. Dle něj přestal plnit své povinnosti vůči
národu, a proto právo na odpor ze stran Čechů považoval za zcela legitimní.
Právo na odpor se promítlo do České konfederace z roku 1619, která
předcházela námi popisovaných konfederačních ujednání. Zde toto právo bylo
zakotveno v článku 30: „Jestliže by (král) …proti svobodnému provozování
náboženství sjednocení a této učiněné Confederací něco takového … před sebe
vzal nebo vzíti chtěl…v takové příčině všichni stavové těchto sjednocených
zemí… ihned svých přísah mají osvobozeni bejti…“
Vraťme se ale ještě zpět do předcházejícího období. Čeští stavové
formálního stvrzení práva na neposlušnost dosáhli již roku 1526 ve volební
kapitulaci Ferdinanda I., který byl donucen brát ohled na stavovskou
solidaritu (formální uznání práva na neposlušnost) a práva na společnou
obranu proti porušování stavovských svobod. V následujícím období dochází
ke zmírňování této obrany projevující se např. v zastavení činnosti sněmu a
zemského soudu.148
V prvním desetiletí 17. století, kdy se politická situace přiostřila
v souvislosti mimo jiné s bojem o svobodu víry a dynastickými spory mezi
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Habsburky, byla znovu nastolena otázka práva na ozbrojený odpor. Praxe
v letech pře stavovským povstáním právo branného odporu zradikalizovala
v právo ofenzivního odporu, jež bylo pak v České konfederaci z roku 1619
zakotveno jako skutečné ius resistendi.149
Podle zmíněného článku 30 České konfederace panovník sám
zprošťoval stavy poslušnosti vůči sobě zanedbáním svých povinností a
nedbáním práv stavů.150

3.1.2.

Právo na odpor a omezení panovníkovi moci
v konfederačních ujednáních

Podle česko – hornorakouské konfederace je zřejmé, že panovník
projeví s jejím uzavřením souhlas. Konfederační ustanovení o souhlasu
panovníka lze považovat za projev čistě formálního a proklamativního
charakteru, neboť pokud by král znění konfederační listiny neakceptoval,
v žádném případě by to neznamenalo neplatnost konfederačního ujednání.
Jasně do popředí v konfederační listině vyvstává omezení krále
v jeho pravomoci uzavírat či neuzavírat dohody a princip, že všechna moc patří
protestanským stavům, kterým přísluší rozhodovat o uzavření či neuzavření
určité dohody.
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Meze královi pravomoci jsou zde výrazné. Podle tohoto ujednání
panovník nesměl vyjednávat a radit se o záležitostech konfederovaných zemí
s jezuity

a

s cizími

poselstvími,

vyjednávat

s cizozemci

o

obsazování

nejvyšších úřadů či je do těchto úřadů dosazovat.
Panovník byl omezen ještě v dalších záležitostech. Bez souhlasu
zemí nesměl vypovídat válku, nařizovat verbování obyvatelstva, nechat
usazovat cizince na území konfederovaných zemí, obsazovat města nebo
jakákoli místa vojskem, vyjednávat o míru s cizinci, ve kterém byla jedna či
druhá konfederovaná země zainteresována. Tak do popředí se dostává
světský charakter a jednoznačná politická povaha konfederační smlouvy mezi
českými a hornorakouskými stavy.151
Právo na odpor stavů proti králi je zakotveno v této konfederační
smlouvy. Podobně jako v České konfederaci z roku 1619 se zde výraně
promítnul monarchomachismus. Idea monarchomachismu je zde výraznějšího
rázu jako tomu bylo i v česko-uherské konfederaci. Stavové mohli uplatnit
odpor vůči králi, nejen pokud by panovník učinil cokoliv proti konfederaci,
avšak také pokud by došlo k narušení svobody náboženství nebo stavovských
pivilegií. Z tohoto důvodu by pak stavové ipso facto byli osvobozeni od svých
závazků vůči králi. Ustanovení o případném zproštění stavů jakýkoliv závazků
proti králi dává, podle K. Adamové, možnost k úvaze, zda mohli stavové
takového panovníka zbavit trůnu.152

151

152

ADAMOVÁ, K. K otázce česko-rakouského a česko-uherského konfederačního hnutí
v letech 1619-1620. Právněhistorické studie 29, Praha 1989, s. 82.
ADAMOVÁ, K. První česká federativní ústava z roku 1619. Praha – Plzeň 2009, s. 66.

88

Na

rozdíl

od

česko-hornorakouského

konfederačního

ujednání

v česko-dolnorakouské smlouvě (či jak tomu bylo v České konfederaci z roku
1619 – čl. 30) nenalézáme jednoznačné zakotvení práva stavů na odpor vůči
králi. Z toho lze dovodit, že stavové Dolního Rakouska neměli zájem dostat se
do případného konfliktu s králem, a neřadili se tak mezi radikálnější
stoupence monarchomachických idejí, jak tomu bylo v případě českých či
hornorakouských stavů.153
Česko-dolnorakouská konfederace je totiž pojat velmi obecně jako
smlouva k obraně i útoku proti společnému nepříteli. Výslovně se zde ujišťuje,
že není namířena proti panovníkům „…naší vrchnosti a knížete země“.
Nicméně z ustanovení této konfederační listiny plyne, že protestanští stavové
mohli odmítnout poslušnost vůči panovníkovi v určitých v konfederačním
ujednání uvedených případech. Především kdyby něco podnikal proti
„náboženství, svědomí jich stavův a poddaných privilegím, majestátům,
právům, spravedlnostem, svobodám a starým chvalitebným zvyklostem“. To
lze považovat alespoň za jakýsi náznak práva branného odporu.154

V česko

–

uherské

konfederaci

lze

taktéž

spatřit

ideje

monarchomachů. V tomto ujednáni je stanoveno, že pokud by panovník
podnikl proti této konfederační smlouvě, nemají poddaní povinnost ho nadále
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poslouchat. Toto vyvázání poddaných z povinností vůči panovníkovi bylo
důsledkem porušení konfederačního

ujednání ze strany panovníka a

nastávalo ipso facto. Jak již bylo uvedeno výše idea monarchismu je zde
uvedena v ostřejší podobě, neboť zde bylo přímo stanoveno, že pokud by se
panovník postavil proti konfederační dohodě, porušoval ji, či proti ní něco
podnikal, …in eocasu status et ordines a fidelitatis homagio absolutos
pronunciaci, eidemque contadicendi, et resistendi plenariam, perpetuamque
potestatis facultatem habere debere, nec idoe a quoquam hominum criminis
laesae Majestatis postulari opeortere, utrinque volumus et sancimus.155
Podstata monarchismu je zde, jako i v ostatních konfederačních
smlouvách skryta v ustanovení o generální defenzi. Měla být použita proti
každému narušiteli konfederace, tedy i proti králi a měli se jí účastnit všechny
smluvní strany. V ujednání týkající se vzájemné pomoci a závazku nečinit nic
proti konfederaci a smluvním stranám je také naznačeno právo na odpor proti
„nehodnému vladaři“ rakouského domu.156
Také v sedmihradské konfederaci je obsažen princip práva na odpor
proti panovníku. Projevuje se v ustanovení, kde se píše o povinnosti nečinit nic
proti konfederaci a smluvním stranám a kde se zároveň zakazuje spolupráce
s nepřítelem.
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3.2.
Idea

Postavení panovníka, osobní a uzemní element
stavovských

obranných

konfederací

byla

odvozena

z evropského evangelického myšlení. Již v České konfederaci se setkáváme
s pojmem „Confoederati“ ve významu sjednocení, kde je zdůrazněn osobní
element, neboť je zde uvedeno, že se sjednocují protestantští stavové
jednotlivých zemí Koruny České.157 Avšak podle K. Adamové by se z článku 2
České konfederace mohlo dovodit, že vedle zemí byl individuálním členem
konfederace také volený panovník, který stál v čele státu. Jeho pravomoci byly
ale výrazně omezeny ve prospěch evangelických stavů a tím byl porušen
rovnovážný dualismus panovník – stavové.158
V České konfederaci se tedy objevují konstitutivní prvky, které
zakládají skutečnost, že to byly země, které rozhodly o sjednocení a dohodly
se také o některých společných orgánech a jejich pravomocích (např. v případě
defenzorů).
I když panovník stál v čele státu – konfederace, jeho pravomoc
byla, jak již bylo nastíněno, silně omezena. Panovník byl odpovědný stavům,
byl povinen zachovávat stavovská privilegia a přísahal stavům pouze za svou
osobu. Bez povolení stavů jednotlivých zemí nesměl vypovědět válku, uzavírat
příměří a vést mírová jednání. Nemohl povolovat rozmístění vojsk do
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jednotlivých zemí či měst a stavět vojenské pevnosti. Nesměl povolit se usadit
cizincům v Českém království apod.159
Česká konfederace užívá pojmu „sjednocené země“ čímž je
naznačeno, že vedle osobního spolku hrál důležitou roli i element územní.160
Osobní

a

územní

element

lze

spatřit

i

v navazujících

konfederačních ujednáních.
V případě uzavření konfederace mezi českými a rakouskými stavy
se ze strany rakouských stavů velmi angažoval G. E. Tschernembl.
Tschernembl zdůrazňoval v rakouském a českém konfederačním hnutí ideu
obrany protestantského náboženství, avšak z počátku nebyl pro úplný rozkol
s panovníkem. Tato jeho myšlenka se jistým způsobem projevila v českodolnorakouském ujednání.
Z česko-dolnorakouské konfederace vyplývá, že byla uzavřena za
účelem obrany. V ustanovení konfederačního ujednání je zakotven závazek
všech

stavů

konfederovaných

zemí

zachovávat

ustanovení

česko-

dolnorakouské konfederace a chránit všemi prostředky dodržování této
dohody. Sjednocení zemí nemělo být nikomu ke škodě, ale mělo sloužit
k ochraně vlasti a k obhajobě stavovských práv a privilegií a „šťastnému
panování naší vyšší vrchnosti a knížete země“.161
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Ochrana konfederace je ve smlouvě řečena za použití všech
prostředků a proti komukoli, pravděpodobně i proti králi, kdo by jí narušil, na
straně druhé má být zabezpečeno „šťastné panování“ vrchnosti a knížete.
Podle K. Adamové je tedy otázkou, do jaké míry byli stavové ochotni natolik
slevit ze svých práv a privilegií, aby zároveň byla zajištěna dle jejich vizí
„šťastná vláda panovníka“. V předcházející České konfederaci takovéto
ustanovení nenalézáme.162
Odpovědí snad může být právě to, že dolnorakouští stavové
neměli zájem se dostat do případného sporu s panovníkem. To je patrné i z
absence ustanovení o právu na odpor jak tomu bylo např. v České konfederaci
v článku 30 či Česko-hornorakouské konfederaci v článku 6. Z toho lze i
usoudit, že dolnorakouští stavové nepatřili k takovým radikálním stoupencům
monarchomachistických idejí, jak tomu bylo v Čechách či Horních Rakousích.
Obdobně jako tomu bylo v případě České konfederace tak i
v Česko-rakouské konfederaci byl stanoven princip, že všechna moc v zemi
patří evangelickým stavům. To je patrné i z článku 8 tohoto ujednání, kde je
sice určena povinnost stavů seznámit panovníka s textem konfederační
dohody,

avšak

panovníkův

souhlas

s jejím

obsahem

se

k platnosti

nevyžadoval.163
Pročítáme-li text Česko-hornorakouské konfederace, zjišťujeme dle
jejího ustanovení podle článku 6, že „Král nebo kníže, který stvrdí tuto
dohodu…“ se počítalo tedy s tím, že panovník odsouhlasí tuto konfederaci.
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Avšak ustanovení o souhlasu „krále, knížete“ můžeme považovat za
ustanovení čistě formální a proklamativní povahy, neboť pokud by panovník
nedal souhlas k uzavření této konfederační dohody, nemělo by to v žádném
případě vliv na její neplatnost.
Z toho je zřetelné, že zde byla významným způsobem omezena
pravomoc panovníka uzavírat či neuzavírat dohody a potvrzen princip jako
tomu bylo například v Česko-dolnorakouské konfederaci, že veškerá moc
náleží evangelickým stavům.
Panovník je výrazně omezen ve svých dalších pravomocích. Králi
bylo dle jednotlivých ustanovení konfederační dohody zakázáno radit se
z jezuity a cizími poselstvími o věcech, které se týkaly konfederovaných zemí,
dosazovat cizince do nejvyšších úřadů, nesměl vyhlašovat válku, nařizovat
verbování obyvatelstva, povolovat usazování cizinců na území konfederace,
sjednávat mír.
Snad jedinou výjimku lze spatřit v ustanovení článku 6 Českohornorakouské konfederace, kde se hovoří o tom, že pokud by stvrdil tuto
dohodu a vedle toho zřídil si svou armádu, mohl ji použít proti nepřátelům. To
je však podmíněno souhlasem všech konfederovaných zemí.
Nejvýraznější omezení panovníka vyplývá z ustanovení, kde je
zakotveno právo na odpor. Pokud, by totiž panovník učinil cokoli proti
konfederaci, tedy by nedodržel zákazy, které mu ustanovení konfederace
nařizují, byli by stavové ipso facto zproštěni povinností vůči jeho osobě (dále
viz. kap. právo na odpor).
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A jak tomu bylo v případě Česko-uherské konfederace? Podle
ustanovení

tohoto

konfederačního

ujednání

se

za

členy

konfederace

nepovažovaly pouze sjednocené země, ale i český král, sedmihradský kníže,
knížata ostatních zemí atd. Z toho je patrné že tato dohoda vycházela i
z osobního členství v konfederaci.
Panovníkovi byla tímto ujednáním stanovena povinnost potvrdit
konfederaci a podle ní spravovat sjednocené země. Panovník dle jednotlivých
ustanovení byl také omezen ve svých pravomocích či byl zavázán různými
povinnostmi, které musel dodržovat.
To vyplývá např. z povinnosti, že český král musel každý rok
odvádět

50 000

tolarů

na

zajištění

obrany

v uherském

pohraničí

či

z ustanovení, které se týkaly jezuitů, kde se např. hovoří, že se zakazuje je
ukrývat, využívat jejich diplomatických služeb, dosazovat je do úřadů nebo
jako

člen

konfederace

nesměl

začít

válku

bez

souhlasu

všech

konfederovaných zemí, nesměl uzavírat příměří či mír s nepřítelem apod.
I zde je stanoveno právo na odpor, pokud by konfederační
ujednání porušil a nedodržoval. Vyvázání stavů ze závazků vůči králi
nastávalo ipso facto.
Při korunovaci byl panovník povinen se zavázat přísahou
k dodržování této konfederační listiny o spojenectví. Avšak v tomto případě
byla zakotvena tato povinnost i pro stavy. Totiž stavové zemí, které by chtěli
přistoupit k tomuto svazku, museli také přísahat, že budou zachovávat
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konfederační dohodu. Jako podmínka pro členství této konfederace byla
povinnost smluvních stran plnit závazky, které vyplývaly z této dohody.164
V této dohodě lze spatřit i územní element, neboť je zde
promítnuta snaha o teritoriální rozšíření konfederace. Přijaté nové země, které
by odpřisáhly a zavázaly se dodržovat konfederační ustanovení, měly právo
na pomoc a právo užívat svobod a výhod, které z této dohody vyplývaly.165
V souvislosti s tímto ustanovením pouze na doplnění je třeba
uvést, že na sněmu v Banské Bystrici informoval hrabě E. Thurzo o vážném
zájmu přistoupit ke konfederaci ze strany Benátek, Anglie, Nizozemí, Švýcar,
Pruska, a Litevska. Avšak „není zcela jasné, do jaké míry měly tyto země
skutečný zájem o připojení se ke konfederaci a do jaké míry jejich představy o
evropské konfederaci byly konkrétní“. Podle K. Adamové není také vyloučeno,
že se jednalo o úmyslné taktizování těchto zemí, v tom směru aby si
neuzavřely možnost vyjednávat či případnou spolupráci jak s evangelickými
stavy, tak se stavy katolickými.166
V sedmihradské konfederaci omezení panovníkovi pravomoci je
patrné z článku 3, neboť tímto článkem je implicitně zakotvena zásada práva
na odpor proti němu.
Velice zajímavým se jeví ustanovení, ve kterém je stanovena
povinnost případné pomoci proti polskému králi nejenom ze strany smluvních
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stran ale i českého krále a jeho spojenců. K tomuto ustanovení je třeba doplnit
jistý historický vývoj. Totiž v době, kdy vypuklo povstání českých stavů,
hrozilo nebezpečí na česko-polském pomezí z polské strany, zejména po
zvolení Fridricha Falckého českým králem. Toto nebezpečí se projevovalo
zejména v tom, že polská strana umožňovala na svém teritoriu verbování
vojska do služeb Habsburků a vojenské výpady na území Slezska, Moravy a
Horních Uher, které měly zamezit a odradit G. Bethlena od spolupráce s Čechy
a Moravany.167
Tyto vpády se staly důvodem, že G. Bethlen byl donucen hledat
spojence a tato situace ho přivedla až k samotnému podpisu konfederačního
svazku. Zdá se, že toto byl také důvod, proč G. Bethlen se snažil o zakotvení
tohoto ustanovení do Sedmihradské konfederace. Nezapomínejme, že v této
době bylo již stvrzeno spojenectví rakouského a polského trůnu, což nebylo
nezanedbatelné.

To

bylo

také

zmíněno

v ustanovení

sedmihradské

konfederace.
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3.3.

Defenzoři

3.3.1.

Kontrola moci podle J. Altusia a Česká konfederace
z roku 1619168

U J. Altusia, který se zabýval institucí eforů – zástupců lidu, jimiž
byla zajišťována (i když omezená) kontrola vysokých úředníků ve státě, se
objevuje velmi demokratická myšlenka o kontrole moci. Efoři byli nositeli práva
na odpor proti tyranovi. Efoři dle něho ochraňovali zákonnost a spravedlnost,
a jménem lidu zastupovali práva politického společenství.
Dle K. Adamové pojetí institutu eforů snad ovlivnilo také instituci
defenzorů v České konfederaci. Tento orgán nebyl již obhájcem evangelické
víry, jak tomu bylo dosud, ale byl založen jako výrazně státně-politický orgán,
který měl kontrolní pravomoci. To se projevovalo mimo jiné v jeho nezávislosti
na panovníkovi a v jeho působení jako stavovské zemské instituce.
Defenzoři jednotlivých zemí české konfederace se scházeli každý
rok k projednání věcí jejich země. Měli pravomoc řešit i sporné záležitosti.
V rámci země o nich jednal příslušný sbor defenzorů země, v rámci celé
konfederace řešil spornou věc sbor defenzorů, který byl zřízen pro celou
konfederaci.

168
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I když to z konfederačního ujednání nevyplývá, dle K. Adamové
není vyloučeno, že pokud ve sporech rozhodoval panovník nebo sbor
místodržících na žádost defenzorů jednotlivých zemí, a ti nebyly s rozhodnutím
záležitosti spokojeni, zda mohli věc řešit znovu sami či se obrátit na sbor
defenzorů konfederovaných zemí popřípadě na stavy „jedné každé“ země. Na
základě rozsáhlé pravomoci, kterou jim Česká konfederace přiznávala, bylo
jim zřejmě umožněno v případě nespokojenosti s vyřízením celé věci zvolit si
svobodně některý z těchto kroků k vyřešení původní záležitosti.
Pojetí České konfederace z roku 1619 je založeno na dualistické
struktuře a na koncepci suverenity, projevující se v koncentraci veřejné moci
v rukou stavovských orgánů a krále. Svou koncepcí vztahu stavů a panovníka
se blížila mínění, které reprezentoval Althusius. Možnost omezení moci
panovníka byla, právě jím přiznána stavům v plné míře. V obdobném pojetí je
postavena i Česká konfederace, která ve svém ustanovení připouští právo na
odpor proti panovníkovi.169

169

Například: „Jestliže by pak mimo všechnu naději proti svobodnému provozování

náboženství sjednocení a této učiněné Confoederatí nětco takového, což by proti tomu
všemu čelilo, před sebe vzal neb vzíti chtěl, tak že by země k defensí přinucené byly,
v takové příčině všickni stavové těchto sjednocených království a zemí ihned svých přísah
mají ossvobozeni bejti, a to, co by budoucně před sebe vzali, nemá jim žádné ouražce
důstojnosti a vyvejšenosti královské vykládáno neb přičítáno býti.“

Článek 30 České

konfederace z roku 1619. In: VESELÝ, Z.: Dějiny českého státu v dokumentech. Praha
1994.
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Budeme-li hovořit o navazujících konfederacích na Českou
konfederaci z roku 1619, „lze v duchu Altusiovy terminologie hovořit o
neúplných konfederacích – volných spojeních suverénních států.

3.3.2.

Instituce defenzorů v česko-hornorakouské
konfederaci

V česko-hornorakouské

smlouvě

ústavněprávním

prvkem

je

ustanovení, které se týká defenzorů, kteří představovali společný orgán
konfederovaných zemí. Podle této smlouvy si každá země volila defenzory,
kteří pak „v známost uvedeni býti mají“ v dalších konfederovaných zemí.
Přední místo ve sboru defenzorů zaujímali podle této dohody čeští defenzoři,
neboť bylo stanoveno, že „ti mají s pány defenzory českými, …pilně
korrespondírovati a srozumění míti, … a s nimi radu držeti“.
Tato přednost českých defenzorů se ukazuje i v právu svolávat a
obesílat defenzory ostatních konfederovaných zemí. Jedinou výjimkou byla
situace, pokud by některá z konfederovaných zemí byla napadena. Pak právo
svolat defenzory konfederovaných zemí měli defenzoři napadené země.
Konfederované země měli povinnost si vojensky neprodleně pomoci.170
Ve smlouvě jsou stanoveny principy jejich spolupráce a přísaha.
Podobně jako v České konfederaci z roku 1619 neskládali defenzoři přísahu

170
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do rukou krále ale evangelických stavů dané země. Tím byla zakotvena
nezávislost defenzorů jakožto orgánu protestantských stavů.
Defenzoři podle

smlouvy

se

scházeli

jednou

za

rok,

avšak

vyžadovala to situace, mohli se sejít kdykoliv. Právo obeslání nadále
příslušelo českým defenzorům.
V česko-uherské konfederační smlouvě je v článku 12 ustanoveno
jmenování několika osob, které by působili jako smírčí orgán ve věcech, které
úzce se týkaly konfederace. Nebylo zde však určeno, kdo tyto osoby – jakési
defenzory – jmenovat, není stanoven jejich počet, jejich pravomoc apod.171
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3.4.

Generální sněm

3.4.1.

Funkce sněmu

Již před obdobím, kdy se začaly utvářet konfederační ujednání,
které popisujeme, existovaly sněmy. Jejich kompetence se v různých zemích
lišila. Sněmy zejména řešily nastolování panovníka, buď ve formě volby nebo
jeho přijetí.
V období stavovského státu se sněmy staly pro stavy výrazným
prostředkem k ovlivňování

moci panovníka. Panovník

musel se

stavy

spolupracovat a často jim nabízet různé ústupky aby mohl prosadit své
záležitosti. To se např. promítalo v otázce povolování daní. Bez svolení sněmů
neměl

panovník

pravomoc

až

na

některé

výjimky

žádné

jiné

daně

předepisovat a vybírat.172
Ve všech zemích českého státu generální sněm představoval
společný vrcholný orgán. Tento orgán se objevuje již ve 13. století. V období
stavovského státu se začal v tomto orgánu rýsovat počátek zastupitelské
soustavy. Pravomoc svolávat generální sněm příslušela králi. Generální sněm
se scházel buď tak, že jednotlivé země do něho vyslaly delegace, které byly
zvoleny na zemských sněmech. Tyto delegace byly vybaveny plnými mocemi a
instrukcemi. Druhá možnost se projevovala tak, že tyto delegace rozšířily počet
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sněmovníků českého zemského sněmu, a vytvořily tak z něho sněm
generální.173
Finanční náklady na pobyt ve sněmu jednotlivých delegací hradila
vysílající země. Místem jednání generálního sněmu byla zejména Praha.
Předmětem jednání generálního sněmu byly především otázky související
s nástupnictvím na trůn, vzájemnými státoprávními poměry jednotlivých zemí,
mezinárodními smlouvami, náboženstvím.174
Jednotlivá země českého státu disponovala na generálním sněmu
jedním hlasem. Proti majorizaci platilo na ochranu jednotlivé země pravidlo, že
usnesení zavazovalo jen ty země, které s ním výslovně projevily souhlas.
K platnosti usnesené nebylo již zapotřebí dodatečného odsouhlasení ze strany
zemských sněmů. Jedinou výjimkou bylo, kdy usnesení generálního sněmu
bylo pouze obecné a rámcové povahy, pak k jeho realizaci, bylo nutné
usnesení zemských sněmů, které ho provedlo.175
Vývoj generálních sněmů bylo přerušeno za vlády Ferdinanda I.,
který se snažil využít tento orgán ke svým samovládným cílům, zejména pro
získání rychlého souhlasu stavů s mimořádnou daní k vedení neustálých
válek proti Turkům. Nový vzestup ideje generálních sněmů, avšak již na jiné
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úrovni a s jiným posláním přinesla léta stavovského povstání v letech 16181620.176
Taktéž Česká konfederace, která byla přijata roku 1619, pamatuje
ve svých ustanoveních na generální sněm jakožto nejvyššího zákonodárného
orgánu. O generálním sněmu se zde hovoří zejména v souvislosti s volbou
panovníka.177 Podle České konfederace byl panovník volen generálním
sněmem jako nejvyšším orgánem státní moci všech stavů Českého království,
který pro tuto příležitost svolávali čeští defenzoři. Česká konfederace vychází
důsledně ze zásady volební monarchie.
S podrobnější úpravou sněmovnictví se však v České konfederaci
nesetkáváme. To se týká nejen generálního sněmu ale i sněmů zemských.
Bylo to z toho důvodu, že zásadní a podrobná úprava postavení a kompetence
obou sněmů byla zakotvena v zemském právu.178
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3.4.2.

Ustanovení o generálním sněmu v konfederačních
ujednáních

Dalším ústavněprávním ustanovením lze pokládat ustanovení o
generálním sněmu. V česko-dolnorakouské konfederaci je to ustanovení
článku 7, které určuje generální sněm jako společný orán pro všechny
sjednocené země. Tento generální sněm se měl scházet jednou za pět let nebo
podle nutnosti.179
V případě změny konfederačního ujednání právě a pouze jenom
generální sněm měl tuto pravomoc. Vždy když se sněm konal, měl být přečten
text konfederační smlouvy, aby byla zdůrazněna závažnost tohoto dokumentu
a zároveň

i skutečnost,

že

i dědicové

signatářů

jsou

vázáni tímto

konfederačním ujednáním.
Stavy smluvních stran se měli dohodnout o místě konání generálního
sněmu. Generální sněm řešil všechny záležitosti, které byly úzce spojené
s obsahem této smlouvy.
Avšak není zde zakotveno, kdo se mohl a měl generálního sněmu
účastnit a není také jasné, kdo byl svolavatelem generálního sněmu.180
Ustanovení článku 7 je nutnou posuzovat společně s ustanovením
článku 5. Zde je zakotveno, že pokud by některé smluvní strany popřípadě
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K tomu srv. článek 7 Česko-dolnorakouské konfederace. In: SLAVATA, V. Paměti. Díl II.
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stavové těchto smluvních zemí byli omezováni na svých právech, které jim
konfederační ujednání zaručovalo, měli dát tuto skutečnost na vědomí
ostatním smluvním stranám. V tomto případě se měl sejít generální sněm
protestanských stavů a celou záležitost posoudit a řešit. Pokud by došlo
k situaci, že by smírná cesta řešení navrhovaná generálním sněmem selhala,
bylo zapotřebí jednotně společnými silami „utištěné“ ochránit.

Tím je zde

výslovně zakotvena povinnost všech smluvních stran spornou záležitost
vyřešit.181
Také v případě česko-uherské konfederace ustanovení o generálním
sněmu, tam zakotvené, můžeme považovat za ustanovení výrazně ústavně
právní povahy.

Se souhlasem všech členů se generální sněm měl scházet

každých pět let. Na generálním sněmu měly být řešeny sporné záležitosti a
také nedorozumění, která vznikla i z výkladu jednotlivých ustanovení tohoto
konfederačního ujednání.182
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3.5.

Víra

Česko-hornorakouská
protestantského

náboženství.

smlouva
S

představuje

upřednostněním

výraznou

protestantské

ochranu
víry

se

setkáváme zejména v článku 3, kde je zakotveno, že má „svobodné
provozování evangelického náboženství“ v kostelech, na farách, ve školách
atd. a též „kazatelův a školmistrův evangelických dosazování povoleno a
dopuštěno býti“.
Ve smlouvě je dále stanoveno, že se „nemá také za příčinou svornosti
a pro vyhnutí všelikým roztržkám a nedorozuměním žádný evangelitský
druhého v čem urážeti neb potupovati, aniž dopouštěti, aby jejich duchovní
neb kněží nepotřebným haněním, odsuzováním neb potupováním k pohoršení
neb nedorozumění jakou příčinou dávali“.
Avšak v konfederačním ujednání je také ustanoveno, že katolíci
budou požívat stejné ochrany jako protestanti pod podmínkou, že se zavážou,
že budou zachovávat konfederaci a nepodnikat nic proti protestantskému
náboženství.183
Také

z ustanovení

česko-dolnorakouské

dohody

jednoznačně

vyplývá ochrana evangelické víry. Členové protestantského vyznání zde totiž
byli důsledně nabádáni k zachování jejich norem křesťanského života. „Autoři

183
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pod slovem, křesťanský život‘ měli na mysli dodržování norem evangelického
vyznání“.184
Ten, kdo by porušoval principy křesťanského (evangelického) života,
měl být při kázáních bedlivě napomínán a takovýto „přestupník skutečnou a
opravdovou pokutou skrze vrchnost přidržán býti měl“.
Z konfederačního

ujednání

je

zřejmé,

že

vychází

z přednosti

evangelíků oproti katolíkům, neboť tato dohoda byla uzavřena jen mezi
evangelickými stavy.
Avšak z ustanovení tohoto konfederačního ujednání je patrné, že
k účasti na konfederaci byli připuštěni i stavové katolické víry, pokud by se
zavázali k dodržování této konfederace a pokud by si počínali „jakožto věrní a
upřímní patriotové, jakž na poctivého Čecha a Němce přísluší“.185 Tímto
vystupuje do popředí důležitost tohoto ustanovení, neboť „teprve tímto
ustanovením se z konfederace stává smlouva mezi dvěma státy, nikoliv jen
evangelickými stavy“186.
Na rozdíl od České konfederace se zde nevyžaduje přísaha ze strany
katolíků k dodržování konfederační smlouvy. Tímto se ustanovení České
konfederace jeví přísnější, kde je ochrana osob neprotestanstkého vyznání
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podmíněna přísahou.187 V případě, kdy by katolíci nesložili přísahu podle
ustanovení konfederačního ujednání188, mohli být dokonce s odkazem na další
ustanovení,189 posláni do vyhnanství.190

V případě česko- uherské konfederace, která vychází opět z přednosti
evangelických

187

stavů,

jsou

otázky

víry

ponechány

prakticky

stranou.

„Ačkoliv stavové pod obojí v nadepsaných zemích samo toliko tuto Confoederací a defensí

činí, však nicméně stavové katoličtí a lidé duchovní, když se nadepsaným způsobem k tomu,
že majestáty a jiná potvrzení z strany náboženství, též i tuto Unii zdržeti chtějí, zaváží a
pokojně bez škodlivých praktik proti pod obojím chovati se budou, mají též v tomto
sjednocení obsaženi býti a ochrany proti svým a našim nepřátelům užíti.“ Článek 45 České
konfederace. In: VESELÝ, Z. Dějiny českého státu v dokumentech. Praha 1994.
188

„Všichni pod jednou ve všech sjednocených zemích mají všem stavům v jedné každé zemi

přísahou se zavázati, že proti majestátu a porovnání z strany svobodného provozování
náboženství nic činiti a před se bráti nechtějí, s tím odřeknutím se té v některých sněmích a
právích duchovních se nalézající vejminky, v příčině nezdržení víry kacířům a rozhřešení od
přísahy, jako i jiných sněmův duchovních ustanovení a nařízení, kteráž dotčenému
majestátu jsou na odpor.“ Článek 12 In: VESELÝ, Z. Dějiny českého státu v dokumentech.
Praha 1994.
„Žádná osoba náboženství pod jednou nemá jak k vyšším tak i k nižším ouřadům, též
v městech k ouřadům městským a do rady potřebována býti, leč by se při činění obřadní
povinnosti prvé přísahou zavázala, že chce majestáty, sjednocení a obzvláště tuto
Confoederací zdržeti s tím oderčením, které v sedmém a dvanáctém artykuli doloženo jest.“
Článek 13 České konfederace. In: VESELÝ, Z. Dějiny českého státu v dokumentech. Praha
1994.
189

„Žádný pod jednou od nejvyššího až do nejnižšího nemá v sjednocených zemí, kdež by

byli, trpín býti, leč by se podobným způsobem k tém povolením a sjednocením z strany
svobody v provozování náboženství, obzvláště pak k této Confoederací s tím, které nahoře
v sedmém a dvanáctém artykuli doloženo jest, odřeknutím přísahou zavázal.“ Článek 14
České konfederace. In: VESELÝ, Z. Dějiny českého státu v dokumentech. Praha 1994.
190

MALÝ, K. Změny státního zřízení v českém stavovském povstání. Folia historica
Bohemica 8, Praha 1985, s. 32.
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Setkáváme se zde pouze s ustanovením, ve kterém je požadováno, aby jezuité
byli vykázáni ze všech států konfederace. Dále zde byl stanoven zákaz tyto
osoby skrývat, využívat jejich služeb, dosazovat je do úřadů apod.191
Podobnost tohoto ustanovení je patrné z ustanovení článku třetího a
čtvrtého České konfederace.192 Lze říci, že v tomto případě ustanovení českouherské konfederace přímo v těchto článcích mělo svůj zdroj.
Ustanovení sedmihradské konfederace otázku víry neřeší vůbec.

191

K tomu srv. článek 13 Česko-uherské konfederace. In: PAVEL SKÁLA ze Zhoře Historie
česká. Díl IV. ed. K. Tieftrunk, Praha 1868.

192

„Král nemá s žádným Jezuvitem, s cizími poselstvími nebo raddami o věci zemí těchto se

dotýkajících se raditi, ani také nižádných cizozemcův k předním ouřadům, raddám, neb
jiným expedicím též městským, konšelským neb jiným ouřadům potřebovati. Článek 3
České konfederace. In: VESELÝ, Z. Dějiny českého státu v dokumentech. Praha 1994.
„A nemají Jezuvité již více na věčné časy do těchto zjednocených zemí pod jakýmkoliv
zámyslem a barvou neb řeholou uvozováni býti. A pokudž by oni neb učedlníci jich ještě kde
zůstávali neb tajně se vloudili, mají odtud býti vybiti. Tak pak řehola, v které by se Jezuviti a
učedlníci jich kryli a nalezeni byli, má o důchody a statky své přijíti, a ti k Denfi (sic) země
obráceni bejti. Tolikéž jich Jezuvitův fundací a privilegia i jakákoliv jiná opatření, kteráž jsou
buď od králův neb jiných privátních osob vyprakticirovati a v Čechách na relaci sněmovní
do desk zemských sobě opravili, mají zase z týchž desk zemských vymazány a všecky jejich
kolleje, statkové a důchodové k dobrému zemi obráceni býti. Článek 4 České konfederace.
In: VESELÝ, Z. Dějiny českého státu v dokumentech. Praha 1994.
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3.6.

Vojenská pomoc

Podle česko- hornorakouské konfederace byly konfederované země
zavázáni si neprodleně vojensky pomoci. Z tohoto důvodu měla mít každá
sjednocená

země

svůj

vojenský

kontingent.

Kvóta

vojenské

pomoci

v konfederačním ujednání ale není stanovena a tím ustanovení této dohody
mají pouze obecný charakter. Ustanovení dohody totiž hovoří pouze, že se
strany zavazují, že poskytnou pomoc takového druhu a v takovém množství,
jak bude předem ujednáno. Pouze je zde zakotveno, že „jedna každá země
druhé zemi co nejrychleji, nejlépe, nejsilněji, … přispěti chce“.
I v tomto česko-hornorakouském konfederačním ujednání spatřujeme
ústavněprávní prvky. Ty se projevují např. v ustanovení o společném
generálovi sjednocených zemí.193 Pokud by bylo napadeno více zemí této
dohody, mohli si jednotlivé země zvolit velitele do doby než by se dostavil
společný generál do té, které země.194
Ustanovení článků česko-hornorakouské konfederace v podstatě
přebírají jednotlivá ustanovení České konfederace, kde jako i zde spatřujeme
ústavněprávní prvky ve formě společné armády a společného velení.195

193

K tomu srv. článek 19 Česko-hornorakouské konfederace. In: SLAVATA, V. Paměti. Díl II.

JIREČEK, J. (ed.). Praha 1868.
194

K tomu srv. čl. 21 Česko-hornorakouské konfederace. Tamtéž.

195

Např. „ K tomu snesly jsou se sjednocené země, aby sobě jednoho generála volily; ale

poněvadž jednoho času na dvě neb tři země zároveň nepřátelsky saženo by býti mohlo,
pročež aby všechny země v čas nastalé potřeby hodným vůdcím (sic) opatřeny byly, má
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Konfederační ujednání přebírá též zásadu, že ke společné obraně měly být
využity nejdříve mírové prostředky a poté teprve opatření válečné.196
V česko-dolnorakouské

konfederaci

otázka

vzájemné

vojenské

pomoci konkrétně řešena není, nejsou stanoveny vojenské kvóty ani další
záležitosti s vojenskou pomocí související. Pouze smlouva zakotvuje, že je
uzavřena za účelem společné obrany konfederovaných zemí proti nepřátelům.
V česko-uherské

konfederaci

byla

vzájemná

vojenská

pomoc

zakotvena. Mimo jiné zde bylo také stanoveno, že žádná ze smluvních stran
nesměla bez ostatních vést válku, verbovat vojsko a vyjednávat s nepřítelem,
uzavírat separátní příměří a mír. Byl zde kladen důraz na vzájemné kroky
zemí a na jejich společné řešení záležitostí, které souvisely s vojenskou
obranou konfederovaných zemí.197
Pravidla společné vojenské pomoci byla v konfederačním ujednání
velmi detailní. Podle usnesení generálního sněmu v roce 1621 v Praze byl

jedna každá země zkušeného generála leytenambta sobě obrati, kdyby do jedné nebo více
zemí jednoho času nepřátelský vprád se stal, aby v takové příhodě té země generál
leytenambt Commando tak dlouho měl, až by generál sám sobě do té země přijal, kdež
potom podle jiných pod Commando generála zůstavati, ním se říditi a jeho poslušen býti
má. Článek 81 České konfederace.“ In: VESELÝ, Z. Dějiny českého státu v dokumentech.
Praha 1994. „Však kdyby k tomu přišlo a jedna země druhé na pomoc táhnouti musela,
tehdy té země generálleytenambt, v kteréž by nebezpečenství bylo a se lid vojensky chovati
musel, má v nepřítomnosti generála nade vším lidem válečným příkladem v takových
příčinách svaté říše správu a Commando jmíti dotud a tak dlouho, dokud válka v té zemi
trvati bude.“ Článek 85 České konfederace. In: VESELÝ, Z. Dějiny českého státu
v dokumentech. Praha 1994.
196

MALÝ, K. Změny státního zřízení v českém stavovském povstání. Folia historica Bohemica
8, Praha 1985, s. 75-76.
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ADAMOVÁ, K. První česká federativní ústava z roku 1619. Praha – Plzeň 2009, s. 69.
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kontingent stanoven tak, že „Uhři mají dáti pomoci sami od sebe,
Sedmihradčanů v to nepotahujíc, 5 000 pěchoty a jízdy a k tomu 2 000
hejduků. Proti tomu království české a země přivtělené Uhrům 3000 pěchoty a
1 200 jízdy, Hořejší Rakušané i Dolejší po 3000 jízdy i pěchoty“.198
Česko-uherská

konfederace

na

rozdíl

od

česko-rakouských

konfederací stanovuje tedy konkrétní vojenskou kvótu, kterou konfederované
země měly plnit. Její ustanovení tak zdrojově vychází z ustanovení České
konfederace, neboť v jejích ustanoveních byla také velmi podrobně rozebrána
povinnost naplnit vojenskou kvótu ze strany konfederovaných zemí.199

198

PAVEL SKÁLA ZE ZHOŘE Historie česká. Praha 1984, s. 247.

199

„Co se pak hlavní pomoci dotejče, tu česká země jiným zemím v nastalých potřebách, a to

od prvního připsání ve čtyrech nedělích (kterýžto čas i od jiných zemí zachován býti má) ku
pomoci poslati se uvolila, jmenovitě:“ Článek 74 České konfederace. In: VESELÝ, Z. Dějiny
českého státu v dokumentech. Praha 1994.
„Moravanům jeden tisíc koní a tři tisíce knechtův. Slezanům též jeden tisíc koní a tři tisíce
knechtův.

Hořejším

Lužičanům

půldruhého

sta

koní

a třista

knechtův.

Dolejším

Luřžičanům jedno sto koní a dvě stě knechtův.“ Článek 75 České konfederace. In: VESELÝ,
Z. Dějiny českého státu v dokumentech. Praha 1994.
„Moravané Čechům jeden tisíc koní a tři tisíce knechtů. Slezákům jeden tisíc koní a tři tisíce
knechtův. Hořejším Lužičanům půldruhého sta koní a tři sta knechtův. Dolejším Lužičanům
jedno sto koní a dvě stě knechtů.“ Článek 76 České konfederace. In: VESELÝ, Z. Dějiny
českého státu v dokumentech. Praha 1994.
„Slezáci Čechům jeden tisíc koní a tři tisíce knechtů. Moravanům jeden tisíc koní a tři tisíce
knechtův. Hořejším Lužičanům půldruhého sta koní a tři sta knechtův. Dolejším Lužičanům
jedno sto koní a dvě stě knechtův.“ Článek 77 České konfederace. In: VESELÝ, Z. Dějiny
českého státu v dokumentech. Praha 1994.
„Hořejší Lužičané Čechům půldruhého sta koní a tři sta knechtův. Moravanům půldruhého
sta koní a tři sta knechtův. Slezákům půldruhého sta koní a tři sta knechtův. Dolejším
Lužičanům jedno sto koní a dvě stě knechtův.“ Článek 78 České konfederace. In: VESELÝ,
Z. Dějiny českého státu v dokumentech. Praha 1994.
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Podle pozdějšího usnesení sněmu v Bánské Bystrici bylo stanoveno,
že po první výzvě se poskytne pomoc v počtu 4 000 vojáků, po druhé 8000
vojáků a po třetí výzvě 12 000 vojáků.200
V konfederační listině byla stanovena také povinnost českého krále
vyplácet 50 tisíc tolarů na udržování uherských hraničních opevnění a na
vydržování strážných jednotek v těchto pohraničních oblastech. Spojenci se
dále zavázali poskytnout další finanční prostředky na možnou opravu
uherských pohraničních opevnění.
Vyhlášení

války

bylo

možné

pouze

po

poradě

všech

členů

konfederace. Pokud jedna ze smluvních stran byla napadena, ostatní měli za
povinnost jí pomoci. Ustanovení o vedení války se vztahovaly na případy
napadení ze strany vnějšího nepřítele. Pokud by byla napadena v rámci
konfederace jedna země druhou – toto bylo řešeno pravidly o generální
defenzi. Podle K. Adamové je otázkou, zdali v takovém případě neměla být
využita

ustanovení

tohoto

konfederačního

ujednání

o

vojsk

bylo

smírčím

řešení

konfliktu.201
Zajištění

zásobování

žoldnéřských

povinností

té

konfederované země, kde se žoldnéřská vojska nacházela. Dále bylo
stanoveno, že žold bude vyplácen vojákům ze strany vysílatele. Taktéž bylo

„Dolejší Lužičané Čechům jedno sto koní a dvě stě knechtův. Moravanům jedno sto koní a
dvě stě knechtův. Slezákům jedno sto koní a dvě stě knechtův. Hořejším Lužičanům jedno
sto koní a dvě stě knechtův.“ Článek 79 České konfederace. In: VESELÝ, Z. Dějiny českého
státu v dokumentech. Praha 1994.
200ADAMOVÁ,
201

K. První česká federativní ústava z roku 1619. Praha – Plzeň 2009, s. 69.
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pamatováno

na

otázku

centrálního

vojenského

vedení

a

disponování

s vojenskými jednotkami, na zřízení jakési vojenské rady jako orgánu vojsk
konfederovaných zemí, jejímž úkolem bylo koordinovat akce a potřeby
spojeneckých vojsk. Mimo jiné bylo také stanoveno, že činnost žoldnéřů při
výkonu jejich povinností musí být taková, aby nepřinášela zemi zkázu místo
ochrany. V konfederačním ujednání je upozorněno na to, že žoldnéřům je třeba
zamezit ve vstupu do šlechtických kurií, svobodných měst, chrámů, far, mlýnů
apod. a v případě špatné kázně vojáka jeho propuštění z vojska.202
V česko-uherské dohodě financování armády hrálo významnou roli,
neboť vydržování žoldnéřských armád představovalo ohromné finanční
výdaje. Proto i tato otázka financování se stala předmětem celé řady jednání a
nařízení na jednotlivých sněmech v Praze, Bratislavě či Banské Bystrici.203
Získat co nevíc finančních prostředků ze strany uherských stavů lze
chápat nikoliv jako spekulativní záležitost ale fakt, že Uhry skutečně asi
nebyly schopny dál se bránit bez jistých finančních příspěvků, což se ze
strany Uher i ozývalo: „budou neskonale vděčny za všechnu pomoc přišlou
z českých zemí“. Jiří Thurzo, jedna z předních postav horního Uherska, se
dožadoval pomoci vůči tureckému nepříteli těmito slovy: „Žalostný je stav
zbytků království uherského. Třeba jim pomoci, když tu jde o baštu, která hájí
samé markrabství moravské i celou křesťanskou obec.“ A na to z české půdy
zazněly věty: „Podle vzorů předků, kteří Vám vždy udělovali pomoc proti

202

KRIVOŠÍK, Š. Príspevok k dejinám stavovském konfederácie českých a uhorských stavov

z r. 1620. In: Právnické štúdie, ročník VII, 1, SAV, Bratislava 1959, s. 164.
203

KRIVOŠÍK, Š. Príspevok k dejinám stavovském konfederácie českých a uhorských stavov
z r. 1620. In: Právnické štúdie, ročník VII, 1, SAV, Bratislava 1959, s. 162.
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Turkům,

poskytneme

Vám

i

nadále

svou

podporu

proti

společnému

nepříteli.“204
Je třeba dodat, že v předcházejícím období se uherská šlechta
vyhýbala přinést jakékoli oběti ze své strany, odmítala se osobně účastnit
bojů, poskytovat nutné finanční prostředky a dokonce, zejména v pozdějších
dobách, ještě před konfederačním ujednáním, se spojovala s Turky a hledala
u nich oporu ve svých zápasech s vídeňským dvorem.205
I po uzavření česko-uherské konfederace chtěla uherská šlechta
přenést břemeno a povinnost obrany státu na žoldnéřská vojska financovaná
členy konfederace. Sám kníže Bethlen „ve svých listinách a instrukcích
poukazoval na těžkosti a neochotu uherských stavů přispívat finančními
prostředky na tvoření ozbrojených sil a v souvislosti s těmito financemi, že za
tyto stejné peníze se dá v uherských podmínkách postavit dvojnásobný počet
žoldnérů jako v Čechách a že se tak vytvoří zároveň síla, která ovlivní i postoj
Turků“.206
Otázka vojenské pomoci se projevila i v Sedmihradské konfederaci.
Z tohoto ujednání je zřejmé, že Bethlen si byl vědom ohromné spotřeby
prostředků na obranu uherského území, zvláště příhraničních pásem,
udržování a rekonstrukci pohraničních pevností a vydržování stálých
žoldnéřských vojsk v nich.

204

Vše MACŮREK, J., REJMUŠ, M. České země a Slovensko ve století před Bílou horou. SPN,
Praha 1958, s. 127.

205

MACÚREK, J. Dějiny Maďarů a Uherského státu. Řada spisů duchovědných, svazek I,
Melantrich, Praha 1934, s. 146.
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Konfederační

smlouva

totiž

nestanovovala

konkrétní

podobu

případné vojenské pomoci (kontingentu) – ta je pouze určena v obecné rovině –
„nákladem všeobecným“, ale stanovila jasnou finanční částku – 300 000
florinů na udržení uherských hranic.
V dohodě nenalézáme ustanovení, které by zakotvilo určitý kontrolní
orgán, jak tomu bylo v případě česko-uherské konfederace, který by dohlížel
na užití této konkrétně stanovené částky.

3.7.

Vzájemné vydávání provinilců

Jakýsi mezinárodní prvek nacházíme v ustanovení česko- uherské
konfederace,

který

se

týká

vzájemného

vydávání

provinilých

osob.

Konfederační ustanovení upravuje některé trestněprávní otázky, které se
týkají extradice odsouzených a proskribovaných osob v rámci sjednocených
zemí.
Lze říci, že principy trestního práva a procesu v Čechách a Uhrách
byly v této době v zásadě shodné, zejména pokud jde o osobní a hmotné
následky trestné činnosti.207
V této smlouvě byl stanoven zákaz ponechávat tyto provinilce na
svém území. Byla zároveň stanovena procesní pravidla, která měla platit na
území všech konfederovaných zemí. Členové konfederace měli za povinnost

207

KRIVOŠÍK, Š. Príspevok k dejinám stavovském konfederácie českých a uhorských stavov
z r. 1620. In: Právnické štúdie, ročník VII, 1, SAV, Bratislava 1959, s. 171.

117

vrátit odsouzeného na místo, kde byl odsouzen, v případě, že by uprchl na
jejich území. Bylo zde zakotveno právo udělit milost panovníkovi a vrchnosti,
ale jen za souhlasu vrchnosti země odkud odsouzenec pocházel.

3.8.

Dědictví

Jako mezinárodní prvek se projevil institut dědictví v Českohornorakouské smlouvě. Podle ustanovení této dohody bylo stanoveno
vzájemné dědění mezi českými a hornorakouskými stavy. Bylo zde určeno, že
majetek z jedné země měl být „propuštěn“ pravým dědicům do země druh, bez
jakýkoliv těžkostí, ze strany země, ve které se majetek (neboli dědictví)
nacházel.
Takovéto ustanovení se projevilo již v konfederačním ujednání České konfederaci z roku 1619.208
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3.9.

Pozice zemí, reciproční poměry a otázka jejich
odtržení

3.9.1.

Česká konfederace jako inspirační zdroj?

Česká konfederace vychází z koncepce rovnoprávnosti. V článku 56
konfederačního ustanovení je zakotveno: „Avšak mají tyto všecky sjednocené,
k koruně České přináležející země nyní i budoucně nejinak, než za věrné
spoluoudy držány a jmenovány býti a mimo přednost, která se od starodávna
zachovávala, jedna země nad druhou žádné vrchnosti sobě osobovati
nemá“.209
„Ani také jedna druhé […] v jejich právích, svobodách, zřízeních
zemských a privilegiích utiskovati a žádné překážky činiti.“ Tak stanoví článek
57 konfederační dohody.210
Můžeme

říci,

že

těmito

ustanoveními

byla

ukončena

jakási

nadřazenost Českých zemí v rámci České koruny nad zeměmi ostatními. Tím
došlo k zrovnoprávnění mezi českými stavy a stavy moravskými, slezskými a
lužickými.
Avšak v jisté míře bylo přední postavení Čechů ponecháno, jak se
projevilo v ustanoveních týkajících se defenzorů, kde pouze čeští defenzoři
měli oprávnění svolávat generální sněmy českého království u příležitosti volby

209

Článek 56 České konfederace. In: VESELÝ, Z. Dějiny českého státu v dokumentech. Praha

1994.
210

Tamtéž.
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panovníka.

211

Podle dalšího ustanovení se priorita Čechů projevila ve

zvýhodněném počtu hlasů, v tom smyslu, že volili jako první a dále měli hlas
poslední.212
Reciproční poměr mezi jednotlivými zeměmi je promítnut do mnoha
článků konfederačního ujednání. Některé záležitosti celostátního významu,
jako byla například obrana státu či zahraniční politika, byly řešeny orgány
konfederace a jiné byly ponechány v pravomoci orgánů jednotlivých zemí.
Z konfederace je však patrné, že ne vždy z ustanovení vyplývá, na jaké úrovni
jistý problém má být řešen.213
Podle ustanovení České konfederace byl pod sankcí náhrady škody,
zakotven zákaz vystoupení z konfederace. Škoda měla být nahrazena ve
prospěch konfederace a všechny konfederované země se měly účastnit na

211

„A kdyby král volen bejti měl, mají níže dotčení defenzorovi království Českého sněm

generální stavům království tohoto stavům markrabství Moravského, knížatům a stavům
Hořejšího a Dolejšího Slezska, též Hořejších a Dolejších Lužic rozepsati a na hrad Pražský
položiti.“ Článek 27 České konfederace. In: VESELÝ, Z. Dějiny českého státu v dokumentech.
Praha 1994.
212

„A jakož pánům stavům českým, kdyžbykoliv k volení nového krále přišlo, to právo, aby

jiné země k tomu povolati (sic) mohly, puštěno jest. Takž také mají potom při společném
shromáždění všech zemí proponirovati a přitom každého času tu moc jmíti pána jmenovati a
přednášeti a na to potom první hlas jmíti; zatím páni stavové moravští druhý hlas, páni
knížata a stavové slezští třetí, hořejší Lužičané čtvrtý, dolejší Lužičané pátý, páni stavové
čeští šestý, a to votum conclusivum neboližto hlas zavírající.
Jestli by pak mimo všecku naději hlasové byli v rovném počtu a hmotnými důvody to
změněno a napraveno býti nemohlo, v té a takové nevyhnutelné příčině má se skrze los
zavírati, a na tom všecky země přestati.“ Článek 28 České konfederace. In: VESELÝ, Z.
Dějiny českého státu v dokumentech. Praha 1994.
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jejím vymáhání. Vzpurná země mohla být dokonce donucena ze strany
ostatních konfederovaných zemí k návratu.214

3.9.2.

Řešení této otázky v navazujících konfederačních
ujednáních

V česko-hornorakouské konfederaci je zásada rovnoprávnosti mezi
jednotlivými konfederovanými zeměmi zakotvena v čl. 23. V tomto článku je
stanovena

suverenita

smluvních stran

jednotlivých

konfederovaných

si nesměla nad druhou stranou

zemí.

Žádná

ze

osobovat jakoukoli

nadřazenost, ani zasahovat do vnitřních záležitostí jiné smluvní strany.
Podle konfederačního ujednání byl také stanoven zákaz vzájemného
útisku stavů a útisku zemí.215 V česko-hornorakouské dohodě je zdůrazňován
společný postup sjednocených zemí při posuzování a řešení všech závažných
záležitostí, které se týkaly konfederace. Sporné věci měli být, jak vyplývá

214

„ Jestliže by se také budoucně která země z tohoto sjednocení vytáhnouti aneb v čas

potřeby jiné země opustiti chtěla, a tak tomu všemu, což tuto snešeno jest, skutečně zadosti
učiniti nechtěla, tehdy mají sjednocené země tu, kteráž by se odtrhnouti chtěla, zase
napraviti, škody pak a Outraty, ku kterýmž by jiné země přivedeny byly, ta země odpadlá
sama nésti a vynahraditi povinna a s společnou pomocí sjednocených zemí k tomu
přidržána býti má.“ Článek 52 České konfederace. In: VESELÝ, Z. Dějiny českého státu
v dokumentech. Praha 1994.
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Článek 24 Česko-hornorakouské konfederace. In: SLAVATA, V. Paměti. Díl II., JIREČEK,
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z konfederačního ujednání, řešeny smírnou cestou a až poté pokud by
všechny smírné prostředky selhaly, měly být řešeny násilným způsobem.

216

I když nenacházíme v konfederačním ujednání přímo ustanovení,
které by se týkalo otázky odtržení konfederované země od konfederačního
spolku, lze se domnívat, jak bylo výše popsáno, že by konfederované země
měli vůči, která by se chtěla odtrhnout, právo ji násilím udržet ve spolku.
Podobnost s ustanovením České konfederace je zde patrná.
I v česko-hornorakouské smlouvě jako ústavněprávní prvek se
projevuje instituce defenzorů. I zde se ukazuje, jak tomu bylo v České
konfederaci jakési narušení rovnoprávnosti konfederovaných zemí, neboť
přední místo ve sboru defenzorů zaujímali podle této dohody čeští defenzoři,
neboť bylo stanoveno, že „ti mají s pány defenzory českými, …pilně
korrespondírovati a srozumění míti, … a s nimi radu držeti“.
Priorita českých defenzorů se tedy ukazuje v právu svolávat a
obesílat defenzory ostatních konfederovaných zemí. Jedinou výjimkou byla
situace, pokud by některá z konfederovaných zemí byla napadena. Pak právo
svolat defenzory konfederovaných zemí měli defenzoři napadené země.217
Podobně jako u české konfederace bylo i v česko-dolnorakouské
konfederaci je zřejmý princip rovnoprávnosti. Zejména z ustanovení kde je
stanoveno, že dohoda uznává privilegia jednotlivých stavů konfederovaných
zemí a pokud by některé smluvní strany byly omezovány ve svých právem,
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které jim zaručovalo konfederační ujednání, mohly dát toto skutečnost na
vědomí ostatním smluvním stranám. Byla zde stanovena povinnost tuto
spornou záležitost vyřešit.
Česko-dolnorakouská smlouva zakládá zřízení společného orgánu
pro konfederované země – generální sněm. Taktéž ustanovení generálního
sněmu můžeme označit jako ústavně-právní prvek. Avšak na rozdíl od výše
popsaných ustanovení týkajících se defenzorů, zde není stanoveno, kdo měl
být svolavatelem generálního sněmu a tudíž je zde postrádána priorita jak
tomu

bylo

v případě

defenzorů

podle

České

konfederace

či

Česko-

hornorakouské konfederace.
Podobnost lze spatřovat v ustanoveních, kde se hovoří, že generální
sněm se měl sejít v případě nutnosti – tedy v případě kdy se měla řešit nějaká
sporná

záležitost.

Pokud

by

selhala

smírná

cesta

řešení

záležitosti

navrhovaná generálním sněmem, bylo třeba jednotně společnými silami
„utišeně“ ochránit. Hovořit o tom, jak by tomu ale bylo v případě odtržení
země, by bylo spekulativní.
V případě

Česko-uherské

konfederace

se

také

setkáváme

se

zakotvením principu rovnoprávnosti. Výrazně zde vystupuje také princip státní
suverenity. V ujednání bylo zakotveno, že žádná ze smluvních stran nesměla
zasahovat do vnitřních záležitostí druhé smluvní strany. Dále bylo stanoveno,
že nikdo nesměl jiného zkracovat v právech, svobodách a obyčejích.
Princip rovnoprávnosti vyplývá v jisté míře i z ustanovení, ve kterých
je stanoveno, že bez souhlasu všech členů konfederace nesměl nikdo
vyhlašovat válku a zatím to účelem najímat cizí vojsko či verbovat
123

obyvatelstvo, vyjednávat či uzavírat mír s nepřítelem. V tomto případě byla
jakákoliv

nadřazenost

jednoho

konfederovaného

člena

nad

druhým

vyloučena.
Pro spory mezi jednotlivými konfederovanými zeměmi ale též mezi
stavy uvnitř jednotlivé země měli být ustanoveny osoby, které je měly řešit.
Není zde ovšem stanoveno, kdo má tyto osoby jmenovat, z jakých složek
obyvatelstva mají být složeny, není stanoven jejich počet ani určena jejich
pravomoc.218
Kromě zmíněných osob měli spory řešit též panovníci nebo vysoce
postavení úředníci. Na uherské straně král, kníže, palatýn, nejvyšší úředníci,
soudcové a rady zemské. Na straně české defenzoři.219
V konfederačním ujednání je otázka odtržení konfederované země
zakotvena. Pokud by chtěla sjednocená země odstoupit, byla zde stanovena
povinnost členů si vzájemně pomoci. Odtržení bylo posuzováno jako crimen
laesae maiestatis.220
V případě odtržení měla dle konfederačního ustanovení taková země
donucena opět k návratu a byla povinna uhradit škodu, která by případně
v důsledku jejího

odtržení konfederovaným zemím vznikla (ustanovení

s Českou konfederací je velmi podobné). Avšak konkrétní postup úhrady, zda
ve finanční či naturální nebo kombinované podobě, ani poměr těchto způsobů
úhrady nebyly určeny.
218
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Jelikož česko-uherská konfederace vycházela z osobního členství kromě

konfederovaných

zemí

členem

konfederace

byl

i

český

král,

sedmihradský kníže, knížata ostatních zemí atd. není jasné, co by se stalo
v případě,

kdyby

například

český

král

či

sedmihradský

kníže

chtěl

z konfederace vystoupit. Takový to případ totiž žádné ustanovení konfederační
dohody neřeší.221
Snad bychom mohli použít ustanovení, které se týká generální
defenze. Ta měla být použita proti každému narušiteli konfederace – tedy i
proti panovníkovi. Ustanovení o generální defenzi je však stanoveno v obecné
rovině a konkrétní podoba odtržení ze strany panovníka zde stanovena není.
I v sedmihradské konfederaci můžeme spatřovat jisté náznaky
rovnosti mezi sjednocenými zeměmi. Ta je ustanovena však pouze v obecné
rovině v ustanovení, které zakotvilo povinnost nečinit nic proti konfederaci a
smluvním stranám.

221
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Závěr

V konfederačních

ujednáních,

která

navazovala

na

Českou

konfederaci z roku 1619, se projevily různorodé ústavněprávní a mezinárodní
prvky. Je to jistým způsobem logické, vždyť právě Česká konfederace se stala
jejich inspiračním zdrojem.
To lze i vysledovat v jednotlivých kapitolách této práce, kde bylo
použito komparativní metody a následně se projevila výrazná podobnost
s jednotlivými jejími ustanoveními či dokonce došlo přímo k převzetí těchto
ústavněprávních či mezinárodních prvků do navazujících konfederačních
ujednání.
Budeme-li charakterizovat všechna výše popsaná konfederační
ujednání, docházíme k závěru, že se jednalo především o spolky, které byly
uzavřeny za účelem společné obrany.
V některých ustanoveních se však, jako tomu bylo především
v případě česko-dolnorakouské a česko-hornorakouské konfederaci, poměrně
výrazně od sebe odlišují jak na bázi obsahové tak koncepční složkou a
v některých je patrná výrazná podobnost.
Například

ani

v jedné

z obou

česko-rakouských

konfederací

nenacházíme konkrétní ustanovení o tom, zda mohli členové konfederace z
konfederace vystoupit či ne. Tak tomu bylo i v případě konfederace uzavřené
se Sedmihradskem. Na rozdíl od nich v česko-uherské konfederaci byl tento
čin považován za crimen laesae maiestatis a v případě vystoupení takovéto
126

země, měla být ostatními konfederovanými zeměmi donucena opět k návratu a
byla

povinna

uhradit

škodu,

která

by

případně

tímto

jednáním

konfederovaným zemím vznikla.
Jak česko-dolnorakouská, tak česko-hornorakouská konfederační
ujednání byla uzavřena „na věčné časy“ a počítalo se s tím, že každých pět let
bude text konfederační dohody čten na generálním sněmu a vždy na místních
zemských sněmech, aby byla ujednání stále připomínána. I v případě dalších
konfederačních ujednání se s prvkem „věčný“ setkáváme taktéž. Totiž i českouherská konfederace byla stanovena jako věčná.222 V ustanovení této
konfederace je taktéž stanovena povinnost číst tuto dohodu při zasedání
sněmu.223 Tak tomu bylo i v případě konfederace, která byla uzavřena se
Sedmihradskem. Ta byla také uzavřena jako věčná.224

Česko-dolnorakouskou

konfederaci

můžeme

považovat

za

mezinárodní smlouvu mezi zeměmi České koruny a Dolními Rakousy.
Prvky, ústavněprávního charakteru se do konfederačního ujednání
promítly pouze nepatrně. V česko-dolnorakouské smlouvě za ústavněprávní

222

„…pro zachování stálého a nezaměnitelného míru a sjednocení, vybudovaného na
společném dobrém sousedství …“. K tomu více srv. článek 1 Česko-uherské
konfederace. In: PAVEL SKÁLA ze ZHOŘE: Historie česká, díl IV, ed. K. Tieftrunk, Praha
1868.

223

K tomu srv. článek 4 Česko-uherské konfederace. In: PAVEL SKÁLA ze ZHOŘE: Historie
česká, díl IV, ed. K. Tieftrunk, Praha 1868.
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prvek spatřujeme ustanovení o generálním sněmu, které určuje generální sněm
jako společný orán pro všechny sjednocené země.
Dohoda trpí jistou obecností - nejsou zde konkrétně řešeny otázky
vojenské vzájemné pomoci ani náplně vztahů mezi jednotlivými zeměmi. Na
základě této smlouvy se měl vytvořit volný svazek suverénních států, jehož
společným prvkem byla obrana proti nepříteli, ochrana stavovských privilegií a
evangelické víry.
Česko-dolnorakouské ujednání bylo dohodnuto mezi protestantskými
stavy bez souhlasu panovníka. Tím zde byl promítnut princip, že všechna moc
pochází od protestantských stavů a že panovník jim v žádném případě není
nadřazen. Avšak otázka práva na odpor proti panovníku zde ještě není
výslovně stanovena, jak tomu bylo v dalších konfederačních ujednáních či
v České konfederaci.

Povahu mezinárodní smlouvy měla též konfederace uzavřená mezi
českými a hornorakouskými stavy. Z česko-hornorakouské konfederace však
vyplývá, že je výrazně ústavněprávním dokumentem. Tato smlouva není
dokumentem uzavřeným, v budoucnu se počítá s jejím případným rozšířením a
obohacením. Doplňky a změny v ustanoveních neměly být ovšem v rozporu se
základními myšlenkami konfederačních smluv.
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V této smlouvě je již zakotveno právo stavů na odpor vůči
panovníkovi a zároveň z řady ustanovení této dohody lze dovodit výrazné
omezení pravomocí panovníka.
V česko-hornorakouské

smlouvě

se

nám

ústavněprávní

prvky

promítají již ve více ustanovení. Ty se projevují např. v ustanovení, které se
týká defenzorů. Defenzoři představovali společný orgán konfederovaných
zemí. Další ústavněprávní prvek lze spatřit např. v ustanovení o společném
generálovi sjednocených zemí.
V tomto konfederačním ujednání nacházíme i mezinárodní prvek.
Tento prvek se projevil v ustanovení o institutu dědictví. Podle ustanovení této
dohody bylo stanoveno vzájemné dědění mezi českými a hornorakouskými
stavy.

Uzavření česko-rakouských dohod ze srpna roku 1619 bylo výrazem
připojení hornorakouských a dolnorakouských stavů k českému stavovskému
povstání. Představují pokus otevřít již dříve přijatou Českou konfederaci, a
nalézt tak spojence, kteří by v době utváření evropských velmocí mohli být
zárukou, že český stát nejen že nezanikne, ale bude i nadále hrát důstojnou
roli.226

226

Srv. MALÝ, K. Změny státního zřízení v českém stavovském povstání. Folia historica
Bohemica 8, Praha 1985, s. 76.
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Také česko-uherskou konfederaci můžeme považovat především za
mezinárodní smlouvu evangelických stavů, která měla obranný charakter a
vycházela z priority evangelických stavů.
Konfederačním ujednáním byl vytvořen nejvyšší orgán konfederace –
generální sněm, a další orgány a komise, sbor defenzorů, který měl pravomoc
řešit sporné záležitosti mezi jednotlivými konfederovanými zeměmi ale i mezi
jednotlivými příslušníky stavů.
Ustanovení o generálním sněmu můžeme také považovat za
ustanovení výrazně ústavně právní povahy.

Se souhlasem všech členů se

generální sněm měl scházet každých pět let. Na generálním sněmu měly být
řešeny sporné záležitosti a také nedorozumění, která vznikla i z výkladu
jednotlivých ustanovení tohoto konfederačního ujednání.
Za další ústavněprávní prvek lze spatřovat v zakotvení principu
společné obrany před vnějším i vnitřním nepřítelem a v zřízení orgánu
společného velení vojsk. Do kompetence konfederace náležela otázka mírového
jednání, války a příměří.
Jednotně byla také upravena otázka vstupu dalších zájemců do
konfederace. Stavové zemí, které by chtěly přistoupit do konfederace, musely
přísahat, že budou zachovávat konfederační dohodu.
Konfederace byla vyhlášena na věčné časy (k tomu viz výše) a bylo
zakotveno právo na odpor vůči panovníkovi. V oblasti vnitropolitické se
smluvní strany pokusily konsolidovat poměry obnovením starých dohod a
privilegií a odstranit zároveň všechny dřívější a současné neshody.
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Kombinaci ústavněprávního prvku s prvkem mezinárodním lze
dovodit z ustanovení o jednotném kurzu peněz, o poskytnutí finančních
prostředků na uherské hraniční opevnění a zřízení orgánu na kontrolu použití
těchto finančních prostředku.
Kromě ústavněprávních a mezinárodních prvků se do českouherského ujednání promítly také prvky personální a teritoriální. Personální
prvek se projevil v tom, že členy konfederace podle čl. 1 česko-uherské
konfederace byly vedle konfederovaných zemí také český král, sedmihradský
kníže, knížata ostatních zemí apod. Teritoriální prvek lze spatřit v tom, že do
konfederačního ujednání mezi českými a uherskými stavy se promítá snaha
konfederovaných zemí o územní rozšíření konfederace.

Konfederaci uzavřenou se Sedmihradskem lze pokládat za dohodu,
která je postavena na společné vojenské pomoci konfederovaných zemí před
vnějším

a

vnitřním

nepřítelem.

Společnou

vojenskou

pomoc

můžeme

kvalifikovat jako jistý ústavněprávní prvek.
Ochranu před vnějším nepřítelem především vnímáme jako ochranu
před Turky. Tato ochrana (je na mysli udržení uherského pohraničí) je zde
zdůrazněna finančním zajištěním ze strany všech konfederovaných zemí ve
výši 300 000 florinů.
V tomto případě ustanovení však již postrádá, kdo by měl dohlížet na
užití této částky, či rozhodovat o jejím užití. Na rozdíl od česko-uherské
konfederace společný orgán zde stanoven není a tím tu ústavně-právní prvek
je absentován.
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Jistým

protikladem

se

může

jevit

ustanovení

Sedmihradské

konfederace, kde je jistým způsobem podmíněno uzavření dvacetiletého
příměří s Turky a vysláním poselstva k jednání s tureckým sultánem.227
Ochrana před vnitřním nepřítelem se projevila v ustanovení, kde se
zakazuje spolupráce s „domem Rakouským“ a v ustanovení, kde se hovoří o
společném překonání rakouského domu společnou pomocí.228
Konfederace uzavřená se Sedmihradskem postrádá na rozdíl od
výše uvedených konfederačních ujednání řešení náboženské otázky.
Z obsahu konfederační smlouvy lze vysledovat zejména osobní zájmy
sedmihradského knížete Gabriela Bethlena. To je patrno z několika ustanovení
této dohody. Např. bez jeho vědomí v podstatě nebylo možné vyjednávat
s jinou zemí, byl stanoven požadavek případné pomoci ze strany smluvních
zemí proti polskému králi. Tato povinnost se nevztahovala jen na Slezany, ale
byla rozšířena i na českého krále a jeho spojence z řad již dříve
konfederovaných

zemí.

Bylo

naplánováno

i

nové

územní

uspořádání

rakouských dědičných držav ve formě připojení obojích Rakous, Štýrska,
Korutan a Kraňska k uherskému království.

Všechny výše uvedené konfederace lze označit především za
obranné spolky, kterými si stavy chtěly především zachovat a upevnit svá
privilegia a svobody. V tom se odlišovaly od České konfederace z roku 1619,

227

K tomu srv. článek 5 Sedmihradské konfederace.

228

K tomu srv. článek 2 a článek 7 Sedmihradské konfederace.
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která

také

zakotvovala

privilegia

a

svobody

stavů,

především

však

deklarovala již existenci spolku zemí a představovala jakousi federaci sui
generis s konfederačními prvky.

229

Stavovské konfederace se staly novou formou vlády, která de facto
ani nepotřebovala panovníka. Avšak, na straně druhé, zde jsou konfederační
ujednání, kde se panovník ocitá dokonce jako účastník konfederačního
ujednání (srv. česko-uherskou konfederaci).

230

Výše zmíněná stavovská konfederační ujednání odráží realitu vztahů
panovníka a stavů v evropských poměrech, kdy stavové jednotlivých zemí
usilovali v této době o zvýšení svého politického vlivu a rozšíření svých práv.231

229
230

231

Srv. ADAMOVÁ, K. K historii evropského federalismu. Karolinum, Praha 1997, s. 62.
Srv. JENŠOVSKÝ, B. O stavovských konfederacích v českém povstání. In: K dějinám
československým v období humanismu. Sborník J. B. Novákovi, Praha 1962, s. 505.
Srv. ADAMOVÁ, K. K historii evropského federalismu. Karolinum, Praha 1997, s. 61.
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Resumé

In confederation treaties following the Czech confederation of 1619
we notice various constitutional and international elements. It is logical
because Czech Confederation was their source of inspiration.
This fact comes up also in the individual chapters of this work, where
we used the comparative method that revealed strong similarity between the
individual provisions - sometimes these constitutional or international
elements were directly copied into later confederation treaties.
Czech confederation treaties with Lower Austria and Upper alike
were concluded "in perpetuity" and it was expected that the text of the
confederation treaty will be read every five years during a general assembly
and local assemblies to keep reminding of the provisions. Also in other
confederation treaties we find the "in perpetuity" element, for example the
Czech-Hungarian confederation was created to last for all time. And we also
find the duty to read this treaty during an assembly in the provisions of this
treaty. The same holds for the confederation treaty concluded with
Transylvania, which was also concluded in perpetuity.
The elements of constitutional law were reflected in the Czech Lower Austria confederation treaty only slightly. In the Czech - Lower Austrian
treaty the constitutional element is the provision on the general assembly,
which defines the general assembly as a common body for all unified
countries.
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In the Czech - Upper Austria treaty we see the constitutional
elements reflected in several provisions, for example the provision on
defenders. Defenders were a joint body of the confederated countries. Another
constitutional element is also the provision on a common general of the unified
countries.
In this confederation treaty we find also an international element - in
the provision on inheritance. This provision defined the conditions of inheriting
between Czech and Upper Austrian estates.
In the Czech - Hungarian confederation treaty we can see a number
of constitutional elements: the highest body of confederation - the general
assembly - was created, as well as other bodies and commissions, including
defenders, who had the power to resolve disputes between the confederated
countries and between the individual members of estates.
Also here we find a combination of constitutional and international
elements. These can be inferred from the provisions on single rates for money,
from the provision on financial resources for Hungarian boundary defenses
and on the establishment of an authority to control the use of these funds.
Also the confederation treaty concluded with Transylvania, which is
based on a joint military cooperation of the confederation countries against
internal and external enemies, we can see a constitutional element.
All the above confederations can be seen as primarily defensive
alliances, through which estates wanted to preserve and strengthen their
privileges and freedoms. In this they differed from the Czech confederation of
1619, which also anchored privileges and freedoms of the estates, but its
135

main purpose was to declare the existence of a cooperation between countries
and represented a sui generis federation with confederation elements.
The above estate confederation treaties reflect the reality of the
relationship between the ruler and the estates in the European countries,
when the estates in individual countries aimed to strengthen their political
influence and extend their rights.
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