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dal, aby podlé uznání těch čtyrymecítma osob, kteří o útisky roze
znání činiti mají , strestán byl, a když by kdo z strany podjednou
knihu o náboženství tisknouti dáti chtěl neb chtěli, tehdy aby
t o J. Mti. král. a arcibiskupu přednésti povinen byl, a byli; ná
podobné , kdyby kdo z strany podobojí jaké knihy, náboženství se
dotýkající, tisknouti dáti chtěl, aby ty nejprve defensorům a akademii i
pražské podobojí k prohlídnutí podány byly .
1

f

g

h

1

2

» to B; té A; sněm 1610: ta.
k A a sněm 1610.
proti druhé A a sněm 1610.
A nemá ani sněm 1610.
0 to tisknouti sněm 1610.
«' Ďtyrmecltma sněm 1610.
trestán A a sněm 1610.
B aby to nemá A a sněm 1610.
to přednesti A a sněm 1610.
1 nápodobně A a sněm 1610.
i defensorům akademie sněm 1610.
Ustanovení toto obsahuje Artykul o dání moci defensorům nad dolejší
konsistořl a akademií pražskou.
Celý artykul převzat s významnou změnou sub i a král. místo cis. ze
sněmu 1610, viz tištěné art. str. XXI—XXII
O impressí. Vin te'i Úvod.
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O osazování soudu z e m s k é h o většího*.
A XXXV.
Ve jméno Boží a Trojice svaté nerozdílné Amen. Vladislav,
z Boží milosti král český, markrabě moravský, lucemburské a slezské
kníže a lužický markrabě. Známo činíme všem tak budoucím jako
nynějším, že znamenavše • některé ruoznice znamenité mezi pány a
vládykami v království Našem vzniklé, kteréžto za předkuov Naších
z dávné chvíle i také za Nás k znamenité překážce jednání obec
ného dobrého byli jsou a potomně k zkáze a ke zlému království
tomuto taková nesvornost přijíti by mohla: I majíce péči ustavičnou
o poddaných Naších a chtíce rádi, aby takové nesvornosti v dobrou
jednotu uvedeny byly, kteréž by obecnému dobrému nyní i budoucně
nepřekážely, s pomocí Boží a s povolením všech panův i také vládyk
království Našeho českého tyto artýkule dole psané ku pravému a
k celému konci jsme přivedli. O kteréž na Nás oboje strany mocně
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jsou přestaly a nyní i budoucně za sebe i za své budoucí Nám jsou
přiřkly, že se tak podlé vyměření tohoto Našeho beze všeho pře
rušení zachovati mají,
Najprvé: Což se osazení soudu zemského a vajnosuov pan
ských a vládyckých nálezuov dotyce, to takto vypovídáme a na
věčné časy za právo ustanovujem: aby vždycky, když by se kolivěk
Nám nebo budoucím Naším králům českým soud zemský osaditi
udalo, v takovém soudu aby byli napřed posazení úředníci, kteříž
z práva při soudu zemském sedati mají, totižto najvyšší purkrabě
pražský, najvyšší komorník a najvyšší sudí království českého a
k tomu dvanácte osob z panuov, mužův k tomu hodných a na cti
zachovalých, a k tomu osm osob z vládyk, také hodných a na cti
zachovalých, kteříž by od Nás anebo budoucích Naších k takovému
soudu vybráni byli. A když by panský potaz a vládycký vynášen býti
měl, tehdy k vynášení potazu najvyšší sudí království českého,
nynější i budoucí, má kázati vstáti dvěma z panův a jednomu z vlá
dyk, A tak ti tří spolu, kteříž povoláni budou, panský a vládycký
potaz vynesti mají. Však to vždycky dskami zemskými znamenitě
zapsáno býti má, že tito dva z panuov a tento z vládyk panský
a vládycký potaz vynesli, tak aby po věčné časy beze všeho omýlení
znamenitě rozdíl byl mezi stavem panským a stavem vládyckým, aby
jedenkaždý bez omýlení v svém stavu panským nebo vládyckým
oznámen byl.
Což se" pak dotýče soudu dvoru Našeho u dvorských desk,
to také tak ustanovujem, aby způsobem dole psaným osazován byl,
nyní i budoucně. A na tom soudu aby seděl na místě Našem naj
vyšší sudí dvoru Našeho po Čechách, k tomu pak páni, kteříž k tomu
jmenováni budou. Podlé toho a s nimi aby seděli čtyři z vládyk
v témž soudě. A když by panský a vládycký potaz vynesen býti měl,
tehdy sudí dvoru Našeho, nynější i budoucí, má rozkázati dvěma
z panův a jednomu z vládyk vstáti, a kterýmž káže, ti mají panský
a vládycký potaz vynesti. A to také znamenitě dskami má zapsáno
býti, že tito dva z panuov a tento z vládyk panský a vládycký
potaz vynesli, aby jedenkaždý bez omýlení v svém stavu panském
aneb vládyckém oznámen byl.
Což se pak dotýče relací aneboližto poslův ke dskám, to také
za právo nyní i po věčné časy.ustanovujem, že komužkolivěk relací
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My i budoucí Naši králové čeští poručíme, buď z panuov nebo
z vládyk, kdož by byl rada Naše přísežná, ten aby mohl poslem
ke dskám zemským i také dvorským býti. A relací od úředníkův
obojích desk od takového od Nás poslaného má přijata býti beze
vší odpornosti, což se věcí Naších dotýče anebo budoucích králuov
dotýkati bude. Však to také úředníci desk obojích s pilností opatrovati mají, kdož by kolivěk relací ke dskám udělal, byl-li by stavu
panského, aby to tak dskami znamenali: „posel ke. dskám tento
z panuov". Pakli by byl stavu vládyckého, aby bylo zapsáno: „posel
ke dskám tento z vládyk".
A protož My Vladislav král znajíce, že tito prostředkové, kteréž
jsme My od dnešního dne po věčné časy za právo ustanovili, krá
lovství Našemu českému nejsou k újmě ani k žádnému zlehčení
stavu panskému ani také vládyckému, ale že mohou nyní i budoucně k obecnému dobrému a k zachování lásky a svornosti to
muto království sloužiti: tyto všecky věci svrchu psané listem
tímto Naším utvrzujem a upevňujem a po věčné časy za právo
ustanovujem, tak že strana žádná z panuov ani z vládyk v takovém
způsobu přes toto Naše zřízení na více se táhnouti ani také strana
straně toho ujímati nyní a po věčné časy nemá. Kteréhožto ustano
vení list jeden pod pečetí Naší dali jsme panuom a druhý yládykám.
A pro větší pevnost s volí všech panuov a vládyk na obecním sněmu
království Našeho českého kázali jsme dskami zapsati toto Naše
zjednání a ustanovení. Dán na hradě pražském v středu po svatém
Řehoři léta Božího tisícého čtyřistého osmdesátého sedmého, krá
lovství Naších léta šestnáctého.
1

Tento majestát vložen jest byl ve dsky z rozkázaní najjasnějšího
knížete a pána, pana Vladislava českého krále etc. s povolením pa
nuov a vládyk království českého, všech jich s povolením a dobrou
volí. Poslové ke dskám od krále J . Mti. byli jsou: Jindřich z Hradce,
najvyáší komorník království českého, Puota z Eyžmberka a z Švi
hová, najvyšší sudí království českého z panuov. A Jan z Roupova,
najvyšší písař království českého a hofmistr dvoru krále J . Mti.
z vládyk, vypravujíce nadepsané věci od jmenovaného pána krále
k tomu jsouce zvláště vyslaní. Stalo se v středu po svatém
Řehoři.
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* Nezměněn. Při. sřiznuti vazbou zmizela nejen dole na XII' část pří.
pisku ruky a, který opakuje nadpis, nýbrž i na XIII
nahoře mimo jiné
Budorcovo 7, které sem bezpečni
patři.
i 14./3.
« 9Í po stráni rukou a: O sondu dvorském M 36. Viz tam.
1

A XXXV.

[A nový.]

Pod tu quotu tento artykul má napřed býtl položen:
C o se dotýče úřadův dosazování vyšších i nižších, že na úřady
zemské, též do soudu zemského i do soudu dvorského a komorního;
též také na jiné úřady osoby jak podjednou tak i podobojí dosazovati a aby budoucí králové čeští i potomci J. Mti. to zachovávali
šleh i nižších a opatřili, a kdyby koli proměna s strany buď vyššího neb nižšího
úřadnov. úředníka se stala, ano také, kdyby který soudce zemský z tohoto
Sněm léta
ě t a vykročil, že ráčí chtíti v tom se ve všem zachovati a ve čtyřech
1610
nedělích, pořád zběhlých, na úřad ten, kterej by byl prázen, pro dobré
J. Mti. král. a zemské osoby hodné na úřady vyšší a nižší podobojí
zpuosobou také dosazovati a tím nijakž dále mimo ty čtyry neděle
neprotahovati'.
a

gv

b

c

a

A co se sním 1610.

b J. Mti. cis. jakožto krále českého snim 1610.
" tyto snim 1610.
1

Ai na vytčené zrniny převzato z artykule snlmu 1610, viz tištěné art.
tohoto mimu str. XXVIII—XXIX
O rovnosti sedání v soudech. Stejný text
snim 1608, str. X X I — X X I I .

A XXXVI.
Král J. Mt. má sedéti na duostojenství stolice své v soudu
zemském a u noh J . Mti. najvyšší purkrabě pražský a po pravé
ruce královské* najvyšší hofmistr zemský. A trefilo-li by se, že by
zemský maršálek v soudu sedal, má seděti pod hofmistrem zemským.
A na levé straně královské má seděti najvyšší komorník zemský,
podlé něho najvyšší sudí zemský a potom najvyšší kancléř zemský,
jakož o tom obecní nález králem Vladislavem slavné paměti uči
něný a pod tímto zřízením vepsaný to v sobě síře zavírá a ukazuje.
A podlé něho najvyšší sudí dvorský, ač sedal-li by v soudu. A po
tom na obojí straně mají páni po letech sedáti roduov starých a
pod nimi páni rodův nových sedati mají, též po letech, tak jakž
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řád stará panského, dskami zemskými zapsaný, to v sobě šíře drží
a zavírá . A osm z vládyk, kteříž sedají v tom sonda, po každé
straně po čtyřech a tak po starších sedati mají. Než když by král
J. Mt. v soudu neseděl aneb ráčil vstáti aneb odjíti, tehdy purkrabě
pražský na místě J . Mti. seděti má.
1

* V A i B škrtnuta slova tisku 1564 a po pravé ruce královské pán z Rožm
berka, který by vladařem panství a rodu rožmberského byl a podlé něho,
ale slova a po pravé ruce královské znovu napsána in margine. Jak patrno,
jest tato úprava z doby po r. 1611, po vymření rodu rožmberského.
Důsledek
ten proveden v A XXXVIII
též, nikoli v A XX.
Otištěn u Gindelyho, Die Entwickelung des bóhmischen Adels und der
Inkolatsverháltnisse
seit dem 16. Jahrhunderte (Abh. d. k. bóhm. Gesellschaft
d. Wissenschaften VII. íolge I. Bd., 1886) na dvou místech, na str. 11, pozn. 12
a na str. 13 pozn. 14. Zjištění
této totožnosti laskavě vykonal mi p. dr. O.
Odložilik. Viz zde dále pozn. a u A XLII.
1

A XXXVI. [A i B nový.}
0 zachování slavnosti soudu zemského, artykul
snému léta 1575.
Dobré zdáni o něm.
Kdyby« se ten artykul, léta 1576 na sněme obecním zavřeny, do
zřízeni zemského položití měl, v němž se J. Mtl. král. propůjčuje, aby
J. Mt., pokudž nejvejš možné, na důstojenství stolice J. Mti. v soudu
zemském pro slavnost téhož soudu sedatl ráčil , vidí se, že v tomto
zřízení zemském A XXXVI králové češti dostatečněji se stavům zavá
zat! ráčili, že mají sami osobně v soudu zemském sedati, a poněvadž
by nemálo týž artykul zřízení zemské ztenčoval, protož aby při zří
zeni zemském to zůstalo.
1

1

Artykul ten zní: Nejprve což se soudu zemského nejvyššího království
tohoto, v kterémž přední stolice duostojenství králův českých Jich Mti. jest, do
tyce : J . Mt. cis. jakožto král český, nad tím, aby týž sond zemský v své moc
nosti a slávě tak, jakž předešle od starodávna držán býval, zůstal, milostivou
raka a otcovskou ochrana držeti, a když by J . Mti. cis. příjezd do tohoto krá
lovství byl v čas držení téhož soudu, pokudž nejvýš a nejčastěji možné, na
důstojenství stolice J . Mti., což zřízení zemské tak v sobě o tom obsahuje,
příkladem předešlých králuov českých Jich Mtl. pro slavnost téhož soudu zem
ského a poctivost tohoto království vsedati ráčí, tak aby v přítomnosti vlastní
osoby J . Mti. cis. ten Boud v vyšší vážnost uvozován byl. Viz Sněmy
českéIV,
str. 270. Běží tu opět o sněm drž. a zavř. v outerýpo sv. Matouši, evangelistu Páně.
« Nad tištěným artykulem v B napsáno V. Budovcem :• Sedání v soudu
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A XXXVII*.
Vladislav, z Boží milosti uherský, český etc. král, markrabě mo
ravský etc. Prohlédajíce k tomu, že jest toho mezi jinými potřebami
znamenitě potřebí, aby páni a zvláště úředníci zemští místa svá,
kdež by který vedle úřadu svého sedati a která místa držeti měl,
věděli, aby to vědouce lepší svornost a jednota mezi nimi zuostati
a trvati mohla a jedni nad drahé aby se netřeli, nyní i budoucně:
i z té příčiny J. Mt. král. s radou svou takové o tom pořízení mezi
nimi ustanoviti a ukázati jest ráčil, kteréž se v nynějších i v budou
cích časích věčně držeti a zachovávati má beze všeho přerušení.
Najprvé najvyšší purkrabě pražský, ten má první místo držeti.
Potom najvyšší hofmistr království českého. A potom najvyšší mar
šálek království českého. Potom najvyšší komorník království čes
kého. Potom najvyšší sudí království českého. Potom najvyšší kancléř
království českého .
1

*

Nezměněn.
Datum je 5. jun. 1497. Viz Archiv Český V, str. 474. Srov. Ul zřízeni
zemské král. českého z r. 1500, str. 128 čl. 232, viz též Kalousek, České statni
právo, 2- vyd., str. 371, pozn. 1.
1

A XXXVIII.
[4]
Ten artykal
pijde pryř .
;

1

Což se panuor z Rožmberka dotyce, ten každý, kdož by z nich vládařství
nebo panství rodu z Rožmberka na sobě měl, ten toliko má nade všemi úředniky zemskými sedati a místo své mlti. Jiní všickni páni z Rožmberka mají
sedati mezi jinými pány vedlo let, krom knížat, kteříž v cechách j s o n , jakž
o to vajpověd J. Mtí. král., léta M D L V I v pátek po Vstoupení na nebe Pána
Krista, jinak dne svaté Žofie učiněná, šíře to v sobě obsahuje a zavírá .
a

0

2

1

2

právo,
a

Proto artykul škrtnut v A i v B.
15./5. — viz Sněmy české II, str. 751. Srov. též Kalousek, České statni
2. vyd., str. 371, pozn. 1.
V. Budavcem po straně v B znamenáno: Již knížata vymřflli.

A XXXIX.
[A]: Zastane.

Což se panských roduov starých dotýče, ti sedajte jedni nad
druhými podlé let. Tento artykul byl jest zřízen v středu po svaté
Gedrutě léta tisícého pětistého z rozkázaní král. Mti. Poslové na
1
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to byli jsou od krále J. Mti. Jindřich z Hradce, najvyšší komorník
království českého, Puota z Ryžmberka a z Švihová, najvyšší sudí
království českého z panuov, jsouce k tomu od J . Mti. král. zvláště
vyslaní.
i 18./3.
a

A XL .
Páni a vladyky žádného, kdož se před soudem zemským soudí,
na přátely podávati nemají, leč by se cti dotýkalo: toho každého
mají na přátely podávati, vyslyšíce při anebo po puohonu vyrozumějíce, že se cti dotýče, aneb leč by se strany o kterou při dobro
volně svolily. Než na kterémž by kolivěk soudu král. Mt. seděti
ráčil, že J. Mt. to sám z své vuole bude moci učiniti a na přá
tely o každou věc podati, kromě té pře, která by se na pokutu
J. Mti. král. a zemskou vztahovala, a k vyslyšení a svědkův oka
zování že by přišla, ta od soudci zemských netoliko aby na přátely
podávána byla, ale nemá stranám (aby se o to smlouvati měly)
dopuštěna býti, než má přece souzena býti, leč by -3. Mt. král.
ráčil to s soudci zemskými rozvážiti a k tomu své povolení d á t i .
a

a V tisku 1564 je to A XLII.,
No 1; A má dále po straně:

ale 11 v A i B škrtnuto

a pfipsáno

po

NB. Ten pořádek proto jest změněn,
aby, eo se dosazování soudu většího zemského dotýče, pořádné, a co
se přijímáni do stavův dotýče, tolikéž šlo.

stráni:

a

Pod tím literami řeckými jest v B napsána řádka slov latinských,
snad rukou Budovcovou, jež jsem rozluštil pomoci p. koll. Brant.
Novotného
takto: shnile illud eít, gum (asi: cum) B. est o m [ m i s B u m ? ] (Řeckými lite
rami: (aojj.o),í iXXouS e. p o i i B . e. u>n.) Vskutku pak B XL jest
přeškrtnut.
Viz tam.

A XLP.
Co se dotýče těch osob, kteříž chtí za pány odbývati buď ně
jakými pruo vody nebo listy, kteréž jsou sobě zjednali a vyprosili
a takoví že od krále J. Mti. ani od panuov přijati by nebyli, ti
stavu a řádu panského neužívejte, dokudž by nebyli od krále J. Mti.
a od panuov přijati .
1

* V tisku 1564 je to A XL, ale v AiB
k XL připsáno la po straněno 2.
i Viz Archiv český V, str. 475 a zřízeni zemské král. Českého roku 1500
(vyd. Palackého), str. 129, č. 236.
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A XLII\
Co se panuov nových dotyce, kdož by v to vjíti chtěl, ten
toho hleď na králi J. Mti. a paních podlé obyčeje starodávního a
podlé zřízení stavu panského" učiněného a králem J. Mtí. potvr
zeného.
« 91 rukou o po straně: O přijímání do stavu panského a rytířského
sněm léta 1610, folio 85. Místo 85 má býti patrni 83; běéi tu o art. O přijí
mání cizozemcův do země, na str. 85 pokračuje art. Cizozemci, kteří do země
na sněmu přijati nejsou, desk zemských užívati nemají. Odstavec na str. 83—84
viz další nová část A XLII.
Dále 91 rukou b má po straně: Řád dskami zemskými v kvaternu pa
mátným če[r]ném léta 1542 B 2 [5] <.
V tisku 1564 je to AXLI, v A i B k A XLIp fipsáno I a po straně: No 3.
i Viz zde pozn. 1 u A XXXVI.
tt

A XLII.

[A i B nový.]

a

No 3 . Po tomto artykuli má položen býtl artykul sněmovní pod
quotou A XLIL

0 přijímání do stavu panského a rytířského.
b

Kdož by do stavu panského přijat býti žádal, ten každý bude
povinen podlé řádu stavu panského stav svůj vládycký do čtvrtého
kolena a vedle toho zachovalost cti bez úhony před stavem pan
ským prokázati. A dříve, než-li by to prokázal, nemá žádným
způsobem přijímán býti a souce přijat, bude povinen ihned při
témž svém přijetí dříve toho sněmu zavření od sebe revers dáti,
že se chce a má i s dědici svými ve všem tak zachovati, jakž řád
stavu panského ukazuje. Pak-li by toho nevykonali, jak ti předešle
přijatí podlé nahoře psaného způsobu, tak i kteří budoucně vnově
přijati budou, reversu od sebe neodvedli, tehdy též přijetí do stavu
panského minouti má, a žádný téhož přijetí užiti ani to místa a prů
chodu svého a ínoci žádné dále po vyjití čaau svrchu psaného míti
nemá. A dále takoví vnově do stavu panského přijatí k starožitným
panům všelijak náležitě a uctivě se chovati, a to vše zouplna, jakž
řád stavu panského a zřízení zemské v tom artykuli sebou přináší,
zachovati mají a povinni sou beze všeho přerušení.
Tolikéž do stavu rytířského a za obyvatele do země, kdo by
přijat byl a od přijetí do stavu a do země v půl létě zápisu dskami
c

d
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zemskými nevykonal, k místu a konci sobě toho nepřivedl, aby
téhož přijetí do stavu rytířského a do země s dědici a budoucími
svými užiti nemohl, nýbrž takové přijetí i relatí sněmovní minouti
a z desk zemských přetržena býti má a žádný z těch, byť pak
toho* znovu při stavích, aby do stavu panského, rytířského neb
za obyvatele do země přijat býti žádal, užiti nemá a moci ne
bude .
f

l

h

A sem přináleží artykul A XV vejš položený 2.
a

a

No 3 nemá A. Viz pozn. u předešl. art.
t> nicméné budoncně kdo by sněm 16X0.
téhož časn A a sněm 1610.
a g sebou A.
kdož by A a sněm 1610.
pak potom A.
K toho potom sněm 1610.
A má z celé této víty jen A.
Až potud vše převzato z art. sněmu 1610 0 přijímání cizozemcův do
země. Viz. tištěné art. toho sněmu str. LXXXIII—LXXXIIII.
Srov. téi Řád
stavu rytířského a vladyckého z 23. října 1609, otištěný u VI. Klecandy, Přijí
máni do rytířského stavu v zemích českých a rakouských na počátfat
novověku
(v Praze 1928) str. 85—87 a před tím u Gindelyho, Die Entwickelung des
bóhmischen Adels str. 33—34.
Viz tam.
c
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O úřadech" z e m s k ý c h a dosazování jich\
A XLIII.
My V l a d i s l a v z Boží milosti uherský, český etc. král, markrabě
moravský etc. Na sněmu obecním, kterýž j«st držán na Suché dni
letničně léta Božího tisícého čtyřstého devadesátého sedmého všeho
království českého, takto jsme úřady, zemské téhož království zříditi
a rozděliti ráčili, kteříž úřadovó na věčné časy a budoucí při kterých
stavích zůstati mají a o to víc rozdělení a ruoznice na žádné časy
aby nebyla.
» 91 rukou a po straně: O rovnosti v soadich a dosazováni od J . Mti
král. vySSÍch i nižších úředníkův. Snem lata 1610 folio 28. Item 1608 folio 2 l !
Srov. zde nový A
XXXV.
• a dosazováni jich Á; tisk 1564 pouze O úřadech, zemských.
<* V. Budovcem v. B poznamenáno po straně: 8.
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