
PRÁVNICKÁ PRÓZA

Naše právní památky byly psríny zprvu latinsky, ačkofi nepochybně na soudech i na
úřadechobyvatelététozeměužívalisvéhorodnéhojazykaatakéúředníciasoudcovésni-
mi v jejich jazyku jednali. Věrohodným svědecwím toho jsou české právní termínn jak se
nám vyskytují přimíšené v latinských textech listin nebo dokonce i v prvních zákono-
dárných pokusech. Je důstojným svědecwím pro český jazyk, že již na konci 13. století
byla jím napsána celá právní kniha, t. zv. Kniha rožmberskd,kterou se po pravdě začíná
česká nauková literatura právní. Tato kniha představuje řadu iiných českých pomůcek,
které se nám pro nepřízeň věků nedochovaly, protože jeji jazyk' byť leckdy nám
iiž ne dosti iasný' nelze si představit bez delšího vývoje českého jazyka právnického.
Ale také latinským památkám se dostalo v pozděiší době v hoiné míře českého přetlu-
močení, a ploto ve výboru budou i tyto památky předvedeny postupně poďe časového
pořaď, kam patří svým jazykovým vývojem.

Vývoi českého národnostního uvědomění a vývoj českého právnictví a jeho litera-
tury není možno od sebe oddělovat. Proto další ukázky krok za krokem načrtávaií vývojo-
vou cestu českých památek právních až po práh 15. století a ukazují, jak čeština zasahova.
la do práva a jak se jazyk národní uplatnil postupně i na tomto poli, třebas veďe českých
památek máme velmi mnoho dalších pramenů psaných latinsky nebo německy. Ale toto
zaměření vybraných ukázek na české památky nijak neskresluje základní linii vývoje čes-
kého práva. I kdÉ bylo při výběru pramenů rozhoduiící hledisko jazykové, přece jen
bylo v plné míře přihlédnuto i k iejich politickému obsahu; zvolené ukázky dobře cha-
rakerisují tázptávaza feudalismu. Můžeme na ních sledovat, jak nerozlučně je spjato naše
právo s osudy českého lidu, iehož vzesťup i útlak, které ho provázejí a postihují v jeho
dějinném vývoji' zřetelně ptozrazuje.

O právďch historic\ých pramenech podrobně poučuje tato literatura:
Jaromír Čelakovsk1ý, Povšechné české dějiny právní (od r. 1913 v sešitech, dokončeno

t. |92o' většinou otištěno v Ottově slovníku naučném vI, 1893, str.452n); Jan Kapras,
Právní dějiny zemí Koruny české I-III (L913-I920\ Bohumil Baxa, Dějiny práva na
území Republiky československé, 1935; František Čáda, Povšechné právnt dějiny českoslo-
venské od nejstarších dob do doby husitské I' t947; Václav Vaněček, Krátké dějiny statu
a práva v Československu, 1955. K vývoji právnické češtiny srov. B. Havránek, Vývoi
spisovného jazyka českého (Čs. vlastivěda II. řada, Praha |936, stt.29n).

PoČÁTKY PRÁvNIcKÉ ČnŠrrNy

Poměrně velmi pozdě pronikl do našich českých zemí obyčej pořizovat o právních
!9dnáď9h listinn tedy písemnosti, kterými se zakládá nějaké právo nebo povinnost.
Neistarší naše listiny, jdoucí od l1. století, jsou vyhotovovány pouze latinskn šteině jako
tomu bylo vůbec v zápar|ď a střední Evropě, ďe autoři jeiich myďili i v latině česky a svůj
původ prozrazovali jednotliými českými termíny. Tyto české vytazy právnické nám
dosvědčují,že právnické názvosloví v Čechách a na Moravě bylo již záhy zlačlě vyspělé,
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ba z jisté části obecně slovanské' aže ce|é iednání' které předcházelo vyhotovení listinn
se dálo českým jazykem' a pouze pro napsání listiny bylo použito latiny. Tyto české
pn{vnické ýnzy jsou veďe českých osobních a místních imen nejstaršírni projevy české-
ho jazyka, které se nám dochovaly v písemných památkách.

Neistarší termín právnický; jehož význam je nám nyní dosti nejasný' je dochován
vt.zv. prioilegiu pražsklm Němcům od českého knížete Soběslava II. z let II74-I|78.
Tam čteme:

l Debent iurare septem maďbus pro (Překlad:) rvbjí (t. i. Němci) přísa.
furto vel pro eo' quod dicitur na dwore. hati sedmi rukami pro krádež nebo

pÍo to' čemu se Ííká na daořě.

2 sedmi tuhami se sedmi spolupřísežďky - 3 na &sořě v dalším textu lat.: in curia

Z tůetén.ěř doby mr{me dochovány velmi časté termíny pro trestní případn za něŽ
byly vybírány 5guí{ní pokuty. Je to v potvrzení výsad proboštovi a kapitule vyšehradské
od knížete Bedřicha z t. IL87:

2 Ceterum et hanc devotioďs nostÍe (Překlad:) Dále i toto nové obdaro.
donationem novam adďmus ...r Ut vání naší laskavostí přidáváme, ...
omnis acquisitio, que provenire solet že všechen zis\ který vzcbázívá
in istis swod, narok et quod vulgo voněch případech, saod,ntirokato,
glaua dtcit:ttr' super omnes homines, co se v obecné mluvě nazyvá hla-
ubicumque fuerint, pertinentes eccle- Úa' ze všech liď' ať isou kdekoliv,
sie, damus in usum fratribus et pre- příslušejících kostelu, dáváme bra.
posito nunc et in perpetuum. třím a proboštovi nyní i věčně.

4 saod na důkaz, že věc není ukradena, musil obviněný jmenovati toho (,'svésti na
něho..), od koho věc nabyl; ndrok ttestný čin' z něhoŽ někomu vzešla škoda' tedy nárok'
později téŽ sama Žaloba' zv|. nanáhradu škodyi oulgo v obecné, t. j. české mluvě _ 5 glaua
(čti: glava) hlava, vražda, zabití

Nepochybně svuj český původ proievil i písař' kteý připsď la zqkládací listinu ka-
pituly litoměřicki asi počátkem stoleú třináctého přípisek českýn jazykem, kteý ie
pravděpodobně vůbec nejstarším českým zápisem listinným; uváďme ho zde paleogra-
ficky i v přepise:

3 PaueldalgestPloscouicih zemu.Wlah Pavel dal jest Ploskovicích zem'u,
dal gest Dolas zemu bogu i suiatemu Vlach dal jest Dolas zem'u bogu
Scepanu se duema dusnicoma Bogu- i svatému Ščepánu s dvěma dušní-
cea a Sedlatu. koma, Bogučeia a Seďatu.

t Ploshotlicích, Dolas bezpředloŽkový 6. pád množ. čÍsla' tedy v Ploskovicích, v Dola.
nech _ 2 dal jest zem,u ďaroval půdu - 3 s doěrna útšnLhoma se dvěma dušnÍkn poddanými
zádušl - 4 Bogučeja a Sedlatu 4. pád'áhy značně vyspělé,
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Po prvé ve větším pďtu se nám společně obievují tyto české právnické termíny v pra-
meni ryze právnickém, v t,zv. Statutech knižete Konráda oty (l|89.I19l). Známe je
teprve z pozděiších powrzení Přemysla otakara I.; jeiich znění se částečně liší, jak časem
vyztáva| právní vývoj a měnily se právní předpisy' ale nikdy ne natolik, aby se popírala
platnost oněch právních institucí, a tím i význam českých výrazlů. Ceských právnických
termínů se tu uává již v souvislé mluvě a kladou se na roveň latinským; tam, kde nemá
skladatel latinského výrazu nebo ho po př. nezná, vkládá český výraz v půvorlním zněď,
iak ho užíval a slýchal při úředním nebo soudním jednání. Nejstarší powrzení Konrádo-
vých Statut pro Znoiemsko asi z r. |222 má těchto příkladů dost:

(Překlad:) Dále žádný z komorďků
nepoháněiž nikoho,leč s iistým svě-
decwím těch, kteří mají na tom
záiem; a zejména kaŽdý z nich má
vésti posla kastelánova a jiného
(posla) sudího a nadto dva kmety
z okolních vesnic . . . kdyby nějaký
šlechtic a nikoliv druh měl. na sobě
(žalobu o) ndrok,služebník za něho
nechť podstoupí soud ...

Když se vede to' cosenazýmá zood,
m,á bytl přítomen posel kastelána,
sudího, správce a komorníka a ieden
nebo dva z oné osady; a nad tři se
nemá vésti (totiž zvod)' ale u třetího
má se zůsati; a bude.li usvědčen, aé
dá l80 denarů do komory králov-
ské a onomu, který se nl?ývá poaod'
dosti učiní .. .

Nadto iestliže by někdo byl oloupen
oýbojem' neché žaluje, koho chce,
a pto hrdost ať jmenuje, koho chce,
a ať se šetří starých (právních)
zvyklostí.
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4 Item nullus camerariorum citet ali-
quem, nisi cum certo testimonio eo-
rum, quorum interesq et nominatim
quilibet eorum debet ducere castellani
nunccium et alium iudicis, et insuper
duos kmetones de circumsedentibus
villis ... Si aliquis nobilis vir et non
druho hzbuerit super se narok, puet
pro ipso subeat iudicium ...

Quando ducitur' quod ďcitur zuode,
debet adesse nunccius castellani, iudi-
cis, villici et camerarii et unusvel duode
vicinatu illo; et ultra tres non ducatur,
set in tercio remaneat; et si convictus
fuerit, CLXXX denarios in cameram
regis reddat et illi, qui dicitur powod,
satisfaciat ...

Insuper si quis spoliatus fuerit per
wyboy, incuset, quos vult, et de lpr-
dosl nominet, quos voluerit, et antique
consuetudines serventur.

8 druh niŽší šlechtic závislý na šlechtici vyšším _ 9 nórok trestný čin, z něhož ně-
komu vzešla škoda' tedy nárok (viz též ě'2'ř.4) - 10 soad (iuďcium) soudní očista - LL zaod
(v|. saod) viz č,' 2' ř. 4 - |3 spróvce (villicus) hospodářský správce na statku _ L8 póvod
kdo. podává Žalobu _ 2L oýboj násilné vniknutí do domu _ 22 hrdost násilí na majetku
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Druhé potvrzení pro Brněnsko z r. |229 opakuje až na termín ,,kmeti.. dřívěiší vý-
razy a přidává tato dvě významná místa:

6 Item si quis citatus fuerit et obtinu- (Překlad:) Dále jestliže bude někdo
erit ius suum in iudicio, ÍIeqle wrez, pohnán a obdrží své právo na soudě'
neque pohonce' Set solummodo dena- ani ařěz, ani póhnněie, ale pouze
rios duos persolvat, quod ponoene dva denáry neché zaplatí,což se po.
vulgariter appelatur. Item ad clamo- mocné obecně \zaýyil. Dále k obec-
rem coÍnmunem, qui nestolte Wlga- nému pokřiku, ktery nastojte! se
riter nomiuatur, nullus currere tene- obecně jmenuje, nikdo nernrí běžeti,
atur, nisi de propria voluntate hoc leč když to chce učiniti z vlastď
facere voluerit ... vůle  . . .
Preterea duellum, quod in vulgari Mimo to souboi, který v obecné
dicitur kiy, non, habeant nisi ad ex- mluvě se naz;;ívá kyj' nennji miti
traneos. leč proti cizím.

3 ařěz soudni taxa; póhončie (tak pravděpodobně!) obdobná soudní taxa (potnomé)
_5zsulgariter(invulgari) obecně,t. j.česky _6nastojte pomoc!,běda! -l1ŘyJsouboi,který
se dál kýi a obušky

Třinácté století s mnoha dďšími českými termíny právnickými dokazule přesvěd-
čivě' že se u nás poměrně záhy a časově souběžně s vfuoiem v souser|nícb zemích vyvi-
nulo z prvků a počátků obecně slovanských pevné domácí názvosloví, iímž se jednďo na
soudech i na uřadech. A tak jeďně si můžeme vpvětlit' Že již koncem tohoto století u nás
vznikla první česM památka právnická' česky psaný spis o českém právu, t. zv. Knilu
rožmberskó.

KNIHA RoŽMBERsKÁ

Nejstarší česky psanou právní knihou ie t. zv. Kniha rožnberská. }ejí název se od.
vozuje z přípisků v některých rukopisech, z liclrlž usuzujeme, že buď ji měl někteý
z pánů z Rožmberka' nebo byla pro něho napsána. Jádro této Parná*ý' která se nám do-
chovala zřejmě neúplná, vzniklo pravděpodobně již v druhé polovici 13. století, snad
v kanceláři zemského soudu po jeho organisaci za dobyPřemysla Oakara II. K této heslo-
vitě psané příručce soudních uředníků (srov. zde článek 154 a násl.) postupem čásu
byly připisovány další části, s nimiž byla Kniha rožmberská znovu opisována, ale se změ-
něným právnickým názvoslovím.i iazykem a s vynecháním mnoha staých předpisů,
které již neplatily. _ Rukopisy Knihy rožmberské, pokud se nám dochovaly, isou vesměs
nejméně o sto let mladší než původď kniha, a tak výslednicí je časově i právnicky nesou-
rodá spleé' kterou nyní skoro už je možno rozuáit jen domněnkami.

(1) Ktož pojme komorníka pražského na póhon, má právo od něho ďáti,
jemuž poručeno jest je rozďávati, tři haléřě' a od pečěti, jenŽ zemskú pečět ďává
komorníkóm, právo ďíti dva haléřě. To ie písaři, jenž dskami vládne, nebo komuž
poručie pečěti rozdrlvati.
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