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NÁVRH zÁKoNÍKU KARLA Iv., T. Zv. MAIEsTAs CARoLINA

Karel IV. se nedal odstrašit nezdaty svých předchůdců, Přemysla otakara II. a
Václava II.' kteří ztroskotali, když chtěli dát svému královswí psaná práva (zríkoník), a
velmizáhyposvém nastoupení na trůn se staralokodifikaci práv.Jehosnahadátstátu
závazný zá{<oníkbylanesenapředevším vůlí posílit moc panovnickou proti moci české
šlechty. Zák|adní politickou tendencí zákonodárné osnovy je proto úsilí o překonání
právní rozdlobenosti, a tím je d.ín i její pokrokový ráz. Avšak ani }Íáli Karlovi se ne-
podďilo zlomit odpor šlechty, která se z mnoha příčin stavěla proti ''psaným právům..r
protože si hlavně hájila své právo na zemském sněmu i na zemském soudě' čili jak se to
tehdy nazývalo,,svobodu práva..' o níž ještě půl století pozděii výstižně hovoří onďej
z Dubé (srov. čl. 134 v tomto výboru). Jednání Karlovo se stavy se protáhlo patrně na velrni
ďouhou dobu. Lze předpokládat, že se práce na zákoníku' ktery se naaýviL poďe prvního
vydavatele, Pavla Ješína z Bezdézce (1617), Majestas nebo Constitutiones, započaly brzy
po Karlově nastoupení' pravděpodobně kolem r. 1348. Po nezdďeném jednání Karel
sám listinou z 6. Íljna 1355 svuj náwh odvolal, takže se toto dílo nikdy nestalo platným
zákonem a zůstalo ien osnovou. osud ie však i dál stíhah již ve zmíněné listině praví
Karel, že původní text shořel, a tak se nám ieho znění dochovalo na mnoha místech dost
nejasně.

Majestas byla původně napsána latinskn záůy však byla přeložena do češtiny. Její
překlad zachovává květnaý' ba až stroiený sloh originálu. Leckdy naÍazíme na nesnáze
překladatelovy, který nemá pro latinský termín obdobný český výraz, ale i tak nám překlad
dosvědčuje velikou jazykovou vyspělost. PřeHadlzedatovatdoprvnípoloviny 15. století'
Záby vznlkJy z něho dva ýahn sunrmy. Tyto překlady a výtahy měly i po odvolání
Maiestas Carolina vfunam, neboé se jich v 15. století hojně užívalo jako opory pro výklad
českého práva.

Následuiící ukázky z českého překladu Maiestas Carolina jsou vybrány z typic{ých
částí. Podle vzoru cizích zákoníků' zvláště lustinianových Digest i našeho zákoníku
českého práva horníhoVáclava II. zahajuje se také Majestas Carolina předmluvou' Vybí-
támez ní pět odstavď a po předmluvě isou otištěny vybrané články vlastního zákoníku.

(I) Všeho světa stvořitela zprávce, najvyšší spomocník jeden buoh, stvoře.
nie všeho naiušlechtilejšieho člověka k obrazu a k obliěeji svému učiniliest a Ína.
ličko pod aniely umenšil,předkládaje jeho iiným stvořeďm.Toho když sprostného
vyveď a pÍavého' on svobodné vuole nepožívaje, kteréž mu jest z nňášěie milosti
pro duostoienstvie moc boŽská póičila' v pohádky nesěíslné vydav se i upletl.

(ID Z toho budúcie ščeďe, otcovského zprzněnie hřiechem zÍnazlno isa'
|akožto pútek od svého kmene v róznici neisa' i vzbuďlo mezi sebú nechuti a ne.
návisti. Nad sbožím panovánie' ješto veďé práva přirozenie měla všem vóbec b]Íti'
a roztržitijsúc na svých myslech, sbožie rozdělovali. Z tohokaždý svého vlastnieho
hledě a lakomswem jsa pohanben' onen zlodějswa, onen zievných lúpežuov vésti
nepřesťává.

(Iu) Pro kteréžto věci i také božské opaÚnosti ponúcením jsú kniežata lid.
ská swořena ' jintlž svoboda k hřešení má súžena býti a tichým a pokojným iistá
bezpeěnost aby byla dána. Kterážto kniežata aíkony a.práva aby sklrídali a veďé
zprávy všecky věci jednali' aby osoby i pře znamenajíce, mezi lidem zlodějswa a
sváry súďli.
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(Iv] A tak z milosti božie království našemu českému, kteréž nápadem přiro-
zeným na ny spaďo, jasnosti našie mysl bedlivá péči mnohť1 na se bráti počala,
kterak bychom nedostatky rozličné, jež lidského pokolenie nestálé položenie plodí,
rozmráhajície se iiž přieliš v královsM našem, ústavně, opatrně i potřeby všeliké
a spomoci obmysfili, abychme nebyli viděni' že bychme moci královské nrám od
boha dané zle užívali, a také obecné dobré a pokoi i utěšenie poddaných, iešto
nám to láIeŽi' že bychme pro lenost odwhli.

(IX) Protož tato ustavenie naše spasitedln.á a sobě užitečná,věrní a najmilejší'
vesele přijměte a ďeky bohu vzdávajte, kteqyžto skrze ny, v této věci služebníka,
dal vám b;fti žívu psaným právem, ješto ste od dávných časuov v nejistém súdu
mnohých násilníkóv ihu ukrutnému hrďa podsazovati a rozsúzenie o svády často-
krát ne veďé cesty rozumu' ale veďé vuole súdícieho přijímati musili. A poněvadž
s boží pomocí dokonali sme diela svého počátek' všecky věcí jeho milosti čisrým
nríboženswím vzdávajice, kde cti a k chvále jednorozeného pána našeho Jesu
Krista, slavné trojice i všie říše nebeské od obecné viery křesťanské počnúti poctívě
kázali sme.

(1) Naisvětější trojici' podstatu iednu a uojí osobu, kterúž ve jmě otce i syna
i svatého ducha sprostně věříme a pevně držíme, a téhoŽ syna pána našeho }esukrista,
vykupitele našeho, boha pravého z boha pravého, rozeného zotcea člověka učině.
ného, z Marie panny porozeného, celú myslí a celým srdcem nábožně vyznáváme,
chceme, aby veškeren lid knílovswie našeho českého, kterýžto známe, Že iest
křesťanský a věrný, tak jakož svatosvaťá obecná a apoštolská cierkev věří, pokorně
v poďvosti měla vyznával, věrné naše poddané v křeséanském duchovenswí nrím
za braďí počíajíce, a iakožto synuov milostí otcovskú spasiteďně prosíme, aby snad
ctzích krajin poskwnú od dřéveřečeného královswie mezí nevzdálených' iejich
viery čistota a upřímí oddanost pod časem nebyla zmazána. A iiní také blázni a ne.
múďí' obecné viery svatému učení odpórce, kromě božské pomsťy věčných muk
ve zlé pověsti isúce, že velebnosti našie v nechut smrtetnú sú upaďi.

(6) Kterak mnohá nebezpeěenstvie a veliké škody a biedy odluěováním
drívno učiněným hraduov a práv, k královské spravedlnosti příslušeiících a k jeho
stolu, staly sú se v královswí našem českém, tak dobře při královském duostojen.
swí' jakožto při poddaných našich věrných utěšení a pokoji, dosti sme hojně svrchu
pověděli i okázali stateěnými duovody. KteréŽto všecky věci s boží pomocí v stavu
slušném již šéastně sme poloŽili. Ale že velmi často oclwácenie byvá těžšie neŽ ne.
duh první' protož, aby to, coŽ sme velikú prací pro užitek obecného dobrého sko.
nali s našich poddaných obtěžováním i náklady lehce nezahynuloaneduhuhoršie.
ho nepřineslo, ale ovšem trvalo na věky, což věčně jest užitečné. Protož tiemto
věčným a nikdy přerušeným ustavením s dobrým rozmyslem našim i radú umienili
sme za právo mieti' aby všickni králové přejasď, dědici a budúcí naši, na něžto
v časy budúciekrálovsťvienašečesképoslúpněneb z přiebuzenswierrrípadu spraved-
livého spadnúti by mělo, aneb i bez toho, jehož milostivy pán buoh rač stráž býti
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že by právem volenie na koho spadIo, ihned v iednom měsieci pořád přišlém ode
dne nápadu neb volenie takového ětúce, mají svatého čtenie knihy položiec před

60 ním, zievně ohlásiec, provoláním, to věz, neb biřicovým ohlášením v tom toliko
miestě, kteréž sobě voliti bude' oběma rukama svatosvaqich čtení se dotkna, aby
učinil slavnú přísahu, že nikdy věčně, sám aď skrze jiného, taině neb zjevně, nad.
hlas neb pokútně' zemí ani měst neb práv královských a k jeho popravě spraveďivé
příslušejících neb k stolu, kteréžto věci rozdielně a po kusu v toto spasiteďné usta-

65 novenie vloŽiti a vepsati přikazuiem' aby nižádné nevědomie nemohlo býtt n-
mýšleno, ani kterú pochybnost v tom zploditi' a také ani jiných věcí k nim příslu-
šejících neb přispojených buďto v cele neb v kterém dielu, společně neb rozdielně,
nerozdadie ni prodadie, ani ástavú zaviežL,aniž těch věcí komu buďto snad k úřadu
neb chování poručie neb dadie, věčně neb za chvi|t určenú, nerozdělí toho, ani

70 popravie, ani poměnie . ..
Hradové a práva, ješto nikoli oďučovrána ani proměněna mají b;ýti' isú tato:
V Polště čtyři města, to věz Vratislav, Nové Město, Hlohov, Frankštein' a dva

hrady, Sobotka a Borov.
V Budyšíně v krajině jsú dolepsauá města, totiž BudyšÍn, Gerlice, Libava'

Lubáň' Kamenec.
V Čechách jsú dolepsanrí města: Praha, Králóv Hradec s lesem, ješto Albrech.

tec slóve, Chrudim, Plzeň, Havelsverd Nymburk, Žitava, Litoměřice, Žat.rs,
Perno, Most, Kadaň' Tachov, Domažlice, Piesek, Budějovice, Čáslav, Hora Kutna,
Kúřim. A tito hradové vdole psaní: Kladsko, Frustemberg, Lichtenburk, Bezdězie,
Kúnikštejn' Loket, Přimda' Pretenštein' Hrádek, Karlštejn' Zviekov.

A vdole psaná města, kteráŽto v zástavě jsú, to věz, Cheb, Flos a Parkštejn' ne.
mají od koruny odtržena b:Í.ti' leč by říší vykúpena byla.

(10) Poctivá a qiborná města královstvie našeho českého jsú Praha' Vratislav'
Budyšín a Kutná Hora, naší královské velebnosti naimilejšie. A jakož tato města
nad jiná královswie řečeného ctnostmi a zralostí měšťan isú povýšena a množsMm
lidu, tak také chcme' aby před královskú qýsostí počestností, duostojenswím i chvá-
lú zvláštní byla ozdobena a najviec tiem, což královského duostojenswie ke cti a
všech věrných k stavu pokojnému a tichému hledí. Protož tohoto ustanovenie
mocí opaďili sme, aby zÍiezeno bylo, že všichni králi naši čeští budúcí jasní' kteří
v tu dobu budú, udrí.li se jim kdy do měst svrchupsaných neb do některého z nich
přiblížiti se, prvé než přípravy královského korunovrínie na se vezmú nebo potom,
měštěné z těch měst poctívě a slušně vyiíti mají a králově milosti před ním stojiec'
na znamenie čistého nráboŽenswie a čistoty viery, klíče městské poďvě mají nésti.
A prvé než klíči dáni budú a král do toho města vende, učiní najprv přísahu slavnu'
dotkna se svatosvatych čtení poctívě, ne na koni ieda, ale s koně sseda, ke cti boŽí před
nimi přede všemi, že po vše časy života svého dobrú věrú bez umenšeďe a okolkuov
všelikých zachová a zachovati Mže uplně ustavenie neb práva učiněná panem Kar-
lem, česk;ým králem přejasným a poctivým předkem svým, aby neodlučoval měst,
hraduov a práv královsM a poruce českému, ku popravě a k stolu ieho příslu.
šejících. 
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(19) ... za právo ustanovujem, aby žádný úřeclník, kteréž koli poctivosti
duostojenswím neb posluhovánie úřadu se stkvěl, nebyl k súdu jeclnán neb sazo.
ván od žádného v krrilovsM našem již řečeném ani v miestech zvláštních' ješto by
neuměl rozuměti a mluviti hlaholu neb jazyka českého obecného, kteryžto sloveo-
ský naz1ýváme, leč však z milosti zvláštie královské byli-li by kteří, jeŽ by snad
nravóv a cti chválené shromážděnie neb umělost listóv hodny učiniln aby jim ty
úřady mohly pójčeny býti.

(20) Aby praqý v královswí našem českém šel súd aŽádná aby příčina osta-
vena nebyla ku pobluzení od pravé cesty' za právo vypovieďáme, aby v každé kra-
jině' jakož jest obyčej' páni třie v počet zjednáni byli v uřad větších poprávcí a
tresktateluov a jiní urození třie qfmž obyčejem i počtem po všech miestech,
jakož jest obyčej'za menšie poprávce,aby ustanoveni a zÍiezení byli. Nebuďte jed-
nani ani usazováni, by dva z těch tří měla bratry sobě b11iti.

(27) Dsky' kteréž písařem zemským zjednány býti mají' také i s tiem písa-
řem držány a chovány maií býti na našem hradu pražském, to přikazujem, leč by
dskn ješto by byly o dědicwa a o pře dokonalé již složeny, kteréžto, jakož obyčei
byl jest dávný, chcme zapečetěné naiprv od najvyššieho komorníka a od najvyššie.
ho súdce a purkrabie našeho pražského aneb od řečeného písaře zemského v sakristě
hlavnieho kostela pražského, aby byly ostřiehány a nikoli nebyly odvierány, leč
pod najvyšším komorníkem a před pány zemskými, jakož jest obyčej.

(31) Slušně dopúštieme v kostky hráti chtějícím všem o hotové penieze,
toliko svobodně. Ale pójčky žádnému nedopúštieme činiti v té hře, krom do jediné
kopy na penězích, to věz hotoqých, nic jinak. Pak ktož proti tomu učinie, coŽ pójčí,
ztrať to a tolikéž do našíe komory jménem pokuty ďužen buď splniti, aniž přinucen
bývaj ten, komuž iest pójčeno, by z většie odpověděti měl tomu, ktož mu jest
pójěil mimo svrchupsanú suÍnmu peněz, to věz, mimo kopu.

(32) ... túto vypovědí věčnú za právo ustanovujeme, žádnému aby neslu-
šelo' buď kterého koli stavu, poqýšenie neb duostojenswie, pánu neb člověku
obecnému, sbožie svého všelikého v krajinách řečeného královswie zasazeného
zcela neb rozdielně nižádným rozumem ani pří óáti, prodati, převésti nebo jiným
kterýmž buď oďučovánie zápisem proměniti k osobám, městóm neb sboróm nebo
v ruce mltvé neb v jiná miesta všelikého pokolenie osob, kteréžto osoby samy svynď
životy z toho sbožie nemohly by z práva služiti a hotovy býti královskému zpóso-
beníapř ikázaní . . .

(37) Lidského snrábděnie rozšafná opatrD.ost z skutkuov minulých budúcieho
jednánie béře sobě příklad a tak potom móž budúcím příhodám hodným lékařswím
vstřiec iíti' když chce na ty příhody patřiti pílně, kteréž sú přede šly. Dávno zajisté
přejasná někdy kněžna, český král manžel jejie když jest umřel a pochován, poosta.
viv ďetky v tqm krrílovstvie, kteříž děditi měli, vzdala se druhé za někakého pána
královstvie téhož. Pro kterúžto věc, kteiak mnohé v tom královswí přišly sú róznice
a škody' královstvie toho trhánie a mrzká biÍe. Zdá se nám pro hodnú příčinu
světějí to zamlčeti, než nynějšieho písma dluhú řečí na jevo vynésti. Ale aby v tak
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nebezpečné vlnobitie mořské urozeného královswie našelro loďčka nevešla,
svatým ustanovením tiemto umyslili sme zjednati: ]estliže by kdy potom událo se
jasné králové české korunované, to věz, iakož siušie a obyěej jest, posvátným olejem
mazalé, vdově zuostalé, druhé vdrívati se některému kniežeti' pánu neb jinému
některému zeměnínu královstvie řečeného, králová swchu řečení od práva svého
věna ihned buď oďúčena a od královswie již pověděného pokutu pomstu vypově.
děnie věěného má nésti . . .

(3B) ... túto výpovědí věčnú umienili Šme zřiediti, aby všickni budúcie
čeští králi, kteříž toho času v královswí budú, králi přejasní, v šesti měsících pořád
ode dne uvázanie čtúc, byli povinni, povolajíce kniežat, pánuov, vládyk i všie obce
královswie českého, všicku hodnú slavnost zachovávajíc' jakož obyěej do sie chvíle
byl, korunú královskú skrze ruce posvátné prďského arcibiskupa neb preláta ii.
ného, když by kostel pražský snad arcibiskupa neměl aneb Že by arcibiskup toho
učiniti nechtěl aneb k tomu dostatečen nebyl, šéastným štěstím přeslavně za krá|
korunován býti. A v témž času přejasná kněžna, manželka jeho králová, kdy koli a
kolikrát událo by se králi ženu pojímatt, téŽ korunú aby byla korunována. Neb
hodné jest, aby ti, jeŽ opatrnost božská spojila jest v iedno' ti aby přijali rozmnoŽ-
nost takéž chvály.

(39) Blud přetěžký, najsvětějšímu naboženství protivný i škoďivý stavu a
pokoji nábožných našich věrných milých, zprostřed stáda lidu našeho křeséanského
královstvie našeho českého uplně vypleti mieniece, za právo činíme, aby nižádné-
mu v mezech královstvie neslušalo že|ezem rozpáleným neb vodú studenú čaro.
vati, ani jiným kterým druhem čáruov k tomu podobným uvoditi, ani jich požívati
pro kterú příčinu, buďto snad porušenie panny neb cizoložswa chtě dojíti' jakožto
se někdy dálo, shledali sme aneb jiným kter;fm koli vymyšleným obyčejem, pod
pokutú, ktoŽ by to činil, takovúto, neb že by radu neb pomoc kterým dával' aby
cti zbaven byla sbožie jeho do našie komory obráceno bylo. A kdež by sám mohl
popaden byti, nerci toho dopúštieme, ale přikazujem, aby ohněm neb vodú'
kterúž by věcí z tú dvú zhřešil, konec mrzký svému životu vzal . . .

(50) Lesuov našich divné cizím i také krásné shromážděnie netoliko by-
chom je chtěli rozpt'ýliti, ale také snažnú stráží ode všeho rubánie, leč bychom co
komu zvláště dopustili, zachovati mieníme a nepoškwněné věčně je jmieti chtiec,
přikazujem, aby žádný hajný náš' ani lovčí, ani která jiná osoba Žádnu věcí nesměl
jich rubati, ani kterého dÍeva z těch lesuov vyvésti, ani utratiti, neb prodati, leč
toliko súš anebo coŽ by větrem paďo . . .

(64) Všelikého měštěnína dědictvie svobodné, neplatrré ani k městu přimě.
řené, kteýž bez dětí od svého Života pošlých řádně umřel bn jakožto i vládyčie
sbožie, do komory královy slušie z práva a z obyěeje našeho královswie.

(75) Kněžští děti aneb jiných lidí posvátných iakožto z práva obecného, též
i z královswie obyčeje dobrého na srných otcuov děďcwa a sbožie by měli vsťupo-
vati, toho uplně bráníme. Neb ta sbožie, jakož z práva slušie k království, do našíe
královské komory chcem, aby spaďa, i přikazujem, aby byla připsána.
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(77) ... když kolikterýělověk z měšťan pánuov našich kriílovstvie českého
chtěl by zb1ýti pána svého a na královswie se stěhovati, vezma odpuštěnie od svého
pána, učiní-li to při sv. Martině, tehdy svobodně muož odstúpiti. Pakli jiný čas
v roce' tehdy najprv rukojmie posaviti má hodné pánu svému neb iiným člověkem
hodn;ým miesto sebe osadě, ješto by na sv. Martin úrokem, robotú neb těžením
dědin ten pán uplně mohl jíst býti, vezma odpuštěnie' bude mu přáno. Leč by
snad pro některú příhodu ten pán měštěnína toho pro službu neb vladařswie věcí
neb peněz sqých neb pro ďuh nechtěl jeho propustiti' v také příhodě dopúštieme'
aby jemu odpuštěnie nebylo dáno. Když však inhed na tom miestě ten pán před
lidmi svými a před posly královského dvoru, kteříž o toho měštěnína v.ýhosty žá-
dali by' práva svého, kteréŽ praví, že proti němu má, okázati neobmešká. A ten
měštěnín, kdyŽ potřebie bude, před těmi posly i před lidmi má se řádně vyvésti'
iakož obyěei jest ... A tyto věci chcem aby rozuměny i držány byly o sedlácích
neb měšťanech všelíkerých pánuov našich královstvie řečeného, kteříž by na dědiny
panské čiež koli tak se měniti neb přestěhovati chtěli.

(I27) Již iest konec Práv země české, iichž sú Čechové užívali za ciesaře
Karla římského a krále českého, kterýchž páni' rytieři, zemané i všichni dobří lidé
užívaji i podnes v zemi české.

(|) L spomocníř pomocník _ 3 předklddaje jeho jiným staořením dávaje mu přednost
před ostatním tvorstvem; sprostného prostého, neučeného _ 4 praaého nevinného;, zolášěi
obzvláštní _ 5 z: pohddky v hádkn ve spory; upletl se zapletl se

(ÍI) 6 ščedie potomstvo, děti (posteritas) _ 8 z:óbec býti býti společné _ 9 roztržiti jsúc
na soých myslech jsouce nesvorní - t0 jsa pohanben zmaÍen (confusus)

<III> 12 ponúcenittl ponoukáním _ |3 slsoboda h hřešeni zločinná zvůle, nevázanost
(criminanď licentia); súžena omezena

(Iv> 17 nópadem dědicn'ím(successione) _L8nanynarrás_|9položenieza|ožen1,po-
vaha - 2o ústatně ustavičně, soustavně _ 2I afulchme nebyli t:iděni aby se nezdálo (ne potesta-
te regia nobis ďvinitus attributa videamur abuti) _ 23 pto lenost pro zanedbárú (negligen.
tiae otio resignare)

<IX> 27 podsazoaati sklonid snÍžiti (submittere)
<L> 33 podstatu neměnitelný základ - 34 sprostně ptostě, skromně - 42 zmazána poskvt-

něna (maculetur)
<6> 45 odlučozldním Karel IV. tu poukazuje na ztráty českého státu za předešlých pa-

novnÍků, které' jak sám na konci tohoto článku praví, opět nahradil - 49 statečnými dostateč.
nými _ 5l-52 skonali vykonali _ 52 obtěžooánim přetěžoviním; ndklaút ýdaje - 56 nápad
právo děďti _ 57 raě strdž býti rač: chrániti - 58 pořdd po řadě _ 59 čtúce počítajíce _ 62-63
nadhlas nahlas_ 63 k popraoě k soudu _64 k stolu k trůnu _67 přispojenýcř připojených_
68 ani zástatú zaúeží ani nezat1ž1 zástavou, nezastaví (non pignori obligabunt) _ 69-70
ani poprat.lie, ani poměnie neutratÍ ani nelymění

7L hradooé...neisou tu záměrně jmenována místa na Moravě,která tehdy byla samostat-
n1ým markrabsMm pod vlastním markrabětem; mnoho z těchto míst nebylo po Karlu IV. v dr-
ženÍ českého státu,což dokazuje,žetoto ustanovení M. C. nebylonikdyprovedeno;místa včásti
Slezska patříci tehdy k čes. státu, nyní v Polsku, jsou vysvětlena polskými jmény - 72 Vra-
tislaa Vróc|aw3 Nozlé Město lat. Novum Forum, čes. Středa, nyní Šroda Šlqska; Hlohozl
Glogów; Frankštejn u Vratislavi, Zqbkouticze_73 Sobotka Sobótka _74 o Budgšíně...
v BudyšÍnsku _?4 Gerlice z něm. Górlitz,ées.Zhoře|ec,Zgotze|ec_75 Lubdň Lubaň; Katne-
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aec u BudyšÍna_76 v Čechách rryjmenována jsou královská mésta; Królóo Hradec mlsto
správného Hradec Krrílové' t. j. královy choti věnné město; Albrechtec nepochybně královský
hvozd směrem k Týništi nad Labem' jméno dosud zachovanévnrízrruAlbrechic_Z7 Haoels-
oerd z něm. Habelswerdt, čes. Bysďice v Kladsku, nynl Bystrzyca Klodzka _ 78 Perno
v Sasku na Labi, něm. Pirna u Drážďan _79 Frustemberg Svojanov u Poličky; Lichtenburh
Lichnice u Čáslavi, čes. též Světllk, Světlice -80 Kúnikštejn Krá{ův Kámen na Labi
v Sasku, I(ónigstein; Pretenštejn Perkenstein, S|ottp; Hrddeh pův. jméno l(řivoklátu;
Karlštejn patrně nebyl uveden v pův. latin. znění' a proto také chybí v některých čes. pře.
kladecl1 protože byl dostaven asi r. 1356 aŽ po odvolání M. C.; ale většina čes. překladů
a summy uvádějí Karlštejn pro jeho pozdějšt veliký význam, kdy se stal (asi od r. 1367)
místem pro úschovu zvl. korunovačních klenotů a korunďho archivu - 81 F/os a Parhštejn
v Hor. Falci

(10> 83 poctitlti úcty poŽívající _88 hledí přísluší _9I připraoy odznakyQ<oruna, žez|o
atd.) - 93 na znametlie čistého ruibožensnie mylný překlad z latiny (in signum purae devotio.
nis, t. j. oddanosti) _94aende vejde - 95 sseda sesednuv _99 poruce mocí

(19> 10l poctivosti úcty- 102 posluhozldnie s|užba;jedndn zjednáván; sazozsdn dosazo.
ván - l04 hlahol řeč; sloaenský slovans\ý' protože označení ,,český.. má tu qfunam státo-
právní _ Lo6 chadlená chvalitebné3 umělost listózs za Karla bylo zvl. v kancelďi mnoho cizÍch
znalď' od nichž nebylo moŽno žádat znalost češtiny

(20> 108 prazsý sptavedliyý-108-109 ostal)ena nebyla nezistala-110 a úřad...
v originále in officio majorum scabinorum seu justitiariorum vel coneptorum-ll3
bratry (aby byli vyloučeni podjatí příbuzní soudci)

<27> |l4 dsÉy zemské desky (protoŽe se nám nezachovala instrukce pro české desky
zemské, je tento člrínek velmi důležitý tím spíš, že se obsahově shoduje s Karlovou instrukď
pro desky moravské) _ tL6 o dědictz:a o pozemkové vlastnictví; dokonalé rozhodnuté _
L|9 hlaonieho kostela sv. Víta v Praze na Hradčanech (srov. obdobu uloŽení desk morav-
ských v Brně u sv. Petra a v Olomouci u sv. Václava)

<3L> L23 to tsěz tedy' to jest, totiž
<32> I27 túto zlýpoaědi člrínek počíná delší úvahou _128-|29 č]oaěku obecnému ne-

šlechtici - L29 zasazeného usazeného _ L30 rozdielně rozděleně; pří mylný překlad lat. causa,
správně: důvod nabytí _ L3l kterýmž bud ktetýmko|t _ L32 o ruce mrtoé... t. j. zál<az na-
byv.ání majetku osobami právnickými (na př. městy a zvl. církví, latinsky manus mortrra),
u nichŽ nahromaděný majetek zůstával trvale a nebyl již &áůe převáděn ani děďctvím -
|33 zp ó s ob eni, e naÍLzegí

<37> 135 sndbděnie poznání, pozorovárú _ |36 hodým léhařstzsím vhodným lékem - 137
Dáano... poukazuje na události, kdy druhý manŽel královny vdovy se ucházel o tfůn a tím
vznikly rozbroje v zemi; tak tomu bylo v českých dějinách u Kunhury Uherské (1. manžel
Přemysl ot. II.,2. manže|Záiš z Falkenštejna) a Elišky Rejčky (1. mž.Václav II.' 2. mŽ. Ru-
dolf Habsburs\ý), po př. Violy Těštnské (1. mž. Václav IÍI.' 2. mŽ. Petr z RoŽmberka) _
138.139 poostaoio dietky zistaviv dítky_t39 ozdala se druhé vdala se po druhé_141
hodnú v}aoďnoll _ 142 szlětějí lepší, vhodnější . L46 druhé po druhé _ L48 oěna zejm. t. zý.
věnná města (Hradec Král., Chrudim, Vys. Mýto atd.), z nichŽ královna vdova měla své
příjmy- L48-L49 pomsta zrypověděnie trest vyhoštění

<38> L52 uzsázanie nastoupení na tfůn na rozďl od korunování; čtúc počítaje _ L53 do
sie choile do této chvíle - 756 dostateěen schopen; za krdl za|<céůe _ L57 krdloarj manželka krá-
lova - 159 rozrnnožnost znásobení, zvětšení

<39> 164 železem... srov. člálrrky 53 a 68 Řádu pr. zem. (zde str. 784) a čl. 10 Práv
onďeje z Dubé (zde str. 805-806) _ 166 dojíti dopátrati se' vyšetřiti _ L70 nerci neřku-li'
tÍm méně

(50> 173 snažnú pečlivouLubdňLubal; Kame-
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<64> |78 neplatné nepoplatné - |79 bez děti bez pokrevního příbuzenstl'í (staré čes.
právo neznalo jiného dědictví neŽ rodového; nebyliJi tu takoví dědici,nastalaodúmrť,která
spaďa na král. komoru)

(75> l81 lidi posr'ldtnýcž kleriků; z prtiaa obecného poďe práva a procesu řimsko-
kanonického

(77> 185 člozsěk z měšťan pdnuoa obyvatel poddanského městečka (č1. je svědectúm
tuhého poddanství a omezení svobody stěhovací) _ |86 na krdloastaie do královského města;
oezma odpuštěnie vezma dovolení k odchodu, t. zv. qýhost - 187 sz. Martin obvyklý termín
(11. listopadu)i odstúpiti odejíti' opustiti misto- 189 miesto seóe musil osaďt jin1ýrn, aby
wchnosti neunikla pracovní s17ai těžením vzděláváním země _ |93 inhed ihned _ t94 vý-
&osry propuštění (z poddanství) _ L96 uyvésti ospraveďniti

ČBsrÁ LIsTINA
Český jazyk proni!á do listin poměrně dosti pozdě. Nemůžeme přesně stanovit

dobu, kdy se tak stalo. Ceština patrně zdomácněla nejprve v písemnostech rázu soukro-
mého, tedy v listech' kdežto do písemností právnických, do listin, se dostávala jen po-
nenáhlu' protože soutěž s vytříbenou latinskou listinou byla příliš nesnadná. Zatím co ve
velkých městech, kde vládnoucí vrstva byla německá, vyhotovovaly se již veďe listin
latinských i listiny německé, podobně jako tomu bylo i v kancelářích zeměpanských,
v menších městech a ve vsích převážně českých, když se sjednávaly písemné sml.;uvy',
dálo se tak česky. Ale tyto nejstarší české listiny se nám nezachovaly až na nepatrný pří-
pisek na zakládací listině litoměřické' o které byla již řeč v oddílu prvním pod č.3 (str. 775).
Svědectvím toho, že však předcházel delší vývoj, je fakt, že nejstarší dochované listiny
mají již pevnou formu zcela obdobnou listinám latinským, od nichž přejímají i způsob
mluvy, kterou někdy dovedněji' jindy méně způsobile napodobují. Proto i v našich práv-
ních listinách' iimiž se zaHádá nějaký právní stav nebo poměr' můžeme již rozlišovat zcela
jasně jednotlivé částky (formule)' které se opakuií s nepatrnými změnami, jak si toho vy.
fuduje případ' kteqý listinl právě řeší. Tyto formule, obdobně jako tomu ie v latinských
listinách' svědčí, že jejich čeští skladatelé je znali dokonale a měli na mysli nebo dokonce
napodobovalr jako předlohu starší listiny české, které se nám nedochovaly.

Za nejstarší českou listinu nám dochovanou považujeme nyní listinu z roku 1370
(jesicedatovánarokem l37I, a|e toproto' žeseve 14. století ještěměnil letopočetuž
na Hod boží vánoční a nikoliv na Nový rok; listina tedy spadá poďe našeho počít.ání
ještě do roku 1370). Překvapí pevnoslí a jistotou a dobrou českou ďkcí. Jeií skladatel
nebyl jistě učený písď' protoŽe se neostýchal vnésti do ní nářeční tvary. Právď mluva je
naproti tomu neurčitá, ale ta spadá na vrub písaře, kteý listinu skládal. Proto se může.
me jen domnívat, že šlo o postoupení práva honitby nebo vůbec užitku z lesa, na teh.
dejší dobu poměrně cosi nového, plo co nebyl český právní výraz ještě dosti ustálen.

1 Vezte to všickni, ktož vidie tento list anebo slyšie čtúce, že jáz Pešl tak
řečený Neumburger, meščenín Večšieho mesta pražského, přěd urozeného mužě
před pana Bočka z Kunstáta tak řečeného z Poděbrad předstúpiv, tu sem jeho
snažnú prosbú prosil, aby mi ráčil toho přieti do své vóle, abych mohl ve Psářích
v tak řečeném Háji' na jeho, což on tu jmá pan Boček dřieve menovaní na tomvóli

imieti až do jeho vóle a doněvadž by mi toho ráčil přieti. Tu pak dřieve řečený pan
Boček vzezÍev na mú prosbu, i odpustil mi tu na svém, což on tu jmá, volnu b1ýti
anebo vóli jmieti pod takúto úmluvú: I(dyž by kolivek on pan Boček mně anebo
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