
{e n11yryqe termíny v pra-
o.ty (|I89-|1gt). zÁame ie
ní se částečně liší, jak časem'ne rralolik, aby se popírala

11zti. tje.st<Ích právnických
l EunskýÍn; tam, kde nemá
ý.výr?z v původním znění,
ejstarší powrzení Konrádo-
lost:

Dá|ežádný z komorďků
ž nikoho,leč s jistým svě-
ěcb, kteří mají na tom
ljména každý z nich nrá
t kastelánova a iiného
lÍho a nadto dva kmen
vesnic ... kdyby něiaký
likohv druh měl na sobě
wirok' s|užebnik za něho
toupí soud ...

de to' co se laz!,vá zood,
ítomen posel kastelrína,
ivceakomorďka a jeden
oné osady; a nad tři se'totiž 

zvod), ale u třetího
Í; a bude-li usvědčen, aé
rárů do komory králov-

::*o 
senazývá póood,

že byněkdo byloloupen
ché žaluje, koho chce,
aé imenuje, koho chce,

tří starých (právních)

trestný čin, z něhož ně-
m) soudní očista - l| zaod
ivce na statku - 18 pónlod
2 hrdost násilí na majetku

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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(2) V hrazské popravě právo iedniem komorníkem pražs{im pohoniti, proto
že je v tei popravě' v niež póhon. A proto komorníku právo dáti dva a didcěti hale.
řóv po cěstě sěm i tam, doňudž sě nevrátí s póhona. A k svěděení póhona právo jest
jemu dríti v hradě iedinú večeři anazajtÍiejedinú oběd dáti' viece nic a ztravu i sěm
í tam.

(3) V jiné popravě pražská nemóž pohoniti jedniem komorníkem do hrada,
že ta poprava má také komorníky toho súda.

(4) V jinú popraw pražská poprava: komorníku pražskému právo iest dáti
za ieho chodbu šestdesát haléřóv, to iest pět grošuov, ješto pohonil. A chce.li
póvod svú volí, aby on sám komorník praŽský dobyl sobě komorníka ot úřada té
popravy' v niež mu jest pohoniti s ním, daj iemu pět grošuov, ješto komorníka má
mieti menšieho uřada a ztraw po cěstě sěm i tam, doňavadž sě s póhonu nevrátíta
k svědčení póhona. Právo jima dáti v svéj hospodě jednú večeřěti i obědvati
oběma.

(16) Když ženatého vládyku pohonie k hradu, právo jei komorníkem hraz-
ským pohnati trhem a doma, kdeŽ ženu zastúpí na jejie sboží.

(17) Ač jei zastúpí v Pražscě, tehda poŽeň hrazský komorník sám a opět
trhem, kterémuž najblíže s Ženú v ťy časy příseď.

(18) Pakli ženatého vládyku pohonie k hradu z jiné popravy, z dalšie nď
z pražské' právo jej hrazskému komorďku pohnati trhem v hradě. A potom pojma
hrazskýkomorník té popravy' v niež jmá pohoniti, k sobě komorníka od úřada, ienž
bude s ním pohoniti, u dvora, kdež ženu jeho zastupí v tej popravě, iehož pohoní'
a potom trhem v tom městě, v jemž súd Q1ívá' ot něhož úřada pojalk sobě na pó.
hon. To učiniec, potom opět trhem, ač blíže které město pÍneži, jež odtud na trh
chodie s toho sbožie, s něhož domempohnďi, pohoňta oba komorníky trhem, nebo
jrnríta spolu v jedno slovo svědčiti. Což by jinak učinili, ten póhon ztracen, ač by
komorníky poznďa: ,'Jakž ny je póvod přiveď ku póhonu, tak jsmy sehnali...

(l9) Když chce komorník v kterém městě koho pohoniti trhem, právo osvěd-
čiti toho města rychtářovi a dvěma konšeloma, koho chceš trhem pohoniti, proto'
zdaby, ienž pohoněn, otpieral sě a řka: Nepohonil mě trhy v těch městech, k nímž
přisez'u, a dokládaju sě toho města těcbo jež komorník jmenuje, by jim osvědčával,
že mě trhem pohoni k tomu roku.

(25) Když komorník příde a pohoně k dvoru, právo mu vyzvati panošu nebo
samého pána, i pověděti mu' ot koho pohonie a kterému roku i kterému uřadu.
Zamešká-li sě tet pověděti komorníkovi, jenž slyší od komorníka póhon, Že nesedí
s svú ženu' tu odňad sě pohoní, aě i tu panie nenie' když je to ieho sbožie, a je
póhon prošel, že na vysvědčení póhona, ďe-li pohnaný: ,,a já tu s ženú nesez'u..
a komorďk: ,,mně na póhoně u dvora nic nikýmž neotpieriino, by ťu se paňú ne-
seděl,.. proto s právem póhon prošel.

(26) Proto kdý komorníci přídú k dvoru a kohož .tu;iie z dvora, dávajúc mu
rok věděti póhonný, tomu právo řéci na tom miestě: ,,Věz, komorníče, žeé sde
panie nenie, nevěříš.li ale, hledai pahie v domu, Žeé sde nesedí... Ač by komorníku
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ze vsi l'udé pověděli' by paní doma byla, kdý u dvora otpierajú,že panie tu nenie,
to je právo komorníku po všem domu hledati' když je pobiezen. Nechce-li komor-
ník hledati a je póhon' že ďe: ,,Hledaljsem, nezastúpil sem,.. vysvědčije póhon.
Proto póhon zšel.

(47) KdyŽ holomka pohonie, naiprvé právo iej v hradě trhem pohnati jed-
niem hrazshim komorníkem. A potom komorník požeň s jeho sbožie, kdeŽ najb|iže
chce, a trhy. Aě ku Pražsku sbožie popravú slušie, hrazský komorník sám, a trhy,
kterému trhu sboŽie |eži najb|tže. Proto požene sám, že je s toho sboŽie pohnal,
ješto menšieho uřada tu nenie, nebo komorníka nenie.

(52) Pakli je holomek od otcě syn neotdělený' a jej právo pohnati ot ieho otcě
dvora a dohnati jako ženatého, proto že fu i#' že u otcě chlebí a jinde mu ješče
ďelu nedal. Proto že když syn ptitvo zttatl, že la otcovo sbožie zvedú, iako by sám
otec právo stratil, že ješče otcóv společník.

(60) Když tkáěě pohonie, právo iej takéž svědomě pohoniti trby í týmž prá.
vem, iako jiné domovité l'udi pohonie. Ale proto jei trhy třmi pohonie tkáčě' že
svého nikdie nejmá domu ani sbožie, ledno tkí sě, že nenie zasědlý' a proto je otni-
kudž sehnán.

(69) Znamenálro, kak sě v sl'ubnie řěči ze co spraviti. Z p|ela právo sě spra.
viti zemským právem, jemuž vinu dávajú, samému třetiemu, ale bylo by pravějšie'
aby póvod přisáhl napřěd z své škodn tehdy právo bylo by odpoviedaěi odpřisieci
sě. Potom za vodu dva pomocníky odpřisiezta, že ie nevinen, z něhož popřisěžen. ..

(75) Když pojmeš komorníka na koho, tehda vlož iei ve dsky z té píě' z nteŽ
trój póhon, a rok do šesti neděl státi' jež póhon svědčiti. A když póhon svědčie'
tehda póhon kaŽ zmiesti prvý.

(154) Zplenajeden póhon. Právo k roku pohnati, když chce k najbližšiemu
do čtyř neděl. Což rok blíŽe jedniem dnem, to přě ta ztracena. lest-li rok dále čtyř
neděl, že neprojde roku šesti neděl, a je s právem sehnáno ztépÍě.

(155) Pakli chce vše z té přě přihnati k najóálejšiemu roku, to móž do šesti
neděl. Což by rok byl dale jedniem dnem šesti neděl, to ta přě ztracenir. lest.fi rok
blíže šesti neděl, Že nenie méně k roku čtyř neděl, a ie s právem z té přě sehnáno.
Právo voda.

(156) Z z|odějswa, což pomiení, jeden póhon. Též právo pohoniti jako z ple-
na. Právo voda.

(L57) Z Lipežě ieden póhon. TW právem pohoniti jako z plena. Právo
voda.

(158) Zlesa posěčenie jeden póhon jako z plena. Právo voda.
(161) Z z|ata jeden póhon, právo pohoniti jako z plena. Právo železo. Ne.

móž pohoniti k malému úřadu.
(163) Zýbojejeden póhon. Právo pohoníti jako z plena. Právo Železo.
(l8l) Z očí vynětie trój póhon. Ziazyka uřězánie trój póhon.

' (182) Z podávenie ženytrój póhon. Právo odpřisieci sě samému sedmému' že
nevinen.
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(183) Z děvojstva odjetie trój póhon. Z únosby trój póhon.
90 (184) Zh|avy trójpóhon. Právo s meči sědati.

(L) | komorníŘc soudního pos|ai póhon půhon, obeslání k žalobě; prcíao za právo, za
povinnost _ 2 zemskú pečětktetá byla průkazem komorníkovi _ 3 dskami deskami zemsk1imi,
veřej. knihami soudními, srov. kapitolu o deskách zemských zde str 8l1n; tu se myslí na
desky půhonné

(2) 5 g hrazské popraÚě v soudním okrsku hradské organisace; pohoniti obeslati - 7
doňudž dokud; k soědčení k dosvědčení, t. j. komorník dostane stravu na jeden den k pro.
vedení půhonu' který dosvědčuje _ 8 iedinú jednou

(3> 10 pražskti totiž poprava _ LL má tahé komorniky t. j. své vlastní

<4> L3 chodbu pochůzku; šestdesdt haleřót.l'tojest pět grošuou groš po 12 hal'; touto měnou
se prozrazuje, Že toto místo bylo napsáno aŽ po zavedení groše (po r. 1300) nebo bylo pozmě-
něno v opise na grošovou měnu _ L4 póaod podávající půhon; dobyl sobě komorníka přibta| si
komorníka _ |6 doňaaadž dokud; nearátita sě (duál) newátí se

(1ó> 19 khradu dohradu_20 pohnatitrhen prohlásitipůhonnatrhu,aby jej slyšeloco
nejvlce |idl; zastúpí zastihne; sbožie majetek, statek

<l?> 2| o Pražscě v pražském soudním okrsku -22 najblíže s ženú poďe sÍďa ženy se
řídilo místo půhonu; přísedi bydlí, přebývá

<r8> 28 ač které město příleží leží-li nějaké město - 29 pohoňta (duál) ať pohoní _ 30
imdta (duá|) majt - 3L poznala (duál) vyznalii ny nási jsmy sehnali provedli isme půhon

<.L9> 32-33 osoědčiti dosvědčiti, ohlásiti _ 33 rychtdř nejvyššÍ zeměpanský úředník
v městě _ 34 otpieral sá stavěl se na odpor - 34-35 h nimž přisez,u od nichŽ nejblíže sídlím
_35 osaědčózlcl dosvědčoval, ohlašoval -36 k rohu k lhůtě

<25> 37 panošu šlechtice' zpravidla mladšího' který sloužil' aby se vycvičil ve sluŽbě,
v družině staršího šlechtice - 39 tet tentoi nesedi nesídlí _ 4L póhon prošel půhon byl platný;
z4t st'lědčeni ohlášení; die-li jestl^iže prav|

<26> 46 ač by kdyby _ 49 nezastúpil sem lezastihl jsem; oysoědčije dosvědčuje - 50
póhon zšel půhon byl neplatný' protože komorník, ač byl pobízen hledat paní, tak neučinil

<47> 5I holotnka svobodného muŽe - 52 s jeho sbožie na jeho majetku' stattu - 55 mm-
šieho úřada m.ístokomorníka, zástupce kcmornlkova

<52> 56 sgn neotdělený syn dosud neoddělený majetkem, nevybyý _57 jako ženatého
protože měl majetek společně s otcem; u otcě chlebí žije společně s otcem _ 58 dielu podílu;
na otcooo sbožie zoedú exekuce se vede na otcův majetek

(60> 60 tkóčě kdo nemá vlastnÍho (nemovitého) majetku; saědomě svědomitě _ 6L do-
mooité l'udi |iď mající vlastní dům - 62 ledno tkti sě jen se toulá; zasědlý useďý _ ó2-63
otnikudž odnikud t. j. název ,,půhonu odnikudž.., protože pohnaný neměl vlastního ma-
ietku

<69> 64 sťubní řěč slib, že spor místo soudem se sro'''ná dohodou; p/ez pleněnÍ, po př.
pych - 65 zemským práoem před zemským soudem; samému třetiemu pohnaný a dva svědci,
tedy pohnaný byl třetÍ; praz:ějšie spravedlivější _ 66 odpoviedaii kdo opovídá, podává půhon
_ 66-67 odpřiieci sá očistiti se přísahou _ 67 za oodu na místo ordálu (boŽího soudu)
vodou; doa pomocniky kteří se přÍsahou zaručovali za nevinu; otpřisiezta (duál) odpřisáh-
něte; a něhož popřisěžen z čehož (pohnaný) vykonal přísahu

<75> 68 ae dsky v desky zemské půhonné - 70 zmiesti zmásti, zrušiti
<L54> 7| z plena z plenění (odsud nejstarší část knihy, viz předmluvu); Ě roŘa k soudu _

73 sehndno půhon vykonán
(t55) 77 prtiz:o zlodabožÍ soud vodou (ordál); bliŽší srov. v Řádu práva zem. čl. 68 (zde

na str. 784) r
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ŘÁo PRÁvA ZEMsKÉHo

Zemský soud česhý by|iiž od 14. století úplně zorganisován. Jeho úředníci ovládďi
dokonale soudní praxi a pořizovali si pro svou potřebu příručky (srov. Kuihu rožmber-
skou)' a to hlavně tak, že si zapisovali zásadnt lozhodnutí soudní a sestavovali si z nich
sbírky. Pro jeiich uspořádání opatřovali si vzory, které k nám přinesli zejména ti, kdož
studovali nebo praktikovali v zahraničních kancelářích, ale tyto osnovy pak naši čeští
uředníci naplňovali domácím právem, takže třebas názvem nebo vnějškově jsou i u našich
sbírek obdoby s cizími sbírkami, obsahově jsou to však sbírky domácí' české. Z poloviny 14.
století se nám dochovaly takovéto poměrně rozsáhlé práce, které se nazývaií latinsky ordo
iudicii terrae a česky Rdd prdoa zenského, iejichž obsahem je poučení o řízelt (řádu) před
zemským soudem. Tyto právní knihy máme ve dvojím znění, latinském a českém. Znění
latinské se od českého značně liší. Rozdíly do jejich textů vnesl pokrok v soudním řizeli,
jako zvláště zrušení (t.Ba! t. zv. božích soudů (orďílů)' při nichž se spoléhalo více
na boží prozřetelnost (odtud také poimenování soudů) než na zjištění skutečné pravdy
před soudem.

To, co dnes označujeme jménem ordo nj'bo Řád, ie sborník několika prací. Autory
všech těchto ďlčích texťů byli nepochybně Č.eši, kteří, i když psali latinskn myslili
česky a do sbírek zařazovali předpisn jimiž se říď1český zemslý soud. _ Výňatlry zde
zaÍazelé jsou vybrány z českého znění Řádu, které pochází z druhé poloviny 14. století.

(1) Když by kto chtěl z hlavy bratra svého neb jiného přietele koho pohnati
k zemskému súdu, tento řád má zachovati. Najprvé když |est ten ieho přietel zabit'
má ten den pomnieti a přijda přěd úřědníky pražské' točíšto přěd najvyššieho ko-
morníka a přěd jiné úřědníkn kterýchž móž doiíti' ve dvú nedě1í ot zabitie toho
přietele i má jim opověděti a purkrabí praŽskému a řka takto: ,,Páni, račte slyšěti'
opoviedám vaší milosti, že tento přietel mói (pojmenuje iej a otkud jest byl) jest
zabitna pokojné cěstě (pojmenuie toho' kterýž jest iej zabila odkudž jest). od toho
opoviedám vám hlavu jeho a proši' daite mi komorníka, ať by tu hlavu opatřil...
Tu pojma komorníka má jemu uldzati toho zabitého a rány jeho a rúcho zekrvave-
né jeho, v kterémž jest zabit. A to všechno rúcho má sobě ten komorník vzieti
i zachovati, aby ie mohl v súdě ukázati. Ale chce-li ten, iešto pohoď, bezpečen
b1ý.ti, přiveď toho komorníka přěd úřědníky' at vyzná přěd nimi, což ohledal iest'
a rúcho krvavé aé pokaže. A to ve dsky zemské kaŽ popsati, den a léto, kdy sě to
stalo, a jméno toho komorníka, kterýž jest vyznal, znamenati kaž. Neb když by
ten komorník sšel dřieve súdu aneb že by ieho mieti nemohl, neb že by to rúcho, 1 5
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