
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

Katedra právních dějin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigorózní práce 

„I nstitut římského civilního procesu s akcentem na recepci římského práva“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Brantlová       2010 

 



2 

 

Čestné prohlášení 

 

“Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracovala samostatně za 

použití zdrojů a literatury v ní uvedených.“ 

 

 

Datum:       Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

0. Obsah 
 

 

Prohlášení 

0. Obsah          3 

1. Předmluva          6 

2. Římský civilní proces        8 

2. 1. Pojem „civilní proces“       8 

2. 2. Základní principy římského civilního procesu             14 

2. 3. Místo a doba konání soudu                16 

2. 4. Nositelé soudní jurisdikce                18 

2. 4. 1. Doba královská (8. – 5. st. př. n. l.)              19 

2. 4. 2. Doba republiky (4. – 1. st. př. n. l.)              21 

2. 4. 3. Principát (1. st. př. n. l. – 3. st. n. l.)              25 

2. 4. 4. Dominát (3. – 5. st. n. l.)                27 

2. 4. 5. Náboženská jurisdikce                28 

 2. 4. 5. 1. Pohanství                 28 

 2. 4. 5. 2. Judaismus                 28 

 2. 4. 5. 3. Křesťanství                29 

2. 5. Soudní organizace                 30 

2. 6. Svémoc                  34 

3. Vývojové etapy soudního řízení                36 

3. 1. Legisakční řízení                 36 

3. 1. 1. Pojem, dobové pozadí                36 

3. 1. 2. Dvě fáze procesu                 39 

3. 1. 3. Druhy žalob                 42 

3. 1. 4. Pět způsobů legisakce                46 

3. 1. 5. Shrnutí                  50 

3. 2. Formulové řízení                 52 

3. 2. 1. Pojem, dobové pozadí                52 

3. 2. 2. Dvě fáze řízení                 53 

3. 2. 3. Formule a její struktura               62 

3. 2. 4. Excepce a preskripce                65     

3. 2. 5. Typy žalob                 67 

3. 2. 6. Promlčení žalob                 71 

3. 2. 7. Mimořádné magistrátské prostředky              73 

3. 2. 7. 1. Interdikta                 73 

3. 2. 7. 2. Praetorské stipulace               75 

3. 2. 7. 3. Uvedení do držby                76 

3. 2. 7. 4. Navrácení v předešlý stav               76 



4 

 

3. 2. 8. Procesní zastoupení                78 

3. 2. 9. Shrnutí                  81 

3. 3. Kogniční řízení                 83 

3. 3. 1. Pojem, charakteristika                83 

3. 3. 2. Zahájení řízení                 84 

3. 3. 3. Průběh řízení                 85 

3. 3. 4. Odvolání                  88 

3. 3. 5. Shrnutí                  89 

3. 4. Další formy poklasického a justiniánského řízení             91 

3. 4. 1. Denunciační řízení                91 

3. 4. 2. Libellový proces                 91 

3. 4. 3. Sumární řízení                 92 

3. 4. 4. Reskriptový proces                93 

3. 4. 5. Shrnutí                  93 

4. Exekuční řízení v římském civilním procesu              95 

5. Recepce římského práva                 99 

5. 1. Pojem                   99 

 5.1.1. Římské právo ve středověku               99 

  5.1.1.1. Zákonodárství za Karla Velikého           107 

  5.1.1.2. Zákonodárství italských městských států         108 

   5.1.1.2.1. Obyčejové právo v Milánu          109 

5.1.1.3. Anglické právo             110 

5.1.1.4. Ius commune a úloha právníků v něm           112 

5.1.1.5. Otázka zvykového práva ve 12. století          115 

5.1.1.6. Liber Augustalis panovníka Frederika II.         116 

5.1.1.7. Guido de Suzzara o autoritě prince          118 

5.1.1.8. Svědectví před Boloňským soudem          118 

5.1.1.9. Glosátoři              119 

 5.1.1.9.1. Bulgarus o procesu           121 

5.1.1.9.2. Odofredus o rozumu a právu          123 

5.1.1.10. Komentátoři             124 

5.1.1.11. Vědecké studie římského práva  

    od 18. století             124 

5. 2. Staré české civilní soudnictví             125 

5. 2. 1. Dobové pozadí               125 

5. 2. 2. Řízení před zemskými soudy             129 

5. 2. 2. 1. Průběh řízení              131 

5. 2. 2. 2. Shrnutí               133 

5. 2. 3. Řízení před městskými soudy             134 

5. 2. 4. Shrnutí                140 



5 

 

5. 2. 5. Období kapitalismu              142 

5. 2. 5. 1. Zákon č. 113 ř. z. ze dne 1. 8. 1895 (civilní řád soudní)         144 

5. 2. 5. 2. Zákon č. 67 ř. z. ze dne 27. 4. 1873  

                (zákon o upomínacím řízení)            147 

5. 2. 6. Období po roce 1950              147 

5. 2. 7. Platná právní úprava českého občanského práva  

            ve světle recepce práva římského            151 

5. 2. 8. Pojetí platné právní úpravy českého civilního řízení  

            z hlediska recepce římského práva            155 

5. 3. Kanonické právo               161 

5. 3. 1. Soudní a mimosoudní řízení             164 

6. Závěr                 169 

Summary                 172 

Seznam použité literatury               175 

Evidenční list 
 



6 

 

1. Předmluva 

 

Práce, kterou předkládám v rámci rigorózního řízení, se tematicky věnuje 

římskému právu. Volba římského práva jakožto předmětu mých kvalifikačních 

prací, byla samozřejmostí. Z mého pohledu se jedná o ideální spojení – právo 

jakožto základní ingredience ochucené latinou a doplněné špetkou historie. 

Takovéto zaměření by však bylo příliš rozsáhlé. Bylo tedy nutno zvolit užší zorné 

pole. Tento proces specializace vyzněl ve prospěch římského civilního procesu, 

jakožto evidentní ukázky pokrokovosti a živosti římskoprávní úpravy. 

Římské právo je dodnes nepřebernou studnicí inspirace. O jeho vlivu na 

pozdější vývoj nemůže být pochyb. Jako důkaz lze zmínit odkaz na právní 

terminologii nebo právní instituty, které přežily dodnes. Oprávněně je tak 

seznámení se s římským právem řazeno na úvod studia práv.  

Znovuobnovení zájmu o římské právo však není záležitostí posledních let 

ani se nejedná o výlučně českou záležitost. Římské právo se stalo základem 

evropské právní kultury. Jeho vliv se prolíná celou kontinentální Evropou již 

několik století. V anglosaské oblasti se zdaleka nesetkalo s takovým ohlasem, byť 

jisté ozvěny římského práva najdeme i v právu anglickém. Koneckonců samotný 

kriterion vlivu římského práva je jedním z pojmových znaků, kterým se 

kontinentální a anglosaská právní kultura rozlišují.  

Nutno však, mluvíme-li o vlivu římského práva, odlišit právní vědu (část 

teoretická) od právní praxe (část praktická).1 Dokladem toho budiž i minulost 

českého státu, kdy po roce 1948 je v oblasti praxe zjevný odklon od římského 

práva, zatímco právní věda se romanistických kořenů nevzdala.  

Význam římského práva je zásadní především pro oblast právní vědy. 

Proto tedy pro někoho, kdo se setkává s římským právem poprvé, má toto veliký 

potenciál, neboť napomáhá mnohdy pochopit historickou odůvodněnost nám dnes 

známých institutů. Nádavkem je římské právo poměrně atraktivní svým koloritem 

a poutavou problematikou.2  

Odkazem římského práva je v prvé řadě metoda římskoprávního myšlení. 

„Vyvodit na základě právních předpisů, právních zásad a vlastních vědomostí a 

zkušeností logicky přesné závěry.“3 

                                                           
1 Bartošek M. Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje. Praha, 1995, s. 16. 
2 Bartošek M. Škola právnického myšlení. Praha, 1993, s. 12. 
3 Bartošek M. Škola právnického myšlení. Praha, 1993, s. 15. 



7 

 

Autorským záměrem není a nebylo předložit důkazy o dokonalosti 

římského práva (to ostatně ani není možné, protože takové toto právo nebylo), ale 

spíše poukázat na jeho propracovanost, díky níž je řada římskoprávních institutů 

převoditelná, byť s jistými úpravami, do dneška. 

Často jsem se setkala s názorem, podle kterého je studium římského práva 

nadhodnocenou disciplínou. Studenti prvních ročníků právnických fakult mnohdy 

nechápou, proč se mají „trápit“ úpravou, starou v jejich očích přinejmenším 

milióny let. Žel bohu o poznání řidčeji jsem mohla být svědkem „prozření“ těchto 

studentů o několik ročníků výše či dokonce až po jejich absolutoriu.  

Tato práce je tedy zároveň jakýmsi pokusem o to vynahradit římskému 

právu výše zmíněný nezájem a alespoň částečně usmířit římské právo se 

studentskou obcí. Současně je tato práce osobní revanš tomuto oboru práva.  

K výše zmíněnému prozření má posloužit zejména pasáž věnující se 

recepci římského práva od starověku, přes středověk a konče novověkou právní 

úpravou. To vše samozřejmě s akcentem na civilněprocesní aspekty.   

Pojednání o vývojových fázích římského civilního procesu neaspiruje na 

úplné informativní pojednání o této problematice. Jedná se vskutku o látku tak 

rozsáhlou, že by každý z procesních typů zasluhoval pozornost zvláštní. Jde tedy 

spíše o průřezové pojednání o vývoji civilního procesu ve starověkém Římě se 

zaměřením na další osudy civilního procesu v rámci recepce římského práva. 

Plně v souladu s rčením, citovaným také prof. Knappem, „primum vivere, 

deinde philosophari“1, neusiluji o hluboké filosofování nad tématem, jehož plné 

poznání (je-li to vůbec možné) zaměstná vědecký život mnoha dalších generací 

juristů. Také proto pro mě není téma římského práva a jeho recepce uzavřenou 

kapitolou. Ztotožňuji se proto zcela s názorem V. Urfuse: „ Římské právo není 

kámen mudrců, který stačí nalézt. Evropskému právnímu myšlení nelze porozumět 

jen četbou antických textů a obdivem k juristické erudici římských právníků. Je 

třeba číst i to, co následovalo a bez čeho by římské právo nebylo tím, čím je 

dnes.“2  

 

  

Tachov, leden 2010 

 

                                                           
1 „Nejprve žít, poté filozofovat.“ In: V. Knapp. Teorie práva. Praha, 1995. s. V.  
2 V. Urfus. Historické základy novodobého práva soukromého. Praha, 2001. s. V. 
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2. Římský civilní proces 

 
2. 1. Pojem „civilní proces“ 

 

Civilní proces byl bezpochyby významnou součástí života římských 

občanů. Již v prvním psaném zákoně, Zákoně dvanácti desek, byla procesním 

pravidlům vyhrazena značná část. V tomto ohledu je třeba také připomenout, že 

Lex duodecim tabularum nebyla nikdy platně derogována,1 což je také důkazem 

římského tradicionalismu, jak o něm bude pojednáno níže. 

Na druhou stranu však třeba podotknout, že převaha procesních norem nad 

těmi hmotnými není u nejstarších vývojových fází společnosti ničím 

výjimečným.2 Nutno si uvědomit, že procesní vztahy vyrůstaly z náboženského 

podhoubí, hemžícího se rituálními činnostmi. 

Procesní a hmotné právo tvoří dvě strany jedné mince. Předpokladem 

rozhodnutí věcně správného je nejen řešení souladné s právem hmotným, ale také 

„podřízení se procesním zásadám“3.    

Samotný pojem římského civilního procesu můžeme definovat obdobně 

jako civilní řízení moderní doby. Jedná se o soubor procesních právních vztahů, 

které vznikají v důsledku postupu procesních subjektů při rozhodování o 

soukromoprávních vztazích.4 Rozbor této definice nám pak o povaze civilního 

procesu poskytne více informací.  

Zaměřme se nejprve na procesní právní vztahy. Jedná se o vztahy, které 

vznikají v rámci procesu. Ten ostatně můžeme chápat jako základní procesní 

vztah, skládající se ze vztahů dílčích. Tyto vztahy v jeho rámci žijí samostatným 

životem, tedy vznikají, vyvíjejí se i zanikají. Se zánikem základního procesního 

vztahu většina z jednotlivých vztahů zaniká, ale není vyloučeno, že některé z nich 

přetrvají i dále.5 

Základní procesní vztah (tedy proces sám o sobě) se v Římě vždy 

realizoval mezi třemi subjekty, zatímco počet subjektů dílčích procesních vztahů 

byl pohyblivý. 

                                                           
1 Výslovná derogace zákonů nebyla v Římě příliš frekventovanou praktikou. 
2 Bělovský, P. Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě. Praha, 2005, s. 15 
3 Kejř J. Pronikání kanonického práva do středověkého českého státu. In Revue pro církevní právo 
8/97 
4 K tomu srov. Winterová A. et al.  Civilní právo procesní. Praha, 2004, s. 40 
5 Ostatně pokud by tomu tak nebylo, nebyla by myslitelná například existence exekučního řízení.  
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Třemi základními subjekty byly vždy procesní strany (partes, adversarii, 

litigatores), tj. žalobce (actor) a žalovaný (reus). Třetím a nezbytným procesním 

subjektem byl samozřejmě soud. Poslední ze jmenovaných si zaslouží bližší 

vysvětlení. Pohybujeme-li se na poli řízení legisakčního či formulového, zjistíme 

účast hned dvou soudních osob. V prvním stadiu vystupuje soudní úředník, ve 

druhém figuruje soudce. Nicméně i zde zůstane zachována podmínka tří subjektů, 

neboť jak magistrát, tak soudce vedli řízení samostatně, každý v jiné fázi, byť se 

stále jednalo o jeden a týž spor. U řízení kogničního pak toto specifikum odpadá, 

protože vedení sporu se dostává před osobu jedinou.  

V Římě zásadně platilo: iudex est persona privata, tj. soudce je osoba 

soukromá (také „iudex privatus“)1. Jednalo se o celkem přirozený jev, uvážíme-li, 

že veškeré právnické posouzení mělo své těžiště v první fázi procesu. Soudce 

druhého stadia již jen ověřil, zda se události odehrály tím nebo oním způsobem a 

na základě toho vydal osvobozující či odsuzující rozsudek. Jak vidno, soudcova 

role byla omezena jen na skutková zjištění. Oproti dnešku se jednalo o jev sice 

nezvyklý, nicméně tehdy zcela běžný. Právnické vzdělání nebylo podmínkou 

výkonu soudcovské funkce. Teoreticky postačilo, aby kandidát splňoval dané 

předpoklady (dospělý, bezúhonný, duševně zdravý občan) a mohl být zapsán do 

alba soudců (album iudicum). Fakticky se však soudcem mohl stát pouze senátor2, 

neboť právě ze seznamu senátorů (album senatorum)3 byli soudci vybíráni. Výkon 

soudnictví tak byl pro senátory jakousi prémií.4 Zánik funkce soudce nastával jeho 

smrtí. Dále sem můžeme řadit capitis deminutio maxima5 a capitis deminutio 

media6. Shrnuto - ztrátou některého z předpokladů volitelnosti. Také vyškrtnutí 

z alba senátorů pro porušení povinností působilo automaticky zánik funkce 

soudce. 

Prostor byl věnován také odpovědnosti soudců za výkon jejich činnosti. 

Tak dle Paula 5, 23, 10 a Digest 48, 8, 1, 1 platilo, „nechť soudce, který přijme 

peníze, je deportován na přívětivý ostrov.“ Těmito ustanoveními se inspiroval 

                                                           
1 Kincl J., Urfus V., Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 115 
2 Později byli senátoři soudním zákonem Gaia Graccha ze soudnictví vyloučeni a to počalo být 
ovládáno jezdci.  
3 Senátorem se mohl stát pouze občan, který úspěšně ukončil magistraturu a byl cenzorem zapsán 
do alba senátorů. Tato funkce pak byla doživotní.  
4 Zejména v období principátu velice lukrativní, neboť podplácení soudců nebylo ničím 
neobvyklým. 
5 Zjednodušeně řečeno šlo o ztrátu svobody. 
6 V tomto případě se jednalo o ztrátu římského občanství. 
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také Edictum Theodorici1, který však v sankcích šel mnohem dále. „Soudce, který 

přijme peníze, aby rozhodl proti zákonům, ať je potrestán ztrátou hrdla.“2 

Postupem, ve výše řečené definici, se rozumí soubor jednotlivých 

procesních úkonů, které v rámci řízení subjekty činí. Většinou tedy půjde o úkony 

žalobce, žalovaného a soudu. Jinak řečeno, veškerá procesní činnost procesních 

subjektů. Jako příklady uveďme podání žaloby žalobcem, její popření žalovaným, 

odmítnutí žaloby soudním magistrátem nebo vydání rozhodnutí soudcem. 

Samozřejmě se nejedná o úplný výčet, spíše jen o ilustrativní příklady.  

Procesními subjekty jsou osoby, které mohou svou činností vykonávat 

vliv na řízení. O soudu byla řeč již výše. Kdo však mohl být účastníkem řízení? 

Vyjádřeno jinak, komu byla v Římě přiznána procesní způsobilost?  

Zásadně platilo, že plnou procesní způsobilost má svobodný3 dospělý 

římský občan4 mužského pohlaví, netrpící duševní chorobou. Z toho tedy vyplývá, 

že procesní způsobilost (v úplném rozsahu) neměli cizinci, nedospělci, ženy a 

osoby stižené duševní poruchou. Žena pod tutelou tak kupř. nesměla propustit 

děti.5 Obdobně pán - dominus, kterému bylo méně než 20 let, nesměl propustit 

otroka, s výjimkou situace, kdy to bylo schváleno shromážděním.6 

Na procesní způsobilost mělo v průběhu doby vliv také náboženské 

vyznání. 

Středověk byl přinejmenším pro Židy významný počátkem nástupu moci 

Konstantina Velikého (306–337). Konstantin byl prvním římským císařem, který 

vydával zákony, které radikálně omezily práva Židů jako občanů římské říše, 

kteréžto privilegium jim bylo uděleno, jak uvedeno v poznámce č. 4 na této 

stránce, císařem Caracallou roku 212. Tak jak nabývalo na síle křesťanství, 

ovlivňovalo jednotlivé císaře, aby omezovali občanská a politická práva Židů. 

Většina císařských zákonů, které řešily tuto problematiku do nástupu Konstantina, 

jsou shromážděny v Theodosiánově kodexu7 a v latinských a řeckých zákonících 

z dob Justiniána. Tato monumentální díla jsou stěžejní, neboť nám umožňují 

vystopovat historický vývoj zhoršování židovských práv. 

                                                           
1 Zákon Lex Theodorici (nebo Theoderici) je jedním z římských barbarských zákonů, daný někdy 
kolem roku 458 v prostředí jižní a jihovýchodní Gallie.   
2 Edictum Theodorici, 1. 
3 Pakliže vznikl spor o to, zda je určitý člověk svobodný, znaly římské soudy také spory o svobodu 
člověka (iudicia de libertate). 
4 Rozdíly mezi obyvatelstvem byly víceméně zcela setřeny roku 212 n. l., kdy císař Caracalla 
udělil všem svobodným lidem v říši římské občanství.    
5 Tituli ex corpore Ulpiani, 1.17. 
6 Tituli ex corpore Ulpiani, 1.13. 
7 Vydaný roku 438. 
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Skutečný význam římského práva pro Židy a jejich historii spočívá v jeho 

snaze o hluboký vliv na následné křesťanské a dokonce i muslimské 

zákonodárství. V Justiniánově kodexu vykrystalizovalo židovské občanství jako 

druhořadé. 

Zákony Konstantina Velikého zakázaly sňatky mezi židovskými muži a 

křesťanskými ženami. O generaci později, v roce 388, byly zakázány veškeré 

sňatky mezi křesťany a Židy.1 „Zákaz sňatků jest zachován pro budoucnost, pro 

případ, že by Židé nutili křesťanské ženy sdílet jejich ostudný život. Pakliže by 

tak učinili, bude nad Židy vynesen rozsudek smrti.“2 

Konstantin také zrušil právo Židů vlastnit otroky. Zákaz obchodovatelnosti 

otroky a jejich držení bylo v době, kdy byla otrocká práce stěžejní pracovní silou, 

snahou jak omezit zvyšující se konverzi k judaismu. Zároveň to byl zřetelný úder 

do ekonomického života Židů, neboť je znevýhodňoval v konkurenčním boji 

s křesťany, kterým tato práva samozřejmě zůstala zachována. 

Zákonodárství Theodosia II. zakázalo Židům zastávat veškeré čestné úřady 

v Římě. 

Justiniánovo zákonodárství nepřipouštělo Židy jako svědky v procesech 

proti ortodoxním křesťanům. „Protože mnoho soudců v případech, které 

rozhodují, nás žádají o rozhodnutí ve věci kacířských svědků, zda jejich svědectví 

přijmout či odmítnout, my nařizujeme, že žádní kacíři ani ti, kteří v sobě živí 

křesťanství, nesmí svědčit v procesech vedených proti ortodoxním křesťanům. 

Nicméně Žid může nabídnout svou svědeckou výpověď ve prospěch ortodoxního 

křesťana, je-li protistranou někdo, kdo ortodoxním křesťanem není.“3 

Změnou politických poměrů se však situace otočila. Dioklecián zahájil 

svými protikřesťanskými edikty éru nejintenzivnější perzekuce křesťanů.4           

P. Blaho v zásadě rozlišuje tři teorie o potrestání křesťanů v rámci jejich 

pronásledování v Římě. Rozlišuje potrestání na základě speciálního zákona, 

potrestání na základě všeobecných trestněprávních teorií a potrestání na základě 

magistrátské policejní pravomoci na ochranu veřejného pořádku.5  

                                                           
1 Jewish history sourcebook. In: http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
2 Laws of Constantinus, August 13, 339. In: http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
3 A law of Justinian, July 28, 531. In: http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
4 Diocletian: Edicts against the Christians. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 

5 Blaho P. Církev a štát v antickom Ríme. Etymologické a politicko-právné problémy spojené 
s raným kresťanstvom. In: Orbis iuris romani (journal of ancienit law studies). Brno, 2002, s. 39 
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Plnohodnotnými procesními subjekty nebyly ani osoby podřízené 

otcovské moci (byť se mohlo jednat o dospělého syna, mnohdy i ve vysokém 

postavení).1 Z tohoto pohledu je tedy důležité rozlišovat osoby sui iuris (osoby 

svého práva) a alieni iuris (osoby cizího práva, tedy podřízené něčí moci). 

Osobami sui iuris byli de facto jen pater familias a za určitých okolností taktéž 

mater familias.2 Zásadním procesním omezením osob alieni iuris byla absence 

přiznání aktivní legitimace. Nic však nebránilo tomu, aby tyto byly legitimovány 

pasivně.  

K omezujícím opatřením dále patřila ta skutečnost, že nedospělci a ženy 

museli být zastoupeni poručníkem (tutorem) a osoby stižené duševní nemocí 

opatrovníkem (curatorem).3 Kapitoly z Ulpiána uvádějí v části o poručnících, čl. 

11.1: „poručníci jsou ustanovováni stejně tak mužům jako ženám“. Toto zdánlivě 

rovnoprávné prohlášení je hned vzápětí doplněno následovně: „poručníci jsou 

ustanoveni nedospělým mužům zajisté nejvýše pro nedostatek věku; ženám ať už 

nedospělým či dospělým také pro slabost pohlaví a pro neznalost věcí soudních.“ 

„Poručníci jsou pak zákonní, usnesením senátu ustanovení nebo zavedení 

zvykem.“4 Obdobně opatrovníci byli rozlišováni na zákonné, tj. ty dané podle 

Zákona dvanácti desek nebo prétorem ustanovené.5 

Vedle výše zmíněných obecných důvodů existovaly i některé další, 

zvláštní důvody, které mohly zapříčinit, že osoby jinak plně procesně způsobilé, 

tuto způsobilost ztratily. Příkladem může být infamie, kterou s sebou jako vedlejší 

právní účinek nesly některé žaloby.  

Otrok (byť lidská bytost) pak byl v Římě objektem, nikoli subjektem práv. 

Tento fakt lze doložit i tím, že za poranění otroka byly ukládány obdobné sankce 

jako za poškození věci. Pramenů otroctví bylo několikero. Důležitý je fakt, že 

narození římským občanem neznamenalo doživotní svobodu. Římské právo znalo 

i situace zotročení. Již Ulpián přirovnával otroctví téměř k smrti.6 Vedle tzv. 

kapitisdeminuce, mohlo k faktickému zotročení dojít také v důsledku tzv. sociální 

                                                           
1 Patria potestas se totiž nevztahovala na veřejná práva, proto nebylo nic neobvyklého, že syn 
zastávající vysoký úřad, byl v rodině stále podřízen otcovské moci.  
2 Tituli ex corpore Ulpiani, 4.1. 
3 Na nedospělce se vztahovala  tutela  impuberum, na ženy tutela mulierum a nad duševně 
nemocným bděl  curator furiosi.  
4 Tituli ex corpore Ulpiani, 11.2. 
5 Tituli ex corpore Ulpiani, 12.1. 
6 „Servitutem mortalitati fere comparamus.“  
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smrti. „Kořeny sociální nebo ekonomické nouze můžeme spatřovat ve čtyřech 

hlavních důvodech: chudoba, stáří, nemoc a demence.“1  

Nicméně i v římském právu nalezneme důsledky plynoucí přeci jen 

z přirozené odlišnosti otroka – člověka od věci. Tyto se však dotýkají výlučně 

hmotněprávní oblasti. Ve sféře procesního práva platila pro otroka nulová 

procesní způsobilost. 

Zvláštní skupinou soudních osob byli podpůrcové. Podpůrcové proto, že 

v právním sporu stranu podporovali. Podpůrcové tedy nejednali místo ní (jako 

procesní zástupci), ale vedle ní či dokonce vedle jejího zástupce. Jako podpůrci 

vystupovali již za republiky advokáti a patroni. Advocatus byl práva znalou 

osobou (iuris studiosi), která přišla se stranou k soudu. Advocatus napomáhal 

právní radou, ale kolikráte jen tím, že se po jejím boku jednoduše objevil. Jako 

mluvčí se však nepropůjčoval. Patronus byl pak naopak spíše mluvčím, který 

vznášel postulace za stranu. Původně nebyl ani školeným právníkem.  

Patronus a advocatus časem splynuli vjedno. V císařské době se vedle 

dvou základních označení objevují také pojmenování jako consiliaris, orator,   

iuris peritus nebo scholastikus. Všechny však mají na mysli tutéž osobu, tj. 

soudního přímluvčí strany.2 

Za zmínku stojí také pojednání o soudním jazyku. V antickém Římě byla 

přirozeným jazykem pouze latina. Ta posléze přerostla městské hranice do celé 

Itálie. Tam byla konfrontována se směsicí národů a jejich jazyků, kterými byla 

pozvolna přijímána. Poté latina expandovala do celého středozemí. Zde byla 

ovlivněna řeckým jazykem a kulturou. To s sebou přineslo pro latinu několik 

málo ústupků. Stejně tak se v římském impériu otřásala pozice latiny jako 

politického jazyka. Důvodem bylo zejména ovládnutí nových území, kdy latina 

ustoupila národnostní svéráznosti, což se projevilo také v sociální stratifikaci 

obyvatelstva a v soudním jazyce. Jako příklad můžeme uvést romanizaci Egypta, 

který dříve mluvil řecky. Z výzkumů je zřejmé, že jazykem oficiální 

korespondence byla latina, zatímco hovorovým jazykem byla řečtina. Soudní 

jednání v latině se však vzhledem ke znalostem tohoto jazyka stranami ukázalo 

být jako nevhodné, a proto ve východní Byzanci pozvolna, navzdory všem 

tendencím latinizace, zvítězila jako soudní jazyk řečtina.3          

                                                           
1 Elizabeth Herrmann-Otto. Der soziale Tod: Leben am Rande der römischen Gesellschaft. In :  
Orbis iuris romani (journal of ancienit law studies). 1. vyd. Brno, 2002, s. 29  
2 Heyrovský L. Římský civilní proces – vydáno z pozůstalosti. Bratislava, 1925, s. 110 
3 Talamanca M. Processo civile. Roma. 1987. s. 73 
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2. 2. Základní principy římského civilního procesu 

 

Principy či zásady jsou dodnes základnou právního odvětví, ke kterému se 

přimykají. Jsou nejen pevným podkladem, na kterém to či ono odvětví vyrůstá, 

ale poskytují také cenné indicie pro určení směru, kterým se má řešitel ubírat, 

není-li na daný problém pamatováno explicite. Tuto funkci základních principů 

znali již Římané, byť výslovná formulace těchto zásad byla provedena teprve 

později.  

Lex Romana Burgundionum v odvolání se na Theodosiánův zákoník 

uvádí: „zákon Theodosiánův jasně vyjádřil: ve své věci nikdo nesmí podávat 

svědectví ani vynášet rozsudek.“1 Codex Theodosianus říká: „Císaři Valensianus, 

Gratius a Valentinus, Gracchovi, prefektu urbi, je obecně zakázáno, nikdo nesmí 

být sám sobě soudcem. Nikdo ve vlastní věci nesmí podávat svědectví ani vydávat 

rozhodnutí.“2 Tyto zásady byly později zformulovány následovně: nikdo nemůže 

být současně žalobcem i soudcem (nemo potest esse simul actor et iudex). A s ní 

související zásada nikdo nemůže být soudcem ve své věci. 

Aspektem soudcovské funkce byl princip, že soudci nejsou povinni 

uvádět důvody svého rozhodnutí (iudices non tenentur exprimere causam 

sententiae suae). Neznamená to však absolutní svévoli soudců. Konečně o jejich 

odpovědnosti srovnej výklad výše.   

Kde není žalobce není soudce (nullo actore nullus iudex). Z této poučky 

lehce dovodíme, že římské civilní soudy ovládal princip akusační. Soudy zkrátka 

z vlastní iniciativy řízení nezahajovaly. Vysoké nároky tak byly kladeny na 

každého z občanů, aby se o svá práva náležitě staral.3 

Důkazní břemeno leží na žalobci (actori incumbit onus probandi). I 

s touto zásadou se setkáváme dodnes. Prokázat svá tvrzení, podložená náležitými 

důkazy, bylo úkolem žalobce. Žalovaný mohl svou obhajobu postavit na pouhém 

vyvracení tvrzených skutečností nebo se pokusit o obranu aktivní, realizovanou 

pomocí námitek či protižaloby. S touto zásadou pak souvisí princip další a to 

budiž slyšena i druhá strana (audiatur et altera pars). Tato zásada byla a dosud 

je projevem principu spravedlnosti v civilním řízení.       

                                                           
1 Lex Romana Burgundionum, 42. 
2 Codex Theodosianus, 2.2.0. 
3 Actio popularis byla u civilních soudů připuštěna jen výjimečně, a to za splnění dvou podmínek.  
Jednalo-li se o zájem lidu a oprávněný v dané věci nepodal žalobu sám. 
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Žalobce následuje soud žalovaného (actor sequitur forum rei). Obecným 

soudem byl soud žalovaného (forum rei). Tato zásada se podle všeho zrodila ve 

chvíli, kdy začaly být soudy zakládány i v jiných městech, protože v situaci, kdy 

se jediný soud nacházel v Římě, by byla nadbytečná. Tento princip však poskytuje 

ještě několik modifikací. Jak tedy Římané určovali místní1 příslušnost soudu? 

Místně příslušný soud (forum competens)2 byl především ten soud žalovaného, 

v jehož obvodu (jak bychom řekli dnes) měl žalovaný své bydliště (forum 

domicilii). Nebylo-li tohoto soudu, mohl to být soud původu (forum originis), ale 

také soud podle místa úřední působnosti (domicilium necessarium).3  

Výše zmíněné označení soudu původu, tedy forum originis, je odvozeno 

od označení tzv. místního občanství (origo), které se časem vyvinulo vedle 

občanství státního.4 Měl tak římský obyvatel občanství dvojí – jedno státní, jedno 

místní. Resultátem toho byla také příslušnost dvou soudů, kterou krylo jedno 

označení. Forum originis tak byl jednak magistrát municipiální, jednak magistrát 

hlavního města, tj. typicky praetor urbanus.  

Otázka bydliště byla stejně jako otázka jeho změny na vůli každého 

jednotlivce. Protože však výjimka potvrzuje pravidlo, i zde existovaly situace, 

které byly bez ohledu na vůli dané osoby řešeny odlišně. Tak např. manželka měla 

bydliště tam, kde byl její manžel, děti v moci otcovské, resp. propuštěnci se pak 

řídili bydlištěm otce, resp. patrona (mohli je však posléze měnit). Relegatus má 

příslušný soud v místě, kam byl vypovězen, voják pak tam, kde konal službu atd.5     

Později se objevuje možnost žalovat na soudě, v jehož obvodu se nachází 

sporná věc, většinou nemovitá (forum rei sitae). Příslušný mohl být také soud 

podle místa plnění smlouvy (forum contractus) a objevila se také možnost soud si 

dohodou zvolit (forum prorogatum).6 Rozšíření okruhu potenciálně příslušných 

soudů bylo bezpochyby kladem. Otevíraly se tím příležitosti zvolit soud, který 

disponuje nejlepšími předpoklady pro řádné a včasné projednání případu. 

Zákonnosti řízení ve smyslu bezprostřednosti prospíval také požadavek, 

aby rozsudek vynášel soudce, před kterým se řízení vedlo. „V soukromých 

sporech je sledován takový smysl, aby žádný jiný soudce nevynášel rozsudek.“7   

                                                           
1 O věcné příslušnosti srov. níže, v oddíle 2.2. 
2 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 116 
3 Kincl J., Urfus V., Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 116 
4 Heyrovský L. Římský civilní proces – vydáno z pozůstalosti. Bratislava, 1925, s. 41 
5 Heyrovský L. Římský civilní proces – vydáno z pozůstalosti. Bratislava, 1925, s. 44. 
6 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 116 
7 Codex Theodosianus, 4.16.2. 
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Základem civilního procesu byla také veřejnost soudního jednání. Soudy 

se konaly v severovýchodní části fóra. Publikum nebylo vyloučeno, ba právě 

naopak. Účast lidu poskytovala řečníkům, kterými žalobci a obhájci stran 

povětšinou byli, blýsknout se a zviditelnit. Právě na postu zástupců stran počínala 

většina mladých římských mužů svou politickou kariéru. Výjimkou nebylo ani 

slovní zasahování obecenstva do procesu, a tak mohlo mnohdy soudní řízení 

(zvláště trestní) připomínat spíše divadelní představení.1 První uzavřená jednání 

nacházíme až za císařství. 

Závěrem je nutno vyzdvihnout zásadu, jež se notoricky cituje dodnes, a to 

neznalost práva se nepředpokládá ani netoleruje (ignorantia iuris non 

praesumitur nec toleratur). Princip, bez jehož presumování by docházelo ke 

komplikovaným a těžko proveditelným skutkovým zjištěním stavu mysli 

obviněného. Právo by tak pozbylo své jistoty a stalo se oblastí dohadů. 

 

2. 3. Místo a doba konání soudu 

 

Místem soudního řízení bylo, jak shora uvedeno, fórum. Později, po 

založení dalších soudů, to byly prostory pro ně určené, ale především veřejnosti 

přístupné.   

Doba konání soudu byla komplikovanějším jevem. Již druhý král, Numa 

Pompilius, určil dny, ve kterých se soudní řízení nemělo zahajovat a kdy naopak 

ano.2 V tomto počinu tak můžeme hledat základ tzv. jednacích dnů (dies fasti), ve 

kterých soudy zasedaly. Původně se jednalo o 40–50 dnů, za času kogničního 

řízení stoupl jejich počet až na 230. Pouze o dies fasti mohl praetor pronést tzv. tři 

solemnizační slova (tria verba sollemnia): do, dico, addico. Pokud tento zákaz 

přestoupil, nejednalo se o úkon neplatný, nýbrž o úkon nábožensky vadný.  

Ostatní dny byly označovány jako soudní prázdniny (dies nefasti).3 Jejich 

smyslem bylo vyloučit souběh činnosti magistrátů. To je také důvod, proč se tyto 

dny vztahovaly jen na fázi řízení in iure. Během soudních prázdnin proto zasedaly 

jiné orgány, kupříkladu komicia. Mezi dies nefasti patřily různé svátky a hry. 

Byly to např. Římské hry v cirku, Hry plebejské nebo saturnálie.                                             

 
                                                           
1 Kincl J. Deset slavných procesů Marka Tullia. Praha, 1997, s. 13 
2 Skřejpek M. Texty ke studiu římského práva. Praha, 2001, s. 19  
3 Zvláštní povahu měly tzv. dies intercisi. Jednalo se o 8 dnů, majících jakousi hybridní povahu.       
Na počátku a na konci měly povahu dies nefasti, uprostřed dies fasti.       
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Náboženský základ římské společnosti a zásada „chléb a hry“ by dnes 

byly kamenem úrazu pro zásadu hospodárnosti. Ani časové prodlevy a průtahy 

nebyly pro římské soudy ničím neznámým. 
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2.4. Nositelé soudní jurisdikce 

 

Kategorizaci civilního soudnictví z hlediska jeho vnitřní struktury je 

nezbytné předeslat jeho diferenciaci navenek. Je tedy nutno provést rozlišení 

z hlediska soudní pravomoci.  

I římské soudnictví bylo původně jednotné1. Záhy se však vydělují soudy 

trestní. Pojmy „civilní“ a „ trestní“ nicméně nenáležejí do původní římskoprávní 

terminologie. Ta znala a užívala namísto nich výrazy „soukromý“ a „veřejný“. 

Definici těchto pojmů, která je užívána dodnes, provedl Domitius Ulpianus2. V 

 Římě tak existovaly soudy soukromé (iudicia privata) a soudy veřejné (iudicia 

publica).3 Toto označení bylo zavedeno Iuliovými zákony o soudech veřejných a 

soukromých (leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum).4 Nicméně 

samotné oddělení soudů veřejných od soukromých je připisováno již v pořadí 

šestému z králů, Serviovi Tulliovi.5    

Z vymezení práva soukromého a veřejného6, které provedl již zmiňovaný 

Ulpián, lze dovodit, jaké věci spadaly do civilní pravomoci soudů. Pozitivně 

vymezeno se jednalo o spory vzcházející z majetkového, rodinného, dědického a 

manželského práva. Ale i protiprávní činy jako poškozování cizího majetku, 

ublížení na zdraví nebo krádeže zde měly své místo. V tomto ohledu je jistě jen 

dobře, že současné právní řády řadí tyto nezákonné zásahy k právu veřejnému, 

konkrétně trestnímu. Někdejší římskoprávní odůvodnění, zastávající názor, že se 

jedná „pouze“ o ohrožení zájmu jednotlivce, by v dnešním světě, zejména 

s ohledem na všeobecná osobnostní práva, neobstálo. Před veřejnými soudy se tak 

projednávaly skutečně jen ty nejzávažnější činy namířené proti římskému státu.7     

Soudní organizace v jednotlivých obdobích vývoje římské říše úzce 

souvisí s politickým a společenským uspořádáním v zemi.8 

 

 

 
                                                           
1 Srov. k tomu oddíl 5. 2. 8. 
2 Urfus V. Historické základy novodobého práva soukromého. Praha, 2001, s. 1  
3 Kincl J. Deset slavných procesů Marka Tullia. Praha, 1997, s. 4  
4 Tamtéž, str. 4.  
5 Skřejpek M. Texty ke studiu římského práva. Praha, 2001, s. 25  
6 Právo soukromé se týká zájmů jednotlivců, kdežto veřejné právo zájmů státu.  
7 Toto řešení poněkud připomíná zastaralé pojetí dosud platné zvláštní části trestního zákoníku, ve 
kterém zákonodárce staví do popředí zájmu trestné činy proti republice. 
8 Nutno dodat, že vzhledem k vojenské síle Říma bylo jeho právo dlouhou dobu prosto cizích 
institutů a vlivů. 
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2. 4. 1. Doba královská (8. – 5. st. př. n. l.)  

  

Tato doba je do značné míry opředena legendami. Jednu z legend stojících 

u zrození Říma, „Aeneas v Itálii“, popisuje Livius. „Latinus přijal ve svém domě 

Aenea jako hosta a uzavřel s ním politickou dohodu, na její stvrzení za Aenea 

provdal svou dceru. Tato událost utvrdila Trójany v naději, že jejich putování je u 

konce a získali stálý domov. Vystavěli město, které Aeneas pojmenoval Lavinium 

podle své manželky.“1 

Již samotný okamžik vzniku římského státu je předmětem dohadů. Jisté je, 

že založení se stalo na území, kudy vedla významná obchodní stezka - podle 

nejdůležitější přepravované komodity, jíž byla sůl, pak nazvána via salaria.2  

Informace o této době získáváme převážně z archeologických nálezů a 

významné poznatky přináší také regionální komparativní věda.  

Řím má v této době prvobytně pospolný ráz. Z toho také vychází 

skutečnost, že základním a jediným pramenem práva bylo primitivní, nepsané, 

obyčejové právo (ius non scriptum). Typický také byl sakrální charakter tohoto 

práva, který se projevil i v sankcích, kterými hrozilo. Nevyhnutelným důsledkem 

se tak stala monopolizace práva kněžími (pontifices).  

Životem Římanů prostupuje významně také mysticismus. Častým rádcem 

byla auspicia3. Jedno z těchto znamení stálo také u samotného zrodu Říma. 

„Priori Remo augurium venisse fertur, sex voltures“.4 

Podle tradice vládlo sedm králů, a to v tomto pořadí: Romulus, Numa 

Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, Tarquinius Priscus, Servius Tullius.5 

Posledním králem byl Tarquinius Superbus, který vládl dvacetpět let a z Říma byl 

na sklonku své vlády vyhnán.6 Skoncování s královstvím tak bylo nejen 

radikálním, ale také definitivním krokem, pročež budiž napříště jakákoli snaha o 

navrácení království považována za zločin.7 Atributy královské moci pak tvořily 

koruna, purpurová tóga, žezlo, vůz, královský stolec, kurulské křeslo, suita 

služebníků (liktorů) a svazky prutů.8 Jen na základě tohoto výčtu lze dovodit, jaké 

                                                           
1 Livius. Ab urbe condita. Liber I. Rané legendy  
2 Bartošek M. Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje. 2. vyd. Praha, 1995, s.17 
3 Věštná znamení, přesněji řečeno ptačí věštná znamení. 
4 Livius, Ab urbe condita, I, 7 
5 Livius. Ab urbe condita. Liber I 
6 Livius. Ab urbe condita, I, 60  
7 Sommer O. Prameny soukromého práva římského. Bratislava, 1928, s. 13 
8 Tamtéž, str. 233. 
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postavení král v této době měl, byť nebyl absolutistickým panovníkem, ale spíše 

jakýmsi zástupcem a delegátem lidu.1      

Jak již bylo řečeno, jedná se o období, ze kterého nemáme k dispozici 

žádné písemné prameny, a proto lze na soudní organizaci, stejně tak jako na 

nositele soudní jurisdikce jen usuzovat. Vzhledem k primitivním společenským 

poměrům, nebyla zřejmě ani soudní organizace nijak komplikovaným jevem. 

Nositelem soudní jurisdikce byl král (rex), kterému příslušelo rozhodování 

v celém rozsahu této pravomoci. Rozhodoval v první a také jediné instanci. 

Odvolání bylo institutem této době neznámým.  

Avšak i když území Říma v této fázi vývoje nedosahovalo ani zdaleka 

jeho rozlohy v době největšího rozmachu, bylo by mýlkou domnívat se, že 

veškeré spory se řešily před králem. Zde je opět zapotřebí odkázat na primitivnost, 

jako základní rys této etapy a zmínit se o institutu svémoci.2   

Pro ilustraci této etapy je možno použít paralelu funkce krále jako 

vrchního soudce a jeho funkci nejvyššího velitele armády. Stejně tak, jako není 

dost dobře myslitelné, aby král osobně vydával příkazy individuálně každému 

z vojáků (a zároveň prováděl i kontrolu jejich dodržování), není myslitelný ani 

fakt, že král bděl osobně nad dodržováním zvykových pravidel. Proto stejně tak, 

jako nacházíme velitele ve sféře vojenské, nacházíme pomocníky i na poli 

soudnictví. Těmi se díky sakrální povaze práva stali pontifikové, kteří na 

zachovávání zvykového práva dohlíželi. Byli to právě oni, kteří si činili nejprve 

na znalost a později i na výklad práva monopol. Jména těchto prvních římských 

právníků získáváme ze seznamu pontifiků této doby.3 

Podle tradice, vydávali králové tzv. královské zákony (leges regiae). Tyto 

však byly vyhlašovány jen ústně. Dá se předpokládat, že stejně tak, jako později 

praetoři, vnášeli i králové do těchto „vyhlášek“ vždy něco osobitého, svého. 

Situace se tak při absenci jakékoli kodifikace (či alespoň pokusu o ni), musela 

postupně stávat značně nepřehlednou. K odstranění tohoto nedostatku pak jakýsi 

Papirius (podle všeho pontifex maximus4 okolo roku 500 př. n. l.) pořídil sbírku 

pravidel sakrálního práva (ius Papirianum)5. Mělo se jednat o soupis královských 

zákonů. Jenže tato sbírka je moderní dobou považována za falzifikát, vytvořený 

                                                           
1 Do této funkce byl volen. Titul tedy nebyl dědičný a v případě smrti krále přecházely až do nové 
volby jeho pravomoci na jmenované senátory.  
2 Viz oddíl 2. 6.  
3 Schulz F. Geschichte der römischen Rechts. Weimar, 1961, s. 10 
4 Pontifex maximus byl nejvyšším z pontifiků. Jeho úkolem byl dohled nad kulty. 
5 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 297  
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až v době republiky. To ovšem neeliminuje fakt, že některá z pravidel jsou ještě 

předstátního původu.1  

Doba královská je završena vyhnáním posledního etruského krále a její 

nástupkyní se v časovém horizontu stává doba republiky. „Regnatum Romae ab 

condita urbe ad liberatam annos ducentos quadraginta quattuor.“2 

  

2. 4. 2. Doba republiky (4. – 1. st. př. n. l.) 

 

 „Řím je napříště svobodný. … Není pochyb, že Brutus, který získal slávu 

vyhnáním Superba, tím uštědřil státu vážnou ránu, tím, že vytrhl suverenitu 

z rukou králům, kvůli touze po svobodě, na kterou však lid nebyl zralý. Jaký mohl 

být výsledek, když horda ovčáků, přistěhovalců, uprchlíků z jejich vlastních měst, 

která měla zaručenu svobodu nebo za všech okolností beztrestnost, byli 

osvobozeni od omezující moci králů a byli pobouření útoky tribunů. To vše začalo 

podněcovat hádky s patriciji v Římě, kde byli vetřelci. Mladý stát byl trhán na 

kousky vnitřními konflikty. Senát byl oslaben vražednou krutostí Tarquinia 

Superba, a následná Brutova péče měla posílit jeho vliv tím, že vybral několik 

vedoucích mužů z jezdeckého stavu, aby doplnili volná místa. Tímto způsobem 

doplnil počet senátorů na počet 300. Noví členové byli známi jako conscripti, 

původním členům zůstalo označení patres. Tento tah byl znamenitým krokem 

k posílení harmonie ve státě a nastolil klid mezi patriciji a plebeji.“3  

V období republiky dochází, nejen v oblasti soudní jurisdikce, k 

podstatným změnám. Soudní pravomoc již není soustředěna v rukou jediné   

osoby – krále, ale jejími nositeli se stává nejprve dvojice, později trojice mužů.4 

„Duo consules inde comitiis centuriatis a praefecto urbis ex commentariis Ser. 

Tulli creati sunt.“5   

Přelomový okamžik pak můžeme zaznamenat v oblasti pramenů práva. Na 

rozdíl od období předešlého, zde nalézáme písemné prameny práva. 

Nejvýznamnějším počinem je bezpochyby Zákon dvanácti desek (o něm více 

v oddíle 3.1.1.). Nicméně odkázat zde již můžeme i na další zdroj poznání práva, 

                                                           
1 Kincl J., Urfus V., Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 3  
2 Livius. Ab urbe condita, I, 60 
3 Livius. Ab urbe condita. Liber II. První roky republiky. Nové osídlení. 
4 Jedná se tu o provedení tzv. principu kolegiality římských úřadů, jehož cílem bylo zamezit 
uchvácení moci jedinou osobou.  
5 Livius. Ab urbe condita, I, 60 
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kterým byly zákony přijaté lidovými shromážděními1, souhrnně označované jako 

komiciální legislativa. 

Soustava římských magistratur byla poměrně obsažná. Ve shodě s účelem 

této práce postačí zmínit se o těch z hlediska soudnictví, významných. 

Konzulům, jako nejvyšším úředníkům, příslušela také nejvyšší soudní 

pravomoc (civilní i trestní). Voleni byli na jeden rok. Původně pocházeli oba z řad 

patricijů. Nároky plebejů však narůstali, a to nejen v oblasti politické. „Konzuly 

byli zvoleni M. Genucius a C. Curtius. Byl to náročný rok jak doma tak 

v zahraničí. Začátkem roku plebejský tribun C. Canuleius, předložil zákon, který 

umožňoval sňatky mezi patriciji a plebeji. Patricijové byli přesvědčeni, že tím 

jejich krev bude kontaminována a zvláštní „práva domů“2 by byla smísena.“3  

Od roku 367 př. n. l. kdy došlo ke zrovnoprávnění patricijů s plebeji, byl 

jeden konzul plebejského a druhý patricijského původu.  

V souvislosti s přibývajícími výboji Říma, rozšiřováním území a nově 

vzniklou nutností spravovat čerstvě nabyté oblasti, vzrůstají i nároky kladené na 

konzuly. Ti jsou nuceni stále častěji opouštět brány Říma a zdržovat se mimo jeho 

území. Ani v této situaci však ve městě nenastalo bezvládí. Pro tyto případy 

bývali konzulové zastoupeni prétorem (nejprve jedním, po zvětšení území byli 

praetoři dva4). Praetor5 disponoval, na rozdíl od konzula, pouze civilní 

pravomocí. Ale i tak máme stále před sebou velice mocného úředníka. Díky 

prétorským ediktům (viz níže) byl praetor urbanus předním interpretem práva, a 

vzhledem k povaze tehdejších pramenů i jeho tvůrcem. Vysloužil si tím dokonce 

označení „živý hlas“ práva.6  

V raném období prétorský úřad zastávala jediná osoba, a tou byl již 

zmíněný městský praetor (praetor urbanus). Ale stejně tak jako se zvyšovaly 

nároky kladené na konzuly, vzrůstaly i povinnosti praetorské. V souvislosti 

s rozvojem obchodu a s připojením nových území pak vytanuly další požadavky 

na praetora. Náhle bylo třeba řešit kolizi práva domácího a cizího. V tomto zájmu 

je pak v polovině 3. st. př. n. l. dán na pomoc prétoru městskému prétor cizinecký 

                                                           
1 Ta doznala od doby královské jistých změn. Vedle již existujícího shromáždění centurijního a 
tributního, vzniká nově shromáždění plebejské. Naopak rodové shromáždění svůj význam ztrácí, 
byť existuje i nadále. 
2 Každá z kurií praktikovala vlastní náboženské ceremonie, prováděla vlastní auspicia, školila 
vlastní kněžstvo i právnický stav, když každý dům praktikoval vlastní oběti. 
3 Livius. Ab urbe condita. Liber IV. Rostoucí vliv plebejů.  
4 Za principátu vzrostl jejich počet dokonce na osm. 
5 Označován byl také jako nižší nebo menší kolega konzulů. 
6 Kincl J. Deset slavných procesů Marka Tullia. Praha, 1997, s. 51 
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(praetor peregrinus)1. Od této chvíle spadají spory mezi římskými občany do 

pravomoci praetora městského a spory mezi Římany a cizinci, popř. spory mezi 

cizinci (pakliže se podřídili jeho jurisdikci) řešil praetor cizinecký. Vyvstává zde 

ale otázka, podle jakých pravidel praetor peregrinus postupoval. Nutno tedy 

dodat, že se v těchto případech užívalo personality práva. To znamená, že si každý 

cizinec s sebou přinesl právo své země, a tím i čerstvý závan vzduchu do 

domácího římského práva. Tak dochází k přílivu obyčejů a právních předpisů 

cizích států do Říma. Ani zde nezůstali Římané nic dlužni své pověsti 

konzervativců. Cizí právo tak bylo přijímáno s velkou obezřetností a 

hospodárností.2  

Prameny práva se pro prétora peregrina staly nově mezinárodní smlouvy, 

cizí normy, soudní praxe cizích států. Důsledkem byl vznik nového práva, 

nazývaného příhodně ius gentium3, tedy právo národů. Postupem doby však ius 

gentium počalo domácnět, a na sklonku republiky začalo být užíváno i na spory 

mezi Římany. Podobně jako městský praetor, byl tedy i ten cizinecký tvůrcem 

práva, což mu poskytovalo nad chodem státu mocný vliv. Nicméně 

v republikánských poměrech byl tento vliv ještě stále udržitelný prostřednictvím 

principů úřadů a dalších republikánských institucí. V následujícím období 

principátu již byla situace mnohem bouřlivější.        

Úřad praetora, především pak praetora městského, byl vysoce váženým 

postem. Voleni byli centurijním lidovým shromážděním na dobu jednoho roku4. 

Zda bude dotyčný zastávat funkci praetora městského či cizineckého, bylo 

následně určeno losem.  

Zvykem bylo, že po nástupu do funkce vydával prétor tzv. prétorský edikt. 

Ve své podstatě se jednalo o soubor pravidel, zásad a pouček, podle kterých 

hodlal magistrát po celé své funkční období postupovat. Do užívání také vešla 

praxe prétorů, kteří do svých ediktů přejímali to, co se za předešlých prétorů 

osvědčilo a prokázalo svou životaschopnost. S tím souvisí také označení ediktů 

jako edictum perpetuum a  edictum tralaticium.5 Dříve zmíněný byl označením 

                                                           
1 Kincl J., Urfus V., Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 115 
2 Schulz F. Prinzipien des römischen Rechts. München und Leipzig, 1934, s. 58 
3 Dualismus práv ius civile a ius gentium byl také jedním z bodů antagonismu mezi sabiniány (ius 
gentium) a prokuliány (ius civile). In: Brtko R. spor rímskoprávných škol týkajúci sa problému 
Pubertas. Právněhist. Studie.  s. 321.   
4 Projev principu anuity. 
5 Kunkel W. Römische Rechtsgeschichte: Eine Einführung. Köln–Graz, 1964, s. 88, 89  
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těch výnosů a pravidel, které zůstaly v platnosti po celé funkční období úředníka1 

(na rozdíl od těch, které se kupř. odpadnutím důvodu pro který vznikly, staly 

bezpředmětnými). Nezřídka bývala taková pravidla přebírána i nově nastupujícím 

úředníkem. Pak se jednalo právě o edictum tralaticium.  

Edikt byl prétorovým manuálem. Zároveň učinil obyvatelům seznatelné 

základní principy činnosti prétora. Vedle Lex duodecim tabularum se jednalo o 

další prvek v posílení vědomí právní jistoty.  

Vedle konzulů a prétorů působili na poli soudnictví i další, i když co do 

postavení, méně významní magistráti. 

Kromě výše zmíněných se zde dále setkáváme s decemviry. Decemviri2 

bylo označení nižší magistratury, které příslušelo rozhodovat v první stolici. 

V pozdější fázi republiky se již také setkáváme se zárodky apelačního principu. 

Odvolací instancí se stalo plebejské lidové shromáždění.  

Pravomocí ve sporech tržních disponují zprvu jen kurulští aedilové. Ti byli 

nejprve dva (oba z řad patricijů), posléze si však poměry v zemi vyžádaly zvýšení 

jejich počtu na čtyři (dva byli patricijského, dva plebejského původu). 

Z hlediska soudnictví je ale třeba zmínit ještě jednu magistraturu, v jejímž 

poli působnosti bylo, mimo jiné3, také oprávnění sestavovat seznam senátorů. 

Touto magistraturou byl cenzorský úřad. Zásadní význam pro obsazení soudů měl 

seznam senátorů. Důkazem o nebývalém vzrůstu vlivu a úlohy senátu svědčí i 

fakt, že senát byl převzat do názvu státu, „neboť ono známé S. P. Q. R. není nic 

jiného, než zkratka výrazu Senatus PopulusQue Romanus“ 4. 

V provinciích byli nositeli jurisdikce místodržící.5 Pravomoc v trhových 

věcech měli a tedy jakousi obdobou kurulských aedilů v Římě byli provinciální 

kvestoři.6 

 

 

 

 

 

                                                           
1Vedle prétorů vydávali edikty také aedilové, místodržící v provinciích a v delegované působnosti 
také provinciální kvestoři.   
2 K jejich úloze srovnej i výklad v oddíle 2. 5. 
3 Dozor nad dobrými mravy, ukládání pokut, napomenutí. 
4 Kincl J., Urfus V., Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 11   
5 Viz oddíl 2. 5. 
6 Kunkel W. Römische Rechtsgeschichte: Eine Einführung. Köln–Graz, 1964, s. 79 
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2. 4. 3. Principát (1. st. př. n. l. – 3. st. n. l.)   

 

Název sám je odvozen od latinského princeps. Zprvu se jednalo o 

označení prvního senátora, za principátu pak o označení prvního muže v zemi. 

Prvním princepsem se stal Octavian Octavianus Augustus. Na rozdíl od krále se 

již jednalo o monarchu, byť stále ne absolutního. Nositelem nejvyšší soudní 

pravomoci se namísto dvou konzulů stává opět osoba jediná, a to princeps osobně. 

Samotné soudnictví pak vykonávali konzulové, prefekti či zvláštní praetoři. 

Některé republikánské instituce postupně zcela zanikly (lidová shromáždění), 

ostatní pozbývají své funkce (magistratury, senát). Jejich pravomoci převzal 

princeps, který je však obratem delegoval na svůj nově vytvořený byrokratický 

aparát. Nebylo by nijak obtížné ponechat všechnu moc ve svých rukou. Ale 

zřejmě z obavy, aby se proti němu nezvedla vlna nevole z řad obyvatelstva tak 

neučinil a přenesením moci imitoval staré republikánské instituce. Z těch ostatně 

ještě nejlépe dopadl senát. Zvedl se jak počet senátorů, tak jejich pravomoci, 

zejména v oblasti zákonodárné iniciativy. 

Nadále však zůstává v Římě silná pozice náboženství. Následující úryvek 

je nejen dokladem velkého vlivu věštců, ale také ukázkou toho, jak byly věštecké 

předpovědi zneužívány k politickým záměrům. „Na samém počátku léta se 

objevily zprávy o mnoha zázracích v sousedství Říma. Senát tedy požádal věštce 

o sdělení jejich příčin. Věštci vypracovali odpověď, ve které jako důvody uvedli, 

že slavnostní přehlídky a hry byly nedbale vypraveny, posvátná místa byla 

znesvěcená, s velvyslanci bylo špatně zacházeno a byli vražděni, dobrá víra a 

přísahy byly ignorovány, staré a tajné oběti byly zanedbávány a znesvěcovány. 

Zázraky tak byly varováním seslaným od bohů, jinak na sebe Římané přivolají zlo 

a v jejich zemi zavládne nepořádek a nesváry. Proto musí být zlo napraveno a 

pokud možno odstraněno, a proto byly učiněny prosby k bohům – Jupiterovi, 

Saturnovi, Neptunovi a k jiným. Poté co Clodius, který teď byl édilem, obdržel 

tuto odpověď, svolal lid a pronesl k nim řeč, aby dokázal, že zlo, které rozzlobilo 

bohy, bylo tyranské chování Cicera a návrat jeho vlivu. Poté byla svěcena 

bohoslužba. Cicero odpověděl následující den v senátě, když řekl, že veškeré 

události, které měly přivodit nelibost bohů, mají být mnohem spíše připsány 

Clodiovi, než Cicerovi. Poté, co se takto vyvinil a zřetelně svalil veškerou vinu na 
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Clodia, vyzval občany všech tříd, aby odložili vzájemnou nevraživost jako 

jedinou cestu znovuzískání přízně bohů a dřívější prosperity.“1 

Pravomoci konzulské i praetorské magistratury byly v principátu 

omezeny. Úkoly na poli soudnictví si však zachovaly. Nutno dodat, že ani zde 

praetor obvykle nevystupoval sám jako soudce, ale z moci svého úřadu vstupoval 

jen do sporných případů v předběžném stadiu řízení.  

Za Hadriána (císař římský od roku 117 n. l.)2 dochází k sepsání ediktů 

městského i cizineckého prétora do jedné sbírky, známé podle jména svého 

tvůrce, resp. zadavatele jako Hadriánův edikt. Ten byl napříště závazný pro 

všechny nastupující magistráty. Princeps si zároveň vyhradil právo vydávat 

souhlas se všemi změnami či dodatky. Veškerá oblast práva se tím dostává pod 

jeho kontrolu.         

Zaznamenat také můžeme další nárůst ve sféře pramenů práva. Zdrojem 

práva nadále zůstávají mravy. „Mravy jsou dány mlčky lidem, dlouhodobě 

zvykem zakořeněné.“3 

Vedle nepsaného práva, které stále zůstávalo jedním z nich4, tu najdeme 

zákony, plebiscita, usnesení senátu, císařské konstituce, edikta úředníků, kteří 

měli právo vydávat vyhlášky a dobrozdání právníků.5  

Poslední ze jmenovaných jsou pak neklamným důkazem toho, jakou 

pozici si právo v životě Římanů získávalo. Teprve v této době se na scéně 

objevují první skuteční právníci, kteří se právem začínají vskutku zabývat. 

Zkoumají staré i moderní právo, počínají je vykládat a tím i dotvářet. Právě z éry 

klasické jurisprudence, jak je toto období z pohledu práva nazýváno, pochází 

drtivá většina dnes citovaných a užívaných pravidel, pouček a rčení. Rovněž 

v oblasti římské právní vědy se setkáváme s tradičním římským konzervatismem.6 

Není také divu, že tento konzervatismus vedl příležitostně až k pedantství.7 Z 

nechuti k novátorství vyrostlo také odmítnutí metodické a systematické právní 

kritiky a politiky.8 I přes posledně uvedené rysy tohoto období již nikdy později 

římské právo nedosáhlo takové úrovně, jakou se mohlo pyšnit nyní. 

                                                           
1 Řeč M. T. Cicera adresovaná senátu, reagující na předpověď věštců.  
2 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 293 
2 Tituli ex corpore Ulpiani, 1.4.  
3 Teprve za Augusta (63 př. n. l. – 14 n. l.) vešla v platnost zásada, že právo nepsané nemůže rušit 
právo psané. 
5 Gaius, Institiutiones, 1, 2 
6 Schulz F. Prinzipien des römischen Rechts. München und Leipzig, 1934, s. 57 
7 Tamtéž, s. 59. 
8 Tamtéž, s. 66. 
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2. 4. 4. Dominát (3. – 5. st. n. l.) 

 

Dominus et deus. Pán a bůh. Přesně toto označení nesl za dominátu císař. 

Rozsah jeho moci je z tohoto označení více než zřejmý. Byl svrchovaným 

vládcem jak nad světským, tak náboženským životem. Označení absolutní 

monarcha je zde již zcela na místě. „Byl monarchou, ale na krále si nehrál. Jako 

neomezený pán Říma si také ponechal postavení vůdce strany. Nechtěl však vůči 

každému vystupovat jako první mezi rovnými.“1 

Delegace soudní jurisdikce na úředníky, která proběhla za principátu, byla 

za dominátu dovršena, když na „tyto delegované soudce přešla soudní moc 

úplně“ 2. 

Zásadním počinem v oblasti poznávacích pramenů práva se staly snahy o 

jeho kodifikaci. Prvním z pozdněřímských kodexů se stal Codex Theodosianus 

platný od roku 438 n. l. pro východní část říše3. Od roku 439 n. l. pak pro celou 

říši římskou. Vzhledem k fragmentům, které se dochovaly, jde dnes především o 

zdroj poznání práva ústavního a správního.4  

Hlavním pramenem se stávají císařské konstituce, které se díky svému 

množství stávají těžko prostupnou oblastí, mnohdy i pro císaře samé.  

Celkově však bylo toto období pro právo spíše hrobem. V průběhu 3. st. n. 

l. byl dovršen zánik klasické římské jurisprudence. Hlavní úloha samostatné 

jurisprudence, tedy volná vykládací a znalecká činnost právníků, byla rozbita.5 Ne 

neprávem se tak mluví o vulgarizaci práva6. Jakoby se právo vracelo ke svým 

kořenům, k době královské. Briskní pojmosloví klasiků je opouštěno, celkový 

systém práva se zjednodušuje, a i když se objevují dílčí snahy o obnovení někdejší 

slávy římské tradice (práva nevyjímaje)7, dočká se římské právo svého 

znovuzrození až po zániku říše, která mu vdechla život.  

Závěrem nutno dodat, že římští magistráti, kteří byli nositeli iurisdictio, 

byli oprávněni její výkon delegovat na jiné. Tento počin je označován jako 

                                                           
1 MommsenT. Römische Geschichte: gekürzte Ausgabe. Wien, 1934, s. 972 
2 Kincl J., Urfus V., Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 115 
3 K rozdělení říše došlo roku 395 n. l. 
4 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 62 
5 Kunkel W. Römische Rechtsgeschichte: Eine Einführung. Köln–Graz, 1964, s. 128 
6 Kincl J., Urfus V., Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 35 
7 O restauraci římské tradice se pokusil již první císař Dioklecián. Například zavedl jako úřední 
jazyk v celé zemi (včetně provincií) latinu. Pozdější vývoj však nabral zcela jiný spád, ve kterém 
se prioritou stala záchrana říše samotné.  
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iurisdictionem mandare.1 Toto oprávnění bylo zprvu poměrně okleštěno 

omezujícími podmínkami, s postupujícím vývojem se však i oblast tohoto 

oprávnění rozvolňovala. Zprvu se tak můžeme setkat s jakýmsi dualismem 

imperia a to imperium domi (tj. imperium vykonávané na území Říma a ve 

vzdálenosti jedné míle od něj) a imperium militiae (jednání za touto hranicí). 

 

2. 4. 5. Náboženská jurisdikce 
 
2. 4. 5. 1. Pohanství 
 

Ve státě pohanů bylo náboženství záležitostí státní. Tudíž i božstva 

v polyteismu jsou státní. Proto také ve státě pohanů byli duchovní státními 

orgány. Duchovní se podíleli na ochraně soudních řízení, kdy jednali vždy ve 

veřejném zájmu. Také v Římě se pontifikové podíleli na vývoji římského práva. 

Zároveň se účastnili na věcech týkajících se soudního kalendáře, žalob a obecně 

na základech římské jurisprudence, přičemž hájili veřejné zájmy a státní zřízení 

Říma.2  

 

2. 4. 5. 2. Judaismus 

 

Podivné postavení měli v římském impériu Židé. Židé nebyli nikdy 

pohlceni římským státem a ani nebyli závislí na jiných cizích národech, jak bylo 

zpravidla uváděno. Soudní jurisdikce, stejně tak jako židovské zákony byly 

užívány na vztahy mezi Židem a Židem. Tato úprava byla podporována také 

v době křesťanského impéria. Židé se svým urputným setrváváním na svých 

pozicích přiměli stát dokonce k ochraně jejich národních jurisdikčních institutů. 

Významné je v této oblasti svědectví Origena ze 3. st.  

Postavení Židů se odráží také v konstitucích císařů Graziana, Valentiniana 

a Theodosia. Zákony prošly dále několika modifikacemi v Justiniánově kodexu. 

Následující ukázka osvětluje zvláštní situaci ve státě z pohledu judaismu: „Iudaei 

Romano communi iure viventes in his causis, quae tam ad superstitionem eorum 

                                                           
1 Heyrovský L. Římský civilní proces – vydáno z pozůstalosti. Bratislava, 1925, s. 35 
2 Talamanca M. Processo civile. Roma, 1987, s. 339 
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quam ad forum et leges ac iura pertinent, adeant solemni more iudicia omnesque 

Romanis legibus conferant et excipiant actiones. 1 

 

2. 4. 5. 3. Křesťanství 

 

V čase místního pronásledování křesťanů, v době všeobecné persekuce 

křesťanů, ale také v časech klidu, křesťané vykonávali své svátosti. Vývoj 

římského civilního procesu stojí zejména na otázce, jakým způsobem se 

křesťanství odrazilo ve státě a ve zvláštní činnosti biskupů. Tato otázka je 

kontroverzní, což je následkem nově vzešlých problémů v rámci kritiky pramenů. 

Centrálním bodem diskuse jsou Konstantinovy zákony.  

Původně mohly obě strany sporu současně vznést svůj spor k biskupovi. 

Tzv. konstituce Sirmondianova stanovila každé straně odlišný postup předložení 

sporu biskupovi. Biskupský tribunál rozhodoval rychle a méně nákladně. Jeho 

rozsudky byly vykonatelné a nebylo lze se proti nim odvolat. Následkem této 

praxe bylo přetížení biskupů. Císařská legislativa proto nově limitovala, kolem 

roku 400, biskupskou jurisdikci. Ta se v podstatě stala vnitřní záležitostí biskupů.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Talamanca M. Processo civile. Roma, 1987, s. 340-341. „Římská komunita Židů žije svým 
právem v záležitostech, které se týkají spíše jejich zvyků nežli zákonů, soudů a práva, pravidelně 
se přimyká ke všem římským rozhodnutím a zákonům, soustředí a přebírá žaloby.“ 
2 Talamanca M. Processo civile. Roma. 1987, s. 341-343 
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2. 5. Soudní organizace 

 

Zpočátku byla soudní organizace celkem přehlednou záležitostí. Jediný 

soud sídlil zprvu v Římě a byl příslušný pro všechny občany.1  Nezáleželo tedy, 

zda se jednalo o ctihodného občana samotného Říma nebo pouhého 

mimořímského obyvatele. Pakliže dotyčný trval na soudním projednání sporu, 

musel žalovat v Římě. Není obtížné představit si, že právě tato praxe vzbuzovala 

především u „obyčejných“ obyvatel nevoli. Je třeba si také uvědomit, že cesta do 

Říma bývala nejen nákladná, ale mnohdy i nebezpečná. A tak začaly být soudy 

zakládány i v dalších městech. Zprvu se nejednalo o stálé orgány. Do měst bývali 

vysíláni nižší úředníci, tzv. soudní prefektové, kteří pak v poddaných městech 

vykonávali (z pověření městského praetora) vyšší jurisdikci.2 Odtud také pramení 

termín praefectura, což byl, zjednodušeně řečeno soudní obvod, ve kterém 

praefectus úřadoval. Ani toto řešení však nedostačovalo a situace si vyžádala 

ustanovení stálých orgánů. Těmi se koncem republiky stali duoviri iure dicundo. 

Jak už název napovídá, šlo o zvláštní dvoučlennou magistraturu, disponující 

vlastní jurisdikcí.3 Později se jejich úřad rozrostl o duoviri aediles, kteří byli 

obdobou římských aedilů (viz výše) na venkově.4 Starší název duoviri by tak již 

neobstál a nový společný úřad nesl označení quattuorviri. 

V provinciálním soudnictví působila odlišná skupina magistrátů. 

Jurisdikce v provinciích byla v rukou místodržících. Jako místodržící (praesides) 

byli do provincií vysíláni bývalí vysocí římští úředníci. Titul správce měl být 

jakousi odměnou za (v době republiky) bezplatně vykonávaný úřad. Motivací 

mnohých magistrátů však nebývalo ani tak blaho Říma, o které měli za trvání 

magistratury usilovat, ale právě vidina velkých zisků plynoucích ze správy 

provincie. Jen zřídka se tak stávalo, že úředník požádal senát, aby jej této 

povinnosti zbavil. Tak učinil např. Cicero, jehož životním cílem byl úřad 

konzula.5 Ani tak se však výkonu funkce provinciálního úředníka nevyhnul. „Od 

května tohoto roku do listopadu roku 50. př. n. l. nebyl Cicero přítomen v Římě, 

neboť vykonával funkci prokonzula v Cilicii, ke které byl k jeho nelibosti zavázán 

vzhledem k Pompeiovu zákonu de provinciis vydaném o rok dříve, podle kterého 

                                                           
1 Kincl J., Urfus V., Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 116 
2 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 218 
3 Princip kolegiality či anuity platil i zde.         
4 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 98 
5 Kincl J. Deset slavných procesů Marka Tullia. Praha, 1997, s. 132 
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byla zavedena povinnost vykonat pětileté období mezi zastáváním konzulátu nebo 

prétury činností v provincii.“1  

Správcům pomáhali ve výkonu jurisdikce také další úředníci, nejčastěji 

quaestoři nebo legati iuridici. Quaestores provinciales byli nižší úředníci, 

přidělovaní každému místodržícímu.2 Jak již bylo uvedeno v oddíle 2.2., lze 

ohledně jejich pravomoci odkázat na paralelu s římskými kurulskými aedily. 

Legati iuridici pak plnili úlohu pomocníků v senátních provinciích, neboť to byl 

právě senát, který je jmenoval.  

Pozornost si dále zaslouží obsazení soudů. Soudcem v civilním procesu 

mohla být osoba práva znalá stejně tak dobře jako každý jiný, kdo splňoval 

předpoklady pro soudcovský úřad.3 Soudce byl osobou soukromou, to již bylo 

zmíněno. Pro zapsání do alba soudců (album iudicum) musel kandidát dosáhnout 

věku třiceti let. Za Augusta byla tato hranice snížena na dvacetpět let věku.4 

Kandidát také musel být římským občanem, a to zrozením. V drtivé většině 

případů rozhodoval samosoudce, pouze výjimečně byl rozhodnutím pověřen větší 

soudní sbor.5 Tím býval sbor deseti mužů (odtud také název decemvirové), 

soudící především majetkové spory. Ještě za republiky ale splynuli s centumviry, 

kteří se udrželi až do císařství. V této době jim již příslušely jen spory dědické.6 

Centumviri rozhodovali především spory mimořádného společenského dosahu, 

jakými byly např. querela inofficiosi testamenti.7 Centumviri rozhodovali ve 

výborech (consilia, iudicia, tribunalia), kterým předsedali quaestoři.8 Díky tomu 

jak upadala moc magistrátů, upadal i význam tohoto soudu, až nakonec               

ve 3. st. n. l. zanikl.    

Soudci však nebyli jediní, kteří mohli na soudě rozhodovat.  

V případě, kdy daná záležitost vyžadovala zvláštní odborné znalosti, 

zasedali na místě soudců arbit ři. To se projevilo i v názvu samého řízení. 

Namísto iudicium se užíval název arbitrium. Odbornost, která se u arbitra 

vyžadovala, byla také důvodem jeho větší rozhodovací volnosti. Nebyl tedy tak 

                                                           
1 Cicero: Letters. volume 2. B.C. 51. In: http://www.perseus.tufts.edu 
2 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 229  
3 Schulz F. Prinzipien des römischen Rechts. München und Leipzig, 1934, s. 63 
4 Zajímavostí nicméně je, že za principátu docházelo k přípravě na budoucí povolání již v raném 
dětském věku a od věku sedmnácti let již mohlo být započato s veřejným udělováním právních 
rad. Za republiky se příprava započínala kolem šestnáctého či sedmnáctého roku. In: Bělovský, P. 
Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě. 1. vyd. Praha, 2005, s. 32 
5 Kincl J., Urfus V., Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 115 
6 Tamtéž, str. 115.   
7 Bartošek M. Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje. 2. vyd. Praha, 1995, s. 80 
8 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 57 
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vázán příkazem magistráta. Jde o poměrně logickou úpravu. Jinak by distinkce 

mezi soudci a arbitry ztratila svůj význam. I arbiter mohl rozhodovat jako 

samosoudce, zpravidla se však jednalo o tříčlenný sbor. Arbiter však bylo také 

označení soukromého rozhodce. Jednalo se o jakousi obdobu současného 

rozhodčího řízení. Pokud se obě strany na osobě arbitra shodly a ten vyslovil 

s ustanovením souhlas, byl povinen svůj úkol splnit.1   

Zvláštním řízením bylo dále tzv. recuperatio. Rekuperátoři jednali ve 

tříčlenných, případně pětičlenných senátech. Zprvu se recuperatio týkalo 

především záležitostí, které vyžadovaly urychlený postup.2 Tedy šlo o jakési 

zrychlené, zkrácené řízení. Jako takovému mu byly vlastní časové úspory, 

spočívající ve zjednodušeném důkazním řízení nebo ve zkrácených lhůtách. 

Nejčastěji zde byla projednávána náhrada škody podle mezinárodního práva. 

Postupem času sem spadaly i spory mezi římskými občany.     

O úloze praetora v řízeních za republiky a císařství bude podrobněji řeč 

v oddíle 3, proto prozatím vystačíme s konstatováním, že i praetor mohl za 

určitých okolností spor rozhodnout. 

Svou úlohu sehráli i soudní přísedící. Pramenem upravujícím přibírání 

přísedících či lépe řečeno rádců nebyl lex, ale mos3. V období republiky měl 

soudce, příp. magistrát, vynášel-li konečné rozhodnutí, vzít poradu s přáteli a 

váženými osobami. Od principátu platila zásada, že každý úředník, který 

vykonával samostatnou jurisdikci, má mít stálého, v právu vyškoleného (iuris 

studiosi) rádce.4 Tito rádci byli označováni jako adsessorové.5 Adsessor byl 

pravou rukou rozhodujících nejen v samotném Římě, ale byl také součástí družiny 

(comites) místodržících. Placeni byli adsessori zprvu samotným úředníkem, u 

něhož pracovali, později jim byl stanoven plat státní. 

Stranou neponechávali Římané ani otázku odpovědnosti soudců a 

magistrátů.6 O trestu soudců a arbitrů, kteří se nechali podplatit, hovořil již Zákon 

dvanácti desek. Toto ustanovení však bylo postupem doby nedostačující. Navíc se 

jako účelné ukázalo být stanovení trestů i pro ty, kteří úplatky nabízeli či již 

                                                           
1 Bartošek M. Škola právnického myšlení. Praha, 1993, s. 297 
2 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 232  
3 Mos, tj. obecně uznávané, závazné etické normy. 
4 Za principátu označováni jako consiliarii.  
5 Heyrovský L. Římský civilní proces – vydáno z pozůstalosti. Bratislava, 1925, s. 76  
6 Viz oddíl 2. 1. 
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poskytli. Tuto situaci řešila lex Cornelia de falsis. Pokud přijal úředník úplatek při 

dosazování porotce, byl podroben dikci legis Iulia repetundarum.1 

Všeobecný úpadek morálky a především zlovůle magistrátů při výkonu jejich 

úřadů, jurisdikci nevyjímaje, pak vedl roku 81 př. n. l. prétora Octavia k vydání 

ediktu o odpovědnosti magistrátů a porotců. Edikt doslova říkal: „Když magistrát, 

konaje soud, byl stanovil proti někomu nové, od posavadního odchylné právní 

pravidlo a později sám vystoupí jako procesní strana v stejném případě, má naň 

k žádosti kteréhokoli odpůrce býti užito téhož právního pravidla.“2   

Soudce, který se nedostavil ke stanovenému roku, na sebe přenesl ztrátu 

procesu. Proti nevědomky nebo z unáhlenosti porušené povinnosti soudcem, 

poskytoval prétor žalobu na peněžitou pokutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Heyrovský L. Římský civilní proces – vydáno z pozůstalosti. Bratislava, 1925, s. 80  
2 Tamtéž, s. 80. 
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2. 6. Svémoc 

Svémoc sehrála zásadní úlohu nejen v období římské předstátní 

pospolitosti.  

Výkon soudnictví je jednou ze základních funkcí státu. Je však nabíledni, 

že spory vznikaly v lidské společnosti odedávna, dlouho před vznikem prvních 

státních útvarů. Svémoc v podmínkách primitivní, prvobytně pospolné 

společnosti, nebyla jako forma ochrany práv ničím výlučným. Primitivní 

společnosti jsou totiž, podle názoru Hoebla, „typické určitým druhem anarchie a 

celkovým chaosem právního života“.1 Se svémocným způsobem řešení se 

můžeme setkat v každé předstátní komunitě.2 Svépomoc ztrácí na významu ve 

chvíli, kdy se společnost počíná diferencovat.  

V okamžiku, kdy začínají na teritoriálním základě vznikat určité vyšší 

útvary, sehrává důležitou roli postava tzv. smluvčího.3 Úlohu takového rozhodce 

zastával v době královské rex. Nejvyšší soudní jurisdikce tedy spočívala v rukou 

krále. Ten své intervence omezil pouze na situace, ve kterých se jednalo o blaho 

celé obce. Výkon králových rozhodnutí zajišťovala v této době především jeho 

autorita. Kardinální vlastností krále byl zejména souhrn jistých osobních kvalit, 

pro které byl uznáván. Teprve později, to již však v době státního útvaru, se těší 

soudní orgány záštity státu.  

Svépomoc byla také důležitou součástí života Římanů. Odveta se v Římě 

označovala „talio“ . Pakliže někdo právní obyčeje nedodržoval, mohlo ho jako 

sankce postihnout i vyloučení z rodové společnosti. To v této době prakticky 

znamenalo vynesení trestu smrti. Nutno zdůraznit, že institut talia se neobjevil 

náhle, nezrodil se z mořské pěny. Jeho předchůdkyní byla o několik let dříve 

praktikovaná pomsta.     

Nelze říci, že by svémoc v předstátním období nebyla nijak regulována. 

Ač se níže zaměřuji na počátek úpravy tohoto institutu teprve Zákonem dvanácti 

desek, dá se předpokládat, že již dříve se určité usměrňující tendence uplatňovaly 

v rámci fas-nefas či následně obecného obyčeje (mores maiorum).  

Prétor se v těchto podmínkách omezoval na „pouhý“ dohled nad 

nevybočením z daných mezí soukromé msty.  

                                                           
1 Hamza G. Comparative law and antiquity. Budapešť, 1991, s. 121 
2 U některých národů ji najdeme i dnes. 
3 Klabouch J. Staré české soudnictví (jak se dříve soudívalo). Praha, 1967, s. 119  
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Tato absence právní úpravy byla možná pochopitelná pro rané stadium 

vzniku státu, těžko ospravedlnitelnou by se však stala v období, kdy římské 

zákonodárství začíná nabírat dech a kdy se římské právo stává málem 

bezchybným právním systémem.  

První psané ustanovení týkající se svémoci obsahoval Zákon dvanácti 

desek, který taxativně vymezil případy, ve kterých bylo možno svémocně 

zakročit. Svémoc se stala prodlouženou rukou spravedlnosti, neboť bez ní by 

v této době nebyl výkon většiny rozhodnutí vůbec možný. Nicméně podmínky 

užití svépomoci byly poměrně vágně stanovené. Postačilo tvrdit, že byly splněny 

podmínky takového zákroku a vykonaná svémoc rázem dostala zákonný podklad. 

Např. u zloděje, který byl přistižen v noci, bylo takovými podmínkami povinné 

volání o pomoc a svolávání svědků.1 Obdobou tohoto byla v českém právu tzv. 

opověď, tj. přivolání sousedů na místo činu, jakožto jedna z podmínek následného 

řízení.2 Analogickým byl také institut „nestojte“, zrušený Statuty Konrádovými.3  

V situaci, kdy je základem státu římská rodina, se svémoc projevuje 

v instituci tzv. domácího „soudu“ (ius domesticum)4. Jednalo se vlastně o domácí 

radu, která se k projednání přečinu sešla. Pater familias pak mohl provinilce i 

usmrtit. 

Zvykový základ msty můžeme spatřovat v často citovaném rčení5 „vim vi 

repellere licet“ 6. Převzalo jej i civilní právo. Za republiky vedli boj proti svémoci 

prétoři. Za principátu pak tuto roli převzali císaři. Teprve na přelomu republiky a 

principátu se setkáváme s prvními zákony, které pro příště veškeré svémocné 

jednání kriminalizují. Zmínit můžeme Lex Iulia de vi privata. Od této chvíle se 

svémoc přesouvá před veřejné (trestní) soudy, a dostává se mimo oblast civilního 

soudnictví.  

                                                           
1 Kincl J., Urfus V., Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 114 
2 Klabouch J. Staré české soudnictví (jak se dříve soudívalo). Praha, 1967, s. 156 
3„Na obecné volání, které se lidovým jazykem nazývá nestojte, není nikdo povinen běžet, ledaže 
by to chtěl udělat z vlastní vůle.“3 
4 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 149 
5 S obměnami tohoto rčení se můžeme setkat u Gaia i Paula. 
6 Násilí je povoleno odrážet násilím. 
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3. Vývojové etapy soudního řízení 

 

3. 1. Legisakční řízení 

 

3. 1. 1. Pojem, dobové pozadí 

 

Legisakční řízení je nejstarším vývojovým stadiem římského civilního 

procesu.1 Již název sám mnoho napovídá o jeho povaze. Pokud si jej rozebereme, 

dostaneme se ke dvěma základovým slovům. Lex, legis (zákon) a ago, agere 

(konat, v našem případě žalovat). To znamená, že žalobce musel lege agere, tj. 

žalovat slovy zákona. Strohý formalismus se nicméně vztahoval i na žalovaného, 

který měl povinnost slovy zákona odpovídat. Nedodržení znění zákona pak bylo 

sankcionováno ztrátou pře. Např. žalobce, který měl podle Zákona dvanácti desek 

žalovat „pořezání stromů“, ale žaloval „pořezání vinných keřů“, svůj nárok 

ztratil.2  

Legisakční řízení tedy bylo ovládáno přísným formalismem. Nicméně 

formalismus byl symptomatickým pro celé římské právo v tomto období. 

Dokladem toho je i úprava jednotlivých forem propuštění. ´Svoboda může být 

přímo udělena těmito způsoby: „budiž svobodný“; „nechť je svobodný“; 

„přikazuji být svobodný“, a prostřednictvím fideikomisu například: „žádám, 

svého dědice, aby propustil otroka Stichia“.´3 

Úspěch ve sporu byl závislý na doslovném dodržení frází, které zákon 

ukládal, stejně tak jako na dodržování postupu při jednotlivých úkonech. Na 

straně účastníků řízení tak takovýto formalismus působil až nepřiměřenou zátěž, 

ovlivňující často negativně průběh i výsledek sporu. Jednou věcí totiž je povinnost 

stran starat se o svůj spor, jako projev principu akusačního a dispozičního, věc 

jiná pak takovéto zatížení. Závažnost porušení procesních pravidel a jejich 

důsledky v hmotněprávní oblasti jsou zde ve zřejmém nepoměru.     

Bylo by ale omylem domnívat se, že soudní osoby měly neomezenou moc  

 

 

                                                           
1 Nicméně je více než pravděpodobné, že určitá procesní forma se vyvinula již v dobách 
předcházejících Zákonu dvanácti desek. Je jen obtížně představitelné, že by  legisakční řízení 
vzešlo z pole zcela  neoraného. 
2 Gaius. Institutiones, 4, 11 
3 Tituli ex corpore Ulpiani, 2.7. 
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a mohly rozhodovat podle vlastního libovolného uvážení. I pro ně byly zákonem 

jasně stanoveny pokyny, jak v daném případě postupovat. Není tedy divu, že 

současná učebnice římského práva soudního  magistráta této doby označuje jako 

sluhu zákonů ("minister legum").1   

Základem výkladu je bezesporu dobové pozadí vzniku a působení 

legisakčního řízení. Přesné časové vymezení není možno provést. Řím byl podle 

legendy založen roku 753 př. n. l. Nicméně z hlediska regionální komparatistiky 

vyhlíží takto přesné datum vzniku přinejmenším podezřele. Proces vzniku států v 

této době nebyl nikdy záležitostí okamžiku, ale vždy dlouhodobým, často i 

komplikovaným procesem. Proto pravdě blíž bude spíše konstatování, že římský 

stát vznikl někdy v průběhu 8. - 7. století př. n. l. Obdobným problémem pak jsou 

i tzv. královské zákony (leges regiae). Jak již bylo uvedeno výše, doba královská 

byla obdobím obyčejového, nepsaného práva. A tak psané královské zákony, 

objevující se v době republiky, sloužily zřejmě jako podpora republikánské 

úpravy odkazující na jakousi historickou osvědčenost. Nicméně existenci určité 

královské regulace nelze popřít. Jednalo se o jednotlivé příkazy či zákazy 

vyhlašované ústně jako tzv. leges datae (normy přímo vyhlášené králem). 

V úvahu také přichází možnost, že některé z nich byly předkládány ke schválení 

kuriátnímu shromáždění.2  

Významnou úpravu procesního práva obsahovala Lex duodecim tabularum 

(Zákon dvanácti desek), která pochází z roku 450 př. n. l., Liviem, z dnešního 

pohledu poněkud nadneseně, označená jako fons omnis publici privatique iuris.3 

S ohledem na dobu tehdejší to však je označení vcelku trefné. Vezmeme-li v 

úvahu, že desek bylo dvanáct a z toho byly procesu věnovány první tři desky, 

znamenala tato úprava z hlediska procesního práva skutečný přelom. Tato 

skutečnost také nasvědčuje tomu, že řízení byla věnována velká pozornost a že 

nebylo považováno jen za jakýsi přívažek hmoty. Bohužel to také dokazuje, jaká 

váha byla (často na úkor spravedlnosti) kladena na formální stránku věci. 

Proporcionalita tak v této době nepatřila k silným stránkám římského práva.  

Lex duodecim tabularum byla ve své podstatě prvním psaným zákonem, a 

proto se teprve od této chvíle dá hovořit o počátku dějin římského práva  

 

                                                           
1 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 117  
2 Skřejpek M. Texty ke studiu římského práva. Praha, 2001, s. 13  
3 Sommer O. Prameny soukromého práva římského. Bratislava, 1928, s. 26  
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(přinejmenším toho písemně doloženého). Zákon dvanácti desek nebyl zákonem v 

pravém slova smyslu. Nejednalo se o systematickou kodifikaci, ale o pouhý 

soupis římského obyčejového práva. Bylo by ale také nesprávné domnívat se, že 

šlo o ucelenou kodifikaci veškerého tehdejšího práva. Otázky, které byly obecně 

známé a nesporné, do zákona vneseny nebyly. Místo zde naopak našly ty principy 

a nařízení, které byly svou povahou nové nebo nejasné. Název tohoto zákona pak 

vychází z faktu, že tato pravidla byla vytesána do kamenných desek. Těch bylo 

původně pouze deset. Zbylé dvě desky pak byly dílem další skupiny  decemvirů, 

kteří namísto toho, aby je předložili ke schválení lidovému shromáždění, pokusili 

se nastolit diktaturu. Pokus zůstal jen pokusem a decemvirové byli vyhnáni. 

„Nyní, když pouliční boje mohly vypuknout každou hodinou, rezignovali 

decemvirové na svůj úřad. Konzulové Lucius Valerius a Marcus Horatius 

zprostředkovali druhý smír, díky kterému byl znovu ustanoven lidový sněm. 

Žaloby proti decemvirům tím utichli, navíc když oba nejvíce vinní decemvirové 

Appius Claudius a Spurius Oppius, byli doživotně uvězněni. Zbylých osm 

decemvirů bylo odsouzeno k vyhnanství a jejich majetek zabavil stát. Další soudní 

stíhání bylo zastaveno uvážlivým a mírným lidovým tribunem Marcusem 

Duiliusem, který včas užil svého práva veta.“1 Lidové shromáždění později jejich 

dvě desky přijalo. 

Po vytesání byly desky vystaveny na fóru tak, aby se s nimi mohl každý 

seznámit. Na tuto dobu se jednalo o počin zcela výjimečný a neobvyklý. Od této 

chvíle se mohl s právem seznámit každý, čímž byla prolomena jistá bariéra, která 

tu existovala mezi „obyčejnými“ občany a občany znalými práva (dříve jimi byli 

převážně pontifikové). Proto také bylo vydání zákona přijato pozitivně. Pozice 

obyvatel byly významně posíleny, protože v době kdy je právo ovládáno tvrdým 

formalismem, znamenal zákon přinejmenším možnost se s jeho zněním vcelku 

bez potíží seznámit. Na druhé straně však v této chvíli můžeme spatřovat základ 

zásady ignorantia legis non excusat (která ovšem byla v tomto znění formulována 

až ve středověku), neboť dovolávat se neznalosti zákona se stalo téměř 

nemožným. Zákon také zavedl formální rovnost občanů před zákonem. Deskám 

však nebylo dopřáno setrvat na fóru dlouhou dobu. Již okolo roku 390 př. n. l. 

byly při nájezdu Galů zničeny a k jejich obnově již nedošlo. 

 

 
                                                           
1 Mommsen T. Römische Geschichte: gekürzte Ausgabe. Wien, 1934. s. 6 
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K úplnosti obrazu povahy Zákona dvanácti desek možno dodat, že 

několik, byť jen málo pravidel bylo řeckého původu.1   

I když desky fakticky existovaly pouhých šedesát let, setkáváme se s nimi, 

resp. s jejich vlivem i nadále. Pro pontifiky byly tabule podnětem pro jejich 

tvořivou činnost. Díky tomu dochází k rozvoji interpretace práva, procesního 

nevyjímaje.  

Ohledně nositelů soudní jurisdikce a soudní organizace lze odkázat na 

oddíly 2. 4. a 2. 5. 

 

3. 1. 2. Dvě fáze procesu 

 

V souvislosti s legisakčním procesem nelze nezmínit jeho dvě fáze. Tyto 

fáze jsou typické nejen pro legisakční řízení, ale i pro proces formulový, a proto 

se s nimi setkáme i později. Jedná se o fáze in iure a apud iudicem. 

Dříve však, než se jim budeme blíže věnovat, je potřeba zmínit se o 

způsobu zahájení sporu. Obeslání žalovaného (in ius vocatio)2 totiž v této době 

nebylo úřední povinností soudu, ale spadalo plně do věcí žalobcových. V jeho 

rukou bylo zajistit  přítomnost žalovaného před magistrátem. Situaci mu 

ulehčoval fakt, že žalovaný měl podle Zákona dvanácti desek povinnost se na 

předvolání dostavit. Pro případ, že se  tak nestalo dobrovolně na první výzvu, měl 

podle téhož zákona vzít žalobce svědky, vložit na žalovaného ruku  a před 

magistráta jej, třeba i násilím, odvést. Byla-li překážkou nemoc či stáří na straně 

žalovaného, mohl (nikoli musel) mu žalobce poskytnout potah. Lze však dovodit, 

že žalobce byl ochoten obětovat jisté náklady na potah, pakliže to ochrana jeho 

práva vyžadovala. Za žalovaného se však mohla zaručit třetí osoba (vindex) jako 

jakýsi garant toho, že se žalovaný v určitý den k soudu dostaví. Tímto garantem 

(rukojmím) měl být pro bohatého bohatý, pro proletáře pak kdokoli.3 

Pokud pak nebyly strany schopny o předmětu sporu se dohodnout, měly se 

před polednem dostavit před magistráta, kde byl jejich spor formálně ustaven4.          

Fáze in iure představuje první část řízení. Probíhala před soudním  

 

                                                           
1 Hamza G. Comparative law and antiquity. Budapešť , 1991, s. 214 
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 15 
3 Lex duodecim tabularum, I, 4 (Adsiduo vindex adsiduus esto; proletario [ iam civi ] quis volet 
vindex esto.)  
4 Magistrát pronášel jedno ze tří sollemních slov (do, dico, addico). 
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magistrátem, jehož úkolem bylo ověřit, zda jsou splněny základní předpoklady 

konání soudního procesu (procesní způsobilost obou stran, nárok vycházející 

z civilního práva). Pakliže dospěl k závěru, že tomu tak není, byl oprávněn žalobu 

odmítnout (denegatio actionis)1. Především mohl úředník odmítnout žalobce, 

pokud vymáhal nárok proti ustanovením zákona, který byl lex imperfecta2, tj. 

nestanovil za porušení žádné sankce. Nic ovšem nebránilo v tom, aby byla 

takováto mezera prétorovou činností vyplněna. Prétorské právo (ius honorarium) 

tak sloužilo k doplňování ius civile a mělo napomáhat jeho přizpůsobování se 

novým poměrům. Tento cíl naplňovaly především mimořádné magistrátské 

prostředky.3 V opačném případě řízení povolil.  

Obvyklý průběh vypadal asi takto: žalobce nejprve přednesl svůj nárok a 

žalovaný naopak námitky, kterými jej vyvracel. Zřetelně zde tak vystupovala 

kontradiktornost vztahu žalobce a žalovaného. Ostatně v případě, že by tomu tak 

nebylo, bylo by soudní řízení nelogické a nadbytečné. Poté magistrát posoudil 

nárok z hlediska jeho zákonnosti a následně také námitky. Ty posuzoval převážně 

z pohledu jejich závažnosti a opodstatněnosti. Tedy posuzoval především, „zda 

námitky žalovaného nejsou tak pádné, že by již předem nárok vylučovaly“4. 

Uznal-li nárok za oprávněný, předložil stranám album soudců. Pakliže se strany 

na osobě soudce nedohodly, určil jej magistrát. (Zprvu tak činil ihned, později se 

před něj měly strany dostavit po třiceti dnech a soudce jim byl určen. Nato se 

strany zavázaly před soudce třetí den předstoupit.5) Poté strany dohodou uvedly, 

co je mezi nimi třeba považovat za sporné. Magistrát dohodu potvrdil, spor právně 

kvalifikoval a vydal soudci ústní6 příkaz, aby spor vyřešil.7 Tímto okamžikem, 

okamžikem tzv. litiskontestace8 končí první fáze řízení.  

Ne vždy však dospěla první fáze až do okamžiku litiskontestace9.Žalovaný 

totiž mohl žalobcův nárok uznat. Nato praetor řízení ukončil. Při žalobách 

vlastnických bylo důsledkem uznání přiznání vlastnického práva žalobci. U žalob 

obligačních pak působilo vznik exekučního nároku10.  

                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 16 
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 16.  
3 Viz oddíl 3. 2. 7. 
4 Kincl J. Deset slavných procesů Marka Tullia. Praha, 1997, s. 9 
5 Gaius. Institutiones, 4, 15 
6 V řízení formulovém se setkáváme již s příkazem písemným. 
7 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s.18  
8 Termín litiskontestace je počeštěním latinského litiscontestatio. Jedná se o terminus technicus, 
jehož překlad není možný.   
9 Podrobněji o litiskontestaci v oddíle o procesu formulovém. 
10 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 17 
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U žalob, jejichž předmětem nebyly peníze, bylo zapotřebí nejprve provést 

ocenění (aestimatio). Soudce totiž musel před vynesením rozhodnutí nejprve 

provést ohodnocení (litis aestimatio)1 nároku v penězích. Odsouzení tak vždy 

znělo na určitou peněžní částku. Tento princip, známý jako zásada pekuniární 

kondemnace, byl nadobro opuštěn až v období poklasického a justiniánského 

procesu.   

Římané znali také úpravu pro případy, kdy žalovaný zůstal nečinným. 

V případě žalob věcných měla nečinnost stejné právní účinky jako uznání. 

Složitější byla problematika žalob osobních2. U těchto žalob byla součinnost 

žalovaného vyžadována. Ten tak měl povinnost buď odporovat žalobci nebo 

učinit doznání. Pakliže nespolupracoval dobrovolně, mohl být žalovaný vzat do 

vazby3.  

Žalovaný, který byl s předmětem sporu seznámen, mohl také požadovat 

odložení soudního roku, aby se s věcí lépe seznámil. V takovém případě však 

musel určit vhodné garanty (vades) jako záruku toho, že se k opětnému jednání 

dostaví.4  

Zbývá ještě dodat, že již Zákon dvanácti desek obsahoval zmocnění pro 

vydání kontumačního rozsudku. Nebyly-li před polednem přítomny obě strany, 

„po poledni ať je spor přiřknut přítomnému“5. 

Druhá fáze procesu apud iudicem se odehrávala před soudcem, který však 

nebyl státním orgánem. Odtud také označení iudex privatus. Své pravomoci 

odvozoval od zmocnění soudním magistrátem. Byl vázán příkazem, který 

v prvním stadiu magistrát vydal. Výsledkem stadia in iure bylo vlastně podmíněné 

vyřešení sporu, protože magistrát stanovil podmínky, za nichž měl soudce 

žalovaného odsoudit či osvobodit.  

Úkolem soudce druhého stadia tak bylo ověřit tvrzení a skutečnosti, které 

zazněly před úředníkem. K tomuto účelu sloužilo, obdobně jako dnes, důkazní 

řízení. Ovládal-li legisakční řízení přísný formalismus, ovládal proces dokazování 

dvojnásob.  

 
                                                           
1 Zásadně se postupovalo podle ceny obecné (skutečné), tj. ceny, kterou měla věc pro většinu lidí. 
K interessi nebo ceně obliby se přihlíželo jen zřídka.  
2 O žalobách věcných a osobních srov. výklad v oddíle 3. 1. 3 
3 Vzhledem k tomu, že sankce v soukromých věcech měly převážně peněžní charakter (pokuta, 
náhrada škod) a tresty ukládané veřejnými soudy byly převážně trest smrti nebo tresty mrzačící, 
sloužily římské věznice (např. Carcer Tullianum) především k zajištění vazeb. 
4 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 16 
5 Lex duodecim tabularum, I, 8 
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Dokladem toho je i zjednodušená forma důkazního řízení, kdy byl za pachatele 

brán ten, u něhož se (za účasti svědků) sporná věc našla. Byť dotyčný zlodějem 

nebyl, náležela proti němu žaloba z odhalené krádeže (actio furti concepta).1  

Platila zde pevná důkazní pravidla.2 Největší váhu měly výpovědi stran a 

svědků. Svědek však neměl povinnost svědectví podat. Jedinou možnost jakéhosi 

psychického nátlaku poskytoval Zákon dvanácti desek. Ten umožňoval tomu,  

jemuž chybělo svědectví, chodit každý třetí den naříkat přede dveřmi.3 Důkazní 

hodnota byla připisována také listinným důkazům a doličným předmětům.  

Povinnost provádět důkazy pak ležela na procesních stranách, v čemž 

můžeme spatřovat projev zásady dispoziční. Již tady platilo, že osoba, která něco 

tvrdí, má povinnost to i dokázat.  

Jakmile bylo dokazování skončeno, soudce vynesl rozsudek. Ten musel 

být jasný a srozumitelný, neboť jeho hlavním úkolem bylo odstranit spornost mezi 

stranami. Co se výsledku řízení týče, mohl být osvobozující nebo odsuzující. 

Odsuzující pak zněl v drtivé většině na plnění peněžité povinnosti. Proti tomuto 

rozsudku nebyl připuštěn žádný opravný prostředek.  

Povinnost dostavit se k soudu platila i zde po celou dobu trvání řízení. 

V případě nedostavení se, následoval rozsudek pro zmeškání. 

 

3. 1. 3. Druhy žalob 

 

Žaloby požívaly v Římě mimořádného významu. Prioritou vždy byla 

otázka, jaká žaloba konkrétní právo chrání, nikoli vlastní pojem subjektivního 

práva.4  „Actio est ius iudicium  petere, quod suum cuique.“ Římskoprávní žaloba 

vyžadovala součinnost stran. Nebyla jednostranným uplatněním nároku žalobce 

proti žalovanému.5  

Základním dělením bylo rozlišování na žaloby osobní (kondikce) a žaloby 

věcné (vindikace).   

 

 

 

                                                           
1 Blaho P. Justiniánské inštitúcie. Trnava, 2000, s. 194 
2 Se zásadou volného hodnocení důkazů se setkáváme až později. 
3 Skřejpek M. Texty ke studiu římského práva. Praha, 2001, s. 33  
4 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 152 
5 Bartošek M. Škola právnického myšlení. Praha, 1993, s. 304 
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Osobní žaloby (actiones in personam) jsou takové žaloby, které směřují 

vůči konkrétní osobě. Původ tohoto označení můžeme vidět již ve starší době, kdy 

se jimi žalobce snažil zmocnit přímo osoby dlužníka.1 Ručení osobní svobodou 

však bylo Poeteliovým zákonem roku 326 př. n. l. zrušeno a nahrazeno 

majetkovou vázaností dlužníka. Každá z osobních žalob pak měla své konkrétní 

označení (zpravidla podle právního vztahu, ze kterého vyplývala). 

Jednalo se o žaloby plynoucí z obligačních práv. Touto žalobou tedy 

Říman žaloval toho, kdo mu byl osobně zavázán, a to buď ze smlouvy (ex 

contractu) nebo z deliktu (ex delicto). Tedy toho, kdo nějakým způsobem porušil 

svou povinnost (jedno zda smluvní či mimosmluvní). Předpokladem této žaloby 

byl tedy obligačněprávní vztah. A protože jsou práva obligační právy relativními, 

muselo se jednat o vztah mezi konkrétně určenými osobami.  

Kondikcí vznášel žalobce nárok, že žalovaný má povinnost dát, vykonat             

nebo poskytnout.2 

Na tyto žaloby se také vztahovala povinnost žalovaného poskytnout 

potřebnou součinnost po celou dobu průběhu řízení, tj. jak v první tak ve druhé 

fázi. Jeho povinností bylo od počátku spolupracovat (tzv. defensní povinnost). 

Bez splnění této povinnosti by řízení ani nebylo uskutečnitelné. Pakliže tuto svou 

povinnost nesplnil, stával se žalovaný indefensus3. Tak se stalo v případě, kdy 

žalovaný na žalobcův nárok vůbec neodpověděl (tzn. neodporoval ani jej neuznal) 

nebo v situaci kdy bezdůvodně odmítal nabízené soudce. Sankcí mohlo být 

přiznání držby majetku žalovaného žalobci. Ten pak mohl následně v dražbě 

majetek prodat a z výtěžku uspokojit své pohledávky. V úvahu přicházelo také 

uvalení vazby a tím vynucení potřebné součinnosti. 

Příkladem žalob osobních jsou např. žaloby z peculia, noxální žaloby a 

veškeré žaloby vzcházející ze smluv (kupní, o zápůjčce, o dílo apod.). 

Pro ilustraci tradičního průběhu nám dobře poslouží fiktivní případ. 

Představme si, že Aulus Agerius4 žaluje Numeria Negidia5. Podle smlouvy má 

Agerius každý den dodat do Negidiova domu určité množství zboží a na konci 

každého týdne za ně dostat zaplaceno. Po nějaké době se ale Negidius dostane do 

finanční tísně, což se projeví v nezaplacení účtů Ageriovi.  

                                                           
1 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 29 
2 Gaius. Institutiones, 4, 2 
3 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 53 
4 Jde o symbolické označení pro žalobce.  
5 Symbolické označení pro žalovaného. 
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Ten se tedy rozhodne uplatnit žalobu z prodeje (actio venditi) a bude požadovat 

nejen zaplacení trhové ceny, ale i náhradu nákladů, které mu porušením smluvní 

povinnosti žalovaným vznikly. (U smlouvy z prodeje se žalovalo vždy na 

jednonásobek.)  

Předpokládejme, že Negidius svou defensní povinnost splní a dostaví se                

před magistráta dobrovolně. Zahájení řízení tak nestojí nic v cestě. 

Ve fázi in iure Aulus Agerius prohlásí, že je mu Numerius Negidius 

civilně dlužen: „aio te mihi dare oportere“ 1. Nato Numerius Negidius tento nárok 

formálně popře. Vzápětí se strany vzájemně vyzvou k sázce sacramenta (viz níže). 

Strany se shodnou na soudci a poté je spor  magistrátem formálně ustanoven. 

Započne fáze apud iudicem. Proběhne dokazování a soudce vydá rozsudek 

(sententia).     

Věcné žaloby (actiones in rem) naopak poskytovaly ochranu nositeli 

nějakého věcného práva. Věcná práva jsou (na rozdíl od práv obligačních) právy 

absolutními. Jejich nositel je chráněn vůči všem ostatním, od něj jako od osoby 

oprávněného, odlišným subjektům.  

Vindikace tak směřovaly vůči všem (erga omnes), kteří věc oprávněnému 

zadržovali nebo jeho práva jinak porušovali. Hlavním aktérem tady tedy byla věc 

sama.  

Žalobce zde vznášel nárok, že buď nějaká věc je jeho nebo že mu náleží 

nějaké právo (užívací, požívací, právo na přechod či přehánění dobytka, právo 

stavět nad určitou výšku či právo na výhled).2 Značný význam má v oblasti 

věcných žalob tzv. žaloba negatorní (actio negatoria).3 

K vindikacím ještě třeba přiřadit tzv. spory o svobodu. Klíčové postavení 

v nich zaujímal assertor (či adsertor) libertatis. Ten vystupoval jako procesní 

strana usilující o svobodu člověka, kterého se spor týkal. V závislosti na druhu 

řízení vystupoval buď jako strana žalující (při vindicatio in libertatem) nebo jako 

strana žalovaná (při vindicatio in servitutem).4 V prvém případě zastupoval osobu, 

jež dosud žila jako otrok. Ve druhém případě pak hájil zájmy člověka, který sice 

žil jako svobodný, ale někdo se domáhal jeho vrácení do své moci.  

 

 

                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 19 
2 Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Brno, 1999, s. 199 
3 Více k zápůrčí žalobě viz: Boháček M. Actio negatoria (k dějinám zápůrčí žaloby). Praha, 1938 
4 Bartošek M. Encyklopedie práva. Praha, 1994, s. 21 
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Důvodem zřízení funkce assertora byla existence spornosti statusu dané osoby. Ta 

totiž mohla být otrokem, kterému náležela nulová procesní způsobilost. Jistý 

rozpor pak můžeme vidět ve skutečnosti, že jinak se na osobu během řízení 

hledělo jako na svobodnou.    

Defensní povinnost zde žalovaného nestíhá. Procesní práva a povinnosti 

mu vznikaly až v okamžiku litiskontestace.1 Předtím se mohl sporu vyhnout např. 

tím, že spornou věc vydal.  

Sporná věc musela být přinesena před úředníka. Jednalo-li se o movitou 

věc, nenastávaly větší obtíže. Pokud se však jednalo o nemovitost, musela být tato 

symbolicky zastoupena nějakou svou částí. Např. byl-li předmětem pozemek, 

konalo se řízení zprvu přímo na něm. Osobní přítomnost na pozemku však byla 

později nahrazena hroudou hlíny přinesenou před magistráta.2  

Ve stadiu in iure probíhalo několik formálních úkonů. Byly jimi 

vindikace, kontravindikace a provokace. Žalobce nejprve vložil hůl na spornou 

věc a vindikoval ji slovy „meum esse aio, sicut dixi, ecce tibi, vindictam 

imposui“3 (vindikace). To samé učinil i žalovaný (kontravindikace). Následně 

byly strany magistrátem vyzvány, aby věc pustily. Poté se strany obdobně jako u 

kondikce vyzvaly vzájemně k sázce sacramenta (provokace).  

Pojmovou odlišností věcných žalob od žalob osobních byla skutečnost, že 

úředník musel rozhodnout, které ze stran přiřkne až do rozhodnutí ve věci samé, 

držbu sporné věci. Tuto stranu pak stíhala povinnost určit rukojmí (praedes litis et 

vindiciarum)4, kteří zaručovali, že při případné prohře ve sporu bude věc vydána 

(i s plody) straně vítězné.  

Stadium apud iudicem již probíhalo obdobně jako u kondikcí. Po 

důkazním řízení vynesl soudce osvobozující či odsuzující rozsudek.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Do té doby se jednalo pouze o tvrzení právního panství nad věcí, kteréžto směřovalo vůči všem 
(včetně těch, kteří by absolutní povinnost porušili). V okamžiku litiskontestace však již došlo 
k zrelativizování vztahu vlastníka (či nositele jiného věcného práva) a „rušitele“ absolutního práva. 
2 Ze stavení se brávala střešní taška, ze zvířete srst, z lodi se odlamoval vždy nějaký kousek. Vedl-
li se spor o stádo, býval přiváděn jen jeden kus z něj. Srov. v Gaius, Institutiones, 4, 17 
3 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 19 
4 Tamtéž, s. 19. 
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3. 1. 4. Pět způsobů legisakce 

 

„Pomocí legisakce žalovalo se pak pěti způsoby.“1 V rámci legisakcí tedy 

rozeznáváme pět různých žalob. Tři byly rozhodovací (nalézací), další dvě pak 

exekuční (legis actio per manus iniectionem a legis actio per pignoris capionem)2. 

Rozhodovacími legisakcemi byly legis actio sacramento, legis actio per 

iudicis postulationem a legis actio per condictionem. Z toho první z nich obecná, 

další dvě zvláštní.  

Legis actio sacramento byla obecnou žalobou, kterou bylo možno uplatnit 

jako žalobu osobní i věcnou. Mohl ji tedy použít jak ten, kdo vynucoval splnění 

povinnosti obligační tak ten, který se bránil zásahu do svého věcného práva. 

Projevem toho bylo i odlišné označení. Na první případ se vztahovala legis actio 

sacramento in personam a na druhý pak legis actio sacramento in rem. Uplatnění 

našla tato legisakce vždy, když nebyla předepsána žaloba zvláštní.  

Název této žaloby je odvozen od sázky (sacramentum), kterou strany 

vsázely na své vítězství ve sporu. Ten, jehož sázka byla spravedlivá 

(sacramentum iustum)3, ve sporu zvítězil a dostával svou sázku nazpět. Naopak 

sázka nespravedlivá (sacramentum iniustum)4 propadala státu. Zdálo by se, že je 

tato formulace naruby. Přesto přesně vystihuje charakter řízení v rané době. 

Tehdy totiž soudce primárně rozhodoval čí sacramentum je iustum a čí naopak ne. 

A pouze jen jako mimochodem rozhodl věc samu. Rozsudek byl tedy jakýmsi 

vedlejším produktem této legisakce.    

V působení institutu sacramenta můžeme vidět preventivní prvek, neboť 

jeho výše (a riziko jeho ztráty) dozajista působila na ty, kteří se na soud obraceli 

s malichernostmi. Takovéto spory tak byly eliminovány a nezatěžovaly 

nadbytečně soudní orgány. Nicméně třeba podotknout, že i sacramentum mělo 

svou negativní stránku. Ty samé důvody totiž působily také nedostupnost 

soudnictví pro nemajetné občany. Tato situace byla trnem v oku plebejům, kteří 

později prosadili, že namísto složení sacramenta postačí dát vhodné rukojmí 

(praedes sacramenti)5. 

                                                           
1 Gaius. Institutiones, 4, 12 
2 Viz oddíl 4. 
3 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 241 
4 Tamtéž, str. 241. 
5 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 219  
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O výši sázky hovořil již Zákon dvanácti desek, zřejmě na tabuli druhé. Ten 

stanovil, že o věci v hodnotě 1000 assů1 a výše, vedly se spory se sázkou na 500 

assů. Ve sporech s hodnotou nižší pak sázka činila 50 assů. Za zmínku jistě stojí 

fakt, že jednalo-li se o svobodu otroka, bylo sázkou vždy 50 assů. Jak píše Gaius 

ve svých Institutiones, bylo tomu tak v zájmu svobody, aby assertoři nebyli 

uváděni do nesnází. Nutno zdůraznit, že se muselo jednat o spor o svobodu 

otroka, nikoli např. o vlastnictví  daného otroka. Tady se naopak plně uplatňoval 

princip otroka jako objektu právních vztahů. Probíhalo tedy ocenění jako u každé 

jiné věci. Neklamný důkaz toho, jaké postavení bylo této kategorii lidí v Římě 

přiznáno.     

Ukázku legis actio sacramento (v tomto případě in rem, neboť se jedná o 

vlastnictví otroka) uvádí Gaius.2 

Strany před magistrátem nejprve pronesly jakési stručné shrnutí sporu 

(causae coactio). Poté žalobce vložil na otroka hůlku. 

Žalobce: „Prohlašuji, že tento otrok mi z řádného důvodu podle 

kviritského práva patří. Pohleď, tak jak jsem řekl, vložil jsem hůlku.“ 

Stejným způsobem následovala kontravindikace žalovaného.  

Magistrát: „Pusťte oba toho otroka!“ 

Žalobce: „Ptám se, zda řekneš, z jakého důvodu jsi vindikoval.“  

Žalovaný: „Po právu jsem učinil, jak jsem vložil hůlku.“ 

Nato následovala vzájemná provokace. 

Žalobce: „Protože jsi vindikoval protiprávně, vyzývám tě k sázce 500 

assů!“ 

Žalovaný: „A já tebe!“ 

Nato určil magistrát jednu ze stran jako zatímního držitele a proběhla fáze 

apud iudicem. V rámci dokazování pak důkazní břemeno ohledně vlastnictví tížilo 

obě strany,  tj. jak žalobce tak žalovaného. 

Jakousi zjednodušenou alternativou této formy legisakce bylo řízení per 

sponsionem. Doloženo je sice až pro proces formulový, ale zdá se být 

pravděpodobné, že bylo užíváno již za legisakcí a procesem formulovým bylo 

převzato.3 Toto řízení se však týkalo výlučně actiones in rem a z těch pak jen 

žalob vlastnických. K jeho vzniku zřejmě vedla snaha dosáhnout ochrany 

                                                           
1 Římská měnová jednotka a mince.  
2 Gaius. Institutiones, 4, 16  
3 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 23 
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vlastnického práva cestou prostší. Podstatou, jak název naznačuje, byla sponse, 

tedy slib. V tomto případě se jednalo o slib určité částky žalovaným pro případ, že 

vlastníkem bude určen žalobce. Povahou se ovšem jednalo o slib prejudiciální, 

nikoli poenální.1 Jeho cílem tak nebylo zaplatit danou částku (jako trest), ale 

navrátit spornou věc žalobci (pakliže jej soud označil za vlastníka). Důkaz 

vlastnictví zde tížil pouze žalobce. Tato forma řízení se podle všeho osvědčila. O 

tom svědčí i skutečnost, že byla převzata do formulového řízení.   

Legis actio per iudicis postulationem2 je prvním způsobem zvláštní 

legisakce. Jako taková byla užívána jen na základě výslovného přikázání 

zákonem. Např. podle Zákona dvanácti desek to byly žaloby na vymáhání dluhu 

ze stipulace.3 Dalšími příklady pak bylo rozdělování pozůstalosti mezi 

spoludědice, po vydání Licinniova zákona pak žaloba o rozdělení jakékoli 

společné věci.4  

Na rozdíl od legisakce předešlé, mohla být legis actio per iudicis 

postulationem použita jen jako žaloba osobní.  

Dalším významným rozdílem je menší množství formalit, které bylo pro 

tento typ předepsáno. Tím nejvýraznějším je bezpochyby absence sacramenta. 

Riziko prohry sázky zde tak odpadalo. S tím souvisí i skutečnost, že soudce, příp. 

arbiter rozhodoval přímo o věci samotné a nikoli o tom, čí sacramentum je 

spravedlivé.  

Pakliže žalovaný žalobcův nárok popřel, byl ihned ustanoven soudce, 

popř. arbiter. Nelze zcela přesně zjistit, kdy ve druhém stadiu rozhodoval soudce a 

kdy arbiter. Pravděpodobné je, že arbitrovi byl spor svěřen tehdy, šlo-li o ocenění 

věci jinak nesporné nebo o rozdělení společné věci či dědictví.5  

Příklad této legisakce nám opět přináší Gaius.  

Strany se dostavily před úředníka. 

Žalobce: „Prohlašuji, že máš ze sponse povinnost dát mi 10 000 sesterciů6. 

Ptám se, zda to přiznáš nebo popřeš.“ 

Žalovaný: „Popírám.“ 

                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 23. 
2 Někdy také legis actio per iudicis arbitrive postulationem.  
3 Skřejpek M. Texty ke studiu římského práva. Praha, 2001, s. 31 
4 Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Brno, 1999, s. 204 
5 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 20 
6 Stříbrná mince v hodnotě 2,5 assu. Za principátu bronzová v ceně 4 assů.  
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Žalobce: „Když to popíráš, žádám1 tě, praetora, abys ustanovil soudce                  

nebo rozhodčího!“ 

Nato magistrát ustanovil soudce nebo arbitra, který vydal rozsudek. 

Již z této ukázky je patrné, že se jednalo o řízení jednodušší než bylo to 

předešlé.                                                                                                                          

Jakmile byl uveden důvod sporu, byla ustavena osoba pověřená vést druhé 

stadium.   

Legis actio per condictionem bylo další speciální legisakcí. Použita proto 

mohla být pouze na základě výslovného ustanovení zákona. Tím byl Siliův zákon 

pro pevně určené peněžité částky a Calpurniův zákon pro všechny ostatní pevně 

určené věci.2  

Její zavedení znamenalo  rozšíření okruhu žalob, ze kterých bylo možno 

vybírat. Tato žaloba totiž zněla buď na dare oportere certae pecuniae nebo na 

dare oportere aliae certae rei.3  Z toho ovšem můžeme vyvodit jistou 

nadbytečnost této žaloby, protože oběma těmto nárokům byla poskytnuta ochrana 

již předešlými legisakcemi. Nad její užitečností se pozastavoval i Gaius.  

Tato forma vypadala asi takto (zdrojem je opět Gaius): 

Strany se dostavily před magistráta. 

Žalobce: „Prohlašuji, že máš povinnost dát mi 10 000 sesterciů. Ptám se, 

zda to přiznáš nebo popřeš.“ 

Žalovaný: „Popírám.“ 

Žalobce: „Když ty to popíráš, vyzývám4 tě na třicátý den, abychom dostali 

soudce!“ 

Budeme-li při porovnání obou typů speciálních legisakcí vycházet 

z ukázek, které nám zanechal Gaius, všimneme si především rozdílu ve lhůtě, ve 

které byl ustanoven soudce (arbiter). Zatímco u l. a. per iudicis postulationem byl 

soudce ustanoven ihned, u legisakce per condictionem se strany musely po třiceti 

dnech opět dostavit před magistráta, aby jim soudce určil. Druhá z legisakcí tak 

byla formou náročnější na čas. Dá se tedy předpokládat, že tam, kde měl žalobce 

zájem projednat svůj nárok co nejrychleji, zvolil legisakci prvou. Představit si 

však lze i situaci, kdy žalobce potřeboval před zahájením druhého stadia určitou 

                                                           
1 Odtud zřejmě pochází název této formy legisakce. Postulatio, onis znamená v latině žádost, 
požadavek.  
2 Gaius. Institutiones, 4, 19 
3 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 20 
4 V latině condico, ere znamená smluvit, ve starém jazyce pak vyzývat. Právě podle této výzvy 
byla celá tato legisakce pojmenována.   
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časovou rezervu (např. pro zajištění přítomnosti svědka). Pak se jako vhodnější 

jevila legisakce per condictionem.  

Ani tato forma nebyla spojena s rizikem sacramenta. I zde ve věci samé 

rozhodoval iudex, který vydával rozsudek. 

O legisakcích exekučních je podrobněji pojednáno v oddíle 4. 

 

3. 1. 5. Shrnutí 

 

Není myslitelné nevzpomenout v souvislosti s legisakcemi jméno 

římského právníka Gaia. Ten sice žil a tvořil v době kdy legisakce již vyšly 

z užívání, přesto je to právě on, díky němuž máme o této podobě procesu 

informace. Je otázkou, proč zahrnul pojednání o legisakcích do svých 

Institutiones. Možná byla tím důvodem úplnost pojednání o civilním procesu, 

možná se mělo jednat o jakýsi exkurs, na kterém chtěl demonstrovat kořeny, 

z nichž vzešel proces formulový. Pravděpodobné také je, že v té době nevymizel 

vliv legisakcí ještě tak zcela z právního života. Příčinou byl také římský 

tradicionalismus. Tradice byla v životě Římanů velice mocnou činitelkou. Pádnost 

a stálost byly římskými základními ctnostmi.1 

Již výše byl, na příkladu Zákona dvanácti desek, demonstrován určitý vliv 

řecké civilizace na právo římské. Vliv ostatního antického světa na římské právo 

tak nemůžeme popřít. Důkazem toho budiž i skutečnost, že ještě v pozdější době 

odkazují na cizí prameny právě Gaius či Cicero.2   

Legisakční řízení bylo ve své době nesporným přínosem pro římskou 

společnost. Bylo to právě toto řízení, které vystřídalo svémocné uplatňování práva 

a tím poskytlo ochraně práv zákonem upravenou formu. Pro příště se spory měly 

řešit v rámci soudního řízení. Svémoc sice jako prostředek prosazení práva 

nevymizela, ale byla nadále regulována právem a její použitelnost omezena jen na 

zákonem výslovně stanovené případy. Pozitivem byl bezesporu i fakt, že 

nepovolené svémocné jednání bylo kriminalizováno.  

Jednoduchost právního života plně korespondovala s jednoduchostí života 

hospodářského. Strnulost a formalismus, které byly charakteristickým rysem 

tohoto řízení  pak zpětně ovlivňovaly povahu a organizaci tehdejší společnosti. 

Primitivnosti společenství vyhovoval tento formalistický proces, ve kterém byla 

                                                           
1 Schulz F. Prinzipien des römischen Rechts. München und Leipzig, 1934, s. 57  
2 Hamza G. Comparative law and antiquity. Budapešť, 1991, s. 120 



51 

 

jasně dána pravidla hry stejně tak jako tresty za jejich porušení. Přínos takovéto 

právní jistoty však byl znevážen principy, které prvotní soudní řízení ovládaly.   

Povinnost přesně dodržovat citace zákona vedly k nadměrnému zatížení 

účastníků řízení. Velké nároky tu byly kladeny na přípravu stran k procesu. 

Stačilo nedodržet předepsaná slova či úkony a sankcí byla ztráta pře. O nějaké 

vyváženosti mezi porušením procesních pravidel a sankcí zde tedy nemůže být 

řeč. Na druhou stranu taková hrozba jistě vedla k nepodceňování příprav a 

náležité péči o svá práva. 

Nedostatkem zde pak byla i absence opravných prostředků. Konečnost                       

a nepřezkoumatelnost rozhodnutí tak působila jako definitiva, kterou nebylo lze 

změnit ani tehdy, bylo-li rozhodnutí nesprávné či nespravedlivé.  

Strnulost legisakcí vedla také k tomu, že nebyly schopny pružně reagovat 

na nově vznikající potřeby společnosti. To vedlo lidi k vyhledávání nových forem 

či způsobů ochrany práva. Nicméně celkem nepřesvědčivým výsledkem byl pouze 

vznik řízení per sponsionem jako alternativy ochrany vlastnických práv a 

zavedení vpodstatě nadbytečné legisakce per conditionem. Tato nepřizpůsobivost 

tak byla nakonec hrobem legisakčního řízení, neboť změna hospodářských, 

ekonomických a společenských poměrů si vyžádala zásadní reformu v oblasti 

procesního práva.  

Také skutečnost, že se výkonem soudnictví zabývali úředníci, pro něž byla 

soudní jurisdikce jen jednou ze součástí imperia1, se negativně projevilo ve vedení 

sporů. Neexistence profesionálního soudcovského stavu však nebyla problémem 

pouze tohoto řízení. Kladně pak lze hodnotit povinnost soudce zavázat se, že spor 

bude rozhodovat podle práva a zákonů.  

Jako vysoce prozíravé vyhlíží působení arbitrů ve sporech vyžadujících 

odborné znalosti. Důkazem historické ověřenosti této funkce může být jistá 

paralela s arbitrážním řízením moderní doby.  

I přes negativa, jaká legisakční proces přinesl, mu nelze upřít přelomovou 

roli v dějinách římského procesního práva. Díky němu byla potlačena krutost talia 

a stalo se výchozím kamenem pro další vývoj. 

 

 

 

                                                           
1 Imperium = nejvyšší rozkazovací a zakazovací moc.  
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3. 2. Formulové řízení 

 

3. 2. 1. Pojem, dobové pozadí 

 

Pod náporem společenských a hospodářských změn zastaralé, zkostnatělé 

řízení neobstálo. V posledních letech republiky totiž prochází hospodářský život 

Říma závažnou proměnou, kdy se namístě zemědělské společnosti vytváří 

obrovský stát, pěstující čilý vnitrostátní i zahraniční obchod.1 A tak se 

v souvislosti s rozvojem obchodních vztahů, které více než přály neformálnosti, 

formalismus staré doby počal hroutit. S rozvojem společnosti tak zákonitě došlo 

k uvědomění si nedokonalosti a neaktuálnosti legisakčního řízení. Byly hledány 

nové, pružnější formy, které by lépe odpovídaly nově vzniklým požadavkům. 

Zohledněno také počalo být hledisko dobrých mravů, které staré řízení opomíjelo.  

Systém žalob začal být propracovanější a ochrana práv o to kvalitnější. 

Nejen tato skutečnost vedla k tomu, že tento typ řízení byl užíván od 3. st. př. n. l. 

až do doby klasické. Mluví-li se pak o procesu klasickém, je tím míněno právě 

řízení formulové.     

Zatímco příčiny vzniku formulového řízení jakožto pružnější formy 

procesu nejsou považovány za sporné, původ tohoto procesu je problematičtější. 

Nevíme zcela přesně, kde má své kořeny, nicméně jako velice pravděpodobný se 

jeví jeho původ v praxi cizineckého praetora. Byl to právě praetor peregrinus, 

který byl nucen hledat nové, schůdnější cesty. V jeho jurisdikci se nacházely 

spory s cizím prvkem, což ztěžovalo a někdy dokonce vylučovalo použití práva 

domácího a tím i legisakčního řízení.  

Omylem by však bylo předpokládat, že legisakce upadly v nelibost ze dne 

na den a stejně tak začal být užíván proces formulový. Uzákonění formulového 

procesu jako řízení legitimního (iudicium legitimum)2, proběhlo dvěma zákony. 

Prvním byl Aebutiův zákon ze 2. st. př. n. l. Tento zavedl formulový proces jako 

fakultativní formu: „Im Zivilprozess stellt die Lex Aebutia das neue Schriftformel 

verfahren, den sogenannten Formularprozess, zunächst als fakultatives verfahren 

neben den Legiaktionen prozess.“3 Nadále tak vedle sebe oba druhy řízení 

koexistovaly. Jako výlučnou formu procesu jej pak zavedla až lex Iulia iudiciorum 

                                                           
1 Novickij I. B. Osnovy rimskovo graždanskovo prava. Moskva, 1956, s. 35 
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 26 
3 Schulz F. Prinzipien des römischen Rechts. München und Leipzig, 1934, s. 63 
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privatorum. Legisakce zůstaly povoleny jen ve dvou případech a to při kauci 

z hrozící škody a mělo-li se jednat před centumvirálním soudem.1  

         Sám název je pak odvozen od písemné instrukce, kterou praetor v 

prvním stadiu vydával soudci, tzv. formule. Oproti legisakcím zde byla posílena 

pozice praetora. Přestává být striktně vázán zákonem a povoluje i uplatnění 

nároků, které se o zákon neopírají. Zároveň se zvýšila vázanost soudce 

praetorovým příkazem. 

I zde lze ohledně nositelů soudní jurisdikce a soudní organizace odkázat 

na oddíly 2. 4. a 2. 5. 

 

3. 2. 2. Dvě fáze řízení 

 

Stejně jako u řízení legisakčního setkáváme se i u nového typu řízení 

se dvěma stadii. Oproti těm legisakčním zde došlo k určitým změnám. Čeho se 

však změny nedotkly, byly názvy těchto fází. 

I u klasického procesu stále působí zásada soukromého obeslání.2 Stále 

tedy zůstává na žalobci, aby žalovaného obeslal. Oproti starému řízení se násilné 

předvedení žalovaného před praetora stává až poslední možností. Před něj je 

postavena trestní pokuta3, kterou uváděl praetorský edikt.  

Pakliže žalovaný prohlásil, že mu věc není zcela jasná, mohl požádat o 

odložení zahájení sporu. V tomto případě však musel učinit slib4, že se 

v dohodnutý den před praetora opět dostaví. Pro porušení tohoto slibu byla 

připuštěna žaloba. 

Řízení in iure začínalo stručným shrnutím nároku žalobcem, který také 

následně prohlásil, jakou formuli5 se chystá použít (editio actionis)6. Nato požádal 

praetora o ustavení sporu. Při tom se již praetor nemusel držet jen formulí 

povolených zákonem, nýbrž mohl poskytnout ochranu i nárokům dalším.  

Úkolem prétora bylo také ověřit procesní způsobilost stran včetně 

způsobilosti postulační7, tj. způsobilosti činit procesní návrhy (ať již sám za sebe 

nebo jako zástupce). Pakliže prétor zjistil nedostatky v této oblasti, strany, 
                                                           
1 Gaius. Institutiones, 4, 31 
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 26 
3 Tamtéž, str. 27.  
4 Tento ústní slib mohl mít podobu prostou nebo mohl být zajišťován, např. ručiteli. Viz Gaius. 
Institutiones, 4, 184 
5 O formuli srov. oddíl 3. 2. 3.  
6 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 27 
7 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 27  
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z úřední povinnosti, odmítl.   

K dalším povinnostem praetora náleželo zkoumání jeho věcné i místní 

příslušnosti.1 Věcná příslušnost byla vymezena např. pro aedily (spory z koupě a 

prodeje uzavřené na římském tržišti). Místní příslušnost se pak řídila obecným 

soudem žalovaného.2 V provinciích měli praefekti vymezen svůj obvod 

působnosti. Také nedostatky ve věcné či místní příslušnosti vedly k odmítnutí 

(denegatio) žaloby.  

V případě, že se jednalo o zahladitelné procesní nedostatky (kupř. náprava 

podáním žaloby na příslušném soudě)3, mohla být žaloba v téže věci podána 

znovu. Denegatio tedy nepůsobilo ani překážku rei iudicatae (jako rozsudek) ani 

překážku litispendence (jako litiskontestace).  

Řízení však mohlo být skončeno v prvním stadiu nejen z procesních, ale 

také z hmotněprávních důvodů. Tak se stalo tehdy, když praetor shledal věcnou 

neodůvodněnost žaloby. Dalším příkladem pak byly situace, kdy žalobou bylo 

sledováno bezohledné vymáhání překonaného civilního práva.4 Za těchto 

okolností byla denegace považována za úspornější řešení než by bylo vedení 

druhé fáze. Pokuta pro šikanózní vedení sporu nicméně mohla stihnout i 

žalovaného.5   

Připuštěna byla také dočasná podoba denegace, která se užila pro případ, 

že o nějaké okolnosti pro případ významné, nebylo ještě jasno. 

Za obdobných podmínek se magistrátská denegace užívala i proti 

excepcím. 

Řízení mohlo být ve fázi in iure skončeno i z dalších důvodů. Jedním bylo 

uznání nároku žalovaným, druhým pak skupina tzv. nucených přísah 

(iusiurandum necessarium). 

Uznal-li žalovaný nárok, bylo řízení ukončeno a nastávala situace obdobná 

vydání odsuzujícího rozsudku.6  

 

 

                                                           
1 O funkční příslušnosti zde neuvažujeme, neboť absence opravných prostředků byla vlastní i 
klasickému procesu. 
2 Viz oddíl 2. 2. 
3 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 50 
4 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 50  
5 Blaho P. Justiniánské inštitúcie. Trnava, 2000, s. 230 
6 Tak tomu však bylo pouze v případě uznání nároku znějícího na určitou částku. Uznal-li 
žalovaný nárok jiný, muselo stadium apud iudicem proběhnout. Nevedl se však spor o oprávněnost 
závazku, nýbrž již jen o jeho výši. 
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Uznání tedy bylo dostatečným důvodem případné exekuce. Nutno 

zdůraznit, že uznání nebylo žádnou polehčující okolností. Naopak neoprávněné 

popírání vedlo nejen k odsouzení pro původní povinnost, ale také k trestní sankci 

činící zpravidla jednou tolik co hodnota sporu.1 

Nucené přísahy se od dobrovolných lišily tím, že pokud je povinná strana 

neučinila, byla indefensus a to se všemi následky. Sloužily k urychlení řízení 

především u žalob, jejichž plnění bylo určité2. Základem byla povinnost 

žalovaného přísahat, že skutečně není dlužen. V takovém případě byl spor 

skončen a žaloba nebyla povolena. Povinnosti přísahat se mohl žalovaný zprostit 

jen tím, že ji přenesl na žalobce.3 Ten pak musel prohlásit, že mu nárok skutečně 

náleží. Učinil-li tak, řízení končilo a žalovaný musel okamžitě závazek splnit. 

Zvláštním druhem bylo iusiurandum calumniae4. Ve své podstatě se 

jednalo o přísnější formu přísahy. Oproti předchozím přísahám neprohlašovaly 

strany pouze oprávněnost svého tvrzení, nýbrž proklamovaly, že nepopírají 

vědomě bezprávně (žalovaný) či že svévolně nežalují (žalobce).  

Také charakter formulového řízení byl kontradiktorní. Jakmile tedy 

žalobce vznesl svůj nárok, žalovaný jej popřel.5 Tím zároveň mlčky projevil 

souhlas s projednáním věci na soudě. Popřením nároku však nepopíral formuli. Tu 

naopak přijímal (formulam accipit). Jejím přijetím nepřiznával pravdu žalobci, 

neboť obsahem formule bývala věta: bude-li prokázána povinnost žalovaného, 

odsuď jej, nebude-li prokázána, osvoboď jej.  

Odlišná situace nastala v případě, kdy žalobce popíral nárok, ale 

nesouhlasil se zvolenou formulí. To znamená, že odmítal subsumpci dané 

povinnosti pod zvolený typ žaloby. Protože právní posouzení věci prováděl 

praetor, bylo i rozhodnutí v této situaci na něm. Tato otázka musela být 

rozhodnuta ve stadiu in iure. Výsledkem byla debata stran s praetorem, jejímž 

vyvrcholením bylo buď povolení žalobcovy formule (formulam dare) nebo její 

odmítnutí (formulam denegare).6  

 

 

 

                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 53 
2 Např. actio certae creditae pecuniae nebo condictio certae rei.  
3 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 55  
4 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 151 
5 V opačném případě by byl indefensus. 
6 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 29 
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Další fází bylo stanovení soudce. To se ve formulovém řízení muselo udít 

ještě před vydáním formule (a tím pádem i před litiskontestací), neboť jméno 

soudce stálo ve formuli na předním místě. I zde pro případ, že se strany na osobě 

soudce neshodly, byl tento určován praetorem. Ve sporech, ve kterých rozhodoval 

sbor soudců, učinil magistrát jakýsi předvýběr. Jména pak předložil stranám, které 

měly právo z nich některé vyloučit.1  

Po povolení formule a jmenování soudce již nic nestálo v cestě tomu, aby 

strany přistoupily k litiskontestaci.  

Litiskontestace byla závazným aktem. Její definitiva spočívala mj. v tom, 

že se po ní již nesměla, až na výjimečné případy2, měnit formule. Neboť její 

podoba byla výsledkem spolupůsobení stran (pod dohledem praetora), byla 

posuzována jako „zvláštní smlouva mezi žalobcem a žalovaným“.3 Tímto úkonem 

vyjadřovaly strany souhlas s přenesením sporu před soudce.4 Stěžejní však bylo 

rozhodnutí praetora.  

Vše, co se událo před litiskontestací, bylo přípravou směřující 

k samotnému řešení sporu. Litiskontestace byla vyvrcholením stadia in iure a 

zároveň teprve jí začínal vlastní spor.5 Do této chvíle byly ještě všechny úkony 

odvolatelné a nezávazné. To také dokládá jaký význam tento institut měl. Je třeba 

se tedy zmínit, jaké právní účinky působila. Ty byly jednak veřejnoprávní 

(rozhodnutím praetora byly vázány nejen strany, nýbrž i soudce, který se tak stal 

autorizovaným rozhodnout spor) a soukromoprávní (hmotněprávní vztah se 

přeměnil ve vztah procesněprávní).6 

K jednotlivým účinkům nutno zmínit následující. 

Litiskontestace působila především vznik litispendence. Od tohoto 

okamžiku nebylo možno podat žalobu ve stejné věci. Důvodem byl fakt, že právní 

poměr, ze kterého žaloba vzešla, byl litiskontestací konsumován. Nadále tedy 

neexistoval a bylo tudíž nemyslitelné, aby z něj příslušela další žaloba. Neplatilo 

to však bezvýjimečně. Předně vznikala litispendence jen jednalo-li se o řízení 

legitimní (viz výše), formule byla koncipována in ius concepta a muselo jít o 

                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 29  
2 Tak došlo ke změně formule např. při úmrtí soudce, jedné ze stran nebo při změně zástupců. 
3 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 123 
4 Úlohu svědků zde plnila písemná listina. Dokladem toho je skutečnost, že působení svědků není 
podrobněji upraveno. 
5 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 123 
6 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 176 
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žaloby osobní.1 Za těchto okolností nastupovala litispendence ipso iure. Pokud se 

ovšem jednalo o řízení, jehož podklad nenáležel v zákonu, ale v pravomoci 

praetora, nastávala litispendence pouze ope exceptionis. Žalovanému zde však 

praetor přiznával procesní námitky (excepce), kterými mohl namítat, že spor v 

dané věci již byl zahájen nebo dokonce rozhodnut (exceptio rei iudicatae vel in 

iudicium deductae)2. Důsledky uplatněné excepce pak byly obdobné situaci, kdy 

litispendence nastala ipso iure.  

Důvody, ze kterých nenastávala litispendence u věcných žalob 

automaticky přímo ze zákona, jsou celkem zjevné. Pokud někdo odcizí mou věc, 

budu se žalobou domáhat ochrany svého vlastnického práva a požadovat její 

vrácení. Soudce uzná rozsudkem můj nárok za oprávněný a uloží odsouzenému 

věc vrátit. Po nějaké době mi však bude tatáž věc odcizena někým dalším. 

V situaci, kdy by ipso iure nastávala litispendence, nebylo by možné žalobu na 

vydání sporné věci uplatnit. Podmínkou působení litispendence u věcných žalob 

byla tak nejen totožnost kauzy, ale také totožnost subjektů.           

Dále je třeba říci, že litiscontestatio byla nutnou novací. To znamená, že 

působila zánik původních práv a povinností a vznik nových. Původní nárok 

žalobce (kupř. na zaplacení kupní ceny) se měnil na nárok na odsouzení 

žalovaného a původní povinnost žalovaného (zaplatit kupní cenu) na povinnost 

splnit to, co mu uloží rozsudek.3 Ani tento stav nebyl konečný. K další novaci 

docházelo pravidelně vydáním rozsudku.  

Právní stav v okamžiku litiskontestace byl podkladem pro vydání 

rozhodnutí. Pakliže tedy nárok, který žalobce tvrdil, zde v okamžiku 

litiskontestace nebyl, žalobce spor ztrácel. V té chvíli nezáleželo na tom, vznikl-li 

nárok později či tady v době litiskontestace již nebyl. Obdobné platilo i pro 

povinnost žalovaného. Ten byl v zásadě povinen plnit tolik, kolik činila jeho 

povinnost v době litiskontestace.  

Spory v řadách právníků pak vyvolávala situace, kdy žalovaný uspokojil 

nárok žalobcův v době od litiskontestace do vynesení rozsudku. Škola Prokuliánů4 

tvrdila, že v takovém případě je potřeba žalovaného odsoudit, neboť v době 

                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 59 
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 59  
3 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 123  
4 Jedna ze dvou hlavních právnických škol 2. st. př. n. l. v Římě. Obecně byli Prokuliáni 
považováni za školu spíše novátorskou oproti konzervativním Sabiniánům.  
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litiskontestace byl v takovém postavení, že musel být odsouzen.1 Sabiniáni 

(k jejichž škole se hlásil i Gaius) naopak soudili, že má být vynesen rozsudek 

osvobozující.2 

Okamžikem litiskontestace také vzrůstala odpovědnost žalovaného. Tímto 

okamžikem mu vznikala i odpovědnost za náhody, včetně povinnosti vydat 

žalobci plody těžené od chvíle litiskontestace. Věc, která byla předmětem sporu 

pak nesměla být od této chvíle zcizena (a to ani jednou ze stran).3 Smyslem této 

povinnosti zřejmě bylo vyhnout se pozdějším složitým dokazováním a zároveň 

ochrana třetích osob, které by kupříkladu nabytím věci kradené mohly být 

poškozeny.  

Dalším právním účinkem litiskontestace bylo setření rozdílů mezi 

žalobami přecházejícími a nepřecházejícími na dědice. Od této chvíle totiž 

přecházely na dědice i ty nároky, které jinak měly ryze osobní charakter (např. 

žaloby z urážky na cti).4 Ačkoli zde nebylo pochybností o dědické sukcesi, 

nenastupoval dědic automaticky do procesních práv a povinností zůstavitele. 

K tomu byla potřeba změna formule, neboť ta stále zněla na jméno osoby, která 

již zemřela, tudíž neměla právní subjektivitu. Protože ale změnu formule 

povoloval praetor5, znamenalo to návrat řízení do fáze in iure. Tím pádem 

docházelo k nové litiskontestaci. Došlo-li by však ke všem účinkům, které s ní 

byly spojeny, mohlo by to znamenat nepřiměřenou újmu pro některou ze stran. 

Tak by tomu bylo zpravidla v případě, kdy žalobcův nárok existoval v době 

původní litiskontestace, ale do doby druhé zanikl. Na tyto případy pamatovalo 

římské právo tzv. antedatací litiskontestace (l. c. repetita die).6 Ta způsobila, že 

rozhodujícím zůstával nadále stav v okamžiku litiskontestace prvé.   

Obdobně byly smazány odlišnosti žalob časově omezených a 

neomezených.7 U časově limitovaných žalob postačovalo, že ve lhůtě bylo řízení 

litiskontestací zahájeno.  

Poté, co praetor vydal soudci iudikační příkaz (iussum iudicandi), jehož 

součástí bylo přesné znění formule, započalo stadium apud iudicem.8 

                                                           
1 Tak soudili ovšem jen pro případ žalob striktních. 
2 Gaius. Institutiones, 4, 114 
3 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 123 
4 Tamtéž, str. 123. 
5 Činil tak prostřednictvím mimořádného magistrátského prostředku. V tomto případě se jednalo o 
restitutio in integrum.  
6 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 63 
7 Viz oddíl 3. 2. 6. 
8 Podle tradice se tak dělo třetí den po litiskontestaci. 
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Stejně jako u řízení legisakčního rozhodoval i v klasickém procesu buď 

soudce jediný (iudex unus) nebo sbor soudců (rozhodující prostou většinou). 

Oproti legisakcím se však zvýšila vázanost soudce pokyny praetora. Byl vázán 

nejen zněním formule, ale také iudikačním příkazem, který mu byl vydáván.  

Od počátku druhé fáze tak bylo zcela jasno o jakém právu se rozhoduje, na 

základě jaké žaloby se tak činí i to, jak má být spor za splnění těch či oněch 

podmínek rozhodnut. Měnit žalobní důvod po litiskontestaci nebylo povoleno. 

Při své činnosti byl soudce vázán přímo normami civilního práva. Normy 

práva praetorského pro něj byly závazné jen nepřímo a to ještě na základě 

zvláštního příkazu, danému mu ve formuli.1  

Pravidelně se jednání zahajovalo přednesem stran, které mohly být 

zastoupeny advokátem. Po vymezení sporných skutečností bylo přistoupeno k 

důkaznímu řízení. Přitom platilo, že fakta, která byla mezi stranami nesporná se 

nedokazovala. Ostatně stejně jako ta, která byla jednou ze stran uznána.  

Soudce tedy vyslechl strany sporu, jejich svědky, zhodnotil předložené 

listiny i doličné předměty. To všechno činil za účelem zjištění, zda pravda stojí na 

straně žalující či žalované. Největší váha byla připisována svědectvím. Přesto 

nebyla povinnost svědčit nijak podrobně upravena.2 V případě nedostatku jiných 

důkazů sloužila jako důkazní prostředek přísaha. 

Při hodnocení důkazů pak platila zásada volného hodnocení. Soudce tak 

posuzoval nejen každý důkaz zvlášť, ale každý také v souvislosti s dalšími. 

Zákonem předepsané hodnocení důkazů tak bylo odmítáno, což lze s ohledem na 

spravedlivost rozhodnutí hodnotit velice pozitivně.   

Důkazní břemeno tížilo žalobce. Pakliže žalovaný vznášel námitky, byl 

povinen jejich oprávněnost též dokázat. 

Jakmile bylo dokazování skončeno, přikročil soudce k vynesení rozsudku. 

Ten ztělesňoval konečné uspořádání sporu.  

Obdobně jako ve starém řízení zde působila zásada pekuniární 

kondemnace. Ta působila jako zjevný handicap na straně žalobce, zejména při 

reivindikacích. Ve prospěch žalobce zde svědčila jen povinnost soudce vyzvat 

žalovaného před vynesením rozsudku k vydání sporné věci (arbitratus de 

restituendo).3 Projevem toho se stala tzv. arbitrární doložka, která se vkládala 

                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 68 
2 Tamtéž , str. 68. 
3 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 120  
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mezi intenci a kondemnaci.1 Doložka podmiňovala odsouzení nevydáním věci 

žalovaným. Sankční povahu pak mělo odsouzení k dvojnásobku, trojnásobku či 

čtyřnásobku ceny věci.  

Princip pekuniární kondemnace zde vystupuje jako jednou daná a zásadně 

nezměnitelná teze. O jeho negativních dopadech pro řízení ale není sporu. Nelze 

opomenout ještě jeden fakt. Rozsudkem měl být mezi stranami odstraněn sporný 

stav. Tento předpoklad by nebyl splněn, kdyby zároveň nebylo vyřešeno další 

vlastnictví věci. Žalovaný byl sice odsouzen k určité sumě, sporná věc však 

nadále zůstala v jeho moci. Ale na základě jakého právního titulu? Za účelem 

odstranění této spornosti proto bylo fingováno nabytí vlastnictví žalovaným 

jakoby ze smlouvy trhové.2  

Dospěl-li soudce k přesvědčení, že nárok žalobcův je oprávněný, vynesl 

odsuzující rozsudek (sententia condemnatoria). V opačném případě vydal 

rozsudek osvobozující (sententia absolutoria). 

Důkazní řízení bylo ovládáno zásadou volného hodnocení důkazů.    

Ještě je potřeba zmínit problematiku tzv. pluspeticí. Šlo jednoduše řečeno 

o situace, kdy žalobce žádal v intenci3 více než na co měl nárok. Přitom 

rozlišujeme několik typů. Shodným důsledkem všech však byla ztráta nároku. 

Vzhledem k existenci překážek litispendence a rei iudicatae šlo o ztrátu 

definitivní. O to vyšší nároky byly kladeny na žalobce v přípravné fázi. Nechtěl-li 

riskovat prohru, musel vynaložit na sestavení žaloby maximální péči. Stále zde 

tedy shledáváme jistou neúměrnost mezi procesním pochybením a sankcemi za 

něj. Zároveň nutno dodat, že účelem této sankce byla především ochrana dlužníka. 

Pluspetice byly v zásadě čtyři. Pluspetice věcí (pluris petitio re)4 , p. časem (pluris 

petitio tempore)5, p. místem (pluris petitio loco)6 a p. důvodem (pluris petitio 

causa)7. Nejfrekventovanější byla bezesporu pluspetice věcí. Žádal-li žalobce 

naopak méně, mohl zbytek svého nároku uplatnit dodatečně. Tak mohl učinit ale 

až za příští magistratury, protože zde působila exceptio litis dividuae (excepce 

rozděleného sporu).8     

Vydání rozsudku však nebylo jediným způsobem ukončení sporu. Vyšlo-li 
                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 35 
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 36 
3 Viz oddíl 3. 2. 3. 
4 Tato pluspetice nastala tehdy, když žalobce namísto deseti tisíc žaloval tisíc dvanáct. 
5 Žaloval-li žalobce pohledávku ještě nedospělou. 
6 Žaloval-li v jiném místě než bylo místo plnění.  
7 Např. tehdy kdy žalovaný měl možnost výběru povinnosti, ale žalobce žaloval jen jednu z nich. 
8 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 61  
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najevo, že žalobce uvádí nesprávný žalobní důvod, soudce žalobu zamítl.1 

Žalobce však měl možnost ochránit svá práva podáním žaloby správné. 

Prohlásil-li soudce, že mu spor není vůbec srozumitelný, mohl se přísahou 

sibi non liquere zprostit povinnosti ve věci rozhodnout.2 Samozřejmostí pak bylo 

stanovení soudce nového.  

Vydávané rozsudky byly povětšinou povahy deklaratorní3, nicméně setkat 

jsme se zde mohli i s rozsudky konstitutivními4. Právní moc rozsudků byla vlastně 

založena již samotnou litiskontestací.5 Již tímto okamžikem byla totiž žaloba 

jednou vznesená konsumována. Pro případ, že by byla vznesena znovu, příslušela 

tu excepce věci rozsouzené. Rozsudky tudíž byly konečné a nepřezkoumatelné. 

Nepřípustnost apelace byla proto znakem i tohoto řízení. Bezprostředně po 

vyhlášení tak rozsudek působil právní účinky. Působil zásadně mezi procesními 

stranami.6  

Byl-li rozhodovacím orgánem sbor soudců, vydával rozhodnutí po poradě 

a usnášel se většinou hlasů. V případě rovnosti (např. prvý hlasoval pro 

odsouzení, druhý pro osvobození a třetí pronesl přísahu sibi non liquere) 

nastupovala zásada in dubio pro reo.  

Strany sporu měly povinnost být přítomny po celou dobu včetně 

vyhlašování rozsudku. To se dálo zásadně ústně. Pakliže strana přítomna nebyla, 

vydával soudce rozsudek pro zmeškání.  

Zbývá zmínit, že i rozsudek stejně jako litiskontestace byl příkladem nutné  

novace. Jeho vynesením došlo tedy opět k proměně práv a povinností. Žalobcovo 

právo na odsouzení žalovaného (vzniklé litiskontestací) se mění na právo na 

splnění rozsudku.7 Toto pravidlo bylo starými právníky zapsáno takto. „Před 

litiskontestací má dlužník plnit, po litiskontestaci má být odsouzen, po odsouzení 

má vykonat to, k čemu byl odsouzen.“8 

 

 

 

                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 69 
2 Tamtéž, str. 70. 
3 Takovým rozsudkem soudce pouze deklaroval, potvrzoval práva a povinnosti, která již 
existovala. 
4 Konstitutivním rozsudkem byla zakládána (konstituována) nová práva a povinnosti. 
5 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935,  s. 71  
6 Účinky však měl i pro nástupce procesní strany nebo pro ty, kteří od ní odvozovali své právo. 
7 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 125 
8 Gaius, Institutiones, 3, 180 
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3. 2. 3. Formule a její struktura 

 

Formule (formula) byla písemná instrukce, jejímž vydáním vrcholilo 

stadium in iure a jejímž prostřednictvím dával praetor1 soudci příkaz, aby rozhodl 

spor tak, jak byl právně vymezen ve formuli.  

Formule tak měla zásadní význam. Soudce jí byl plně vázán, nesměl 

přiznat více či méně nebo dokonce něco jiného, než co stanovila formule. Nesměl 

již ani vybočit ze žalobního typu, který formule uváděla. Své jmenování soudcem 

také nemohl odmítnout. Mohl však pronést přísahu sibi non liquere a tím se 

zprostit povinnosti případ rozhodnout.  

I přes různorodost formulí můžeme vypozorovat jejich společnou stavbu. 

K názornější demonstraci nám poslouží ukázka jedné z dochovaných formulí.  

„(Titius) budiž soudcem! Vyjde-li najevo, Numerius Negidius má dát 

Aulovi Ageriovi 10 000 sesterciů, odsuď soudče, Numeria Negidia Aulovi 

Ageriovi na 10 000 sesterciů. Nevyjde-li najevo, osvoboď!“ 2  

V čele formule stálo jméno soudce3, který byl autorizován k vedení a 

rozhodnutí sporu. Toto jmenování soudce (iudicis nominatio)4 bylo první částí 

každé formule. Bez pověření soudce by nebylo myslitelné řízení apud iudicem. 

Odmyslíme-li si iudicis nominatio dojdeme k závěru, že vlastní právní 

posouzení bylo magistrátem shrnuto do jedné jediné věty. I přes svou stručnost 

však obsahovalo veškeré podstatné informace a pokyny. 

Další částí formule byla intence (intentio). Ve výše uvedeném případě 

budou intencí slova …Numerius Negidius má dát Aulovi Ageriovi 10 000 

sesterciů… V tomto vzoru půjde konkrétně o intentio certa, neboť je zde přesně 

vyměřen objem nároku. Existovala ale také intentio incerta. Ta naopak precizní 

vyměření neprováděla. Její znění pak vypadalo asi takto: …vyjde-li najevo, kolik 

bude výše nároku obnášet… Druh intence byl pak směrodatný i pro znění 

kondemnace (viz níže). I ta tak mohla být podle okolností condemnatio certa nebo 

incerta.5  

Obsahem intence bylo vpodstatě shrnutí požadavků. Jako taková musela 

                                                           
1 Zprvu tak činil jen praetor peregrinus, později i praetor urbanus. 
2 Skřejpek M. Texty ke studiu římského práva. Praha, 2001, s. 61 
3 O mechanismu výběru soudce srov. výklad výše. 
4 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 119 
5 K jejich znění srov. Gaius. Institutiones, 4, 43 a 51. 
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být intence přítomna u každé formule. Zároveň již prováděla subsumování pod 

určitou právní normu, nečinila-li tak již demonstrace (viz níže). Intence pak také 

byly kriteriem rozlišování jednotlivých typů formulí (a tím potažmo i žalob).1 

Základem intence bylo vlastně stanovení podmínky, jejíž prokázání vedlo 

k odsouzení a neprokázání naopak k osvobození žalovaného. Tak rozlišujeme 

podmínku kladnou nebo zápornou. První z nich vedla k rozkazu kondemnačnímu 

(odsuď, soudče), druhá pak k rozkazu absolučnímu (soudče osvoboď). Vyjádřeno 

latinsky: si paret, condemna, si non paret, absolve.2  

Fakultativní částí formule také mohla být tzv. demonstrace (demonstratio). 

Ta našla uplatnění ve chvíli, kdy přesný objem rozsudku nebylo možné provést 

v době sepisování formule.3 Jeho stanovení záviselo tedy až na následném 

soudním řízení. Tato neurčitost se projevila právě v intenci takové formule, která 

jí vděčí za svůj název – intentio incerta.4 V takové situaci bylo obsahem 

demonstrace bližší objasnění skutkového základu.5 Pro názornost nejlépe poslouží 

příklady. Dvě ukázky demonstrací najdeme opět v Gaiových Institutiones. Jsou to 

tyto: „Protože Aulus Agerius prodal Numeriovi Negidiovi otroka.“ A druhá: 

„Protože si Aulus Agerius uschoval u Numeria Negidia otroka.“6        

Stěžejní součástí formule byla kondemnace (condemnatio) neboli příkaz 

k odsouzení. Český překlad zde není příliš vhodný, neboť condemnatio 

zmocňovala soudce i k osvobození žalovaného a to v závislosti na tom, byla-li 

podmínka stanovená v intenci realizována či nikoli. O principu pekuniární 

kondemnace pak bylo pojednáno již výše. Kromě dříve zmíněných druhů 

kondemnací  certa a incerta znalo římské právo ještě jakýsi poddruh c. incerta a 

to tzv. condemnatio incerta cum taxatione. Jádrem bylo stanovení maximální 

částky, k jaké mohl být žalovaný odsouzen.  

Při žalobách dílčích byla kondemnace nahrazena tzv. adjudikací 

(adiudicatio). Prostřednictvím té soudce např. dělil společný majetek nebo řešil 

sousedský spor o určení mezí.  

 

                                                           
1 Viz oddíl 3. 2. 5. 
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 32 
3 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 120 
4 Nalezneme ji především u osobních žalob koncipovaných podle práva, kde primární povinnost 
zněla na facere. 
5 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 89 
6 Skřejpek M. Texty ke studiu římského práva. Praha, 2001, s. 65 
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Každé ze stran poté přisoudil1 určitou část. Adjudikace byly prosty slov odsuď či 

osvoboď. Namísto nich nastupoval výraz přisuď. Tedy: „Kolik je třeba přisoudit, 

tolik soudče, Titiovi přisuď.“2   

Takováto skladba formule odpovídala nejjednoduššímu průběhu, kdy 

žalobce tvrdil, žalovaný popíral. Nutno ale dodat, že formule mohla být 

modifikována různými způsoby. K těm nejčastějším patřily excepce a preskripce.3 

Institut formule má však ještě jeden rozměr, pro právní teorii bezesporu 

významnější. Žalobní formule totiž je, dle Vážného, kondicionální normou. Tak 

např. „(Titius) budiž soudcem! Vyjde-li najevo, Numerius Negidius má dát 

Aulovi Ageriovi 10 000 sesterciů, odsuď, soudče, Numeria Negidia Aulovi 

Ageriovi na 10 000 sesterciů. Nevyjde-li najevo, osvoboď!“ Pomiňme iudicis 

nominatio a zaměřme se na intentio. Intence byla shrnutím podmínek, a proto 

musela být přítomna u všech formulí. Terminologií vyjadřující strukturu normy 

tedy byla intentio hypotézou, kondemnace pak dispozicí.   

Žalobní formule (vytvořená praetorem) a na jejím základě vynesený 

rozsudek (vytvořený soudcem) Vážný považuje za konkretizaci abstraktní normy, 

ať již zákonné nebo jí podřízené normy honorární.4 Na základě toho pak prof. 

Vážný dospěl k této sestupné hierarchizaci římských norem:  

- zákony (leges) a všechny normy mající platnost zákona (legis 

vicem) 

- magistrátské edictum (praetor je „viva vox iuris civilis“) 

- žalobní formule a rozsudky 

- normy vyplývající z právního jednání. 

Ve svém důsledku je tak rozbor struktury formule jedním z dokladů toho, 

že Římané, ač dle mnohých vědeckých názorů, slabí teoretikové, přeci jen teorii 

znali, byť vystopovat ji je v pramenech římského práva velice obtížné. 

    

 

 

 

                                                           
1 Přisoudit lat. adiudico, are. 
2 Gaius. Institutiones, 4, 42 
3 Viz oddíl 3. 2. 4. 
4 Bulín, H. Normativní teorie v posledních studiích prof. Jana Vážného z oboru římského práva. In 
Římské právo a jeho odkaz v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. 
JUDr. Janu Vážnému). Uspořádal Schelle K. 1. vyd. Brno, 1992, s. 33 
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3. 2. 4. Excepce a preskripce 

 

Excepce (exceptiones) byly procesní námitky, které žalovaný užíval na 

svou obranu. Jejich cílem bylo vyloučení či alespoň zmírnění žalobcova nároku.  

Jejich zavedení bylo zřejmým posílením ochrany dobrých mravů, neboť 

jak uvádí Gaius ve svých Institutiones, často se stávalo, že někdo byl zavázán 

podle civilního práva, nicméně jeho odsouzení by bylo nespravedlivé.1 Excepce 

byly tedy jakousi zárukou proti rigiditě ius civile. Překvapením tudíž nebude 

zjištění, že drtivá většina excepcí měla svůj původ v právu praetorském. Praetor 

sám byl nejednou i jejich původcem.2  

Obsahovala-li intence základní podmínku odsouzení či osvobození, 

podmiňovaly excepce toto rozhodnutí dalšími skutečnostmi. Přitom zpravidla 

vycházely z jiných právních norem než jaké byly zahrnuty v intenci.3 Tak tomu 

bylo v situaci, kdy je povinnost žalovaného podle ius civile nesporná. Nemůže ji 

tedy dost dobře popírat, ale snaží se ospravedlnit své chování jinými fakty, která 

dokazují jeho nevinu.  

Procesně byla excepce doložkou kondemnace jako její záporná 

podmínka.4        Z toho zřetelně vyplývá, že zmocnění soudcovo bylo rozšířeno i o 

skutečnosti, které neměly základ v intenci. Zde je potřeba zdůraznit, že se 

nejednalo o popření intence. Excepce neodnímaly intenci její platnost, nýbrž 

pouze účinnost, protože jejich cílem bylo osvobození žalovaného či alespoň 

zmírnění účinků odsouzení.  

Bylo by ale zřejmým znevýhodněním žalobce, kdyby žalovaný mohl 

namítat skutečnosti mimointenční (založené zpravidla na praetorském právu), 

zatímco on by se musel držet norem civilního práva. Pro takové případy byl 

v Římě upraven institut replikace. Replikací se mohl žalobce domáhat zrušení 

účinků excepce. Proti replikacím pak žalovanému příslušely duplikace, proti těm 

pak triplikace.5  

Co se třídění týče, rozeznáváme excepce peremptorní (e. peremptoriae) a 

excepce dilatorní (e. dilatoriae).6 Peremptorní námitky jsou ty, které příslušejí 

                                                           
1 Gaius. Institutiones, 4, 116  
2 Jednalo se např. o exceptio metus či exceptio dolus. 
3 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 43 
4 Tamtéž, str. 44.  
5 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 48  
6 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 122 
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žalovanému bez časového omezení.1 Zpravidla se jednalo o námitky závažnějšího 

rázu. Jejich smyslem bylo posílení ochrany žalovaného například před situací, kdy 

by se žalobce odložením sporu snažil zmařit účinnost takové excepce.  

Námitky dilatorní naopak svědčí žalovanému jen po určitou dobu. Těm se 

také žalobce může odložením pře vyhnout. Jejich zvláštním druhem pak byly 

námitky procesní. Vytýkání procesních vad však nebylo primárním posláním 

excepcí, proto se s nimi také setkáváme jen zřídka. Žalovaný je užíval kupříkladu 

tehdy, když tvrdil nedostatky v osobě žalobce.2 Užívány také byly proti procesním 

zástupcům. Tak se užily tehdy, pokoušel-li se někdo žalovat prostřednictvím ženy 

nebo vojáka.3 

Pro úplnost je třeba ještě se zmínit o tzv. praescriptio pro reo. Již výše 

bylo řečeno, že zprvu byla prakticky jedinou obranou denegace provedená 

magistrátem. Za jakýsi mezičlánek mezi ní a excepcemi je považována právě 

praescriptio pro reo.4 Ta bývala uváděna v čele formule a působila vlastně 

podmíněné zahájení řízení apud iudicem. Magistrát sice zahájení druhého stadia 

procesu povolil, ale pokračování v něm podmínil prokázáním, že žalovaným 

tvrzená skutečnost neexistuje. Záhy však tato obrana přešla ve svou modernější 

formu a to excepci. 

Od praescriptio pro reo je pak nutno odlišit preskripce svědčící žalobci 

(praescriptio pro actore).5 Žalobcova preskripce byla obdobou žalovaného 

excepce. Jednalo se o výhrady, které žalobce uváděl na podporu svého nároku. Na 

rozdíl od excepcí stávaly před vlastní formulí.6 Užívány byly například tehdy, 

když bylo nutné upozornit soudce, že má jednat jen o části nároku.7    

Ze shodné terminologie preskripcí lze soudit, že jak preskripce ve 

prospěch žalovaného, tak ty ve prospěch žalobce vznikly přibližně ve stejné době. 

Zatímco se ty první transformovaly v propracovanější formu – excepce, obrany 

žalobce setrvaly (včetně názvu) u své původní podoby.     

  

 

 

                                                           
1 Příkladem byla kupř. exceptio doli.  
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 48 
3 Blaho P. Justiniánské inštitúcie. Trnava, 2000, s. 225 
4 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 49  
5 Tamtéž, str. 37.  
6 Odtud také název. Latinsky praescriptio, onis = nadpis, úvod (tedy to, co stojí vpředu).  
7 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 122 
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3. 2. 5. Typy žalob 

 

Není možné hovořit o typech žalob a nevzpomenout jejich těsnou 

svázanost s formulemi. Již u legisakčního řízení bylo podstatné, jakou žalobou 

bylo to které právo chráněno. Nejinak tomu bylo i u procesu formulového, ovšem 

s tímto dodatkem. Žaloba bez jí odpovídající formule nebyla myslitelná natož 

uskutečnitelná. Chtěl-li Říman ochránit své právo, musel nejprve najít formuli, 

která tuto ochranu poskytovala. Teprve následně bylo možné koncipovat 

příslušnou žalobu.  

Žalobní formule měly zprvu svůj základ výlučně v právu civilním. Tato 

úprava se nicméně ukázala jako nedostatečná. Mezeru, vytvořenou civilním 

právem, se snažilo vyplnit právo praetorské. Proto začaly být nové formule, resp. 

žaloby proponovány samotným praetorem. Tyto byly následně zveřejňovány 

v praetorském ediktu.  

Provedením typizace žalob vlastně zároveň provedeme i typizaci formulí. 

Budeme-li tedy hovořit o nějakém žalobním typu, musíme si uvědomit, že za ním 

stojí zpravidla stejně označená formule.  

Actiones in ius conceptae a actiones in factum conceptae tvoří první 

dvojici žalob. Jedná se o dva zcela samostatné typy. Přesto je vhodné výklad o 

nich podat společně, neboť na charakteristice prvých pochopíme odůvodněnost 

druhých.  

Actiones in ius conceptae (žaloby koncipované podle platného práva) 

byly jasně ohraničeným typem žalob. Původně k nim řadíme jen žaloby sestavené 

výhradně na základě ius civile. Intence těchto žalob se nutně musely přimykat 

k nějaké normě civilního práva. Neposkytovalo-li takovou ochranu ius civile, byla 

žaloba znemožněna. 

V závislosti na vývoji praetorského práva1 sem později řadíme také žaloby 

opírající se sice o civilní právo, ale pozměněné praetorem.2 Tyto jsou známé jako 

tzv. actiones ficticiae.3  

Pod touto kategorií nalezneme také žaloby se záměnou subjektů, pomocí  

 

                                                           
1 Označení „prétorské“ právo by mohlo působit zavádějícím dojmem, neboť nezahrnovalo pouze 
činnost praetora, ale i dalších úředníků s jurisdikcí, typicky aedilů.  
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 38 
3 Viz níže. 
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nichž docházelo k provedení procesního zastupování či k jednoduššímu1 převodu 

obligace. Ukázku jedné takové žaloby nám zanechal Gaius. „Vyjde-li najevo, že 

Numerius Negidius má povinnost dát Publiovi Meviovi 10 000 sesterciů, odsuď, 

soudče, Numeria Negidia,  aby dal 10 000 sesterciů Publiovi Titiovi! Nevyjde-li 

najevo, osvoboď!“ 2 Jméno původního věřitele (Publia Mevia) bylo uvedeno 

v intenci, kdežto kondemnace zněla již na jméno věřitele nového (Publia Titia).    

Seznam actiones in ius conceptae tvořil fakticky taxativní výčet. Aby tak 

bylo možno prosadit práva, která ius civile nechránilo, ale jejichž ochrana se zdála 

být nutná a spravedlivá, musel zasáhnout praetor.  

Rezultátem toho byl vznik actiones in factum conceptae (žalob 

koncipovaných podle faktického stavu). Tyto žaloby vyplňovaly mezeru 

v ochraně práv tam, kde ji nezajišťovalo ius civile. Pro tyto situace tak praetor 

proponoval nové žalobní formule. Tyto pak byly následně uveřejňovány 

v praetorském ediktu. V tomto ohledu byl tedy praetor tvůrcem nového práva.  

Podstata spočívala v tom, že strany předstoupily před praetora a vylíčily 

mu faktický stav věci. Ten pak zmocnil soudce prověřit tyto skutečnosti a 

stanovil, za jakých podmínek bude žalovaný odsouzen či naopak osvobozen.3 Vše 

živě dokládá následující ukázka. „Buďte rekuperátory! Vyjde-li najevo, že ten a 

ten patron byl tím propuštěncem proti ediktu toho a toho praetora pohnán před 

soud, odsuďte, rekuperátoři, onoho propuštěnce onomu patronovi na 10 000 

sesterciů! Nevyjde-li najevo, osvoboďte!“4  

Podkladem pro praetora i soudce byl tedy existentní faktický stav, nikoli 

stav popisovaný civilním právem. Nutno podotknout, že ani praetor neposkytoval 

ochranu všem právním vztahům, nýbrž jen těm typizovaným.5  

Žaloby praetorského práva se staly pružnějším a účinnějším způsobem 

obrany práv. 

S dělením na žaloby in ius conceptae a in factum conceptae úzce souvisí 

rozdělení na žaloby civilní (actiones civiles) a žaloby praetorské (actiones 

praetoriae)6 a také rozlišování žalob pomocných (actiones utiles) a přímých 

(actiones directae). 

 

                                                           
1 Původním a primárním způsobem převodu obligací byla novace.  
2 Skřejpek M. Texty ke studiu římského práva. Praha, 2001, s. 65 
3 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 119 
4 Skřejpek M. Texty ke studiu římského práva. Praha, 2001, s. 67 
5 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 214 
6 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 38 
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Actiones civiles byly pouze ty, které uváděly intenci koncipovanou podle 

civilního práva a to v nezměněné podobě. Jednalo se tedy výlučně o actiones in 

ius conceptae. Tedy v případě, že žaloba obsahovala formuli in ius concepta, 

nazývala se žaloba z ní actio civilis.1 

Actiones praetoriae pak zahrnovaly žaloby s formulí in factum conceptae, 

žaloby se záměnou subjektů a actiones ficticiae (žaloby s fikcí).  

Poslední zmíněné žaloby s fikcí byly sice stylizovány podle civilního 

práva, ale z nějakého důvodu byly praetorem pozměněny. V praxi to vypadalo 

tak, že formule kromě obvyklých částí obsahovala ještě příkaz, aby soudce 

pokládal určitou skutečnost za existující, tedy aby ji fingoval. Podkladem pro jeho 

rozhodnutí tak byl nejen skutečný skutkový stav, ale také předstíraná skutečnost.  

Tento typ žalob znamenal reformu v oblasti převodu vlastnictví, protože 

tradice se na jejich základě stala obecnou formou převodu vlastnictví.2 

Prostřednictvím žalob s fikcí se fingovalo též uplynutí vydržecí doby u 

Publiciánské žaloby či římské státní občanství u cizince. Žalobní formule s fikcí 

římského státního občanství mohla vyhlížet například takto: „Budiž soudcem! 

Vyjde-li najevo, že přičiněním či na návod Diona, syna Hermaeova, byla Luciovi 

Titiovi ukradena zlatá miska, pročež on, kdyby byl občanem římským, by jako 

zloděj měl povinnost hradit škodu…“3  

Podle míry vlivu praetora na znění žaloby tak můžeme sestavit jistou 

hierarchii. Actiones in ius conceptae, actiones ficticiae a actiones in factum 

conceptae s tím, že do znění prvých zasahovat nemohl, u posledních byl jejich 

tvůrcem a druhé v pořadí tvořily jakýsi přechod či mezistupeň. 

Actiones utiles byly zvláštním typem praetorem vytvořených žalob. 

Aplikovaly se  na případy s pozměněnou či rozšířenou skutkovou podstatou oproti 

původním civilním žalobám. Jednalo se tedy nejčastěji o situace, kdy žalobce 

uváděl nové skutečnosti, které sice nebyly v žádné žalobě formulovány, ale 

některou z nich významně připomínaly.4 Jednalo se vlastně o žaloby na základě 

analogie.5 

Jako actiones directae pak byly označovány ony žaloby původní. Další 

typy žalob vychází z třídění, jak je uvádí Vážný a je založeno na hmotněprávní 

                                                           
1 Novickij I. B. Osnovy rimskovo graždanskovo prava. Moskva, 1956, s. 36 
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 39  
3 Gaius. Institutiones, 4, 37  
4 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 119 
5 Novickij I. B. Osnovy rimskovo graždanskovo prava. Moskva, 1956, s. 41 
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funkci žalob.1  

Nadále se zde setkáváme s žalobami osobními a věcnými.2 

Význam pak také mělo rozlišování na actiones bonae fidei a actiones 

stricti iuris.  O jejich povaze lze usuzovat již z jejich názvů.  

Actiones bonae fidei či přeloženo žaloby v dobré víře zmocňovaly soudce 

přihlížet ke všem vedlejším okolnostem sporu, k dobrým mravům, zvyklostem či 

slušnosti a poctivosti stran. Takové žaloby obsahovaly vždy neurčitě 

formulovanou intenci (s dodatkem ex fide bona), které tím pádem musela 

předcházet i demonstrace. Typickými příklady těchto žalob byly především 

žaloby ze smluv trhových či smlouvy mandátní nebo žaloby příslušející z tutely.3  

Oproti nim znamenaly actiones stricti iuris pro soudce přesně a pevně 

dané mantinely rozhodování. Účelem bylo projednat takové žaloby co nejrychleji. 

Tyto žaloby příslušely především ze zápůjčky či bezdůvodného obohacení, tedy 

z formálních kontraktů.4 Jejich strohost a výlučná vázanost civilním právem byla 

také zřejmě příčinou vzniku žalob v dobré víře. Na druhou stranu tam, kde 

skutkový stav přesně zapadal do vzoru vytvořeného civilním právem, byly 

rychlejší a účinnější formou obrany. 

Z práva obligačního vyrůstá členění na actiones ex contractu a actiones 

ex delicto či rozdělení na základě objektu a úlohy primární povinnosti na actiones 

reipersecutoriae, poenales a mixtae.5 

Z hlediska procesního postavení stran můžeme rozlišovat actiones 

simplices a actiones duplices. Odtud pak označení příslušných řízení jako iudicia 

simplicia a iudicia duplicia.6 V prvním řízení má jedna ze stran postavení žalobce, 

druhá postavení žalovaného. Odsouzenou (či osvobozenou) tak může být pouze 

jedna strana - žalovaný.  

 

 

 

 

                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 40 an. 
2 Ohledně nich srov. výklad v oddíle 3. 1. 3. 
3 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 41 
4 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 124 
5 Actiones ex contractu náležely z porušení smluvní povinnosti, a. ex delicto pak z porušení 
mimosmluvní povinnosti. Reipersekutorní žaloby sledovaly odevzdání věci a zaplacení náhrady 
škody, poenální žaloby pak zaplacení pokuty a žaloby smíšené (mixtae) pak oba tyto požadavky 
spojovaly. 
6 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 149 
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Kdežto v posléze uvedeném řízení mají obě strany postavení jak žalobce tak 

žalovaného a odsouzeny či osvobozeny, příp. částečně odsouzeny či osvobozeny 

mohou být obě dvě.  

Mezi actiones duplices1 patřily legis actio sacramento v legisakčním 

řízení, žaloby dílčí či interdikta2. 

Poslední klasifikací žalob, kterou se budeme zabývat, je rozlišování na 

actiones temporales a actiones perpetuae. 

Actiones temporales byly žaloby časově omezené. Lhůta k podání žaloby 

byla zpravidla jednoroční (actiones annales), u žalob aedilských pak ještě kratší.3 

Jednoroční lhůta měla svůj původ zřejmě ve skutečnosti, že i jurisdikce praetora 

byla omezena na jeden rok.4  

Naproti tomu actiones perpetuae byly časově neomezené. Zásadně to byly 

všechny žaloby civilního práva. Teprve v poklasické době došlo i k jejich 

časovému omezení. Věčnost žalob byla v této době pojímána jako obecné 

pravidlo, z nějž právě actiones temporales byly výjimkou.     

Toto třídění se bezprostředně váže k úpravě institutu promlčení, o kterém 

je pojednáno v následujícím oddíle.           

 

3. 2. 6. Promlčení žalob 

 

Promlčením dochází k zániku žaloby. Po uplynutí promlčecí doby se již  

prostřednictvím žalob nebylo možno účinně domáhat svého nároku na soudě. 

Marným  uplynutím této lhůty žalobci získával žalovaný možnost vyslovit 

exceptio temporis5. Učinil-li tak, musel být spor zastaven.  

Již bylo řečeno, že základním pravidlem republikánského práva byla 

časová neomezenost žalob. Žalobce tak mohl své právo u soudu uplatnit kdykoli. 

To bezpochyby působilo na straně potencionálního žalovaného právní i faktickou 

nejistotu, neboť mohl být k odpovědnosti povolán i dlouho poté, co k rozhodné 

skutečnosti došlo. K odstranění této nejistoty byly zprvu zavedeny jednoroční 

magistrátské žaloby. Ani toto opatření se však neukázalo být dostatečným, a proto 

                                                           
1 Od actiones duplices je potřeba odlišit případy tzv. vzájemných žalob či protižalob (actiones 
mutuae). Na rozdíl od actiones duplices se totiž jednalo o dvě samostatná, navzájem od sebe 
oddělená řízení.  
2 Viz oddíl 3. 2. 7. 1. 
3 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 42 
4 Blaho P. Justiniánské inštitúcie. Trnava, 2000, s. 222 
5 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 30 
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se v poklasické době přistoupilo k omezení do té doby věčných actiones 

perpetuae. Na ty se za vlády Theodosia II. počala vztahovat obecná třicetiletá 

promlčecí doba. Možné promlčecí doby tak nadále byly dvouměsíční, 

šestiměsíční, jednoroční, třicetileté a čtyřicetileté (žaloby ve prospěch církve). 

Nepromlčitelnými zůstaly kupříkladu žaloby z práv rodinných.1 

Běh lhůty počínal od okamžiku, kdy měl oprávněný poprvé možnost 

žalobu podat. Tedy od chvíle kdy je žaloba zrozena (actio nata). Tento okamžik 

se lišil podle toho, šlo-li o žalobu osobní či věcnou. U žalob osobních byl 

rozhodujícím okamžik splatnosti obligace. U žalob věcných to byl moment, kdy 

došlo k porušení věcného práva.2 

Normální běh promlčecí lhůty mohl být modifikován stavením či 

přetržením promlčení. O stavení šlo ve chvíli, kdy řízení nemohlo kvůli určité 

okolnosti pokračovat nebo dokonce ani začít.3 Po odpadnutí takové překážky běh 

promlčecí lhůty pokračoval s tím, že doba, která prošla před vznikem překážky, se 

do ní započetla. K přerušení naopak dochází tehdy, když po odpadnutí překážky 

počíná promlčecí lhůta běžet od začátku. Doba již proběhlá zde propadá.          

Vedle zmírnění právní nejistoty mohla být dalším důvodem zavedení 

institutu promlčení žalob snaha přimět žalobce starat se o svá práva, a tím 

potažmo i případný spor. Nelze totiž opomenout fakt, že důkazní řízení se 

s narůstajícím časem stávalo obtížnější. Důkazy, které bylo možno dříve bez 

obtíží provést, mohly být nyní zmařeny například tím, že svědek mezitím zemřel. 

Takto nově zvýšená odpovědnost stran pak v důsledku usnadňovala i samo řízení, 

které tak mohlo poskytnout rychlejší a účinnější ochranu práv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 129 
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 118 
3 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 130 
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3. 2. 7. Mimořádné magistrátské prostředky 

  

Mimořádné magistrátské prostředky užíval ve fázi in iure praetor či 

prokonsul v situaci, kdy hrozila určitá kolize. V těchto chvílích zasahoval 

prostřednictvím nástrojů, které byť nepatřily do soudní jurisdikce, byly potřebné 

pro zachování klidu a pořádku. Fakt, že se jednalo o prostředky ležící mimo 

jurisdikci, nalezl odraz i v jejich názvu. Dodnes jsou označovány jako mimořádné 

či mimosoudní prostředky.  

Řadíme k nim interdikta, praetorské stipulace, uvedení do držby a 

navrácení v předešlý stav. 

  

3. 2. 7. 1. Interdikta 

 

Pojmem interdikta v širším slova smyslu byly označovány příkazy a 

zákazy, které praetor vydával za účelem odstranění sporu mezi stranami. 

Interdikty v užším slova smyslu jsou pak míněny pouze zákazy, kdežto příkazy 

jsou označovány jako dekrety.  

Původně bývala interdikta vydávána po zevrubném prozkoumání případu 

prétorem a byla tudíž nepodmíněna.1 Později se však počet případů, kterými byl 

praetor nucen se zabývat, vzrůstal. Důsledkem toho byly podmíněné příkazy a 

zákazy. Vzory jednotlivých interdikt byly uveřejňovány v praetorském ediktu. 

         Ve své podstatě šlo tedy o zjednodušené, zrychlené a především 

prozatímní správní opatření.2 Typická byla absence výslechu svědků. Praetor 

opíral svůj příkaz či zákaz o tvrzení strany, která žádala vydání interdikta a jejíž 

vylíčení uznal praetor za pravdivé    či alespoň pravděpodobné.  

V závislosti na osobě, která byla oprávněna o vydání interdikta požádat, 

rozlišujeme interdicta privata a interdicta popularia (publica).3 Soukromá 

interdikta byla vydávána na žádost soukromé osoby, která hájila své zájmy. 

Interdikta veřejná mohla být vydána na žádost kterékoli osoby, dožadovala-li se 

ochrany veřejných zájmů. 

 

 

                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 78 
2 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 134 
3 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 127 
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Stěžejní klasifikací však bylo členění na interdicta prohibitoria, 

restitutoria a exhibitoria.1  

Interdicta prohibitoria čili zakazovací interdikta byla nejstarším druhem. 

Praetor jich užíval tehdy, když určité osobě zakazoval určitou činnost. Tradičně 

sloužily k potírání svémoci, což dokládá charakteristický obrat „vim fieri veto“ 2. 

Tato interdikta bývala ale také užívána k vyslovení zákazu stavět na sakrálním 

místě či na břehu veřejné řeky, kde by takovou stavbou mohlo dojít k omezení 

lodní plavby.3  

Interdicta restitutoria nařizovala obnovit původní stav. Zpravidla se tak 

mělo stát vydáním věci nebo navrácením se do držby, násilím odňaté.  

Posledním druhem byla interdicta exhibitoria. Na jejich základě byla 

osoba povinna předložit určitou věc (např. testamentní listinu)4 či předvést určitou 

osobu před soud. 

Již z těchto definic je jasné, že pouze interdicta prohibitoria byla zákazy, 

tedy interdikty v užším slova smyslu. Další dva druhy interdikt byla svou povahou 

příkazy, tedy dekrety.  

Z hlediska procesního je dále ještě důležité rozlišovat interdictum simplex                 

a interdictum duplex. Zatímco prvé z nich bylo adresováno jen odpůrci, druhé 

směřovalo proti oběma stranám.  

Další členění interdikt stojí na hmotněprávním základu. Tak se zde 

můžeme setkat kupříkladu s interdikty držebními, interdikty chránícími právo 

vlastníka sbírat ob den plody, které spadly z jeho stromu na sousedův pozemek či 

interdikty chránícími veřejná místa proti poškození.5 Další příklad, konkrétně 

interdictum „Quod vi aut clam“ uvádí Digesta6. „Ve věci, v níž je žalováno, vrátíš 

to, co bylo získáno násilím nebo tajně, pokud to lze zjistit.“7 Jednotlivá interdikta 

tak sloužila ochraně dílčích práv, nicméně bylo možno každé z nich zásadně 

podřadit pod jeden ze tří základních interdiktních typů. 

Proces, v jehož rámci bylo interdiktum vydáváno, nazýváme interdiktním 

řízením.8 Jeho první fáze končila samotným vydáním interdikta, druhá pak 

                                                           
1 Gaius. Institutiones, 4, 142 
2 „Zakazuji použít násilí.“ 
3 Blaho P. Justiniánské inštitúcie. Trnava, 2000, s. 227 
4 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 80 
5 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 134, 135 
6 Plným názvem Digesta seu Pandectae byla kodifikací vydanou za císaře Justiniána. Toto 
rozsáhlé dílo pochází z roku 533 n. l. a obsahuje úryvky ze spisů klasických právníků.     
7 Skřejpek M. Texty ke studiu římského práva. Praha, 2001, s. 69 
8 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 80 
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ověřovala jeho platnost.  

První fáze nečinila větších obtíží. Bylo již řečeno, že zde rozhodoval 

praetor, který tak učinil na základě vylíčení sporu žalobcem. Uznal-li jej za 

přinejmenším pravděpodobné, interdiktní ochranu poskytl. Skutečnost, že se 

jednalo o ochranu podmíněnou, již byla také zmíněna. Byly-li tedy splněny 

podmínky stanovené v interdiktu, byl odpůrce povinen se mu podřídit. Pakliže ale 

tyto podmínky splněny nebyly, nebylo neuposlechnutí interdiktu prohřeškem. A 

právě ověření, zda odpůrce, který neuposlechl interdikta, jednal v souladu či 

v rozporu s normou stanovenou praetorem, bylo cílem druhé fáze interdiktního 

řízení.1 Nutno dodat, že řízení ve druhé fázi bylo vedeno soudcem, nikoli již 

praetorem. Došel-li soudce k závěru, že odpůrce neuposlechl interdikta 

neoprávněně, uložil pokutu.  

 

3. 2. 7. 2. Praetorské stipulace 

  

Obecně znamenaly stipulace nějaký slib. Praetorské stipulace pak byly 

jejich zvláštním druhem. Jednalo se o formální sliby, kterými se osoby nuceně2 

zavazovaly ke konání či naopak nekonání.3 Neboť se jednalo o nucené stipulace, 

bylo jejich neučinění sankcionováno a to například pokutou či odepřením žaloby. 

Praetor přitom postupoval v souladu s obecnou zásadou spravedlivého vyvážení 

zájmů jednotlivých stran.4 

Takovouto stipulací se třeba zavazoval vlastník stavby k tomu, že dojde-li 

k jejímu zřícení, nahradí veškerou škodu, která tím vznikne.5 Stejně tak jako 

interdiktní vzory, byly i ty stipulační  zveřejňovány v ediktu praetora.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tamtéž, s. 81. 
2 Tyto sliby nebyly činěny ze svobodného uvážení dané osoby, ale jednoduše jí byly nařízeny 
praetorem.  
3 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 127 
4 Bartošek M. Škola právnického myšlení. Praha, 1993, s. 341 
5 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 127  
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3. 2. 7. 3. Uvedení do držby 

  

Uvedení do držby (missio in possessionem) bylo dalším mimořádným 

magistrátským prostředkem. Jeho podstatou byla možnost ujmout se odpůrcova 

majetku.1 Označení tohoto prostředku jako uvedení do „držby“ zde není zcela 

přesné. Ohrožená osoba mohla daný majetek získat do pouhé detence, 

spoludetence, do držby či se mohla stát vlastníkem na základě praetorského práva. 

Ale i v případě holé detence byla práva ohroženého zajištěna dostatečně, neboť se 

mohl v případě nesplnění závazku hojit prodejem daných věcí.  

Pokud vlastník majetku podvodným způsobem zabránil uvedení do držby, 

náležela proti němu actio in factum conceptae.2  

 

3. 2. 7. 4. Navrácení v předešlý stav 

  

Navrácení v předešlý stav neboli restitutio in integrum je posledním 

mimořádným prostředkem užívaným praetorem ve stadiu in iure.  

Primárním účelem zde bylo odstranění příkrostí civilního práva.3 Pokud by 

tedy norma ius civile způsobila v daném případě bezpráví, mohl praetor4 

zasáhnout. Výsledkem pak bylo obnovení původního stavu tak, jakoby ke 

škodlivé skutečnosti vůbec nedošlo. 

Základních předpokladů pro užití tohoto prostředku bylo několik. Za prvé 

zde musela někomu vzniknout škoda5, kterou nebyl schopen odvrátit žádným 

právním prostředkem. Dále zde musel být důvod zvláštního zřetele hodný.6 

Poslední podmínkou byla neexistence okolnosti vylučující užití restituce. Tak byla 

restituce vyloučena proti rodičům, patronovi či v případě, že škoda byla 

způsobena vlastním podvodným (dolózním) jednáním.7  

Jako důvody zvláštního zřetele hodné byly v ediktu výslovně jmenovány 

nezletilost, capitis deminutio minima a nepřítomnost. Ale důvodem byly také 

iustus error (omyl poškozeného), odpůrcův dolus, donucení soudce 

                                                           
1 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 128   
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 89 
3 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 128 
4 Později bylo toto oprávnění přiděleno i magistrátům nižším. 
5 Z malicherných důvodů se však restituce nepřipouštěla. 
6 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 238 
7 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 129 



77 

 

k nespravedlivému rozsudku (vis ac metus).1 

U nezletilce byl dán restituční důvod tehdy, vznikla-li mu učiněním 

právního úkonu nebo opomenutím nezbytného právního úkonu škoda.  

U kapitisdeminuce bylo zavedení restituce významnou reformou v ochraně 

věřitelů. Staré ius civile totiž jako pravidlo stanovilo, že kapitisdeminucí dochází 

k zániku dluhů. Restituce zde byla připuštěna za všech okolností a nebyla ani 

časově omezena.2 

Nepřítomnost se stala restitučním důvodem kupříkladu tehdy, byla-li její 

příčinou státní záležitost, válečné zajetí anebo byla způsobena neoprávněně 

soukromou osobou.3 Navíc během takovéto nepřítomnosti měl být učiněn určitý 

právní úkon, jehož neprovedení vedlo ke zmenšení majetku nepřítomné osoby. 

Dalšími restitučními důvody mohl být omyl, podvod či donucení vis ac 

metus.4 

Restituční řízení mělo obdobně jako řízení interdiktní dvě fáze. V první 

rozhodoval sám magistrát, přičemž byl nucen provést základní šetření věci. 

V návaznosti na toto osobní prozkoumání pak restituci povolil nebo zamítl. Druhá 

fáze pak probíhala v případě, že restituce byla povolena. Rozhodovacím orgánem 

byl porotce. Došlo-li k zamítnutí restituce, byla nová žádost v téže věci 

vyloučena.    

Třeba ještě dodat, že uplatnění tohoto magistrátského prostředku bylo 

vázáno na včasné podání žádosti praetorovi. Ten pak musel rozhodnout do roka 

ode dne, kdy důvod restituce zanikl.5 

Všechny tyto magistrátské prostředky sloužily jako nástroj potlačování 

strohosti a příkrosti ius civile. Výrazným rysem byl důraz kladený na správnost a 

spravedlnost jednotlivých opatření. Samozřejmě ani tyto instrumenty praetorského 

práva nebyly všemocné a nemohly zabránit všem škodlivým vlivům, které zde 

jistou setrvačností ještě přebývaly. Zajisté však přispěly alespoň k jejich zmírnění. 

 

 

 

 

                                                           
1 Bartošek M. Škola právnického myšlení. Praha, 1993, s. 336 
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 85  
3 Tamtéž, s. 85. 
4 Tamtéž, s. 85. 
5 Tamtéž,  s. 86.  
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3. 2. 8. Procesní zastoupení 

 

Procesní zastoupení bylo ještě za vlády legisakčního řízení jevem zcela 

výjimečným. Prakticky jsme se s ním mohli setkat jen v osobách poručníků a 

tutorů (viz výše). S rozvojem právních vztahů dochází i k rozvoji tohoto institutu. 

Tak dochází i k tomu, že v řízení formulovém je zastoupení již běžným jevem. 

Stále se však nejedná o úpravu jak ji známe dnes.  

Základem je poznatek, že římské právo neuznávalo (alespoň ne do všech 

důsledků) zastoupení přímé, tj. vedení sporu jménem jiného a na jeho účet. 

Charakteristickým rysem římského procesu naopak bylo zastoupení nepřímé. 

Zástupce tak sice vedl spor jménem zastoupeného (alieno nomine)1, ale s účinky 

pro svou osobu. K tomu, aby účinky nastaly u zastoupeného, bylo zapotřebí 

dalšího samostatného úkonu mezi zástupcem a zastoupeným. Právním důvodem 

existence zastoupení byla zpravidla mandátní smlouva. 

Již výše jsme zmínili, že k provedení procesního zastoupení sloužila 

formule se záměnou subjektů. V intenci tak bylo uvedeno jméno zastoupeného, 

kondemnace však zněla na osobu zástupce. Republikánské praetorské právo však 

zavedlo i podpůrnou žalobu institorní (actio institoria) a exercitorní (actio 

exercitoria).2  

Pokud majitel živnosti (vyjma loďařské) ustanovil pro její vedení správce, 

náležela proti tomuto žaloba přímá. Pakliže byla tato žaloba neúspěšná, příslušela 

subsidiárně proti majiteli živnosti tzv. žaloba institorní. Správce zde tedy 

vystupoval jako zástupce, z jehož právních úkonů byl subsidiárně zavázán majitel 

živnosti. 

Obdobou pak byla žaloba exercitorní s tím, že náležela pouze proti majiteli 

loďařské živnosti. I jejím rysem byla subsidiarita. 

Forma samotného ustanovení zástupce záležela na druhu zastoupení. 

Platilo zde, že za zástupce byl považován ten, jemuž bylo dovoleno, aby ve věci 

za jiného žaloval či obhajoval.3 

Složitě realizované nepřímé zastoupení mělo mnohdy nepříznivé následky. 

Tak tomu mohlo být například tehdy, když mezi zástupcem a zastoupeným nebyly 

dostatečně upraveny poměry pro dobu po vynesení rozsudku. Nebyly-li zřízeny 

                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 63 
2 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 107 
3 Blaho P. Justiniánské inštitúcie. Trnava, 2000, s. 220 
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dostatečné záruky hrozilo, že splnit povinnost z rozsudku (nebo případná 

exekuce) bude směřovat proti zástupci, ačkoli na vzniku závazku nenesl žádný 

podíl.  

V případě zastoupení žalovaného se k ochraně žalobce a částečně i 

zástupce zřizovala jistota daná žalobci, že rozsudek bude splněn. Tuto jistotu 

dával primárně zastoupený, teprve podpůrně zástupce.  

Jako procesní zástupci přicházely v úvahu následující osoby: cognitor, 

procurator, tutor a zástupce právnické osoby. Zvláštním případem pak byl posel 

(nuntius). Ten, na rozdíl od předešlých, nemusel mít vůbec způsobilost k právním 

úkonům, neboť byl jen živým nástrojem tlumočícím vůli jiného.1 

Samo procesní zastoupení mohlo být zákonné nebo smluvní. K zákonným 

zástupcům řadíme tutora a zástupce právnické osoby.2 Jejich postavení bylo 

obdobné postavení cognitora (viz níže). Smluvními zástupci byli cognitor a 

procurator. Zásadní rozdíl mezi nimi spočíval v tom, že zatímco byl procurator 

neformálně ustaveným zástupcem, byl cognitor zástupcem formálně zmocněným.  

Podmínkou ustavení cognitora byla přítomnost obou stran. Nato žalobce 

pronesl: „Ve sporu, který proti tobě vedu, ustanovuji za svého cognitora toho a 

toho.“3 Pokud zřizoval cognitora i žalovaný, pronášel obdobu této věty. 

Obecně platilo, že cognitorem nemohli být vojáci, ženy nebo osoby 

bezectné. Tato forma zastupování odpadla v justiniánském právu a nadále zůstal 

jen procurator.4  

Procurator byl zmocněn pouhým příkazem. Přítomnost druhé strany se 

nevyžadovala. Původně mu příslušela generální plná moc, později se rozvíjí také 

možnost zastupování v dílčích úkonech. „Prokurátor je ustanoven buď ke 

konkrétní při nebo ke všem jednáním nebo k určitým jednáním nebo je dán 

k úředním věcem.“5 

Za zástupce však byl považován i ten, kdo se ujal vedení sporu bez 

příkazu. V takovém případě totiž platila výše zmíněná domněnka, že zástupcem je 

každá osoba, které strana dovolila žalovat či obhajovat jejím jménem, a to i tehdy, 

šlo-li o dovolení učiněné mlčky. Navenek tedy nebylo rozdílu mezi zastupováním 

bez příkazu a ustavením provedeným konkludentně.  

                                                           
1 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 105 
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 64 
3 Tamtéž, s. 64. 
4 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 64 
5 Pauli sententiae, 1.3.2. 
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Jistou ochranou proti nechtěnému zastupování byla skutečnost, že praetor 

byl legitimován odmítnout zástupce bylo-li zřejmé, že zastupování se nezakládá 

na vůli osoby, která má být zastupována.1 V každém případě však praetor 

zástupce odmítl pokud osoba, za kterou mělo být jednáno, sama neměla procesní 

způsobilost.2 

Rozdíl mezi cognitorem a procuratorem se projevil také v situaci, kdy 

stranou zastupovanou byl žalobce.3 

Byl-li zástupcem cognitor, nepůsobila situace větších obtíží, neboť jak 

víme, býval zmocňován za přítomnosti obou stran. Nebylo tedy pochyb o tom, že 

vůlí žalobce je nechat se zastupovat touto konkrétní osobou. Podáním žaloby 

cognitorem tak automaticky docházelo k procesní konsumaci sporu. Zřizování 

kauce zaručující žalovanému, že proti němu nebude později vznesena žaloba 

samotným žalobcem, by zde logicky byla nadbytečná. 

Komplikovaněji vyhlíželo zastupování procuratorem. Tady neměl 

žalovaný záruky, že se skutečně jedná o vůli žalobce. A protože v tomto případě 

nedocházelo ke konsumaci žaloby nebylo vyloučeno, že dlužník bude v téže věci 

žalován znovu, tentokráte samotným věřitelem. Proto zde procuratora stíhala 

povinnost složit žalovanému záruku, že pán (věřitel) jeho jednání dodatečně 

schválí.4 Tato záruka je označována jako cautio ratam rem dominum habiturum 

nebo také zkráceně cautio de rato. Stejně tak mohl být dodatečně ratihabován 

postup osoby jednající bez pověření. 

I v oblasti procesního zastupování platila zákonitost vývoje od 

zaostalejších forem k modernějším. Klasické právo postupně dospívalo 

k přesvědčení, že přímé zastupování je více než žádoucí. Do popředí se také 

dostává prvek lidskosti a určité ekvity, když je zohledněn aspekt pokročilého věku 

či špatného zdravotního stavu jako dostatečný důvod zastupování. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 65  
2 K procesní způsobilosti srov. výklad v oddíle 2. 1. 
3 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 65 
4 Tamtéž, s. 65.  
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3. 2. 9. Shrnutí 

  

Zachovávání tradicionalismu v praxi jakožto kardinální vlastnosti Římanů, 

přispívalo k jejich pocitu bezpečí a jistoty. Odchýlení se od zavedených zvyklostí 

a „novarum rerum cupidus“1 tak zněly římským uším jako „revoluce“.2  Je 

průkazné, že řízení formulové znamenalo oproti legisakčnímu krok kupředu. 

Zlepšení můžeme zaznamenat hned v několika oblastech. Kladně musíme 

především hodnotit omezení osobní vázanosti dlužníka. Dále tak pokračuje trend 

potlačování svémoci, s jejímiž prvky se zde stále ještě můžeme setkat. 

Klíčovou úlohu zde sehrála osoba prétora. Byl to právě on, kdo začal 

poskytovat ochranu právům, která staré ius civile nebránilo. Podkladem pro 

taková rozhodnutí mu nebyla žádná konkrétní norma, ale skutečnost, že takový 

zásah vyžadovala spravedlnost a ochrana dobrých mravů. V žádném případě však 

neposkytl ochranu každému, kdo o ni požádal. Ius honorarium, které díky činnosti 

praetora vzniklo, se tak stalo základem pro účinnější ochranu práv. Strnulost a 

přísnost s jakou jsme se mohli setkat v předchozím řízení zde byla potlačována, i 

když zcela vymýtit se ji nezdařilo. To ovšem nebylo ani možné, neboť úcta 

k tradicím, která byla Římanům vlastní, nedovolovala, aby byly staré zvyky 

opuštěny ze dne na den. 

V zájmu zachování svých práv byly strany stále povinny dbát o svůj spor. 

V této době to znamenalo především sledovat edikty vydávané praetory, neboť ty 

byly stěžejním zdrojem žalobních typů. Také zavedení časově omezených žalob 

zvýšilo odpovědnost případného žalobce a zároveň přispělo k posílení právní 

jistoty.      

Nesporným přínosem bylo také rozšíření možnosti procesního 

zastupování. Tomu sice nebyl připisován takový význam jako dnes, nicméně byly 

vyloučeny některé příkrosti předchozího procesního typu. Tak kupříkladu již 

nebyla nevyhnutelná ztráta pře v podmínkách, kdy žalovaný nebyl schopen 

dostavit se k soudu pro nemoc.     

Rozšířen byl také okruh jakýchsi zkrácených řízení. Kromě uznání ve fázi 

in iure, které znalo již staré řízení, se nově objevuje také forma nucených přísah. 

Ve stanovených případech a za splnění předem daných podmínek bylo možno 

vyhnout se druhé fázi řízení a tím pádem někdy zdlouhavému a obtížnému 

                                                           
1 Tužba po nových věcech. 
2 Schulz F. Prinzipien des römischen Rechts. München und Leipzig, 1934, s. 57 
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dokazování. 

Ale ani toto vývojové stadium římského civilního procesu nebylo 

bezchybné. Můžeme zde najít nedostatky, které přetrvaly z dřívější doby (např. 

přetrvávající soukromé obeslání), ale také nevýhody nově vyvstalé. K posléze 

uvedeným lze přiřadit krkolomnost nových druhů žalob, které sloužily jako 

náhražka nepovoleného přímého zastoupení. 

Změna v procesním řízení úzce souvisela se změnami politickými a 

společenskými. Principát znamenal posílení byrokratického aparátu a následný 

dominát tento fakt završil. Proto se nejprve setkáváme s kogničním řízením (viz 

oddíl 3.3.) jako se zvláštní formou. V dominátu by však již bylo zbytečné 

schovávat se za republikánské instituce, neboť nadvládí absolutistické monarchie 

již bylo nezpochybnitelné a více než zřejmé.  

Prétorova možnost zasahovat do sporu tak postupem doby vzrůstala. Měl  

více nástrojů, kterými mohl spor ukončit ještě před tím, než se strany dostaly před 

soudce. Postavení soudce a tím samozřejmě i význam stadia apud iudicem 

postupně ztrácely na významu. Toto zdůraznění úlohy úředníka v procesu tedy 

nakonec našlo svůj projev v novém procesním typu. Ten byl původně pouze 

formou mimořádnou, odtud také jeho název. Postupně se však řízení 

extraordinaria cognitio stále více prosazuje vedle řízení formulového, aby se 

následně stalo formou výlučnou. 
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3. 3. Kogniční řízení 

 

3. 3. 1. Pojem, charakteristika 

 

V kontextu s kogničním řízením jako výlučnou formou procesu, by měl 

být výklad o něm podán v rámci řízení poklasického. Protože se ale prvotně 

vytvořil vedle procesu klasického (formulového) jako mimořádná podoba řízení, 

pojednáme o něm, v zájmu kontinuity, již na tomto místě. Bezesporu bylo také 

významnější než jeho další poklasičtí „kolegové“.   

Kogniční řízení (extraordinaria cognitio) vzniklo v době císařské. Nelze 

zde nevidět paralelu s počátky řízení formulového, neboť i kogniční řízení mělo 

své kořeny v provinciálním soudnictví. To se tedy i zde projevilo jako původce 

nových, účelných změn. Je to poměrně logické uvážíme-li, že správa 

v provinciích nebyla nikdy vázána tak pevnými pravidly jaká nacházíme 

v samotném Římě. Na provinciálních úřednících ležela celá soudní pravomoc. 

Proto museli být mnohdy schopni rozřešit spor, který byl svou povahou zcela 

nový a nemohli tudíž spoléhat na rigidní úpravu římskou, která některé aspekty 

neupravovala, mnohé dokonce ani neznala. Co se od magistráta spravujícího 

provincii žádalo, byla flexibilita a přizpůsobivost. V opačném případě totiž 

hrozilo, že se mu správa provincie vymkne z rukou a v jím spravovaném území 

vypuknou nepokoje.  

Původně se tedy kogniční řízení vyvinulo jako forma mimořádná, ale 

poměrně záhy se stalo formou výlučnou. Důvod takového posílení jeho pozice byl 

s největší pravděpodobností spjat se sílící úlohou císařských úředníků. Ti 

získávali nové nebo alespoň nově rozšířené pravomoci, což se projevilo i na poli 

soudnictví. Tak se přenesení celé váhy rozhodování ze soudce na soudního 

úředníka stalo logickým a nevyhnutelným vyústěním. Odpadají zde tedy nám 

dobře známé dvě fáze řízení in iure a apud iudicem. Změn doznalo i pojetí 

litiskontestace, která se od této chvíle stává okamžikem zahajujícím řízení. 

Původně tedy vedle sebe formulový a kogniční proces koexistovaly, nikoli 

však jako rovnocenní partneři. Prvý z nich byl jedinou řádnou a zákonem 

uznávanou podobou řízení, kdežto posléze jmenovaný byl připuštěn jen ve 

stanovených, nadto výjimečných případech. 
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Těmito případy byly zpočátku vztahy sociální spíše než právní.1 Tak bylo 

v tomto řízení jednáno například o alimentačních sporech či o fideikomisech. 

Cílem kogničního řízení byla rychlá, pružná a o to účinnější ochrana. 

Proto zde odpadaly určité formality nebo lhůty vlastní formulovému procesu. 

Protože v období principátu byly ještě monarchické rysy kryty starými 

republikánskými institucemi, nebyl význam kogničního řízení tak veliký jako 

v období dominátu, kdy se naplno prosadily monarchické snahy a tím samozřejmě 

nabývá na významu také úřednický proces. Úřednický proto, že se veškeré úkony 

v něm přesouvají před císařského úředníka. Z dnešního pohledu bychom ho tak 

mohli označit jako proces správní. Soukromá iniciativa stran byla významně 

omezena. Nejviditelnější je tato skutečnost ve fázi zahájení řízení či ve zbavení 

stran možnosti zvolit si soudce.   

Soudní jurisdikce náležela princepsovi, který ji přenesl na své úředníky. 

Za dominátu na ně tato pravomoc přešla zcela. Díky správním opatřením císařů 

Diokleciána2 a Konstantina3 dochází k reorganizaci i na poli                        

soudnictví.4 Tak je vytvořena hierarchie rozhodujících úředníků, což bylo zásadní 

pro vznik možnosti přezkoumání rozhodnutí a tím pro vznik institutu odvolání. 

Nejvyšším nositelem soudní jurisdikce byl císař. V zastoupení za něj 

v Římě působil praefectus urbi, pod nímž stáli vicarii jako nižší soudci. 

V provinciích byla organizace spletitější. Prefektury se členily na diecéze a ty dále 

na obvody. Hlavou soudnictví tak byli praefecti praetorio, v diecézích působili 

vicarii a v obvodech  rectores.5 

 

3. 3. 2. Zahájení řízení 

 

Úřední ráz kogničního řízení se projevoval od jeho samého počátku. Tak 

ryze  soukromé obeslání, s nímž jsme se setkaly v předchozích řízeních, vyšlo 

z užívání. Nadále se obeslání k soudu dělo úřední cestou, i když jak uvidíme tu 

s menší, tu s větší spoluúčastí žalobce. 

 

 

                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 89 
2 Vláda Diokleciána spadá do přelomu 3. a 4. st. n. l. 
3 Konstantin nastoupil na trůn po Diokleciánovi roku 306 n. l. 
4 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935 , s. 92 
5 Tamtéž, str. 93.   
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Můžeme tak rozlišit několik druhů obeslání, a to edicto, litterae a 

denuntiatio.1 

Obeslání edicto obnášelo vydání a vyvěšení obsílky. Užíváno bylo 

zejména ve chvíli, kdy byl žalovaný nepřítomný nebo nezvěstný. 

Litterae byla soudní obsílkou2, jíž se použilo jestliže žalovaný neměl 

bydliště v obvodu soudu, který měl rozhodovat. V takovém případě vydal tento 

místně příslušný soud výzvu soudu v jehož obvodě žalovaný bydlel, aby obeslání 

provedl. Podmínkou tohoto druhu obeslání však byla žádost žalobce místně 

příslušnému soudu, aby obeslání provedl. Nejednalo se tedy o zahájení řízení ex 

officio, protože předpokladem byl návrh žalobce. Z toho lze dovodit závěr, že 

začátek procesu byl ovládán zásadou dispoziční. 

Denuntiatio pak byla soukromou výzvou žalobce žalovanému. Ten se na 

ni měl do čtyř měsíců dostavit k soudnímu jednání.3 Žalobce musel být k této 

výzvě autorizován úředníkem, takže ani zde úřední hledisko neabsentovalo. Na 

základě tohoto obeslání vzniklo tzv. denunciační řízení.4 

Podle vlivu soukromníka na zahájení procesu můžeme stanovit stupnici 

jednotlivých druhů obeslání od denuntiatio přes litterae po edicto. 

 

3. 3. 3. Průběh řízení 

 

Dříve, než soud přikročil k meritornímu projednání věci, musil zkoumat, 

zda jsou splněny všechny předpoklady konání jednání, tj. svou příslušnost, 

procesní způsobilost stran, popř. jejich zástupců5. 

Samotné jednání pak ovládala zásada ústnosti. Žalobce nejprve přednesl 

spor, načež žalovaný svou povinnost popřel.6 Pak muselo dojít ze strany obou 

účastníků ke složení přísahy ius iurandum propter calumniam7, s jejíž ranější 

formou jsme se již setkaly u řízení formulového. 

Již jsme zmínili, že radikální změnou bylo stažení řízení do jedné jediné 

fáze.  

 
                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935 , s. 94. 
2 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 177 
3 Tamtéž, s. 90.  
4 Viz oddíl 3. 4. 1.  
5 Pakliže byly strany zastoupeny advokáty, museli ti skládat přísahu, že spor povedou poctivě a 
řádně. 
6 Jedná se o kontradiktorní charakter procesu. 
7 Tedy přísahali, že spor nevedou vědomě neoprávněně. 
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Úředník tak prováděl nejen posouzení právní jako dříve, ale také zkoumal otázky 

skutkové (quaestiones facti). 

Další citelná změna se dotkla litiskontestace. Oproti klasickému řízení se 

její účinky přenáší již do okamžiku, kdy strany učinily svá podání.1 Samotné 

účinky pak taktéž doznaly jisté modifikace. Předně již není s litiskontestací spojen 

zánik primární povinnosti. Podání nové žaloby zde začala bránit překážka věci 

zahájené, tedy litispendence. Zrušen byl také přísný postih ztráty pře v případě 

pluspetice. Nově se jako berná mince bere stav v době obeslání žalovaného, nikoli 

již v okamžiku litiskontestace. 

I v poklasickém procesu přicházelo v úvahu několik možných variant 

chování žalovaného. Ten se mohl pouze omezit na popření žaloby nebo popíral 

žalobu a zároveň uváděl skutečnosti na svou obranu anebo se omezil jen na 

obranu.2 V souvislosti s tím je potřeba zmínit se o novém rozměru excepcí. 

Byly-li excepce za panství formulového procesu prostředníkem 

vyrovnávajícím příkrosti ius civile3, dochází splynutím práva civilního a 

praetorského k pojmovému vyloučení této jejich funkce. To, co dříve zajišťovalo 

ius honorarium, nyní vyplývalo již  ze samého ius civile. 

Nemyslitelná byla dále podmínka, že excepce musí být vzneseny v první 

fázi řízení. Zrušení dělení procesu na dvě stadia vyústilo ve skutečnost, že 

excepce bylo nyní možno vznášet po celou dobu řízení, výjimečně i v řízení 

odvolacím.4 

Klasické rozlišování excepcí peremptorních a dilatorních zůstalo 

v platnosti. 

Významnou reformu prodělalo také důkazní řízení. V něm se prosadila 

zásada volného hodnocení důkazů.5 

Co se týče svědeckých výpovědí platilo, že nedostatečným důkazem je 

výpověď jediného svědka. Proto se vyžadovalo svědectví tří, někdy dokonce pěti 

svědků. Jindy byl důkaz svědeckou výpovědí vyloučen zcela, jako např. ve 

sporech o ingenuitu.6 Podle společenského postavení, úřední hodnosti či vážnosti 

byli svědci rozděleni do několika skupin. Od tohoto rozdělení se odvíjela také 

                                                           
1 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 127 
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 100 
3 Viz výše zmíněná dvojakost práva (právo civilní a praetorské). 
4 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 103 
5 S postupem doby však začalo být důkazní řízení ovládáno zásadou legální důkazní teorie, kterou 
pak plně rozpracovalo právo kanonické. 
6 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 104  
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odlišná důkazní síla, která byla svědeckým výpovědím přičítána. 

Oproti klasickému řízení získávají na váze listinné důkazy, proti nimž 

nebyl připuštěn protidůkaz. Obdobně jako u svědků byla i zde provedena 

klasifikace listinných důkazů. Základem bylo členění na listiny veřejné a 

soukromé. Veřejnými byly listiny vydané soudem či úřadem. Úplnou důkazní 

váhu měly také listiny uzavřené před tabelliem1. Soukromé listiny musely být 

stvrzeny třemi svědky. 

Obecným důkazem se staly také přísahy. Ty již nebyly omezeny jen na 

určité řízení. Mohly si je ukládat strany navzájem, mohl je nařídit i soud sám. 

Inovací na poli důkazním se staly právní domněnky a později také fikce. 

Zásadní rozdíl mezi těmito kategoriemi spočívá v tom, že zatímco domněnky 

vycházejí z určité lidské zkušenosti, takže jimi presumovaná skutečnost většinou 

skutečně existuje, prohlašují fikce za prokázanou skutečnost, o které je jisté, že 

není. Proti domněnkám byl připuštěn důkaz opaku (důkazní břemeno zde tížilo 

stranu, která domněnku vyvracela). Fikce pak důkaz opaku nepřipouštěla. 

I kogniční řízení končilo vynesením rozsudku. Musíme však rozlišovat 

mezi rozsudkem konečným a částečným.2 Konečný rozsudek byl definitivní 

(nebylo-li podáno odvolání), co do vyřešení sporu pak osvobozující nebo 

odsuzující. Konečným rozsudkem bylo rozhodnuto o celém předmětu sporu. 

Částečný rozsudek byl soudce oprávněn vydat tehdy, byl-li určitý 

jednotlivý nárok  postaven najisto, takže o jeho okolnostech nebylo sporu. 

V takovém případě nemusel soudce vyčkávat do chvíle, kdy byl spor vyřešen jako 

celek, ale mohl o takovém dílčím nesporném nároku rozhodnout ihned. 

Vysoce kladně lze kvitovat potlačení zásady pekuniární kondemnace. 

Nově má soudce oprávnění odsoudit i k jiným trestům, zejména mohlo být 

uloženo vydání věci. Vítězná strana pak měla vůči straně poražené nárok na 

zaplacení soudních výloh. 

Změn doznala i úprava kontumačního řízení. To nemuselo pro 

nepřítomnost jedné strany u jednání nutně končit ztrátou pře. Proti kontumačnímu 

rozsudku, kterému předcházelo řádné obeslání nedostavivší se strany, nebylo 

přípustné odvolání.3 

 

                                                           
1 Tabellio byl obdobou dnešního notáře. 
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 107 
3 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 111. 
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Rozsudek musel být vyhotoven písemně, slavnostně vyhlášen za 

přítomnosti stran a pod záštitou Písma svatého.1 Posledně zmíněné bylo zřejmě 

jakýmsi poukazem na přítomnost boží vůle v daném rozhodnutí. 

 

3. 3. 4. Odvolání 

 

Výše zmíněná reorganizace císařů Diokleciána a Konstantina umožnila 

vznik apelačního principu. Odvolání se stalo obecným opravným prostředkem. 

Podáno mohlo být jen proti platnému rozsudku. Nesmělo však být uplatňováno až 

po zahájení exekučního řízení. Stejně tak bylo vyloučeno, vzdala-li se strana 

odvolání nebo bylo-li rozhodnutí vydáno samotným císařem. 

Odvolání mohlo být podáno ústně či písemně, u soudu proti jehož 

rozhodnutí směřovalo, ale muselo tak být učiněno ve stanovené lhůtě (dvou až 

třídenní, za Justiniána desetidenní).2 Obsahovými náležitostmi bylo označení stran 

a rozsudku, který byl napadán. 

U odvolacího soudu probíhalo celé řízení znovu. Uvádět nova bylo 

povoleno. 

Odvolací řízení mohlo zásadně skončit dvojím způsobem. Potvrzením 

prvotního rozhodnutí, došel-li odvolací soud k závěru, že původní rozhodnutí bylo 

správné nebo zrušením původního a vydáním nového (reformační účinek 

odvolání). Nicméně nebylo ani vyloučeno, že soud vydal rozhodnutí zhoršující 

pozici odvolatele, shledal-li pro to důvody. Proti odvolání byla připuštěna ještě 

jedna apelace, která však již byla posledním možným opravným prostředkem.3 

Podle rozhodnutí císaře Justiniána nemělo odvolací řízení trvat déle než dva roky. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Tamtéž, s. 107.  
2 Tamtéž, s. 112. 
3 Tamtéž, s. 113  
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3. 3. 5. Shrnutí 

 

Nové řízení převzalo některé instituty formulového řízení a vtisklo jim 

novou podobu. U mnoha institutů bylo přímo jejich tvůrcem. 

Zrušení dvou stadií procesu přispělo ke zrychlení celého řízení. Také fakt, 

že zde projednání věci probíhalo před jedinou osobou, přispělo k zefektivnění 

celého průběhu řízení. 

Účast úředního živlu na zahájení, byť spočívající v pouhé autorizaci, 

umožnil účinněji se bránit v případě, že obeslaný neuposlechl. Přeci jen záštita 

veřejné moci působila jako hrozba větší než případná soukromá vazba, která 

mohla provinilce stihnout dříve. 

Prohloubení úpravy důkazních prostředků vyloučilo částečně 

nespravedlnosti způsobené dřívějšími formami řízení. Pozdější kanonické právo 

však zásadu volného hodnocení opustilo a opětovně zavedlo pevné zákonné 

pokyny ovládající posuzování důkazů. Dnešní právo se znovu navrací k zásadě 

volného hodnocení.  

Ale bezpochyby největším přínosem a velice moderním prvkem bylo 

zavedení apelačního principu. To umožnilo odstranit případné nedostatky a křivdy 

způsobené rozhodnutími soudu. Problémy zde mohla působit lhůta, která byla pro 

podání odvolání určena. Ta byla poměrně krátká a tak nebylo nijak obtížné ji 

promeškat. Na zahlazení případné nespravedlnosti bylo umožněno lhůtu 

prodloužit. 

Také omezení principu pekuniární kondemnace přispívalo k posílení 

pozice žalobce. Nově se tak mohl v případě, že spor vyhrál, domáhat s úspěchem 

vydání věci. Odpadlo tak složité a mnohdy obtížné přepočítávání hodnoty sporu 

na peníze. Tím byla zároveň usnadněna role soudce, který tak odsuzoval k plnění 

primární povinnosti. Dokonce zde byly stanoveny i úroky z prodlení. 

Z hlediska proporcionality byl významným fakt, že sankce ztráty sporu 

byla omezena jen na závažnější pochybení. Tento zcela zásadní zásah do práv tak 

již nestíhal pluspetici, nebyl ani automatickým následkem nedostavení se k soudu. 

Setkáváme se zde tedy s mnoha úpravami, které jsou nám známy i dnes. 

To samo o sobě svědčí o pokrokovosti tohoto typu řízení. 

Ale i zde můžeme vypozorovat určité nevýhody či nedostatky. Ty můžeme 

spatřovat v tom, že rozhodující osobou byl úředník, nikoli profesionální soudce. 

 



90 

 

V době svého vzniku představovalo kogniční řízení jen další z vývojových 

fází procesu. Jeho význam pro budoucnost nemohli tehdy odhadnout ani sami 

Římané. Bylo to ale právě kogniční řízení, které mělo stěžejní vliv na vývoj 

civilního procesu v době, kdy říše, která jej stvořila, byla již minulostí.  
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3. 4. Další formy poklasického a justiniánského řízení 

 

Mluvíme-li o poklasickém procesu nesmíme zapomínat, že jeho stěžejním 

představitelem bylo řízení kogniční. O tom však bylo z již řečených důvodů 

pojednáno výše. Na tomto místě se jen stručně zmíníme o některých dalších 

typech řízení.   

 

3. 4. 1. Denunciační řízení 

 

Od 4. st. n. l. je denunciační řízení řádnou a pravidelnou podobou řízení. 

Jeho název byl odvozen od způsobu, kterým se zahajoval, tj. denuntiatio.1 Tento 

typ obeslání byl charakteristický poměrně nízkým stupněm účasti soudu. Žalobce 

totiž spor na soudě ohlašoval a ten se následně omezil pouze na udělení 

autorizace. Soukromý ráz byl stvrzen  i soukromou listinou (privata testatio), 

která denunciaci dosvědčila.2 

Takto vágně upravené obeslání skýtalo mnohé příležitosti pro podvody, 

neboť nedostatkem státní kontroly bylo snáze zneužitelné než jeho jiné typy. 

Nutností se tak ukázal požadavek na zpřísnění podmínek jeho užití a tak i zde 

záhy převažuje úřední ráz. Císař Konstantin pak zavedl pevnou čtyřměsíční lhůtu. 

Její přesný význam neznáme. Nejspíše v jejím rámci muselo dojít k zahájení 

soudního jednání.3 Pokud pak žalobce svou nečinností tuto lhůtu zmeškal nebo 

žalovaný v dané době nereagoval, byla jako sankce stanovena ztráta sporu.  

A právě existence této lhůty, která mnohdy znamenala nepřiměřeně tvrdý 

dopad na účastníky řízení, byla důvodem postupného opouštění denunciačního 

řízení. Na jeho místo se dostal proces libellový. 

 

3. 4. 2. Libellový proces 

 

Libellový proces vznikl v 5. st. n. l. a i on odvozuje svůj název od 

způsobu, jakým byl zahajován. Libellus byl písemnou žádostí žalobce o úřední 

obeslání žalovaného.4  

                                                           
1 Viz oddíl 3. 3. 2. 
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 95 
3 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 95  
4 Bartošek M. Encyklopedie římského práva. Praha, 1994, s. 174 
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Odpadla zde však čtyřměsíční lhůta známá procesu denunciačnímu. 

Podstatnými obsahovými náležitostmi libellu bylo označení předmětu 

sporu a žalobní důvod. Jednalo se tedy o jednostranné vylíčení sporu žalobcem. 

Podle pozdější úpravy musel být libellus podepsán žalobcem.1 Je třeba zdůraznit, 

že tento žalobní návrh byl označován jako libellus conventionis. Existoval však 

také libellus contradictionis, jenž byl stanoviskem žalovaného. 

Žalobce měl povinnost podat libellus u příslušného soudu a přísahat, že 

spor povede řádně. Soudce nato vydával zvláštní usnesení (interlocutio).2 Pokud 

byly splněny všechny podmínky, pověřil exekutora doručením libellu 

žalovanému. Ten jej nemohl odepřít. Musel tedy buď splnit svou povinnost 

žalobci nebo se bránit. Činil tak právě pomocí libellu contradictionis. Ten 

obsahoval datum obdržení libellu conventionis a samotnou odpověď žalovaného. 

Žalovaný také musel ihned zaplatit exekutorovi soudní poplatky a přísahat řádnou 

účast na sporu.3 Pro odpověď byla žalovanému popřána lhůta deseti, později 

dvaceti dnů. 

Doručením libellu docházelo k přerušení běhu promlčecí lhůty a vyloučení 

možnosti nového obeslání. 

Význam získal tento proces především za vlády Justiniána. 

 

3. 4. 3. Sumární řízení 

  

Samotné pojmenování pochází z latinského summatim cognoscere, kterým 

bylo označováno rychlé a často prozatímní rozhodnutí.4   

Institut sumárních řízení byl vytvořen jako určitá rychlejší alternativa 

k řízení kogničnímu. Toto zkrácené, urychlené řízení bylo užíváno v situacích, 

kdy by přísné dodržování formalit (všemožné lhůty, obeslání stran) bylo na újmu 

řešení samého. 

V době justiniánské byla typickým příkladem sumárního řízení interdikta. 

Nejednalo se však o interdiktní řízení jak jsme ho poznali v procesu formulovém. 

Skutečnosti, které dříve odůvodňovaly vydání interdikta (zákazu či příkazu), jsou 

nyní dostatečným důvodem pro zahájení samotného řízení.5 Předběžný příkaz 

                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 95  
2 Tamtéž, s. 96.  
3 Tamtéž, str. 97. 
4 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 113   
5 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 114 
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nebo zákaz je nahrazen rozhodnutím vydaným v rámci řádného samostatného 

řízení. Provizornost však nadále zůstává pojmovým znakem interdikt. 

 

3. 4. 4. Reskriptový proces 

 

Svrchovanost císařova se projevovala nejen v jeho rozhodování v nejvyšší 

instanci, ale také již v instanci prvé. Tak se stalo tehdy, jestliže se na něj některá 

ze stran obrátila s žádostí o dobrozdání.1 Císař rozhodoval v prvé stolici také 

tehdy, nebyl-li schopen věc rozřešit soudce. V obou zmíněných případech máme 

co dočinění s procesem reskriptovým. 

Žádost o císařovu expertizu však nebyla připuštěna, bylo-li řízení již řádně 

zahájeno nebo právoplatně skončeno.2 

Žádosti o reskript musely být podány císařské kanceláři, která sídlila 

v Konstantinopoli. Císař pak mohl spor s konečnou platností rozhodnout nebo se 

omezil na pouhé posouzení právní otázky. V posléze uvedeném případě se tak 

spor dostával ještě do rukou soudce, který byl pověřen věc projednat a 

rozhodnout. Platilo však, že soudce byl reskriptem vázán. 

 

3. 4. 5. Shrnutí 

 

Hovoříme-li o justiniánském procesu, musíme si uvědomit, že se již 

nenacházíme na území římské říše. Její definitivní konec nastal zánikem říše 

západořímské  roku 476 n.l.  

Navázat na někdejší slávu Říma se pokusil byzantský3 císař Justinián. Ten 

se zapsal do dějin práva především vytvořením kompilační komise, která sestavila 

sbírku dnes známou pod názvem Corpus iuris civilis. Nepřehlédnutelnou je 

přitom inspirace Gaiovou Učebnicí práva ve čtyřech knihách. 

Nové druhy řízení, které zde vznikly, sloužily povětšinou možnosti 

urychlit projednání věci a vynesení rozsudku. Z toho lze soudit, že problematika 

zdlouhavosti řízení tuto dobu velmi tížila. Oproti klasickému řízení, se v rámci 

důkazního řízení prosadila legální důkazní teorie.4 

                                                           
1 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 126 
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 114 
3 Byzantská říše byla nástupkyní východořímské části říše, vzniklé rozdělením roku 395 n. l. 
4 Kejř J. Právněhistorické studie. Teorie soudních důkazů ve středověkých právních a teologických 
naukách. S. 95. 
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Zavedení reskriptového procesu pak vytvářelo určité záruky, že soudce 

projednávající spor nebude podjatý. Příčit se reskriptu jakožto vůli císaře jistě 

nebylo v soudcově zájmu. Problematika korupce soudců totiž trápila justiniánskou 

dobu asi stejně tak, jako předtím období principátu a dominátu. Bylo by však 

naivní domnívat se, že reskriptový proces byl schopen se s podplácením 

definitivně vypořádat. To samozřejmě nebylo v jeho silách. Ale i částečné 

omezení mělo svůj význam. 

Některé instituty klasického práva dostaly jiné pojmenování, ač jejich 

podstata se nezměnila. Naopak určité pojmy z doby klasické zůstaly zachovány, 

byť se změnil jejich obsah (např. zmíněná interdikta).   

Nejen o římském civilním procesu, ale obecně platilo, že Římané se nikdy 

nepokoušeli o radikální zásahy do nerušeného a plynulého toku právního vývoje. 

Experimentování ani četné reformy jim nebyly vlastní.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Schulz F. Prinzipien des römischen Rechts. München und Leipzig, 1934, s. 58 
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4. Exekuční řízení v římském civilním procesu 

 

O dvou typech exekučních legisakcí byla zmínka již výše. V tomto oddíle 

si zaslouží, aby jim byla věnována větší pozornost.  

Legis actio per manus iniectionem bude rozebrána jako první. 

Předpoklady uplatnění tohoto typu exekuční legisakce byly tyto: rozsudek 

odsuzující žalovaného nebo jeho uznání žalobcova nároku ve stadiu in iure a 

marné uplynutí třicetidenní lhůty ke splnění závazku (tj. nesplnění tohoto závazku 

dlužníkem).  

Charakter této exekuce vyplývá již z jejího názvu. Per manus iniectionem, 

tedy prostřednictvím vložené ruky. Vložení ruky bylo symbolickým aktem 

vlastnictví např. nad věcí či otrokem. Z toho názorně vyplývá, že se jednalo o 

exekuci osobní.  

Pokud dlužník nesplnil svou povinnost a zároveň se za něj nikdo nezaručil, 

odvedl jej věřitel (za státního dozoru)1 do šedesátidenní soukromé vazby, kterou 

upravil Zákon dvanácti desek. Podle téhož zákona také mohl být dlužník spoután.2 

V průběhu vazby byl dlužník třikrát předveden před úředníka. Na fóru byla také 

veřejně vyhlášena částka, kterou dluhoval. V případě, že se ani napotřetí nenašel 

nikdo, kdo by jej vykoupil, propadal zajatec plně svému vězniteli. Od této chvíle 

nad ním věřitel získával neomezenou moc opravňující ho dlužníka prodat či 

dokonce zabít. Zákon dvanácti desek výslovně uvádí, aby byl dlužník třetího 

trhového dne rozsekán na části.3 Osobní vázanost zde jde tedy až do krajností, 

když tělo dlužníka nahrazuje jeho dluh. Zřetelně zde tedy ještě vystupují rysy 

svémoci, jejímž cílem bylo dlužníka ponížit a zchladit si na něm svůj hněv. 

Teprve druhotným účelem bylo odčinění nesplněného závazku.  

Uklidnění tohoto tvrdého právního postavení dlužníka přinesl následující 

vývoj spojený s vydáním Poeteliova zákona roku 326 př.n.l., který přinesl zákaz 

možnosti dlužníka spoutat, zabít nebo prodat. Zákon nově přinesl možnost 

dlužníka svůj dluh si odpracovat.4 Lze tedy uzavřít, že lex Poetelia osobní 

vázanost omezila a napříště zavedla vázanost majetkovou.  

                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 21 
 2 Zákon dvanácti desek umožňoval věřiteli spoutat dlužníka provazem či okovy. Okovy pak 
nesměly být těžší než 15 liber. Zákon pamatoval i na výživu zadrženého. Ten měl žít ze svého 
majetku. Pakliže se tak nedělo, měl mu jeho věznitel poskytovat každý den libru mouky. 
3 Skřejpek M. Texty ke studiu římského práva. Praha, 2001, s. 33  
4 Talamanca M. Processo civile. Roma, 1987, s. 222 
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Pokud se přeci jen našel nějaký ručitel (vindex), byl dlužník osvobozen a 

nově byl ustaven spor mezi věřitelem a vindikem ohledně pravoplatnosti vložení 

ruky (manus iniectio).1 Pakliže vindex z tohoto sporu vyšel jako poražená strana, 

byl odsouzen zaplatit dvojnásobnou částku než byla ta, o kterou se vedl prvotní 

spor. 

Pozdější zákony zavedly použitelnost této legisakce i na další případy. Tak 

se stalo např. Publiovým zákonem proti tomu, za koho rukojmí zaplatil dluh, ale 

peníze mu nebyly ve lhůtě šesti měsíců vráceny. Dále to byly Furiův zákon o 

testamentech nebo Marciův zákon proti lichvářům.2 V těchto případech však již 

mohl dlužník věřitelovu ruku odstrčit a sám se prostřednictvím legisakce bránit. 

Druhou exekuční legisakcí byla legis actio per pignoris capionem. 

Podstata spočívala v zabavení majetku zavázané osobě. Ten byl zabrán jako 

zástava (pignus). Na rozdíl od předešlé legisakce se tedy jednalo o exekuci 

majetkovou. Připuštěna byla jednak ze zvykového práva, jednak ze zákona.3 Ze 

zvykového práva příslušela kupř. vojákovi, kterému nebyl vyplacen žold 

(vojenský peníz). Zákonem dvanácti desek pak bylo povoleno brát jako zástavu 

majetek toho, kdo koupil obětní dobytče, ale nezaplatil trhovou cenu.4 Jednalo se 

tedy vesměs o záležitosti veřejnoprávní.  

Třeba říci, že tato forma ochrany je nahlížena ze dvou úhlů. První ji 

považuje za druh legisakce, druhý pak nikoli. Pro prvý názor svědčí fakt, že 

zabrání zástavy se muselo dít pevně určenými, předepsanými slovy. Proti naopak 

zase skutečnost, že zde neprobíhalo stadium in iure5. Zástava byla brána mimo 

soudní proces a ani přítomnost odpůrce nebyla vyžadována.   

Proti hovoří tedy více důkazů. Povahou se tak spíše jednalo o zvláštní, 

samostatný způsob exekuce. Nicméně tradičně je řazen k legisakcím, což 

potvrzuje i jeho název.  

Od republiky již byla majetková exekuce pravidelnou formou. V drtivé 

většině byla vedena proti celému majetku dlužníka (univerzální exekuce). 

Nesplnil-li odsouzený svou povinnost do třiceti dnů, mohl oprávněný 

přistoupit k zahájení exekuce. Předpokladem toho však bylo obeslat odsouzeného 

                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 22 
2 Gaius. Institutiones, 4, 22 a 23 
3 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 23 
4 Gaius. Institutiones, 4, 27 a 28 
5 Tím pádem se na braní zástavy nevztahovala ani ustanovení o dies fasti. 
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a dostavit se s ním opět před praetora.1 Tady odsouzený svou povinnost uznal 

nebo popřel. V případě popření musel být zahájen nový spor, který končil buď 

osvobozením žalovaného (v takovém případě již k exekuci nemohlo dojít) nebo 

jeho odsouzením.  

Pokud dlužník svou povinnost uznal, došlo k proskripci a legitimaci 

věřitele k missio in bona. Dlužníkův majetek se tak dostal do věřitelovy detence. 

Po uplynutí lhůty třiceti dnů mohlo dojít k jeho prodeji. Nabyvatel se stal 

univerzálním sukcesorem dlužníka. Odpovídal tedy za dluhy, ale jen do procenta, 

které převzal.2  

Iuliovým zákonem z roku 17 př. n. l.3 byl zaveden institut cessio bonorum. 

Díky němu se mohl dlužník vyhnout osobní exekuci tím, že dobrovolně postoupil 

věřitelům svůj majetek. Na rozdíl od předešlého způsobu exekuce nebylo cessio 

bonorum spojeno s infamií dlužníka.4  

S prvky singulární exekuce jakožto modernější formou se setkáváme 

zprvu jako s výjimkou. Výhody této exekuce totiž zpočátku požívaly jen určité 

privilegované skupiny.5 Podstatou bylo ustavení kurátora, jehož úkolem bylo 

zpeněžit jednotlivé předměty z majetku, uspokojit pohledávky věřitelů a zbylý 

majetek vrátit dlužníkovi.6 V kogničním řízení se singulární exekuce stává 

obecnou formou. Univerzální exekuce však z užívání nevyšla. Nadále byla 

aplikována na případy konkursu.7 Osobní exekuce byla zakázána pod pohrůžkou 

trestní vazby a ztráty nároku. 

Zřejmě pouze v kogničním řízení byl užíván další typ exekuce pignus in 

causa iudicati captum. Věřiteli zde svědčilo soudcovské zástavní právo k věcem 

zabaveným na věřitelův popud výkonným orgánem.8 Pokud dlužník svůj závazek 

nesplnil do dvou měsíců, mohly být jednotlivé kusy prodány za účelem 

uspokojení věřitele. 

Potřeba ještě připojit zmínku o existenci tzv. moratoria. Za tento institut 

vděčí římské právo opět provinciální praxi.9 Jednalo se o odklad splatnosti dluhu 

                                                           
1 Vážný J. Římský proces civilní. Praha : Melantrich, 1935, s. 76 
2 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 77 
3 Kincl J.; Urfus V.; Skřejpek M. Římské právo. Praha, 1995, s. 132 
4 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 77 
5 Nejprve to byli senátoři, později také nedospělci či duševně choří. 
6 Vážný J. Římský proces civilní. Praha, 1935, s. 78 
7 Tamtéž, s. 115.  
8 Tamtéž, s. 78. 
9 Tamtéž, s. 116.  
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s tím, že dlužník byl povinen složit záruku toho, že v budoucnu zaplatí. Podle 

všeho bylo moratorium pětileté.  

I exekuční řízení tedy prodělalo několik vývojových fází. Od prvotních 

způsobů exekuce ovlivněných ještě primitivními poměry ve společnosti, jejichž 

typickým projevem byla osobní vázanost dlužníka až po formy významně 

připomínající současnou podobu exekučního řízení.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Také v jednom z našich základních ústavních dokumentů, Listině základních práv a svobod 
(konkrétně čl. 8 odst. 2 věta druhá), je osobní vázanost za dluhy explicitně vyloučena. 
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5. Recepce římského práva 

 

5. 1. Pojem                                     

 

O jevu popisovaném jako recepce římského práva, se stále vedou diskuse. 

Jejich předmětem je nejen samotná materiální, tj. obsahová stránka tohoto jevu, 

ale také s tím související samotné označení, tedy stránka formální. V. Knapp 

kupříkladu hovoří v této souvislosti o inspiraci římskoprávními instituty. J. Kejř 

chápe recepci jako skutečné převzetí římskoprávního nebo kanonickoprávního 

principu do národních práv.1 S těmito názory se lze ztotožnit, neboť vystihují 

samotnou podstatu tohoto procesu. Sváry ohledně označení tedy ponechme 

stranou. 

Prostřednictvím recepce se stává římské právo základem evropské právní 

kultury. Kardinální se tak staví otázka, jaké „římské právo“ se jako pověstný 

bumerang neustále vrací. V této otázce se odborníci, a to jak romanisté, tak 

civilisté shodují. Právo, kterého se proces recepce týká, je právo justiniánské.2 

V čem však spočívá výjimečnost římského práva?  

Předně, římské právo bylo vytvořeno pro společnost založenou na zbožně 

peněžních vztazích a tržním hospodářství. V časovém předstihu před ostatním 

světem se vypořádávalo s otázkami, které se postupem doby staly aktuálními i 

v dalších státech.   

 

5. 1. 1. Římské právo ve středověku 

 

Středověk zahrnuje periodu pokrývající téměř tisíc let, mezi roky 500 – 

1500. Během tohoto dlouhého období neexistovaly pouze místní odlišnosti, ale 

také vešly v platnost rozdílné právní systémy. V Byzanci to byla forma 

římskoprávních pravidel, tzv. byzantské právo. Po roce 1100 se římské právo opět 

stalo předmětem intenzivního studia v západní Evropě.  

                                                           
1 Kejř J. Pronikání kanonického práva do středověkého českého státu. In:  Revue pro církevní 
právo 8/97 
2 Knapp V. Věčný návrat římského práva In : Římské právo a jeho odkaz v současném právu 
(Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). Uspořádal Schelle K. Brno, 
1992, s. 10 
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Katolická církev buduje své vlastní právo, katolické právo, které nabývá po roce 

1100 na významu. Odděleně od kanonického a římského práva existovaly lokální 

právní systémy i obyčejové právo.  

Od počátku 19. století byl diskutován návrat římského práva. Okamžitě 

bylo spojeno s prestiží a národní hrdostí: pýcha na vlastní nezávislý právní vývoj 

nebo hrdost na zdravý vliv tohoto práva z klasické antiky. Počátek tohoto 

znovunávratu je stále částečně zamlžen. Závisí to také na snaze zachovat či 

naopak nezachovat kontinuitu s pozdní antikou. Na počátku každého plodného 

výzkumu stojí několik jasných otázek: 

- citáty a odkazy: jeden musí počítat s jasně formulovanými citáty, které 

slouží pouze jako posílení nebo zpečetění právnické původnosti legálních aktů, 

- rané rukopisy: jejich počet je malý, existuje méně než stovka 

věrohodných rukopisů datovaných před rokem 1100 

- výuka na právnických školách: současná debata o právní výuce 

v Lombardii, částečně v Pavii vede k odmítnutí reálné kontinuity s římským 

právem v tomto ohledu. 

Hlavním problémem je na jedné straně neočekávaný a ne zcela 

vysvětlitelný náhlý návrat kompletního textu Justiniánových Digest, a na druhé 

straně skutečnost, že Vulgata, nejrozšířeněji užívaný text Digest se liší od 

nejstaršího rukopisu, datovaného 6. Stoletím, uchovanému ve Florencii jako 

„ littera Florentina“.  

Značnou obtíž představuje pro moderního čtenáře středověký latinský 

právní jazyk. Právní pojmy jsou povětšinou „terminus technicus“ a je 

komplikované přeložit je do moderního jazyka. Instituty starého práva mnohdy 

zcela vymizely a tak je pro současného čtenáře obtížné porozumět právním 

pojmům, které autor kdysi pokládal za všední a všeobecně srozumitelné.  

Bariérou pro porozumění středověkým textům není ani tak jazyková 

skladba tehdejší latiny, neboť ta není nikterak složitá, ale problémem jsou spíše 

použité pojmy, terminologie a formulace užívané tehdejšími právníky.1 

  Starověké římské právo bylo kolébkou středověkého práva. Ovlivnilo 

raně středověké právní sbírky a jeho vzkříšení na počátku jedenáctého století 

položilo základy práva vyučovaného na středověkých univerzitách. Nejstarší 

                                                           
1 Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
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univerzity se ještě nevyznačovaly pevnou organizací. Tyto univerzity nebyly také 

státem organizované. Zprvu byly organizovány z místního společenství magistrů a 

studentů. Mladší univerzity pak již byly pravidelně vybaveny právy a privilegii.1 

Statě učených právníků zasáhly daleko do středověké Evropy. 

Následkem toho musí ten, kdo si přeje interpretovat středověké latinské právní 

texty, prokázat znalost římskoprávní terminologie.2 

 Proces recepce římského práva na konci jedenáctého století můžeme 

označit také za jeho zmrtvýchvstání. Proces recepce byl od počátku spjat se 

vznikem univerzit ve světě. Mezinárodními studentskými centry se v průběhu 

doby stalo mnoho univerzit. Bologna a Padova, Orléans, Praha a Leiden, Paříž a 

Berlín sdružovaly po desetiletí a dokonce po staletí právníky z mnoha evropských 

zemí a byly centry výměny myšlenek.3 

V této době začínají přednášet na univerzitě v Bologni právo starých 

Římanů osobnosti, jako Irnerius nebo Pepo. Právo, které vyučují, je právem 

pozdního císařství, jak bylo sebráno císařem Justiniánem v 6. st. n. l. Tato 

kodifikace, označovaná jako Corpus iuris civilis, poskytla základní zdroj pro 

vyučování římského práva v 11. století. Tato kodifikace poskytla středověkým 

právníkům vysoce erudované vzory jednotlivých smluv, rodinného i dědického 

práva, vzor silného monarchického ústavního systému, ale v neposlední řadě byla 

také zdrojem procesních pravidel a institutů.4 

Historici práva se dlouhou dobu přeli o to, zda recepci římského práva 

odstartovali právníci v Bologni nebo v Pavii. Pavia byla v roce 572-774 hlavním 

městem Langobardské říše, od roku 774-886 byla pod franckou nadvládou, od 

roku 961 pak byla pod vládou německého císaře.5 

Výzkum vedený v posledních dvaceti letech však prokazatelně osvědčil, 

že klíčové texty římského práva, Digesta, znovuobjevili právníci v Bologni. 

Koncem 11. st. a počátkem 12. st. tak právníci v italské Bologni jako první 

                                                           
1 Coing H. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 
Band I. Mittelalter. München , 1973, s. 41, 45 
2 Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
3 Coing H. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 
Band I. Mittelalter. München , 1973, s. 39 
4 Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
5 Lange H. Römisches Recht im Mittelalter. Band I. Die Glossatoren. München, 1997, s. 23  
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objevili důležitost Digest. Byli však nuceni, stejně jako jejich humanističtí 

následovníci v 15. st., pátrat po rukopisných kopiích Digest.1 

Justiniánská kodifikace (Corpus iuris civilis) se skládala ze čtyř částí: 

1) Institutes – úvod do římského práva původně napsaný pro studenty 

prvního ročníku práva, 

2) Codex – císařské zákonodárství od 2. st. do 6. st. n. l., 

3) Digesta – sbírka výňatků z děl římských právníků, 

4) Novellae – sbírka justiniánského zákonodárství. 

Stěžejní částí pro pochopení římského práva byla Digesta. Výňatky 

z právnických děl definují pojmy, diskutují teoretické otázky, citují soudní 

rozhodnutí. Nebýt Digest, mělo by římské právo na evropský středověký (a tím 

bezesporu také na novověký) právní systém jen velice malý vliv. 

Středověká Digesta a Kodex jsou stejně jako justiniánská kodifikace 

rozděleny do knih. Knihy se dělí na tituly a každý titul obsahuje podkapitoly 

s výňatky z římských rozhodnutí (Digesta) nebo zákonů (Kodex). 

Předmětem středověké právní vědy, výuky i literatury tedy byla především 

justiniánská kompilace. Když Justinián I. Digesta, Kodex a Instituce 

v Konstantinopoli publikoval, nepatřila Itálie, a kromě toho také ostatní část 

prefektury Itálie a Gallie, do sféry jeho vlády. Od druhé poloviny 11. století se 

justiniánská kompilace dostávala stále více do středu zájmu. Objektem vědeckých 

prací v Bologni nebyl originální antický text, ale text od něj neroznatelný, tzv. 

Littera Bononiensis, známá také jako Vulgata.2 

Středověká podoba Corpus iuris civilis je tedy známá jako Littera 

Bononensis. Její struktura se však od té justiniánské podstatně liší. Důvodem této 

odlišnosti je fakt, že Digesta nebyla objevena najednou a celá. Z tohoto důvodu 

glosátoři3 rozdělili Digesta na tři části. Prvou označili jako Digestum vetus4 

(zahrnující část Digest od kapitoly 1.1.1. až 24.2.), druhou částí je Infortiatum 

(Dig. 24.3. až 38.17) a třetí část Digestum novum5 (Dig. 39.1. až 50.17.). Codex 

byl rozdělen do dvou částí, a to na knihy 1-9 a knihy 10-12. 

                                                           
1 Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 

2 Coing H. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 
Band I. Mittelalter. München , 1973, s. 155-156 
3 Glosátoři jsou považováni za první skutečnou římskoprávní školu. In: Urfus V. Historické 
základy novodobého práva soukromého. Praha, 2001, s. 18  
4 Tzv. stará Digesta. 
5 Tzv. nová Digesta. 
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Další podstatnou odlišností mezi středověkou a klasickou úpravou byla 

skutečnost odlišného zařazení Novellae od justiniánské úpravy. Odlišné názvy 

byly umístěny do devíti tzv. „collationes“. Celá sbírka dostala název 

Authenticum.1 

Samostatnou problematikou je podoba citací. Středověcí a raně novověcí 

právníci citovali Digesta s uvedením značky „ff“. Dodnes není jasné, z jakého 

důvodu byla tato zkratka používána a co znamená. Za touto značkou byl uveden 

někdy notně zkrácený název, následovaný buď zkratkou pro zákon (l. = lex) a 

římskou číslicí nebo latinským označením zákona. Pro lepší přehlednost poslouží 

následující příklady: 

1) ff. de legat. iii. l. i. § Si filius  rozuměj Dig. 32.1.103(102).2 

2) ff. de testamen. mil. l. In fraudem § finali rozuměj Dig. 29.1.15(16).6 

3) ff. de regul. iuris Cum principalis rozuměj Dig. 50.17.178(139),  

přičemž čísla v závorkách označují odlišnosti středověkých Digest od klasické 

podoby, neboť při citacích lze užívat jak odkaz na klasickou, tak odkaz na 

středověkou úpravu. V konkrétně uvedených příkladech jsou čísla v závorkách 

označením pozice příslušného textu ve středověké úpravě.2 

Úvod citací z Codexu je již mnohem pochopitelnější, neboť každá citace 

je uvedena písmenem C. Následující forma se již neliší od citací z Digest. Nadto 

byl však text středověkého Codexu obohacen o výňatky z Novellae, které právníci 

umístili pod příslušné nadpisy. V závislosti na tom se rozlišují dvě formy odkazů 

na Codex. 

1) C. de legibus l. Digna vox rozuměj Cod. 1.14.(17).4 

2) C. de iud. authen. Ad hec rozuměj post Cod. 3.1.5 (ex Nov. 60.2), 

když posledně uvedená citace informuje čtenáře, že pod nadpisem „De 

iudiciis“, právníci umístili výňatek z Justiniánových Novellae, začínající slovy 

„Ad hec…“. 

Citace z Institutiones byly uváděny jako inst., citace z Authentici pak 

začínaly auth.3 

Jak již bylo řečeno, římské právo se stalo základem evropské právní 

kultury, právo českého státu nevyjímaje. Používám-li obratu „český stát“, mám 

                                                           
1 Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
2 Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
3 Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
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tím na mysli víceméně území, které je v současné době ohraničeno jako území 

České Republiky. Při plném vědomí této terminologické a především historické 

nepřesnosti ji užívám pro lepší přehlednost, neboť pro účely mého cíle, tj. 

vysledování vlivu římského práva na právo české, není tak zásadní, jak přesně se 

v tu či onu dobu, naše území nazývalo. Mnohem podstatnější je fakt, která síla 

toto území ovládala.  

Pro zachování časové i dějové přímky však nejprve několik málo faktů 

z historie. 

Římská říše se rozpadla na část západní a východní roku 395 n.l. Hrobem 

římské říše se staly rozsáhlé územní zisky, následná hospodářská a politická 

roztříštěnost a spory o nadvládu nad územím. Ostatně i Břetislav I. si 

uvědomoval, že velké množství vládců má kontraproduktivní, ne-li přímo 

destruktivní účinek.1 

 Západořímská říše zanikla roku 476 n.l. a její nástupkyní se stala Francká 

říše. Ta sama se však roku 843 n.l. rozpadá, přičemž ze západofrancké říše vzniká 

Francie, z východofrancké pak Německo. Východořímská říše zaniká roku 1453 

n.l. Nástupkyní východořímské říše byla Byzantská říše. Ta byla také „jedinou 

legitimní dědičkou římského impéria“.2 Zásadní úlohu pro následující vývoj 

znamenal princip personality práva, který má nespornou zásluhu na jevu, 

označovaném později jako recepce římského práva.  

Pokud jde o říši byzantskou, bezesporu stálejší než její „západní 

kolegyně“, dosahuje svého vrcholu za císaře Justiniana, vládnoucího v letech 527-

565 n.l. Jeho vláda byla provázena provedením rozsáhlé kodifikace, tzv. tria 

volumina (Codex, Digesta, Institutiones), která „uzavřela vývoj římského práva“.3 

Tato kodifikace byla podrobněji zmíněna výše. Stopy římského práva však tímto 

kodifikačním počinem nemizí.4 Svůj význam zde sehrálo římské právo jako právo 

imperiální.5 

V dalších obdobích sahá sice Byzantské říše k reformám justiniánského 

práva, základem však nadále zůstává justiniánská kodifikace, doplněna o 
                                                           
1 „A hledíme-li k tomu, co učinili vždy vida bratří, uhodneme, co by učinilo pět bratří? A čím je 
vidím schopnějšími a mocnějšími, tím horší věc tuším v prorockém duchu. Věřte mi, nebude-li 
jediný vládce spravovati toto knížectví, vám předním hrozí ztráta hrdla a veliká škoda lidu.“ 
(Kosmova kronika česká. In : Schelle, K. et al. Praktikum z českých právních dějin. Pelhřimov, 
2006, s. 27)  
2 Balík S. Právní dějiny evropských zemí a USA. 2. vyd. Dobrá Voda, 2002, s. 73 
3 Tamtéž,s. 76. 
4 V Itálii se uplatnil Codex Theodosianus.  
5 Kejř J. Pronikání kanonického práva do středověkého českého státu. In Revue pro církevní právo 
8/97 
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byzantské obyčejové právo. Význam pro další vývoj a především pro sousední 

slovanské země, měla tzv. Ekloga nebo jinak Výbor zákonů. Justiniánská 

kodifikace však měla zásadní význam také pro Evropu západní, kde se stala 

impulsem pro recepci římského práva. 

Již výše zmíněná personalita práva jsou také důvodem existence jakéhosi 

právního dualismu, kdy rozlišujeme tzv. barbarské zákony, tj. původní germánské 

zákony (téměř výlučně kodifikované), kterými se řídilo germánské obyvatelstvo a 

tzv. Leges Romanae barbarorum, tedy zákony, kterými se řídilo původní římské 

obyvatelstvo. Příkladem jsou např. Lex Romana Visigothorum, Lex Romana 

Barbarorum nebo Edictum Theodorici. Je nabíledni, že tyto zákoníky, byť 

vytvořené germánským obyvatelstvem a pro dosažení jeho cílů, bylo z velké části 

inspirováno právem římským.  

Německo se po poměrně krátkém období roztříštěnosti sjednocuje roku 

962 ve Svatou říši římskou. Ta se zrodila z ideje Oty I. o přenesení římského 

impéria na Němce a z představy o obnovení idey římské říše. Vztah českého státu 

a Svaté říše římské by vydal na samostatnou práci, nám postačí konstatovat 

skutečnost, že tento vztah byl provázen neustálou snahou českých panovníků o 

získání nezávislosti a to s většími či menšími úspěchy.1 Svatá říše římská zaniká 

roku 1806. 

Převážně na území západořímské říše se vytvořily tzv. germánské státy, 

neboť to byly právě Germáni, kteří toto území kolonizovali. Původní římské 

obyvatelstvo zde však přetrvalo. 

V raném středověku se na území germánských království vytvářely sbírky 

zvykového práva lidu. Raná germánská království vytvářela dva odlišné právní 

systémy, jeden pro římské, jeden pro germánské obyvatelstvo. Ve své 

nejprimitivnější formě bylo germánské právo řízeno principem personality a 

překonávalo tím územní hranice. Římské právo se oproti tomu, jako právo 

moderní, řídilo principem teritoriality. Koncem 7. st. již evropské právo 

nerozlišovalo mezi římským a germánským právem.2 

 

 

                                                           
1 Český, resp. v této době přemyslovský stát, byl Svatou říší římskou považován za léno. Čeští 
panovníci však lenní teorii neuznávali. 
2 Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
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Proces sbližování germánského a římského práva započal velice záhy. 

Prvé právní sbírky vytvořené germánskými kmeny, které zaplavily západní 

provincie římského impéria, byly zásadně ovlivněny římským právem. Slovník a 

doktríny římského práva můžeme nalézt téměř ve všech sbírkách germánského 

práva. 

Germánské právo zaznamenalo několik stěžejních bodů, které ovlivnily 

pozdější evropský právní systém. 

1) nepříznivý procesní systém, typický užíváním ordálů, 

2) důležitost přísahy v procesu, 

3) personalita, nikoli teritorialita práva.1 

V průběhu 6. st. a 7. st. kmeny Visigótů, Ostrogótů, Burgunďanů, 

Salských Franků, Saxů, Lombardů a další kmeny převedly své nepsané právo do 

psané podoby. Ačkoli tato prvotní činnost nebyla zákonodárstvím v moderním 

slova smyslu, přesto nepostrádala určitý smysl pro tvorbu zákonů.  

Rozhodnutí královského Burgundského soudu bylo zakotveno do 

Burgundského zákoníku stanovícího, že rozsudky požívají autority věčného práva. 

„Quotiens huiusmodi causae consurgunt, de quibus nihil praecedentium 

legum statuta iusserunt, ita ambiguitatem rei oportet absolvi, ut emissum judicium 

perpetum legis robur accipiat, et specialis causa generalem teneat aequitatem.“2 

Jedná se o vzácný případ, kdy bylo soudní rozhodnutí panovníkovým 

příkazem vtěleno do textu zákona. Jde o raný případ toho, jak soudní rozsudek 

nabyl moci zákona. Ačkoli toto bylo v raném středověku neobvyklé, na konci 12. 

st. sestávala většina právních kompilací ze soudních rozhodnutí a právníci běžně 

vytvářeli právní principy z jednotlivých soudních případů.    

Myšlenka o precedentní úloze soudního rozhodnutí byla koncepcí 

římského práva, a proto není nijak překvapující, že je tato část Burgundského 

zákoníku prodchnuta romanismy. Jako příklad lze uvést následující: „legum 

statuta“, „iudicium“, nebo „perpetuae legis robor“. Ačkoli se text může na první 

pohled zdát jako zdůrazňující legislativní teorii, byl by takový závěr mylný. Autor 

Burgundského zákoníku používá římskoprávní terminologii jen s malým 

porozuměním technickým pojmům. Kupříkladu spojení „statuta legum“ by 

                                                           
1 Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
2 L.R. De Salis. Leges Burgundionum. Hannover, 1892,  s. 85-87. „Kolikrát vyvstanou v praxi 
případy, ve kterých předpisy dosavadního práva nevyřešily dvojznačnost případu. Proto bylo 
přijato, že názor soudu bude mít pro příště status stálého zákona. Jednotlivý případ tak může být 
obecnou spravedlností.“ 
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nepoužil žádný z římských právníků.1 „Emissum iudicium“ v uvedeném úryvku 

označuje vynesené rozhodnutí soudu.  

„…může dosáhnout autority zákona…“ je dalším příkladem, neboť římský 

právník formuloval své myšlenky zcela odlišně. Římští právníci nevytvářeli nové 

právo ze soudních rozhodnutí, ale z císařských reskriptů, tedy z odpovědí na 

právní otázku, popřípadě z císařských konstitucí.2 

 

5. 1. 1. 1. Zákonodárství za Karla Velikého 

 

Karolinská monarchie byla v oblasti vydávání zákonů mnohem aktivnější, 

než jiní její současníci. Karel Veliký vnesl do své země politickou i právní 

jednotu. Jeho cílem bylo obnovit francké právo a sepsat právo veškerých oblastí 

spadajících pod jeho jurisdikci.3 

Karel Veliký vydal celou řadu správních a zákonodárných předpisů, které 

pro své rozdělení do kapitol, dostaly označení „kapituláře“. Tyto předpisy regulují 

světské i církevní záležitosti. 

Tzv. Herstalův kapitulář4, vydaný roku 779 n.l., obsahoval sérii 

výkonných příkazů, které se týkaly jak světských, tak církevních záležitostí. Karel 

Veliký nařídil biskupům, aby se podřídili pravomoci metropolitů a kněží, aby se 

podřídili biskupům, ale to vše v jediné oblasti. Karel Veliký také upravil tresty za 

vraždu, krádeže a ublížení na zdraví. 

V kapitole devět Herstalova kapituláře panovník nařídil vazalům podřídit 

se jeho spravedlnosti a zbavil je úřadů, pokud tak neučinili. 

„Ut latrones de infra immunitatem illi iudicis ad comitum placita 

praesentetur; et qui hoc non fecerit, beneficium et honorem perdat. Similiter et 

vassus noster, si hoc non adimpleverit, beneficium et honorem perdat; et qui 

beneficium non habuerit, bannum solvat.“5  

 

 

                                                           
1 Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
2 Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In:  
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
3 Více v: Einhard. Biografie Karla Velikého. Přel. Daniš P. Praha, 1999 
4 Kapitulář franckého království. 
5 Capitularia regum Francorum. In: http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
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Jazyk kapituláře obsahuje velké množství termínů, které se staly součástí 

feudálního práva: „beneficium“, „placitum“ , „vassus“, „bannum“. V současné 

době znamenají tyto termíny něco odlišného, než tomu bylo ve 12. st. Zároveň by 

bylo chybou se domnívat, že se významy slov nezměnily ani v době od 8. st. do 

12. st. „Placitum“ znamená v řeči pozdního práva naléhavou žádost. Tento termín 

byl římským právníkům neznámý. Obdobně „beneficium“ znamená v pozdním 

právu dárek, dobrodiní. V úryvku je však použit ve významu „úřad“. „Vassus“ je 

výrazem pro vazala ve feudálním právu. Nicméně vazal v karolinském právu byl 

ten, kdo byl závislý na pánovi, bez smluvních souvislostí „feudálního“ vazala.1 

Ve Francii se legistická věda rozvíjí v průběhu 13. století. Významná byla 

škola Orleánská.2 

 

5. 1. 1. 2. Zákonodárství italských městských států 

 

Italská společenství začala sbírat a vydávat své vlastní předpisy na počátku 

12. st. Tyto texty a jejich jazyk byly formovány právem ius commune a místní 

italskou praxí. Severoitalské městské státy byly nejvíce vyspělé. Janov vydal svůj 

první zákon v roce 1143, Pisa v roce 1162 a Piacenza v roce 1135. 

Nejvýznamnější a také nejvíce prosperující město lombardské oblasti, Milán, 

vydal svůj první zákon roku 1170. Sbírka milánského práva, Liber consuetudinum 

Mediolani, byla vydána roku 1216. 

Zákony italských městských států často představují skládanku pojmosloví 

pocházejícího částečně z iuris commune a místního zvykového práva. Příkladem 

je následující úryvek upravující delikt „krádež“. 

„In aliis ergo casibus fit pugna, veluti in furto sicut dictum est. In schacho 

similiter. De incendio quoque et guasto fit pugna, veluti si blavam in agris quis 

guastasse vel vites taliasse vel arbores scorticasse dicatur et damnum fuerit 

solidorum sex vel plurium.3 

 

 

                                                           
1 Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
2 Coing H. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 
Band I. Mittelalter. München , 1973, s. 277 
3 Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm  
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„Pugna“ byl pojem římskému právu zcela neznámý. Římští právníci 

rozlišovali mezi pojmy „furtum“ a „rapina“ , přičemž rozlišujícím kritériem bylo 

užití násilí. V současné české právní terminologii můžeme „furtum“ označit za 

krádež a „rapina“  za loupež. Ten, kdo sepsal uvedenou pasáž, zakomponoval do 

textu slovo „furtum“ , ale namísto pojmu „rapina“ použil italismus „schachum“. 

Obdobně termín „guastum“ je italismus pro výraz „vastum“, tedy „prázdný“. 

„Damnum“ je terminus technicus pro „škodu“ nebo uplatnění nároku žalobcem u 

soudu, tedy „náhradu škody“.1 Obdobou této problematiky je v současné 

právnické angličtině termín „damage“, který podle kontextu označuje „škodu“ 

nebo „náhradu škody“. 

 

5. 1. 1. 2. 1. Obyčejové právo v Milánu 

 

Milán byl svobodným městem od roku 1056. Nejstarší zákon se datuje 

rokem 1170. V prologu k zákonu z roku 1216 zjišťujeme, že podesta2, Jacobus de 

Malacorrigia, předložil společně s dalšími obyvateli Milána souhlas ke kompilaci 

milánských zvyků, které byly navrženy jeho předchůdcem, Brunasiem Porchou. 

„Cum olim Brunasius Porcha potestas Mediolani de consilio civium in 

scriptis ordinasset ut universas consuetudines, que in hac civitate de cetero 

servarentur, rector sive potestas sequentis anni in unum redigeret vel redigi 

faceret ut non alie consuetudines inducerentur, nisi que in illo volumine fuissent 

invente, placuit omnibus et Iacobo de Malacorrigia potestati sequentis anni 

eligere viros discretos quos sacramento, ut infra ad hoc astrinxit, ut prefatas 

consuetudines inquirerent et in scriptis redigerent sicut a prenominato B. 

potestate Mediolani fuerat ordinatum. 

Qui volentes ea que iuraverant ad finem congruum perducere, convocatis 

huiusmodi viris peritis, illis districte preceperunt ut si quas consuetudines 

haberent, illis ostenderent. 

 

 

 

                                                           
1 Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
2 Podesta byl vrchním úředníkem italských městských států a tento úřad zastával po dobu 1 roku. 
Zde můžeme poukázat na lingvistickou souvislost: podesta = potestas (lat.) = pravomoc, moc. 
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Receptis vero consuetudinibus quibusdam aliis sparsis super quibusdam 

capitulis, que habuerant, habito quoque et inspecto libello, duem dominus Petrus 

iudex de consuetudinibus civitatis Mediolani sub certis titulis studiose posuerat, 

sequentes eundem ordinem tractandi et titulorum quod dictus Petrus scripserat, 

hanc compilationem sive editionem de diversis consuetudinibus civitatis 

Mediolani in praenominato libello Petri scriptis et quibusdam aliis ad perpetuam 

memoriam et singulorum utilitatem in scriptis redigere, et eas praedicto potestati, 

sicuti astricti fuerant, consignaverunt.“1 

 

5. 1. 1. 3. Anglické právo 

 

Brzy po roce 1139 následoval Boloňský magistr Vacarius arcibiskupa 

Theobalda z Canterburry do Anglie a poskytoval výuku římského práva a jako 

základní text sestavil tzv. Liber pauperum. Již v roce 1149 ovšem král Štěpán 

zakázal studium římského práva. Anglo-normanské právnické školy, jejichž 

rozkvět nastal ve druhé polovině 12. století a na počátku 13. století, rozvíjel 

především kanonistický směr.2 

Ve 13. st. vzniklo v Anglii rozsáhlé pojednání o právu. Po staletí 

přisuzovali historici tento komentář k anglickému právu Henry Bractonovi. 

Současný vydavatel tohoto díla však postavil otázku autorství jako spornou. 

Nicméně bez ohledu na totožnost autora se jedná o nejsofistikovanější traktát 

pojednávající obsáhle o anglickém právu ve středověku. 

Kdokoli kdo interpretuje Bractonovo pojednání s předpokladem, že znal 

římské právo, o kterém psal, by se mýlil. Ačkoli měl Bracton jistou znalost 

římského i kanonického práva, tyto doktríny neformovaly jeho myšlení. 

„Temperet igitur potentiam suam per legem quae frenum est potentiae, 

quod secundum leges vivat, quod hoc sanxit lex humana quod leges suum ligent 

latorem, et alibi in eadem, digna vox maiestate regnantis est legibus, scilicet 

alligatum se principem profiteri. Item nihil tam proprium est imperii quam legibus 

                                                           
1 The Customs of Milan. In: Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm.  

2 Coing H. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 
Band I. Mittelalter. München , 1973, s. 137 
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vivere, et maius imperio est legibus submittere principatum, et merito debet 

retribuere legi quod lex tribuit ei, facit enim lex quod ipse sit rex.“1 

V této pasáži Bracton informuje o jednom z nejzásadnějších textů 

římského práva, Digna vox, která byla klíčovým problémem při interpretaci ius 

commune. Středověcí právníci spotřebovali při interpretaci tohoto textu velké 

množství inkoustu. Žádný z právníků však nemohl z koncepce iuris commune 

dojít k závěru, že právo tvoří krále. Bracton užívá terminologii iuris commune a 

dokonce cituje formulace z Digna vox, ale chápe právo velice odlišně od 

současných právních vědců. Pojetí „práva vytvářejícího krále“ jde proti centrální 

myšlence současné jurisprudence. Právníci nedávno vytvořili „doktrínu 

suverenity“, která tvrdí opak: „Králova vůle je pramenem veškerého práva.“ 

Termíny „lator“, „imperium“, „maiestas“, „principatum“ užité v úryvku 

pocházejí z iuris commune a popisují pojetí monarchické autority, jak ji Bracton 

nechápe či neuznává. Pokud by tedy dnešní čtenář četl Bractonovo pojednání 

s vírou, že Bracton užívá terminologie iuris commune s porozuměním jí, vážně by 

se mýlil.2 

Anglický, francouzský, italský a jiné světské právní systémy nebyly 

během středověku akademickou disciplínou. Následkem toho máme dnes jen 

málo podobných pojednání o světském právu, jako to Bractonovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Henry de Bracton. In:  Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm. 

2 Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
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5. 1. 1. 4. Ius commune a úloha právníků v něm 

 

Nejpodstatnějším rysem iuris commune ve středověku bylo množství 

literární aktivity právníků. Od 12. st. do 15. st. prozkoumali každý kout 

Justiniánovo Corporis iuris civilis a vyprodukovali velké množství odkazů. 

Interpretace římského práva probíhala prostřednictvím tzv. glos (komentáře 

konkrétního slova nebo fráze), komentářů nebo shrnutí (rozsáhlé analýzy 

právnických knih, titulů nebo formulací), otázek (disputace právnických otázek na 

vědecké úrovni), konsílii (dobrozdání týkající se konkrétních případů). 

První zásadou, kterou musí mít studenti právnické latiny stále na mysli, je 

fakt, že právníci při psaní svých glos, komentářů, shrnutí, konsílií necitovali jen 

prosté texty, ale zároveň předpokládali, že čtenáři budou jejich texty konfrontovat 

s podobnými texty ostatních právníků. Autoři tedy nepředpokládali jen pasivního 

čtenáře. Naopak vyžadovali čtenáře aktivního, který bude jejich texty rozebírat. 

Pasáž z textu Digna vox od Guida de Suzzary ukazuje, jak středověcí 

právníci proplétali své myšlenky s římským právem a komentáři ostatních svých 

současníků: 

„Nota quod si imperator facit pacem cum aliqua ciuitate seu cum aliquo comite 

uel barone, et ineat aliqua pacta, teneretur ea obseruare, nec potest uenire contra 

uel ea infringere, ut hic et qui testa. fac. pos. l. Si quis (Cod. 6. 22.6) et de testa. l. 

Ex imperfecto (Cod. 6.23.3) Item nec pacta facta per suos antecessores potest 

infringere, ut infra de testa. milit. l. Que a patre (Cod. 2.51.7) et de rebus alien. 

uel non alien. l. Venditrici (Cod. 4.51.3). Nec obstat quod dicitur quod par in 

parem non habet imperium, ut ff. de iniur. Nec magistratibus (Dig. 47.10.32) et ad 

Trebell. Ille a quo § Tempestiuum (Dig. 36.1.13.4) quod imperator dum uiuit 

parem non habet, et successor suus heres habet seruare facta predecessorum ut 

dictum est. Guido.“ 

Pečlivou analýzou římskoprávního textu, na kterém Guido postavil svůj 

popis panovníkovy autority, může tento obrázek složit dnešní čtenář. Čtením 

úryvků z Kodexu, „si quis“, „ex imperfecto testamento“ nemusí bezprostředně 

přesvědčit dnešního čtenáře, že císař byl vázán svými úmluvami a smlouvami. 

Vztah mezi těmito dvěma konstitucemi a Guidovým závěrem se může zdát 

nejasný. Avšak Guido cituje více než dvě císařské konstituce. Zmiňuje se o 

stovkách komentářů, ve kterých právníci rozvíjejí doktrínu, že panovník byl 

limitován svými smlouvami. Výsledkem jejich prací byla doktrína o spoutání 
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panovníkovy autority porušit smlouvu. Guidovo tvrzení bylo zkrácenou verzí 

myšlenky těchto dvou konstitucí.1 

Hlavním bodem v porozumění jurisprudence vzcházející z iuris commune 

je skutečnost, že texty nesmějí být čteny s jejich vytržením ze širšího kontextu. 

Když Guido ve druhé části své glosy mluví o jednom ze základních 

principů středověké teorie suverenity, „par in parem imperium non habet“2, 

nemůže své tvrzení podepřít pouze dvěma citacemi z Digest, ale používá také 

komentáře k nim. Pokud bude dnešní čtenář číst pouze ony dvě citace z Digest, 

neporozumí, jak došel Guido ke svému závěru. „Par in parem“ vyjadřuje 

pravomoc zákonodárce změnit, vyhlásit nebo zrušit zákon v jurisprudenci „iuris 

commune“. Výrazy „nec magistratibus“ a „tempestiuum“ byla dvě z klasických 

míst, kde právníci diskutovali doktrínu zákonodárné suverenity. 

Po 12. st. byla svědectví v právních procesech zachycována písemně. Tyto 

záznamy mají velikou výpovědní hodnotu o soudním procesu, praktikách i 

užívané terminologii. Soudní případ z roku 1289 ilustruje chatrnou gramatiku a 

větnou skladbu těchto dokumentů: „Faciollus Bonvezini testis iuratus ut supra et 

prelecto sibi capitulo primo dixit hic testis, „bene erat dictus Petrus sub porticu 

suo.“ Interrogatus super secundo, dixit hic testis, „bene exiverat dictus Petrus 

extra domum suam caussa urinandi.“ Interrogatus si ipse habitat in domo una 

cum dicto Petro, nec si ipse audivit dicere dictus Petrus, „ego vollo ire extra 

domum caussa urinandi,“ respondit, „non audivi dicere.“ Interrogatus qua de 

caussa dixit quod ipse bene venerit extra domum caussa urinandi, respondit“ quia 

vidi ipsum urinare et non aliter scio.“3 

Pravopis je typický pro italské texty tohoto období. Skladba je 

charakteristická pro mluvenou latinu. „Dictus Petrus“ by mělo být nahrazeno za 

„datum Petrum“ pokud by mělo být učiněno zadost pravidlům latinské 

gramatiky. Ale tento text zprostředkovává bezprostřednost, jaké by formální text 

nikdy nedosáhl. 

Technická terminologie soudních procesů může být nesmírnou překážkou 

k porozumění právnímu textu, neboť jazyk soudu se od té doby změnil.  

                                                           
1 Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
2 „Rovný nemůže vykonávat pravomoc a spravedlnost nad rovným.“ 
3 Testimony of witnesses in a Bolognese court. In: Kenneth Pennington. Roman and Secular Law 
in the Middle Ages. In: http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm.  
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Procesní příručka z 12. st. popisuje základní termíny: „Actor est qui persequitur 

aliquid principaliter dicens rem suam esse vel personam obligatam ad aliquid 

dandum vel faciendum. Sed et reus si intentione adversarii fundata exceptionem 

ponit, ut condempnationem effugiat, actor intelligur. Agere enim is videtur, qui 

exceptione utitur.“1 

„Actor“ je žalobce, který vznáší na soudě žalobu. „Reus“ můžeme 

přeložit, stejně jako v tomto případě, jako žalovaný, ale může být v některých 

případech přeloženo jako ten, kdo byl obviněn z trestného činu. „Exceptio“ je 

žalovaného odpověď na žalobcovu obžalobu, která, je-li pravdivá, může 

žalovaného zbavit obvinění. Výraz „agere“ má několik významů. Může 

znamenat „uplatnění práva“ na soudě nebo průběh právního děje ve smyslu „ordo 

iudiciarius“2. 

Právo neschvaluje elegantní změny. Právníci stále užívají stejný slovník 

k popisu právních situací. Žalobce musí před soudem „dokázat“ (probare) svůj 

případ, žalovaný byl před soud povoláván (convenire): „Actore enim non 

probante, qui convenitur, etsi nichil praestiterit, obtineat, quia rei favorabiliores 

sunt quam actores.“ 3 

Právníci formulovali obecné právní principy v jazyce, který nebyl vždy 

křišťálově jasný. V uvedeném případě si právníci přáli vyjádřit zásadu, že „pokud 

žalobce neprokáže případ (dnes bychom řekli „neunese důkazní břemeno“), 

žalovaný má být osvobozen“. 

V popsaném soudním procesu běžné pojmy mohou nabýt rozměru 

technických výrazů: „Quod si ex inquisitione ipsa leves personae aliquae de 

homicidio ipso notentur, licet per eam contra ipsos non probetur ad plenum, ad 

tormenta ipsarum levium et vilium personarum postremo decernimus 

descendendum.“4 Výraz „levis persona“ neznačí bezvýznamnou osobu, ale osobu 

nečestnou nebo hanebnou. V tomto kontextu pak „notentur“ znamená obviňovat. 

„Ad plenum“ je technický výraz pro označení „úplného prokázání“. Pojem 

„tormenta“ znamená „tortura“. Jiným římskoprávním výrazem pro torturu je 

                                                           
1 Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm  
2 Jedná se o terminus technicus, vyjadřující označení pro „pravidla soudního procesu“. 
3 Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm  
4 Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm  
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„quaestio“. Konečně pojem „inquisitio“ můžeme přeložit jako „soudní 

vyšetřování“ nebo obecněji „soudní proces“.1 

 

5. 1. 1. 5. Otázka zvykového práva ve 12. století 

 

Právníky ve 12. století zaměstnávala intenzivně myšlenka, zda zvykové 

právo může derogovat psaný zákon. Následující příklad byl bezpodmínečně 

užíván jako školní příklad, neboť jsou v něm citovány názory většiny 

významných právníků, konkrétně Alberica, Bassiana či Placentina. 

„Circa consuetudinem multiplex consistit opinionum varietas. Nam 

secundum Placentinum, nulla consuetudo legi contraria, sive generalis sive 

specialis, abrogat vel derogat legem scriptam, arg. ff. de sepul. viol. Pretor ait § 

Divus (Dig. 47.12.3.5.), et hoc dicunt maxime ea ratione quia, sicut solius 

principis est legem condere, ita solius  eius est eam abrogare. Sic, ubi vero 

reperiatur consuetudinem  tollere legem, intelligendum dicit legem non scriptam, 

id est contrariam consuetudinem.  

Albericus dicit illam consuetudinem legi contrariam debere servari, quo 

pacto expresso posset confirmari. Nichil aliud dicit consuetudinem quam pactum 

tacitum. Dicit ergo in eo casu vincere legem, in quo pactum expressum admittitur 

contra legem, veluti ut fructus pignorum cedant lucro creditorum. Ubi pactum 

expressum non observaretur, veluti ut patris, non matris, conditio sequatur, nec 

consuetudo, ut tacitum pactum, servatur. 

Johannes Bassianus distinguit sit consuetudo iuri contraria generalis vel 

specialis, ut, si sit generalis quo sub universali totique Romani imperii observatur 

indistincte, per istam scripta etiam lex abrogatur. Dicit enim talem populum 

condere legem et abrogare. Si autem consuetudo sit specialis, id est alicuius 

municipii vel civitatis, subdistingunt si sit communi consensu utentium 

comprobata vel non. Si non est approbata, numquam est observanda. Si autem 

approbata, quod potest sic apparaere si talis consuetudo aliquando contrario 

iudicio confirmata aut res sit perpetuo iudicata, tunc in eo loco omnem legem 

contrariam vincit, alibi vero non vincit, set vincitur. Nec obstat quod dicitur ff. de 

                                                           
1 Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
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sepul. viol. l. iii. § Divus (Digesta 47.12.3.5.). Ibi rescriprta principalia post 

contrariam municipii legem lata fuisse intelliguntur.“ 1 

Vědecké zpracování jiných než justinánských právních pramenů, místního 

zákonodárství a také zvykového práva, začalo teprve v době komentátorů.2 

 

5. 1. 1. 6. Liber Augustalis panovníka Frederika II. 

 

Frederik II. vyhlásil Libri Augustalis, známou spíše jako Melfská ústava, 

v roce 1231. Byl prvním evropským monarchou, který vyhlásil kodex vyhovující 

moderním zásadám tvorby kodifikace. Jeho sbírka práva byla zaměřena na revizi 

starších verzí zákonů, které vydáním Melfské ústavy pozbyly platnosti. Výňatek 

pochází z úvodu ústavy a z jednoho z jejích krutých ustanovení – trestu za tajné 

zločiny. Další generace právníků odmítly ustanovení tohoto zákona. Úvod je pak 

důkazem vynikajících řečnických dovedností Frederikova kancléře. 

„Proemium : Post mundi machinam providentia divina firmatam et 

primordialem materiam naturae melioris officio in rerum effigies distributam, qui 

facienda providerat, facta considerans et considerata commendans, a globo 

circuli lunaris inferius hominem, creaturarum dignissimam, ad imaginem 

propriam effigiemque formatam, quem paulo minus minuerat ab angelis, consilio 

perpenso disposuit praeponere ceteris creaturis, quem de limo terrae 

transumptum vivificavit in spiritum ac eidem honoris et gloriae diademate 

coronato uxorem in sociam, partem sui corporis aggregavit eosque tantae 

praerogativae munimine decoravit, ut ambos efficeret primitus immortales, 

ipsosque verumtamen sub quadam lege precepti constituit… 

(28) Si damna clandestina patientibus, quorum actores per probationes 

dilucidas inveniri non possint, imperialis provisionis remedio merito subvenimus, 

ut universaliter per possessores locorum, in quorum territoriis huiusmodi scelera 

sunt commissa, eorum indemnitatibus consulatur, multo fortius illos expertes 

providentia nostra relinquere credimus indignum, quorum fratres aut filii, cognati  

 

                                                           
1 A Twelfth-Century Question on Custom. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm  
2 Coing H. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 
Band I. Mittelalter. München , 1973, s. 131 
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denique vel affines in locis aliquibus per homicidia perimuntur occulta, cum tam 

horribilis sceleris patratores investigatione qualibet, quamvis exactissima, 

nequeant reperiri. 

Praesenti igitur saluberrima constitutione  sancimus ut si quando 

huiusmodi maleficia in quorumcumque locorum territoriis, quod abominamur, 

contigerit in posterum perpetrari, nec ipsorum commissor appareat, ita quod 

nullus de tali facinore  ab aliis, qui defuncto attinuerunt, vel a quolibet de populo 

arguatur, quo casu divinae constitutionis nostrae super furtivis atque absconsis 

homicidiis editae statuta servamus, tunc inquisitionem de praedicto facinore fieri 

volumus diligentem, per quam si aliquid certum probabitur, iuxta probata 

inquisitionis eiusdem procedendum esse censemus. 

Quod si ex inquisitione ipsa leves personae aliquae de homicidio ipso 

notentur, licet per eam contra ipsos non probetur ad plenum, ad tormenta 

ipsarum levium et vilium personarum postremo decernimus descendendum. Per 

quae omnia si de delicto constare non poterit, quod confiteri per nimiam forsan et 

solitam potentiam tormentorum intrepidi, quibus ingeruntur tormenta, non velint, 

aut si ob ipsorum impotentiam, prout accidere novimus in plerisque, ultra modum 

timidi fateantur nec in confessione perdurent soluti tormentis, quae tamen non 

timeant iterari, tunc illius loci, in quo maleficium huiusmodi commissum esse 

dignoscitur, possessores, si quidem Christianus fuerit qui reperitur occisus, 

centum Augustalium mulcta feriendos esse censemus. Si vero Iudaeus aut 

Saracenus sit, in quibus prout certo perpendimus Christianorum persecutio nimis 

abundat, ad praesens quinquaginta Augustalibus praedictorum locorum incolas 

nostro aerario applicandis damnandos esse censemus. Quem inquisitionis et 

probationis ordinem et tormenta etiam ultimo facienda in aliis damnis 

clandestinis et nocturnis servari mandamus. 

Quod si constet universitatem eandem occultare velle forsitan huiusmodi 

scelerum commissores, nec eos velle officialibus nostris quaerentibus exhibere, 

poenam universitati ipsi pro qualitate locorum et commissi sceleris imponendam 

nostro iudicio reservamus.“1 

 

 

 
                                                           
1 Emperor Frederick II’s Liber Augustalis. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm. 
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5. 1. 1. 7. Guido de Suzzara  

 

         Ačkoli nepříliš známý, byl Guido de Suzzara význačným právníkem 

konce 13. století. Vyučoval v Padově, Bologni, Reggio Emilia a zasedal v kurii 

sicilského krále Karla z Anjou. Jeho pohled na monarchii byl nezvykle moderní. 

Jeho dílem jsou Suppletiones, tedy tzv. dodatky, které sepsal ke Kodexu a 

Digestům. Účelem dodatků bylo doplnit dřívější glosy. 

 

5. 1. 1. 8. Svědectví před Boloňským soudem  

 

Ve 13. století bylo svědectví pravidelně zachycováno v písemné podobě. 

Následující ukázka byla sepsána v lednu roku 1289 a zachycuje svědectví ve věci 

obžaloby jistého Petruse Jacobiho, který byl zatčen na ulici v Bologni 

podestovými pohunky. Každý svědek musel učinit tři prohlášení, která nemohl 

nijak obejít. Nevíme, proč byl Petrus zatčen, ale svědecká výpověď poskytuje 

zajímavé narážky. Nezdobná a hovorová latina je pro tento dokument typická. 

Všimnout si také můžeme italského hláskování, formulací nebo nevhodného 

slovosledu. 

„Die lune X. ianuarii. Petrus Iacobi, capelle s. Iosepi, cavit obligando se 

et omnia sua bona pignori etcetera, de non producendo falsos testes ocaxione, 

quod probare vult super inventione facta per militem et barvarios potestatis, et de 

libris CCC. bononie. Fideiussit pro eo Lambertinus Gualangi dicte capelle, 

approbatus per Cambium Petri, approbatorem comunis. 

Lazarinus Amici, capelle predicte, Faciolus Bonvezini, capelle s. Felicis, 

testes producti per predictum Petrum, caverunt de libris CCC. pro quolibet 

eorum. Fideiussit pro eo dictus Lambertinus, approbatus per Cambium Petri 

approbatorem comunis. 

Testes producti per Petrum Iacobi ad sui deffensionem, quia inventus fuit 

per familiam domini potestatis de sero post tertium sonum campane. 

Lazarinus filius Amigi, capelle s. Iosepi, testis iuratus precepto domini 

potestatis et de veritate dicenda, interrogatus super primo capitulo, dixit hic 

testis, „bene verum est quod Petrus fuit inventus sub porticu suo tunc, quando 

familia potestatis invenerit eum“. Interrogatus quomodo scit predicta, respondit, 

„quia eram secum sub ipso porticu et sentivi familiam domini potestatis et 

incontinenti reversus fui in domo“. Interrogatus quando fuit predictum respondit, 
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„non recordor“. Interrogatus super secundo capitulo, dixit hic testis, „bene 

bonus homo et bone fame est dictus Petrus“. 

Faciollus Bonvezini testis iuratus ut supra et prelecto sibi capitulo primo 

dixit hic testis, „bene erat dictus Petrus sub porticu suo“. Interrogatus super 

secundo, dixit hic testis, „bene exiverat dictus Petrus extra domum suam caussa 

urinandi.“ Interrogatus si ipse habitat in domo una cum dicto Petro, nec si ipse 

audivit dicere dictus Petrus, „ego vollo ire extra domum caussa urinandi“, 

respondit, „non audivi dicere“. Interrogatus qua de caussa dixit quod ipse bene 

venerit extra domum caussa urinandi, respondit „quia vidi ipsum  urinare et non 

aliter scio“.1                                     

  

5. 1. 1. 9. Glosátoři 

 

Vývoj výuky práva ve středověku je velice úzce spjat se středověkými 

univerzitami. Římské a kanonické právo patřily k jejich stěžejním předmětům, 

stejně tak jako od 13. století fyzikální a logické spisy Aristotela.2 

Ve 12. Století tedy byla Bologna prvním místem, kde začalo intenzivní 

studování Digest. Předmětem studia byl také Kodex. Mezi řádky a po stranách 

byly umístěny komentáře ve formě glos. V částečném komentáři k e Kodexu, 

jehož autorem je Azzo, nazvaném „Summa Azzonis“, se v právní praxi těšil velké 

autoritě. „Chi non ha Azzo, non va a palato.“ Glosy se pozměnily na kompletní 

komentáře každého řádku. Franciscus Accursius ve 13. Století shromáždil téměř 

100 000 glos rozličného původu do standardní glosy, označené jako „Glossa 

Ordinaria“ .  V Bologni začalo dokonce studium kanonického práva dříve, a 

pravděpodobně bylo studováno více do hloubky. Proto právní školy v Bologni 

zformovaly začátek brzy nejnavštěvovanější univerzity (1188). Pokud jde o 

organizaci studia, byly kromě přednášek konány také disputace a repetice. Vedle 

oficiálního vyučování byly od pozdního středověku poskytovány soukromé 

přípravy na zkoušky. Angerova statuta z roku 1494 uvádějí v § 30 tzv. 

„pedagogy“, kteří poskytovali studentům soukromé hodiny.3 

                                                           
1 Testimony of witnesses in a Bolognese court. In: Kenneth Pennington. Roman and Secular Law 
in the Middle Ages. In: http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm. 
2 Coing H. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 
Band I. Mittelalter. München , 1973, s. 40 
3 Coing H. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 
Band I. Mittelalter. München , 1973, s. 75 
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 Brzy byly vytvořeny právnické zkratky, jak je můžeme vidět v některých 

středověkých právnických rukopisech z Cambridge.  

Po svém studiu na univerzitách v Bologni, Paříži, Oxfordu a Montpellier 

nacházeli právníci práci v úřadech biskupů, královských soudů, městských 

soudech, nebo se stali učiteli na univerzitách. Jako prameny tohoto výzkumu 

slouží zejména matriky a registry univerzit.1 

Ve 13. století byly založeny další univerzity, např. v Cambridgi, Orleans, 

Toulouse, Padově, Salamance. Zakládání univerzit pokračovalo také během 

dalšího století, např. v Cologni, Heidelbergu, Erfurtu, Sieně, Pise, Perugii, 

Dublinu a také ve východní Evropě, ve Vienně, Praze, Krakowě a Budapešti. 

Právníci pracovali jako soudci, profesoři, advokáti nebo kancléři. Často 

byli poradci u soudů. Jejich konsilia byla základem soudních rozhodnutí. 

Středověcí soudci často žádali právníky o sepsání dobrozdání jako součást 

právních porad. Zde je jeden příklad: aby se vyhnuli částečným radám, bylo 

trendem žádat dobrozdání zdaleka. Právní fakulty vydávaly druh jakýchsi 

„hromadných“ dobrozdání. Římské právo poskytovalo možnost více či méně 

nezávislého právního pohledu. Nejznámější právníci psali komentáře k městským 

zákoníkům nebo byli v komisích k jejich revizi. 

Jednou z oblastí státní činnosti učených právníků, které provozovali, byla 

přibližně role, kterou zastával Franciscus Accursius během své činnosti pro krále 

Edwarda I. Tuto roli můžeme v pozdně středověké němčině označit jako „městský 

písař“.2 

Právnická literatura za glosátorů byla učenou, vědeckou literaturou, neboť 

dodržovala pravidla a metody, které byly ve středověku na vysokých školách 

uznávanou vědou, známou jako scholastika. 

Za základy veškeré scholastické vědy byly od pozdní antiky uznávány 

především gramatika, rétorika, dialektika. Byly považovány za tři stěžejní 

předměty, tzv. “Fächer des Trivium“.3 

 

 

                                                           
1 Coing H. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 
Band I. Mittelalter. München , 1973, s. 85 
2 Coing H. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 
Band I. Mittelalter. München , 1973, s. 87-88 
3 Coing H. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 
Band I. Mittelalter. München , 1973, s. 129 
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Vyšší scholastické vědy se zabývaly aplikací scholastické metody na 

vybrané antické texty, např. Svaté písmo, Corpus iuris, tzv. Articella, kterou 

v Salernu upravili Corpus pomocí spisů Hippokrata, Galena a dalších. Scholastika 

je didakticko-exegetickou metodou.1 

 

5. 1. 1. 9. 1. Bulgarus o procesu 

 

Glosátoři byli první římskoprávní školou ve středověku. Zakladatel této 

školy, Irnerius, stojí ve světle dějin. Jeho předchůdce Pepo stojí spíše v přítmí. 

Glosátoři zpracovali učené a literární Authenticum. Obsahovala 134 Novell. 

Glosátoři však shledali řadu Novell jako nepraktickou.  

Jiné antické právní prameny než justiniánská kompilace nehrály u 

glosátorů žádnou roli. Výjimkou byl pouze Breviarium Alarici (nebo také Lex 

romana visigothorum), který vydal západogótský král Alarich II. v roce 506 pro 

své římské poddané. Breviář glosátoři nepředělali.2 

Bulgarus byl jedním ze čtyř nejvýznamnějších římskoprávních právníků 

12. století, příslušníkem „druhé“ generace glosátorské školy. Byl Irneriovým 

žákem. Irnerius sám na sklonku svého života označil své následovníky takto: 

„Bulgarus os a(u)reum, Martinus copia legum, 

Mens legu mest Ugo, Jacobus id quod ego.“3 

Náležel do skupiny označované jako „quatuor doctores“, později byla tato 

čtveřice, konkrétně Bulgarus, Martinus, Jakobus a Hugo považována za „lilia 

iuris“ (lilie práva).4  

Následující úryvek je z jeho krátkého pojednání o procesu, které bylo 

sepsáno kolem roku 1140 ve formě dopisu papežskému kancléři Haimericovi.  

Juristé 12. století napsali mnoho traktátů o procesu, jimiž zaváděli 

římskoprávní procesní pravidla do pravidel soudního řízení ve 12. století.  

V následujícím fragmentu Bulgarus věnuje pozornost účastníkům řízení. 

 

 

                                                           
1 Coing H. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 
Band I. Mittelalter. München , 1973, s. 130 
2 Coing H. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 
Band I. Mittelalter. München , 1973, s. 162-164 
3 Lange H. Römisches Recht im Mittelalter. Band I. Die Glossatoren. München, 1997, s. 163 
4 Urfus V. Historické základy novodobého práva soukromého. Praha, 2001, s. 18  
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„Actor est qui persequitur aliquid principaliter dicens rem suam esse vel 

personam obligatam ad aliquid dandum vel faciendum. Sed et reus si intentione 

adversarii fundata exceptionem opponit, ut condempnationem effugiat, actor 

intelligitur. Agere enim is videtur, qui exceptione utitur. 

Reus est adversus duem contenditur, quia aut possidere vel debere dicatur. 

Ad probationem actoris pertinet si obtinere velit, ut id quod intendit, probet. 

Actore enim non probante, qui convenitur, etsi nichil praestiterit, obtineat, quia 

rei favorabiliores sunt quam actores. His aequipollenter dicitur: iure promptiora 

sunt ad absolvendum quam ad condempnandum. Cumque reus in exceptione actor 

est, ipsum quod excipit, probare debet. …Accusare omnibus permissum est, his 

exceptis. Propter sexum prohibetur mulier, propter aetatem pupillus, propter 

sacramentum militare qui stipendium meret, idest miles, propter magistratum ut 

consul et praetor, propter delictum ut infames, propter turpem quaestum, ut hi qui 

nummos ob accusandum vel non accusandum acceperint, propter conditionem, ut 

liberti contra patronos, propter suspicionem calumpniae, ut qui falsum 

testimonium subornati dixerunt. Ratione paupertatis, ut hii, qui minus habent L. 

aureis… 

Testium ratio est. Ad testimonium cogi possumus per iudicem et improbe 

versantes absque praescriptione fori coherceri. Aliquando excusamur sive in 

omnibus causis ut senes valitudinarii sive in aliquibus, veluti in publico crimine. 

Contra cognatum admittimur volentes. Et quandoque excusamur et quandoque 

cosi possumus inviti. Interim inviti excusamur et volentes repellimur, ut liberi 

contra parentes et econverso. Testium quidam iudicis officio, quidam exceptione 

removentur. Iudicis officio propter dicendi suspicionem, exceptione veluti qui 

dampnati sunt de carmine famoso, quos leges iubent esse inprobos et 

intestabiles… Iudicium est actus ad minus trium personarum, actoris intendentis, 

rei intentionem evitantis, iudicis in medio cognoscentis.“1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm  



123 

 

5. 1. 1. 9. 2. Odofredus o rozumu a právu 

 

Odofredus byl profesorem římského práva na univerzitě v Bologni. 

V polovině 13. století napsal hloupý, zato zábavný komentář k Digestům. Ve 

zvoleném úryvku vysvětluje, že v platném právu nemůže být vždy nalezen rozum. 

Oddělení rozumu a morálky od obsahu práva byl jedním z největších úspěchů 

středověkých právníků. 

„In lege ista iurisconsultus reprehendit illos qui de singulis petunt 

rationem sibi reddi dicens non omnium quo a maioribus statuta sunt ratio reddi 

potest. De his enim que posita sunt iure positivo et propria voluntate non est 

querenda vel reddenda alia ratio, nisi quia auctori ita placuit, ne si de singulis 

quereremus rationem, multa que certa sunt iure nostro subverterentur, hoc dicit 

ista lex cum lege sequente… Sed que est ratio quare pretor dixit de xviii. et non 

dixit de xix.? Certe de hoc non est querenda ratio nec reddenda, nisi quia ita 

placuit pretori. Item potest notare exemplum de positivis; si queratur que eat ratio 

cur in usuris rerum mobilium statutum est triennium et non biennium vel 

quadriennium? Item cur in prescriptione rerum immobilium statutum est 

decennium et non xii.? Certe de hoc non potest reddi ratio, nec est querenda nisi 

quia ita placuit auctori iuris, unde sit pro ratione voluntas. Unde cum eram 

scholaris habui quemdam socium qui erat magnus philosophus in artibus et de 

singulis volebat querere rationem. Nam querebat ipse a me quare plures leges 

sunt in uno titulo quam in alio. De istis non est querenda nec reddenda ratio, nisi 

sicut reddebam ei: „Quia materia in qua sunt x. leges est generalior quia potest 

dividi in decem articulos, sed materia in qua sunt posite viii. leges est strictior, 

quia non potest dividi nisi in octo legibus.“.1 

Co se týče kanonického práva, pak platilo, že legisté znali a citovali 

kanonické prameny, byť pro ně vliv kanonického práva nebyl tak veliký, jako vliv 

římského práva na kanonické právo.2  

 

 

 

 

                                                           
1 Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm  
2 Coing H. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 
Band I. Mittelalter. München , 1973, s. 164 
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5. 1. 1. 10. Komentátoři 

 

Komentátorská či jinak také postglosátorská metoda znamenala výrazný 

obrat k praktickému životu. Legistická jurisprudence se výrazně obrací k praxi 

v době po Accursiovi.1 

 Accursiovy glosy získaly brzy po jejich vzniku ohlas a již ve druhé 

polovině 13. století zaznamenaly vliv na italskou právní vědu a praxi. První 

polovina 13. století tedy položila základy nové právnické škole – komentátorů. Na 

počátku 14. století inicializoval Cinus de Pistoia (cca. 1270-1336) vědecký 

rozkvět komentátorské školy, která dosáhla svého vrcholu s díly Bartola de 

Saxoferrato (1313-1357) a Balduse de Ubaldis (1320 nebo 137- 1400).2 

     

5. 1. 1. 11. Vědecké studie římského práva od 18. století 

  

Během 18. století se objevily první pokusy o studium historie římského 

práva ve středověku. Do této doby bylo římské právo studováno s ohledem pro 

potřeby praxe nebo ze zájmu o klasickou antiku. Oba přístupy byly také 

kombinovány. Tyto pokusy byly završeny první několikasvazkovou sbírkou, 

„Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter“ od Friedricha Carla von 

Savigny.  

V současné době se vědecké práce píší v několika centrech. Náleží k nim 

např. Leiden. Ve Frankfurtu nad Mohanem je důležitým výzkumným institutem 

s bohatou knihovnou a rozsáhlou sbírkou mikrofilmů Max-Planckův Institut pro 

evropské právní vědy. Aktivní výzkumy se také dělají v Římě a Katanii.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Coing H. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 
Band I. Mittelalter. München , 1973, s. 262 
2 Coing H. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 
Band I. Mittelalter. München , 1973, s. 268-269 
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5. 2. Staré české civilní soudnictví 

 

Z hlediska významu vlivu římského práva na právo českého státu, 

můžeme pominout první dočasné sjednocení slovanských kmenů (tzv. Sámovu 

říši), stejně tak jako Velkou Moravu či následující přemyslovský stát a konečně i 

vývoj českého státu v období husitském. Vystačíme s konstatováním I. 

Schelleové, dle kterého započal proces romanizace v českém právu koncem 12. st. 

a zejména ve století třináctém díky vlivu německé kolonizace.1 Stěžejní význam 

metod a umění interpretace jako projev romanizace právnického myšlení.2  

Recepce římského práva se projevuje zejména v právu městském, a to už 

od druhé poloviny 15. st. Na sklonku 15. st. je dokonce zavedena subsidiární 

platnost římského práva jako práva obecného.3 

 

5. 2. 1. Dobové pozadí 

 

Proces romanizace v českém právu nebyl záležitostí jasně stanoveného 

počátku. Prvé setkání českých zemí s římským právem je spojeno s jejich 

kristianizací.4 

V roce 1140 studoval v Paříži pražský biskup Daniel (1148-1167). Daniel 

byl v římském právu vskutku kován. Proto byl také jmenován v roce 1167 v Itálii 

vrchním rychtářem, když zde již v roce 1158 působil jako člen doprovodu 

českých vladařů při příležitosti válečného tažení císaře Fridricha Barbarossy proti 

lombardským městům. Daniel byl osobně v družině císařova notáře, pražského 

kanovníka Vincenta, který ve své kronice hovořil důvěrně o Boloňských 

právnících. Tento první známý kontakt s Bologňou je již první známkou začátku 

periody, ve které římskoprávní vliv nabýval na intenzitě. Krátce nato se začal již 

ve druhé polovině 12. století rozvíjet  jev romanizace českých zemí.5 

 

                                                           
1 Ilona Schelleová. K procesu romanizace v českém právu In : Římské právo a jeho odkaz 
v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). 
Uspořádal Schelle K., Brno, 1992, s. 59   
2 Kejř J. Pronikání kanonického práva do středověkého českého státu. In Revue pro církevní právo 
8/97 
3 Balík S. Právní dějiny evropských zemí a USA. Dobrá Voda, 2002, s. 110 
4 Boháček M. Einflüsse des römischen Rechts in Böhmen und Mähren. Mediolani, 1975, s. 9 
5 Boháček M. Einflüsse des römischen Rechts in Böhmen und Mähren. Mediolani, 1975, s. 13 



126 

 

Velikou úlohu sehrála v procesu recepce také již zmíněné pražská 

právnická univerzita a její posluchači. Ohlas v cizině zaznamenala procesní 

příručka Mikuláše Puchníka z Černic1 Processus iudiciarius secundum stilum 

Pragensem (1386-1389). Tato příručka byla jeho hlavním dílem.2 Její zrod byl na 

jedné straně dán neodkladnou potřebou úpravy soudního řízení, na straně druhé 

vystupuje významně její didaktický charakter. Jedná se o výklad o soudním řízení, 

který vznikl, jak bylo uvedeno, jako materiál pro výuku na pražské univerzitě 

v osmdesátých a devadesátých letech       14. století. Obsahem této příručky je 

nejen detailní popis průběhu řízení před soudem, ale součástí jsou také vzory 

jednotlivých písemností.3 Byl to také Mikuláš Puchník, který se zapletl do sporu o 

selská odúmrtí mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna, 

jehož právním poradcem byl Kuneš z Třebovle. Samotný spor o selská odúmrtí je 

příkladem recepce římského práva, když na podporu svých tvrzení užil Kuneš 

z Třebovle argumenty nejen římského, ale také kanonického práva.  

Krátký traktát pražského preláta a dekretalisty, Kuneše z Třebovle, je zcela 

ojedinělým spisem mezi domácí literaturou. Práce se sice zabývá jedinou otázkou 

domácího občanského práva, ale její argumentační řešení se zakládá na úplném 

použití pramenů a literatury práva.  

Kuneš (1340 ?1345? – 1397) byl odchovancem univerzit v Praze a 

Padově, v letech 1377-1389 zastával úřad generálního vikáře in spiritualibus pod 

arcibiskupem Janem z Jenštejna. Na přání svého arcibiskupa sepsal v roce 1388 

malé dílo, které dostalo název Tractatus magistri Cunssonis de devolucionibus 

non recipiendis a rusticis ecclesie vel dominium. Dva roky před jeho sepsáním byl 

totiž Kunešovi v jeho úřednické funkci předložen návrh privilegia ve prospěch na 

arcibiskupských pozemcích usazených sedláků. Privilegium vykládalo dosavadní 

zvyk odúmrtního práva na dědictví sedláků jako protiprávní. Zároveň jako 

nezákonné interpretovalo také právo volné dispozice za života a neuznávalo právo 

pořídit pro případ smrti. Návrh privilegia byl v traktátu od scholastika kapituly 

Vojtěcha Raňkův z Ježova ostře napaden, přičemž tento uznávaný filozof a 

teolog, platnost dosavadních zvyků hájil a především zdůrazňoval, že sedláci jsou 

nesvobodní lidé a z jimi obdělané půdy mají jen faktické užití (nudus usus). 

                                                           
1 Mikuláš Puchník byl pražským právníkem, vicekancléřem právnické univerzity, později také 
jejím rektorem. Roku 1402 byl zvolen pražským arcibiskupem. Zemřel však dříve, než se stihl 
úřadu ujmout.  
2 Kromě ní vznikl ještě pro potřeby soudní praxe formulář.    
3 Kejř J. Dějiny pražské právnické univerzity. Praha, 1995, s. 64 
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Skrz tento konflikt se rozpoutal literární spor. K obraně privilegia byly 

používány převážně právnické argumenty a také římskoprávní prameny, 

odvolávalo se na Gratiánův dekret a anonymem citované Accursiovy glosy.  

Pro Kuneše bylo přirozené právo obecně platným a neměnným právním 

pořádkem, podle kterého se všichni lidé narodili jako svobodné osoby, během 

otroctví tak bylo jednáno proti přirozenosti (contra naturam). Osobní svobodu 

chtěl také užít na sedláky usazené na arcibiskupské půdě. Jejich postavení podle 

Kunešova názoru nebylo pachtem, ale tito měli nárok na svobodnou dispozici 

s pozemkem za života a i pro případ smrti. Tato oprávnění vnímal Kuneš jako 

subjektivní právo (habent ius suum).1 

Kuneš připojil také civilistický názor kánonu Naturalia iura perpetum 

sunt. Skromný traktát Kuneše z Třebovle tedy uznáva základní princip  ochrany  

nabytých práv.  

K výše uvedeným výsledkům dospěl Kuneš na základě typických 

scholastických myšlenek, na kterých jsou postaveny právnické prameny a 

juristická literatura. 

Ani Mikuláši Puchníkovi, který se postavil na stranu arcibiskupovu se 

nevyhnul výslech útrpným právem podobně jako Janovi z Pomuku.2 

Obdobným materiálem jako Puchníkova příručka je také dílo Circa 

processum iudiciarium, zachované převážně v zahraničních knihovnách. O jeho 

autorství se však vedou spory.3 

Zajímavým se dále jeví období stavovské, tj. od bělohorské porážky roku 

1620. Toto období je typické centralizačními snahami vídeňského aparátu v čele 

s císařem. 

Významným rysem absolutismu byla existence překrývání soudnictví a 

správy. Veškerá rozhodnutí byla podrobena kontrole panovníka, prostřednictvím 

jeho byrokratického aparátu.4 Hlavním pramenem práva se stávají rozhodnutí 

panovníka, vydávaná ve formě patentů, reskriptů, mandátů, řádů a instrukcí. Tato 

nařízení měly působnost teritoriálně omezenou, nebo celostátní.  

 

                                                           
1 Boháček M. Einflüsse des römischen Rechts in Böhmen und Mähren. Mediolani, 1975, s. 71-73 
2 Více o sporu o selská odúmrtí také srov.: Černý M. Kuneš z Třebovle: středověký právník a jeho 
dílo. Plzeň, 1999   
3 Kejř J. Dějiny pražské právnické univerzity. Praha, 1995, s. 64  
4 Rezek O. Změny soudního systému v zemích Koruny České v době pobělohorské (vybrané 
problémy). Ostrava, 2007, s. 78 
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Pramenem, byť menšího významu, byly také soukromé sbírky královských 

nařízení, stejně jako sbírky císařsko-královských nařízení. Dříve vydané soudní 

nálezy pozbyly platnosti. Sněmovní usnesení byla vydávána jen se souhlasem 

panovníka. S určitou nadsázkou tak můžeme srovnat poměry českého státu 

v tomto období s Římem v době císařství. Paralelu vidíme v postavení panovníka, 

systému pramenů práva, stejně tak jako v císařově rozsáhlém úřednickém aparátu.    

Pro procesní právo bylo zásadním vydání Obnoveného zřízení zemského 

(roku 1627). V českém právu v té době převládly zásady římsko-kanonického 

procesu. Symptomatickým je  

• zavedení písemného procesu1, 

• ústup zásady obžalovací zásadě inkviziční,  

• neexistence rozdílů mezi civilním a trestním řízením, které 

se vykreslují až v průběhu 18.st.2   

Pozitivem je však skutečnost obsazování soudů vzdělanými právníky. 

Soustava soudů v tomto období je poměrně pestrá. Nicméně platí, že „těžiště 

soudní soustavy tkvělo ve starém českém státě v soudnictví šlechtickém, k němuž 

se jako druhé nejvýznamnější a nejvíce vyvinuté připínalo soudnictví městské, 

odkud vyzařovaly vlivy do všech soudů ostatních.“3 Za zvláštní zmínku stojí tzv. 

škodní soud deskový, příslušný pro řízení o náhradu škody a nákladů řízení.4  

Obnovené zřízení zemské bylo výlučnou normou, kterou mohly soudy 

aplikovat. Mnohotvárnost každodenního života a tím i situací, vyžadujících 

soudní řešení, si však žádala řešení vznikajících mezer. Ty byly vyplňovány 

rozhodnutími císaře, tedy jakousi císařskou judikaturou, v které můžeme vidět 

obdobu císařských konstitucí. Ani tato praxe však stále nebyla dostačující. Na 

pomoc tu tak přichází římské právo, jehož aplikace v případě absence normy, byla 

mlčky tolerována.    V 17. st. se tak v českém státě dospělo k řešení analogickému 

s Římem v období principátu a následujícího dominátu. Jak už to bývá, nejedná se 

o podobnost čistě náhodnou. Nebýt obdobnosti politických, hospodářských a 

                                                           
1 Zavedení písemného procesu bylo příčinou vzniku nové funkce, a to tzv. deklamátora. Byl to 
vlastně takový zpravodaj. Předčítal spisy a to včetně vyjádření procesních stran.  
2 Rezek O. Změny soudního systému v zemích Koruny České v době pobělohorské (vybrané 
problémy). Ostrava, 2007, s. 16 
3 Klabouch J. Staré české soudnictví (jak se dříve soudívalo). Praha, 1967, s. 153 
4 Na těchto soudech probíhající tzv. likvidatorní proces, byl však reformou sledující zjednodušení 
a zrychlení řízení, později zrušen. 
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sociálních poměrů Říma v době císařské a českého státu v 17. století, nepřišla by 

na mysl inspirace římskoprávní moudrostí.  

 

5. 2. 2. Řízení před zemskými soudy 

 

Nejprve se krátce zmíníme o vztahu panovníka a římskéhopráva. 

Panovník zejména disponoval vyhrazenou jurisdikcí. K aplikaci základů a 

pravidel římskokanonického procesu nebo také hmotných předpisů římského 

práva docházelo pouze zřídka za osobní účasti králů nebo markrabat. V listině 

krále Václava I. z roku 1249 se setkáváme s pravidly římskokanonického procesu 

formulovanými v rozsudku týkajícího se prelátů. Další mladší rozsudek krále Jana 

potvrzuje zevrubně, jak byla tato pravidla králem vnímána. Osobní intervence 

panovníka u jemu vyhrazených sporů nebyla totiž pravidlem. Naopak již ve 13. 

století delegoval král spory prelátů na speciálně pověřené soudce.1 

K nejznámějšímu zákonodárnému zásahu v procesu romanizace došlo 

v českých zemích pod vládou Václava II. na přelomu 13. a 14. Století v podobě 

Horního zákoníku Václava II.2 

Následující odstavce jsou věnovány ustanovením Obnovených zřízení 

zemských. 

Důležitou kategorií byly kdysi, ostatně stejně jako dnes, subjekty řízení. I 

tady pro ilustraci vystačíme s klasickým „trojúhelníkem“, kdy na vrcholu stojí 

soudce3, jako nezávislý třetí a v základnách samotní účastníci, tj. žalobce a 

žalovaný (terminologií staročeštiny původ a obeslaný). „Saudce jest ten, kterýž 

strany právně slyší, a po spatření, vyslyšení volném a vyrozumění spravedlivosti 

stran, strany spravedlivau výpovědí podělují a o rozepři konec činí. Původ jest ta 

strana, která druhau stranu obsílá… a žádá za opatření podlé práva. Obeslaný jest 

ta strana, na kterau se obeslání původa vztahuje, a která původu odpovídá a 

odpírá.“4 

                                                           
1 Boháček M. Einflüsse des römischen Rechts in Böhmen und Mähren. Mediolani, 1975, s. 115 
2 Boháček M. Einflüsse des römischen Rechts in Böhmen und Mähren. Mediolani, 1975, s. 120 
3 Zatímco u soudců nebylo právnické vzdělání podmínkou až do vydání civilního soudního řádu 
roku 1781, pro zastávání funkce syndica-písaře bylo nutno zprvu jen speciálního kursu 
absolvovaného na právnické fakultě, později však bylo vyžadováno úplné právnické vzdělání. 
Pravými předchůdci právníků-odborníků tak byli právě písaři.  
4 Jakuba Menšíka z Menštejna traktát O mezech, hranicích, soudu a rozepři mezní In : Schelle, K. 
et al. Praktikum z českých právních dějin. Pelhřimov, 2006, s. 63 
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Zajímavým momentem je zakotvení zákazu vstupu se zbraní do soudní 

síně. „Od předků našich tj. v obyčej přivedeno, že před saud žádný s žádným 

kordem, ručnicí, voštipem nebo jinau takovau zbraní, předstupovati nemá, ale 

jeden každý má míti hůlku v ruce, na znamení pokoje zdržení, pod spůsobem 

právního rozeznání, a že ne mocí, ale právem jeden každá strana živa býti chce.“1 

V Římě se s hůlkou setkáváme jako s prostředkem sloužícím k nabytí 

vlastnického práva – a to pokojnou cestou, obdobně se i zde jedná o projev míru.  

Obnovená zřízení byla přelomem i v oblasti procesního zastoupení. Ještě 

před jejich vydáním byla sice patrná diferenciace procesních zástupců, která 

přetrvává i v 17. st., avšak k vytyčení jasné hranice nedošlo. Rozlišování mezi 

advokáty a prokurátory tak zůstalo především v rovině formality. Můžeme říci, že 

zatímco advokáti podání sepisovali, prokurátoři je před soudem prezentovali a 

prosazovali. Obdobně působili v Římě advocati a patrones. Zatímco advocati 

radili, patrones mluvili. Zásadním rozdílem však je fakt, že zatímco advokáti a 

prokurátoři byli procesními zástupci, advokáti a patroni byli „pouze“ podpůrci 

stran. Nicméně platí, že až do vydání Obecného zřízení zemského se strany 

nemohly nechat zastoupit profesionálními právními zástupci.2 Stejně tak bylo 

přímé zastoupení v Římě zprvu nepřípustné, později alespoň rámcově upravené. 

Dekret z roku 1652 pak zavedl pro advokáty povinné vysokoškolské 

vzdělání.3 Zároveň byl zaveden numerus clausus advokátů.  

Nadále převažuje formální důkazní teorie. Největší váha je přisuzována 

záznamům v deskách. Obecně, tedy nejen pro fázi důkazní, se stranám 

doporučovalo hovořit co možná nejstručněji a nejjasněji, neboť hlavní snahou 

protistrany, bylo především pátrat po formálních nedostatcích. Plamenné řečnění 

tak mnohdy přivedlo řečníka spíše do úzkých. Kupř. žalobcům byla určena tato 

rada: „Viecli slov vylíš, viece od pohnaného honěn budeš.“4 

Na druhé straně Obnovené zřízení poněkud potlačuje strohý formalismus, 

když zjednodušuje náležitosti půhonu (jakéhosi předchůdce obeslání) i žaloby. 

Půhony byly nakonec zrušeny a nahrazeny obesláním.  

                                                           
1 Jakuba Menšíka z Menštejna traktát O mezech, hranicích, soudu a rozepři mezní In : Schelle, K. 
et al. Praktikum z českých právních dějin. Pelhřimov, 2006, s. 63 
2 Rezek O. Změny soudního systému v zemích Koruny České v době pobělohorské (vybrané 
problémy). Ostrava, 2007, s. 24 
3 Není bez zajímavosti, že advokátský stav byl profesionalizován o století dříve než stav 
soudcovský.    
4 Klabouch J. Staré české soudnictví (jak se dříve soudívalo). Praha, 1967, s. 178 
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Zatímco dříve byl obsahem obeslání příkaz, aby se druhá strana dostavila k soudu, 

nyní obsahovalo výzvu protistraně, aby ve stanovené lhůtě podala písemnou 

odpověď na žalobu. Předvolání tedy splynulo v jedno s žalobou.1 Stejně tak jako 

v Římě, šel i zde vývoj od soukromého půhonu k úřednímu obeslání. 

Dále pak platila zásada shody žaloby s půhonem a hlavního líčení se 

žalobou. V opačném případě soud nalézal „zmatek“ a vedení pře odmítl.2 Původ 

mohl měnit znění půhonu až do zahájení líčení, resp. do doby, než žalovaný 

využil svého práva nahlížet do spisů a následně nechat zapsat do knih poznámku 

„visa querella“, tzn. žaloba viděna.  

Obdobně jako v právu římském, byly i v právu zemském, zřejmě pod 

vlivem procesu kanonického, jednotlivé druhy sporů typizovány. Pro každý 

z těchto typů pak byly vytvořeny jasné, stručné, přesně koncipované abstraktní 

formule. Nejprve byly psány latinsky, později česky. Tyto formule představovaly 

essentialia negotii žalobního petitu. Chtěl-li tedy žalobce uspět se svým nárokem, 

musel tyto formy dodržet. Tedy jakási obdoba římského „stromy vs. vinné keře“. 

Žalobní formule mizí z užívací praxe někdy během 16. století. 

 

5. 2. 2. 1. Průběh řízení  

 

Zemské soudní řízení bylo tedy pod taktovkou písemného procesu. Vliv 

římsko-kanonického procesu byl patrný i zde. Civilní řízení bylo zahajováno na 

základě soukromé iniciativy žalobce, tj. existovalo zde soukromé obeslání. Na 

žalobcovu tzv. řezanou ceduli žalovaný odpovídal. Nejprve musel petit žalobce 

zopakovat, pak tento nárok buď uznal nebo uvedl námitky.3 Odpověď žalovaného, 

která musela být ve lhůtě 6 týdnů k zemským deskám, se označovala jako exepce. 

Pokud žalovaný namítal jen formální nedostatky žaloby, podával žádost o restituci 

žaloby – querella de restitutio suo libelli. Upravena byla taky replika, duplika, 

triplika a kvadruplika. Tyto písemnosti však nezasílal protistranám soud, ale bylo 

jejich povinností si je u soudu samy vyzvednout. 

 

                                                           
1 Rezek O. Změny soudního systému v zemích Koruny České v době pobělohorské (vybrané 
problémy). Ostrava, 2007, s. 28 
2 Klabouch J. Staré české soudnictví (jak se dříve soudívalo). Praha, 1967, s. 167 
3 Rezek O. Změny soudního systému v zemích Koruny České v době pobělohorské (vybrané 
problémy). Ostrava, 2007, s. 29 
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Důležitou roli v důkazním řízení hrála přísaha. K přísaze mohl vyzvat 

žalobce žalovaného, stejně tak jako žalovaný žalobce. Odepření přísahy 

znamenalo automaticky ztrátu pře. Také v římském právu sehrály přísahy 

důležitou roli jako jeden z důkazních prostředků. 

Podobnost s římským civilním procesem, resp. dvěmi fázemi legisakčního 

a formulového procesu, můžeme spatřovat i v zemském soudním řízení. První 

fáze probíhala u zemských desek. V kanceláři zemských desek podávaly strany 

svá podání, tady se shromažďovaly spisy k případům, tady si je taky strany 

vyzvedávaly. Tato fáze, kterou můžeme připodobnit k fázi in iure, vrcholila tzv. 

inrotulací . Jednalo se de facto o revizi veškerých písemností, kterou prováděli 

úředníci menších zemských desek. Takto sestavený spis pak putoval k soudu, kde 

začala další fáze řízení. Zatímco úlohou prvního stadia bylo především připravit 

předpoklady hladkého průběhu řízení po formální stránce, úkolem části vedené 

před soudem bylo samotné rozhodnutí ve věci. Pravomoc rozhodnout ve věci 

příslušela výlučně soudu. Jednání však bylo neveřejné, strany samy se musely 

starat o svou věc, a poté, co se dozvěděly o proběhlé inrotulaci, mohly očekávat 

vynesení rozsudku při nejbližším zasedání soudu. 

Vyvstala-li soudu nějaká interpretační nejasnost, mohl vznést dotaz na 

panovníka. Jeho výkladem byl následně vázán.  

Opravným prostředkem proti vydanému rozhodnutí byla pouze revize 

panovníka. Odvolání nebylo přípustné. 

Samotné přelíčení se u šlechtických soudů konalo pouze o tzv. 

kvatembrech či jinak suchých dnech. Konkrétně se jednalo o období adventní, 

postní, letniční a o sv. Jeronýmu. Soud zasedal podle množství pří, většinou 2-3 

týdny, avšak pouze v dopoledních hodinách.1 Samotní soudci museli před „svou“ 

první pří skládat přísahu: „Přísahám pánu bohu, všem svatým, nejjasnějšiemu 

kniežeti a pánu, panu Jiřímu, českému králi, všem pánóm, rytieřstvu i vší obci 

království českého v tomto súdě, k kterémuž sem volen, pravdu vésti, křivdu 

tupiti, chudému jako bohatému a to ani pro přiezeň ani pro nepřiezeň ani pro kterú 

jinú věc. Tak mi bóh pomáhej i všichni světí!“ 2 

                                                           
1 „A soudce nebo vladař nechť konají soud vždy z rána a nikdy v hodině odpolední.“ (Statuta 
Konrádova) In : Schelle, K. et al. Praktikum z českých právních dějin. Pelhřimov, 2006, s. 52 
2 Všehrd 71 In : Klabouch J. Staré české soudnictví (jak se dříve soudívalo). Praha, 1967, s. 171 
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Řízení končilo poradou soudců, tedy tzv. „panským potazem“. Na rozdíl 

od praktik, které známe dnes, zůstávali však soudci, stejně jako ostatní účastníci 

v síni. Jen se shlukli k sobě. 

Důkazem rané úpravy v českém řádu je mimo jiné odvolávání se 

v pramenech na obyčej, ale kupř. také forma trestů: „… a bude-li sok usvědčen, 

nechť je kamenován za svědectví obecného tržiště.“1 

Neznámá nebyla ani úprava odpovědnosti za výkon úřadu. „Nad to jestliže 

králův vladař bez soudu někomu něco zabaví, král nechť to napraví svým právem; 

jde-li o vladaře komorníkova, ať zaplatí hřivnu zlata, jde-li o pána, nechť pozbude 

úřadu.“2 

 

5. 2. 2. 2. Shrnutí 

 

Jistému vlivu římského práva se nevyhnulo ani právo zemské. Nicméně 

s ohledem na vše výše řečené, ať už jde o prameny práva, vývoj institutu obeslání, 

úpravu procesního zastoupení, dvě fáze řízení, všeobjímající formalismus či 

úpravu jednacích dnů je toto spíše dokladem vyspělosti římského státu a práva, 

nežli důkazem o vlivu římského práva v právu zemském. Jde jen o verifikaci 

tvrzení o vyzrálosti římskoprávní úpravy. Vždyť nejvýznamnější paralelou je 

samotné postavení císaře, jeho pravomoc vydávat prameny práva, stejně tak jako 

panovníkova možnost závazným výkladem odstranit interpretační nejasnosti 

soudu. Stejně tak neexistence apelability, kdy jediným opravným prostředkem 

bylo opět dovolání se panovníkovy vůle. 

S obdobnými instituty se tak v zemském právu nesetkáváme z důvodu 

inspirace římským právem, ale z důvodu obdobných společenských a 

hospodářských podmínek. Obecně bylo zemské právo vůči právu římskému 

resistentní.         

 

 

 

 

                                                           
1 Statuta Konrádova In : Schelle, K. et al. Praktikum z českých právních dějin. Pelhřimov, 2006, s. 
50 
2 Statuta Konrádova In : Schelle, K. et al. Praktikum z českých právních dějin. Pelhřimov, 2006, s. 
52 
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5. 2. 3. Řízení před městskými soudy 

 

V procesu zakládání měst ve 13. století vtrhl do právního pořádku 

českých zemí nový fenomén, tzv. romanizace městského práva. Ve skutečnosti 

každé město žilo podle svého práva, a proto městské právo bylo nyní silně 

ovlivněno místními odlišnostmi a římským právem.1 

Hojný je počet rukopisů týkajících se procesního práva ze 13. nebo první 

poloviny 14. století. Mnoho prací z této doby získalo velikou oblibu a jejich znění 

se šířilo až do konce středověku. Jednalo se o díla různé úrovně. Pokud 

ponecháme stranou krátké sumy, můžeme jmenovat následující díla. Roffredus 

(Super libellis in iure canonico), Tancredus (Ordo iudiciarius), Bartholomaeus 

Brixiensis (Ordo iudiciarius), Martinus de Fano (Libellus ordinis iudiciorum), 

Joannes de Deo (Liber iudicum). 2 

Řízení před městskými soudy je z hlediska recepce římského práva 

bezesporu významnější než řízení před soudy zemskými.  

Tak, jak se rozvíjel městský život, vzrůstala také soudní agenda.  

Vyspělejší forma soudního řízení však i zde naráželo na nepochopení. 

Obecně se římské právo prosazovalo v rámci práva městského tam, kde to 

vyhovovalo potřebám života ve městě. Především šlo o právo manželské a 

závazkové.3 Právní systém byl doplněn ještě právem poddanským, pro to však 

římské právo nebylo aktuální.4 

Nositelem jurisdikce v městech byly městské rady. Ty musely řešit stále 

složitější právní otázky, na které „ani dosavadní psaná privilegia a statuta, natož 

pak pouhá životní zkušenost laických přísežných, tzv. šefů, nedokázaly nalézt 

odpověď“5. Tato situace vedla k tomu, že soudní agenda přecházela postupně na 

písaře, kteří byli v této době v právní vědě vzděláni. Městský písař měl být 

„oculus consilii“, tedy okem rady.6 

                                                           
1 Boháček M. Einflüsse des römischen Rechts in Böhmen und Mähren. Mediolani, 1975, s. 146 
2 Boháček M. Einflüsse des römischen Rechts in Böhmen und Mähren. Mediolani, 1975, s. 56-57 
3 Kejř J. Pronikání kanonického práva do středověkého českého státu. In Revue pro církevní právo 
8/97 
4 Ilona Schelleová. K procesu romanizace v českém právu In : Římské právo a jeho odkaz 
v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). 
Uspořádal Schelle K. Brno, 1992, s. 59 
5 Olomoucký písař Jindřich Polan a jeho soudní řád z roku 1550. In: 
http://vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/13--rocnik-odborne-konference/ 
6 Olomoucký písař Jindřich Polan a jeho soudní řád z roku 1550. In: 
http://vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/13--rocnik-odborne-konference/ 
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Městské soudy se řídily normami práva městského.1 Jejich základem bylo 

právo německé, které s sebou přinesli němečtí kolonialisté. Jsou v něm patrny 

samostatné procesní instituty, doplněné reflexí domácích českých poměrů.2 

Úloha písařů, tak jak byla popsána výše, vedla k jejich stěžejní pozici v rámci 

soudního řízení. Obdobně jako v právu zemském, sestavovali sami písaři sbírky 

pravidel pro použití v soudní praxi. Jako doklad je možné uvést tzv. olomoucký 

soudní řád.  

Olomouc byla založena ve 13. st. německými kolonisty a byla spjata s 

magdeburským právem. Roku 1354 obdržela od markraběte Jana privilegium, 

„podle něhož severomoravská města, městečka a vesnice, řídící se magdebursko-

vratislavským právem, mohla hledat právní naučení v Olomouci“3. Podobně jako 

Litoměřice v Čechách, byla na severní Moravě Olomouc nejvyšší odvolací stolicí 

na severní Moravě; v Čechách plnily tutéž úlohu ve stejné právní oblasti 

Litoměřice. Vyšší instancí pro Olomouc byla Vratislav. 

Olomoucký soudní řád, plným titulem „Zusammengetragene Artikel in 

Form eines rechtlichen Prozess, wie dieselben von alters her bei dieser 

koniglichen Stadt Olomuntz bei Gerichte und auch in und vor gehegter Bank in 

Ubung gehalten, sambt andern nodturfftigen Underweisungen und zutreglichen 

Fellen“4.  

Tento řád sepsal v Olomouci roku 1550 písař Jindřich Polan5. Podle 

olomouckého rukopisu bylo později vytvořeno několik další opisů, ať již 

doslovných (roku 1562 pro město Nový Jičín nebo roku 1565 pro Valašské 

Meziříčí). Vznikaly také komentované opisy, např. roku 1612 opis pro město 

Litovel.6 

                                                           
1 V městském právu pak rozlišujeme dvě samostatné právní oblasti – oblast práva norimberského a 
oblast práva magdeburského. Obecně bylo norimberské právo více ovládáno formalismem. 
2 Rezek O. Změny soudního systému v zemích Koruny České v době pobělohorské (vybrané 
problémy). Ostrava, 2007, s. 41 
3 Olomoucký písař Jindřich Polan a jeho soudní řád z roku 1550. In: 
http://vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/13--rocnik-odborne-konference/ 
4 Sepsané články soudního procesu, kterak tyto odedávna v královském městě Olomouci u soudu a 
u zahájeného soudu podle zvyku dodržovány byly včetně jiných nutných ustanoveních a 
užitečných případů.  
5 Polan se narodil v Gdaňsku, kde navštěvoval latinskou školu; poté studoval na univerzitě 
v Krakově; když se v roce 1545 přestěhoval do Olomouce, začal zde pracovat v městské kanceláři 
jako soudní písař, písař přísežných a veřejný notář. V Olomouci žil do roku 1556 a poté se 
přestěhoval do Opavy. I zde působil jako městský písař, byl dokonce povýšen do šlechtického 
stavu a obdařen predikátem z Polansdorfu. Patřil nepochybně k nejschopnějším písařům.  
6 Olomoucký písař Jindřich Polan a jeho soudní řád z roku 1550. In: 
http://vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/13--rocnik-odborne-konference/ 
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Polanova příručka byla adresována nejen městským soudcům, ale také 

širší veřejnosti. Tento záměr vyjádřil autor i v předmluvě: „Každému panu fojtovi 

a přísežným, písařům, advokátům, prokurátorům a soudcům tohoto královského 

města na podporu společenského prospěchu a spravedlnosti.1 Prameny, ze 

kterých čerpal, bylo magdeburské právo, kanonické a římské právo.  

Polanův soudní řád byl řádem všeobecným. Upravoval jak proces civilní 

(burgerlich klage), tak proces trestní (peinlich klage). Zároveň mezi nimi provedl 

následující rozlišení. Civilní spor byl sporem o hmotné statky a peníze. Trestní 

proces řešil zločiny a jiné „zlé skutky“, které byly trestány tělesnými tresty.  

K novům, která soudní řád zavedl, náležely písemné protokoly zapisované 

do soudních knih. Strany také nově získaly právo nechat se při soudním jednání 

zastupovat. Soudní řád odlišil „prokurátora“, který u soudu vystupoval jménem 

klienta a „advokáta“ jakožto další soudní osobu, který ač poskytoval stranám 

odbornou pomoc, sám před soudem nevystupoval.2  

Podrobný popis je věnován vlastnímu průběhu soudního procesu. Proces 

byl zahájen obsílkou (ladung), kterou stranám doručoval soudní sluha 

(gerichtsdiener).  

Obžalovanému (beklagter) byla stanovena povinnost se k soudnímu 

jednání dostavit. Samotné jednání bylo ústní a veřejné.3  

Obdobně jako právo římské, upravuje i olomoucký soudní řád excepci, 

jakožto odpověď obžalovaného na obžalobu, ve které musel obvinění buďto 

vyvrátit nebo se k činu doznat. Reakcí žalující strany byla replika. Následná 

odpověď obžalovaného se označovala jako duplika.  

Řád připouštěl také listinné důkazy, které však musely být předloženy 

dříve, než obžalovaný pronesl excepci. Soudní řád rozeznával rozsudek dílčí nebo 

rozsudek konečný. Oba rozsudky však měly být vyneseny na základě právnických 

znalostí a po přehledně řízeném soudním procesu.4 Eliminována tedy byla 

dosavadní praxe tzv. přísežných rozsudků. Připuštěno bylo odvolání, přičemž 

                                                           
1 Olomoucký písař Jindřich Polan a jeho soudní řád z roku 1550. In: 
http://vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/13--rocnik-odborne-konference/ 
2 Termíny „advocat“ a „procurator“ prodělaly vlivem recepce římského práva vývoj významu. 
Zatímco „advocat“ bylo dříve označením pro fojta, „procurator“ bylo pojmenování používané pro 
správce špitálu nebo konzistoře. Postupem doby se výrazy ustálily na významech, v jakých o nich 
pojednává Polan. 
3 Neveřejné jednání bylo konáno pouze tehdy, jestliže na lavici obžalovaných stanuli členové 
městské rady. 
4 Olomoucký písař Jindřich Polan a jeho soudní řád z roku 1550. In: 
http://vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/13--rocnik-odborne-konference/ 
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odvolací lhůta činila 10 dnů. Dodatečně byla v roce 1583 připojena úprava 

soudních poplatků.1 

Soudní řád byl napsán německy, přičemž proces recepce římského práva 

dokládá latinizace právnické němčiny. Cílem bylo vytvořit jazyk nadnárodní, 

všeobecně srozumitelný. Latinské odborná termimologie vytlačila starší právnický 

dialekt a zapůsobila tak na zvědečtění právnického života. V řádu najdeme 

pojmenování procesních subjektů, označení právních úkonů a s nimi souvisejících 

právních dokumentů, která mají původ v latině. 

Za vyzdvihnutí stojí skutečnost, že zatímco termín „advocat“ je 

považován za označení zdomácnělé, je termín „procurator“ chápán jako pojem 

cizí, neboˇje opatřován latinskými koncovkami. K dalším příkladům patří: die 

procuratores; mit yren procuratoribus; einem jeden ... advocaten, procuratoribus; 

der meiste hauffen der doctores; Inter doctoribus; ad.  

Na druhou stranu můžeme upozornit na příklady latinských termínů, které 

jsou opatřeny výhradně německou koncovkou: klienten.2 

Vývoj právní vědy pokračoval na severní Moravě v Polanových 

nástupcích: Jan Remisch, Matyáš Haincz a Jan Wöhlmann.  

Městské soudy se dělily na tzv. „zahájené“ a „nezahájené“.3 Soudy 

zahájené byly zahajovány velice formálně, slavnostním ceremoniálem. Soudy 

nezahájené se takto nezahajovaly, ty se konaly při zasedáních městské rady, 

kdykoli to bylo třeba. Pokud věc vykazovala zvláštní naléhavost, byl svolán soud 

mimořádný.  

Formality ovládaly nejen zahájení, ale i průběh řízení před soudem. Pro 

ztupení těchto ostrostí byly vydávány tzv. posudky (iudicia peremptoria) jakožto 

flexibilnější forma rozhodnutí.4 Protože se však formality staly postupem času 

překážkou samotnému účelu řízení, ztrácí forma „zahájených“ soudů na významu. 

Tady vidíme zřetelně, jak právo městské dospělo, stejně jako právo římské, 

k zjednodušení procesních pravidel v zájmu efektivnější ochrany práv. Také 

Římané opustili formalismem zatížené legisakční a později i formulové řízení a 

přešli k formě pružnějšího řízení kogničního.   

                                                           
1 Soudce dostal za výslech svědka 6 denárů, soudní písař za zápis výpovědi čtyři denáry nebo za 
soupis majetku bylo soudci i soudnímu písaři vyplaceno po třech groších. 
2 Olomoucký písař Jindřich Polan a jeho soudní řád z roku 1550. In: 
http://vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/13--rocnik-odborne-konference/ 
3 Rezek O. Změny soudního systému v zemích Koruny České v době pobělohorské (vybrané 
problémy). Ostrava, 2007, s. 41 
4 Tamtéž, s. 42.  
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Soud byl veřejný a přístupný každému. Řízení bylo zpočátku ústní, s tím, 

že průběh řízení byl zaznamenáván písařem. V době pobělohorské se však i 

v právu městském zabydluje proces písemný. Až do druhé poloviny 18. století se 

soudy neodlišují z hlediska předmětu. Věcná příslušnost se krystalizuje právě až 

v 18. století. Nadále je respektována personalita práva1, nicméně nově obohacena 

o pravidla věcné i místní příslušnosti. 

Předvolání bylo ústní. Pro případ nedostavení se byly upraveny dvě 

alternativy. Pro neosedlého to byla zajišťovací vazba. Osedlý se vystavoval přímo 

kontumačnímu rozsudku. 

Důležitost měl dvojí typ žalob. Byly to tzv. žaloby prosté a žaloby 

důrazné. Při prvních z nich nemohl žalobce pro svá tvrzení poskytnout důkazy, při 

těch druhých naopak ano. Obdobou na straně žalovaného bylo popření prosté a 

důvodné.2 Formalismus ovládal i samotný přednes stran. To, co bylo již jednou 

předneseno, nesmělo být odvoláno. 

Na rozdíl od soudu zemského, bylo u soudu městského povoleno odvolání 

do rozhodnutí, byť je soudci viděli jen velmi neradi. Snad proto bylo odvolání 

podrobeno strohému formalismu, kdy strana, která se odvolávala, musela tak 

učinit bez pohnutí svalstva, jinak nebylo přijato.3 Obdobu s „vinnými keři“ zde již 

ani nutno rozvádět.     

Výkon rozhodnutí prošel vývojem analogickým s vývojem římskoprávní 

exekuce. Původně byl výkon prováděn svépomocí. Ta pozbývá na významu 

s postupnou diferenciací společnosti. Svépomoc má svůj význam při exekuci do 

17. století, od 13. století jde však již o svépomoc legalizovanou, tedy právem 

regulovanou. Svépomoc je posléze vystřídána exekucí. Svépomoc v rámci 

exekuce byla zakázána již kodifikací práva Kristiána Koldína. Po trojím 

neúspěšném obeslání byl dlužník vsazen do dlužnické vazby. Soukromá vazba 

byla nepřípustná. Používána byla kombinace osobní a věcné exekuce. „Jestliže by 

někdo byl pohnán pro dluh a nestál k soudu při prvním roku, nechť je prodán 

(rozuměj přiřčen věřiteli za dluh), ledaže by mohl prokázat zákonnou překážku, 

                                                           
1 Důkazem personality práva je též ukázka z Konrádových statut: „V tom všem činí výjimku 
výsady zbožných mužů, knížaty udělená a práva kleriků s kostelními nadáními, jimiž se řídí podle 
práva kanonického.“ In : Schelle, K. et al. Praktikum z českých právních dějin. Pelhřimov, 2006, s. 
52 
2 Rezek O. Změny soudního systému v zemích Koruny České v době pobělohorské (vybrané 
problémy). Ostrava, 2007, s. 43 
3 Tamtéž, s. 44. 
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(pro niž k soudu nepřišel).“1 Osoba dlužníka byla předmětem exekuce jen 

nepřímo. Zajišťovací vazba byla jen donucovacím nástrojem. Vazba byla 

vykonávána ve vězení, které se pro výkon trestu začalo užívat teprve ve chvíli, 

kdy se vyřešila otázka úhrady nákladů za pobyt ve vězení.2 Také Římané užívali 

vězení především jako místo výkonu vazeb. Důvod byl vcelku prozaický. Za 

soukromoprávní provinění se ukládaly zpravidla majetkové sankce, za 

veřejnoprávní delikty to byly exekuce tělesné. Římské právo tudíž institut 

nepodmíněného odnětí svobody neznalo.  

Základní pravidlo znělo přibližně takto: měl-li žalovaný dostatečný 

majetek, nastupovala přímo exekuce věcná. Neměl-li žalovaný majetek, pak 

nastupovalo dlužnické vězení. Z toho je zřejmé, že se do dlužnického vězení 

dostávali především lidé nemajetní, pocházející z nižších vrstev. Protože však 

výjimka potvrzuje pravidlo, zná historie i případy, kdy se do dlužnického vězení 

dostali lidé z opačné strany společnosti. Důvodem zde zjevně nebyla jejich 

nemajetnost, ale v pozadí takových případů byly nejrůznější zákulisní politické 

intriky. Dokladem toho je i případ nejbohatšího magnáta Čech, hraběte Šporka. 

„Dne 18. 2. 1718 však pražské purkrabství přesto povolilo proti Šporkovi osobní 

exekuci, aby tím zkrotilo do té doby zpupného šlechtice.“3 Osobní exekuce 

v Čechách 16. století zvítězila nad věcnou. 

Výhody městských soudů oproti zemským spočívaly v několika faktorech. 

Městské soudy byly rychlejší a pružnější i co do lhůt, neboť zasedaly 

permanentně. Obesílání zajišťoval soud sám, strany si u něj nemusely písemnosti 

vyzvedávat. Nesporným kladem byla, byť velice okleštěná, možnost apelability. 

Městské právo se nejen pro svou flexibilitu postupně unifikuje a stává se 

subsidiárním pramenem pro právo zemské. Tím dochází také k přiblížení se 

římského práva právu zemskému, kdy prostředníkem jim bylo právo městské.  

České právo zůstává jako obsahově samostatný řád platný i po nástupu 

Marie Terezie. Jeho označení jako „pouhé“ české zvyklosti („usus Bohemicus“) 

na tom nic nemění. 

 

                                                           
1 Statuta Konrádova In : Schelle, K. a kol. Praktikum z českých právních dějin. Pelhřimov, 2006, s. 
52 
2 Rezek O. Změny soudního systému v zemích Koruny České v době pobělohorské (vybrané 
problémy). Ostrava, 2007, s. 55 
3 Klabouch J. Staré české soudnictví (jak se dříve soudívalo). Praha, 1967, s. 89 
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O prolínání justice se správou již byla zmínka výše. Jedním z požadavků 

buržoazie tedy bylo důsledné oddělení těchto dvou oblastí, jakožto východiska 

pro zákonný proces, zásadu obhajoby a zákaz odnímání řádnému soudci, které ve 

správním řízení zajištěny nebyly.1 

 

5. 2. 4. Shrnutí 

 

V počátcích bylo české soudnictví, obdobně jako římské, jednotné. Tvořilo 

jedinou masu, která pohlcovala veškeré druhy sporů. K diferenciaci z hlediska 

věcné příslušnosti dochází až s postupným vývojem. Odděluje se soudnictví od 

správy, stejně tak jako se v rámci justice vyděluje proces civilní a trestní. 

Osobou, která rozhodovala v Římě, byl iudex privatus, tj. soukromá osoba. 

Ani ve starém českém soudnictví nesoudili soudci z povolání, nýbrž vždy 

příslušníci stavu, pro nějž byl soud zřízen (zemský, městský, církevní soud). 

Osoby nižší však nesměly soudit osoby vyšší. Stav profesionálů představovali u 

soudů učení právníci. Stejně jako v Římě, měli nejsnazší přístup k soudcovské 

funkci příslušníci významných rodů. Tím pádem nebyli odkázáni na svůj výdělek, 

jednalo se spíše o funkci významnou politicky. 

Zahájení řízení, stejně tak jako jeho průběh a konečně i samotný výkon 

rozhodnutí, je zprvu ovládán soukromou iniciativou. Strany samy obesílaly svou 

protistranu, někdy dokonce byly samy povinny zajistit její přítomnost před 

soudem. V tomto cíli jim pomáhal především institut svémoci. Ta je zprvu 

jediným prostředkem řešení konfliktů, později je státem a právem tolerována, 

taktéž regulována jako prodloužené rameno státní moci a nakonec jako 

nepřípustná právem reprobována. 

Nejen přípravné řízení, ale také samotný průběh řízení před soudem, byl 

svázán přísným formalismem. Od povinnosti dodržet předem stanovené formule 

při přednesu nároků po přesně stanovený postup úředních osob. Příkladem 

druhého může být úprava doručování. Komorníci, kteří doručení prováděli, 

nesměli být ozbrojeni, půhon museli ohlásit vstoje před domem, tedy nikoli až 

v domě poháněného.2 Protože komorníci byli zprvu negramotní, museli si 

nejdůležitější části pamatovat. Teprve se šířením gramotnosti, byla později 

                                                           
1 Klabouch J. Staré české soudnictví (jak se dříve soudívalo). Praha, 1967, s. 105 
2 Klabouch J. Staré české soudnictví (jak se dříve soudívalo). Praha, 1967, s. 161 



141 

 

užívána cedule, na kterou napsal půhon starosta. Perfektním se půhon stal až 

zápisem do půhonných desek. To byl klasický půhon.1  

Nedodržení stanovených formalit vedlo k závažným důsledkům. 

Nejčastějším při porušení procesních úkonů stran bylo vynesení kontumačního 

rozsudku, a to bez přihlédnutí k materiálněprávnímu stavu věci. Bez zajímavosti 

jistě není ani fakt přítomnosti mystického čísla tři v oblasti řízení. Ať již to bylo 

kupř. trojí obeslání žalovaného, trojí vyzvání dlužníka k plnění rozhodnutí, trojí 

vyvolávání strany na soudě a zrcadlově trojí ohlášení se strany. 

 Recepce římského práva s sebou přinesla také rozvoj právní vědy. Vliv 

římskoprávní učenosti v naší zemi výrazně posílilo založení Karlovy univerzity. 

V roce 1348 tedy byla v Praze založena univerzita jako studium generale in 

qualibet licita facultate, a to také s právnickou fakultou. O něco později, v roce 

1372 byla právnická fakulta konstituována jako samostatná universitas iuristarum 

in studio Pragensi.2  

Od konce 14. st. bylo na této univerzitě vyučováno římské právo. Poté, co 

roku 1419 zanikla právnická univerzita, zůstala pražská univerzita až do 17. st. 

bez právnické fakulty. Právní vědu bylo tedy možné studovat pouze v „cizině“. 

Od 2. pol. 15. st. bylo možno studovat např. na univerzitě v Basileji (založeno r. 

1460) nebo v Tübingenu (založeno r. 1477). Na obou byly zřízeny katedry 

římského práva.3 

Recepce římského práva, kterou můžeme na našem území sledovat od 

počátku 14. století, se týkala nejen stránky materiální, tj. obsahové, ale taktéž 

stránky formální. Měli-li soudci aplikovat právo římské, museli nabýt jisté 

vědomostní úrovně. Jak známo, římské právo se vyznačuje velkou mírou 

abstrakce, nadto užívá poměrně obtížného jazykového prostředku vyjádření - 

latiny. Postupně tak dochází k pronikání odborníků do českého soudnictví. Tuto 

infiltraci můžeme pozorovat zhruba od 13. století. Nicméně cesta k zodbornění 

justice byla ještě dlouhá a trnitá.4 

 

 

 
                                                           
1 Existoval však také tzv. půhon za tkáče(tj. za neosedlého) a půhon zatkyně, kdy byl poháněný 
k soudu dopraven násilím, odmítl-li složit slib, že se k soudu ve stanovenou dobu dobrovolně 
dostaví.  
2 Boháček M. Einflüsse des römischen Rechts in Böhmen und Mähren. Mediolani, 1975, s. 24-25 
3 Kunkel W. Römische Rechtsgeschichte: Eine Einführung. Köln-Graz, 1964, s. 5 
4 Klabouch J. Staré české soudnictví (jak se dříve soudívalo). Praha, 1967, s. 381 
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5. 2. 5. Období kapitalismu 

 

Základní procesní normou byl roku 1781 vydaný Obecný soudní řád 

josefínský. Nová doba si však postupně žádala změny, které se v důsledku 

promítly ve třech nových normách. Těmito předpisy byly jurisdikční norma, 

civilní soudní řád a exekuční řád. Vše pochází z 1. 8. 1895. 

Jurisdikční norma, plným názvem zákon o vykonávání soudní moci a o 

příslušnosti řádných soudů v občanských věcech právních, nabyla právní moci 

současně s civilním řádem soudním. Jistou proměnou prošla soustava soudů. 

Jurisdikční norma rozeznává soudy řádné, mimořádné a obligatorní rozhodčí. 

Soudy řádné byly obecné a kausální (obchodní, horní, námořské). V závislosti na 

tom, jakou pravomoc daný obecný soud právě vykonával, používaly se rozlišující 

přívlastky jako „civilní“, „exekuční“, „trestní“.1 

Na soudech zasedali profesionální soudci. Jurisdikční norma znala i 

institut náhradního soudce. Hlasování ovládala zásada, kdy nejprve hlasoval 

zpravodaj, pokud byl u soudu zřízen. Dále hlasoval předseda, následně služebně 

starší členové senátu před mladšími a na závěr odborný soudce laik. 

Výkon rozhodnutí prováděli k tomu účelu zřizovaní výkonní úředníci, 

nebylo-li jich pak zřízenci. 

Znám byl též institut vyloučení soudců. Stejně tak jako je upravena nutná i 

vhodná delegace nebo institut dožádání, který je však nutno odlišit od tzv. 

jurisdikčního mandátu (tzn. příkaz k provedení úkonu soudem podřízeným). 

Zajímavá, z hlediska recepce římského práva, je úprava místní příslušnosti 

manželky. Jedná se o typickou ukázku toho, jak recepce materiálního římského 

práva nutně ovlivňuje také pravidla procesní. Dle ustanovení § 70 jurisdikční 

normy: „obecný soud manželův jest také soudem jeho manželky, třeba byla 

opatrovankou, pokud manželství není soudně rozvedeno nebo rozloučeno nebo 

smrtí manželovou zrušeno.“ I hmotné rakouské právo tedy znalo institut moci 

manžela nad manželkou.  

Stejně tak znalo také moc otcovskou – patria potestas, promítnutím tohoto 

institutu je úprava místní příslušnosti v § 71. „Obecného soudu otcova jsou 

účastny dítky, otcovské moci podrobeny, manželsky zrozené, legitimované neb 

                                                           
1 Zákon č. 110 ř. z. ze dne 1. 8. 1895 (jurisdikční norma) In : Schrotz K.; Jurášek S. Procesní 
zákony platné v zemi české a moravsko-slezské. Praha : Spolek československých právníků 
„Všehrd“, 1934, s. 16 
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osvojené; dítky tyto zůstanou potud podrobeny tomuto soudu i po zániku nebo 

neúčinnosti otcovské moci, pokud nenabyly práva k volné správě majetku.“ 

I v procesním právu se projevilo rozlišování mezi dětmi manželskými a 

nemanželskými.  Podle § 72 tak byly nemanželské děti příslušné k obecnému 

soudu matky a to i po její smrti, pokud nenabyly práva k volné správě majetku. To 

je dalším dokladem analogie s římskoprávní úpravou. 

Zákon č. 112 ř. z. ze dne 1. 8. 1895 (zákon provádějící civilní řád soudní)1 

obsahoval též ustanovení o soudních prázdninách. Pomineme-li, že se soudní 

prázdniny nevztahovaly na řízení trestní, vypočítává tato norma civilní věci, 

kterých se soudní prázdniny nedotýkají. Jednalo se o tyto věci řízení nesporného:  

 

1. věci knih pozemkových, horních a železničních 

2. věci obchodního, společenstevního a lodního rejstříku 

3. věci poručenské a opatrovnické 

4. řízení o zbavení svéprávnosti 

5. řízení o umoření listin 

6. řízení o návrhu na zřízení cesty nezbytné a na úpravu hranic 

7. úkony osvědčovaní 

Přednosta soudu však mohl na návrh nebo i bez něj prohlásit za 

prázdninovou2 i jinou věc. Povětšinou tak činil jako prevenci před způsobením 

škody či újmy stranám nebo byl-li na věci veřejný zájem. Stejně tak jako římské 

právo, znalo i právo rakouské soudní prázdniny, byť pohnutky k jejich zavedení 

byly rozlišné. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zákon č. 112 ř. z. ze dne 1. 8. 1895 (zákon provádějící civilní řád soudní) In : Schrotz K.; 
Jurášek S. Procesní zákony platné v zemi české a moravsko-slezské. Praha : Spolek 
československých právníků „Všehrd“, 1934  

2 Prázdninovou věcí rozuměj věc, na kterou se soudní prázdniny nevztahují.  
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5. 2. 5. 1. Zákon č. 113 ř. z. ze dne 1. 8. 1895 (civilní řád soudní)1 

 

Rakouské právo rozlišuje, obdobně jako právo římské a náš platný 

občanský soudní řád procesní způsobilost a způsobilost k procesním úkonům. 

Také § 1 civilního řádu soudního (c.ř.s.) uvádí: „osoba jest potud způsobilá 

samostatně před soudem jako strana jednati (procesní způsobilost), pokud může 

samostatně vcházeti v platné závazky. Jinak nutno zastoupení.“ 

Římské právo znalo ještě tzv. ius postulandi. Název tohoto institutu je 

odvozen od lat. postulo, are, tzn. jednání stran před soudem, záležející v návrzích, 

aby soud činil to nebo ono opatření. Ius postulandi nenáleželo každému, kdo měl 

procesní způsobilost, ale rozlišovalo tři skupiny osob:  

1) ti, jež nemohou ani postulare pro se (nedovršili 17 let; hluší) 

2) ti, co mohou pouze postulare pro se, nikoli za jiné (ženy; slepí; infames 

zvláštního opovržení hodní) 

3) ti, co mohou postulare pro se a za osoby blízké (ostatní infames). 

§ 3 c.ř.s. upravoval způsobilost cizince, kdy postačovalo, je-li způsobilým 

podle tuzemského práva.2  

Dalším společným bodem římského práva a c.ř.s. je mnohost účastníků.3 

Zatímco c.ř.s. tuto mnohost označuje jako společenství v rozepři, římské právo 

označovalo osoby sdružující se na té či oné straně jako litis consortes.  

Zvláštním institutem bylo v § 21 c.ř.s. upravené opovědění rozepře. „Kdo 

pro to, aby tím vznikly účinky práva civilního, má zaviti někoho třetího o právní 

rozepři (opovědění rozepře), může to učiniti doručením podání, ve kterém také 

důvod opovědění budiž udán a stav rozepře krátce naznačen, jestliže již se byla 

započala. Opovědění rozepře neopravňuje opovídající stranu, žádati za přerušení 

zahájené právní rozepře, za prodloužení lhůt nebo za odklad roku k jednání 

položeného. (Spor lze opověděti v kterémkoli stadiu do pravoplatnosti a i před 

zahájením jeho.“ 

Znám byl c.ř.s. také advokátský přímus neboli povinné zastoupení 

advokátem. Dle ust. § 27 „před sborovými soudy první stolice, před samosoudci, 

kteří jsou povoláni u těchto sborových soudů k výkonu soudní pravomoci a přede 

                                                           
1 Zákon č. 113 ř. z. ze dne 1. 8. 1895 (civilní řád soudní) In : Schrotz K.; Jurášek S. Procesní 
zákony platné v zemi české a moravsko-slezské. Praha : Spolek československých právníků 
„Všehrd“, 1934 
2 Tato úprava plně koresponduje s dnešní úpravou způsobilosti cizinců podle norem 
mezinárodního práva soukromého. 
3 Tj. pluralita účastníků na straně žalující i žalované. 
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všemi soudy vyšší stolice, musí se dáti strany zastupovati advokáty („proces 

advokátský“).“ 

Podle § 28 takto zastoupen nemusí být advokát, notář a osoby 

k vykonávání soudcovského úřadu způsobilé a u soudu dosazené. Obdobnou 

cestou jde také o.s.ř., kdy je stanoven pro řízení o dovolání advokátský přímus, 

což se však nevztahuje na osoby, které mají právnické vzdělání. 

Ze zmocnění byli vyloučeni pokoutníci. C.ř.s. pak explicite stanoví, že 

zmocněncem může být i žena. 

Zajímavé bylo rozlišení zmocněnců podle hodnoty sporu. Zatímco pro 

spory do 2000 Kč mohla být zmocněncem každá svéprávná osoba, pro spory nad 

2000 Kč mohli být zmocněncem jen advokáti. 

Byť mělo Rakousko-Uhersko do sociálního státu daleko, jisté záblesky zde 

pozorovat můžeme. Jedním z dokladů je ust. § 63 o právu chudých: „kdo by bez 

zkrácení nuzné výživy pro sebe a rodinu svou potřebné nemohl zapraviti nákladů 

na vedení rozepře, může sobě vymoci, aby mu pro to povoleno bylo právo 

chudých. Advokáta zřídí výbor advokátní komory k tomu povolaný.“ V současné 

době je upraveno prominutí nákladů. 

C.ř.s. rozlišoval též lhůty zákonné a soudcovské a shodně bylo upraveno 

též počítání lhůt v § 125. Prodloužení lhůt úmluvou stran nebylo povoleno, zato 

dle § 129 c.ř.s. mohly být veškeré lhůty úmluvou stran zkráceny.  

Zásadu veřejnosti zakotvil § 171, následující § 172 pak výjimky z této 

zásady. Důvody byly obdobné dnešním, tj. vyloučení veřejnosti z důvodu 

ohrožení mravopočestnosti, veřejného pořádku či obav z rušení. Zásadu veřejnosti 

doplnila také zásada ústnosti. 

§ 221 a n. upravují klid nedělní a soudní prázdniny. Tak se nesměly konat 

roky v neděli a na Hod Boží vánoční. Ustanovit rok na jiný svátek bylo dovoleno 

jen při nebezpečí z prodlení. Soudní prázdniny trvaly dva měsíce; počínaje 1. 

červencem a konče 31. srpna. Během soudních prázdnin se konaly roky a 

vydávaly se rozhodnutí jen ve věcech feriálních. V jiných věcech se mohly konat 

jen první roky a některé další procesní úkony. Věcmi feriálními přitom byly spory 

směnečné; spory o pokračování v započaté stavbě; spory o uznání otcovství 

k nemanželskému dítěti a o nároky příslušející matce a dítěti proti 

nemanželskému otci; jiné spory o výživné; spory pro rušení držby věcí a práv; 

řízení o výpovědích (bytů); návrhy na povolení, obmezení nebo zrušení 

prozatímních opatření; spory ze služební, námezdní a učební smlouvy; spory mezi 
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hostinskými, lodníky, plťaři nebo vozky se strany jedné a jejich hostmi, 

cestujícími nebo zákazníky. Posledně zmíněné je nejen svou formulací odkazem 

na římské právo. Konkrétně jde o formální kontrakty receptum nautarum - 

cauponum - stabulariorum. Dnešní občanské právo zná obdobně úpravu 

odpovědnosti na věcech vnesených nebo odložených. 

Dle § 233 mělo zahájení sporu účinek litispendence, tedy, že „pokud trvá, 

o vzneseném nároku ani u téhož ani u jiného soudu právní rozepře nesmí býti 

provedena.“ 

Fáze dokazování byla upravena obdobně jako je tomu nyní v o.s.ř. 

Nedokazovaly se notoriety, tj. skutky vůbec známé soudu. 

V § 384 byl upraven institut tzv. pojištění důkazů. Nejednalo se o nic 

jiného, nežli o zajištění neodkladných a neopakovatelných úkonů. „Aby provedení 

důkazu bylo pojištěno, může v každém období rozepře, ano i ještě před jejím 

počátkem býti navrženo, aby předsevzato bylo ohledání neb aby svědci a znalci 

byli slyšeni, je-li se obávati, že by průvodní prostředek jinak byl ztracen anebo 

jeho použití bylo znesnadněno.“ 

Opravných prostředků bylo několikero. Prvním bylo odvolání. Muselo být 

podáno do 14 dnů a jednalo se o proces advokátský.1 Dále bylo upraveno dovolání 

neboli revise, rekurs a upravena byla také žaloba pro zmatečnost a žaloba na 

obnovu řízení. 

 Zvláštními druhy řízení bylo rozkazní řízení, v jehož rámci byl vydáván 

platební příkaz. Dále např. řízení ve sporech směnečných ad. 

Prostor byl vymezen také úpravě rozhodčího řízení, konkrétně se jednalo       

o § 577 c.ř.s. I zde vysledujeme paralelu mezi arbitry v římském právu a 

rozhodčím řízením upraveným o.s.ř.  

Charakteristická byla trojinstančnost řízení. Písemný proces se zachoval 

pouze u nejvyššího soudu. Trojinstančnost přešla i do období po roce1918, když 

roku 1928 došlo ke sjednocení soudní organizace. Typickým byl stále 

formalismus, odsunutí zásady materiální pravdy, nákladnost, zdlouhavost, 

složitost či advokátský přímus v odvolacím řízení. 

I přes existenci úpravy práva chudých, bylo soudní řízení nedostupné 

nejen těm nejchudším, ale také středním vrstvám měst a venkova. 

 

                                                           
1 Viz výše. 
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5. 2. 5. 2. Zákon č. 67 ř. z. ze dne 27. 4. 1873 (zákon o upomínacím řízení)1 

 

V rámci upomínacího řízení byl vydáván podmínečný platební rozkaz. 

Hodnota předmětu sporu bez příslušenství nesměla převyšovat 5000Kč. 

Upomínací věci byly věcmi feriálními. Příslušné k vydání byly okresní soudy 

obecné a obchodní. „Nemůže se vydávati na ty, o nichž se neví, kde se zdržují, 

nebo jimž by se rozkaz dodati musel mimo obvod toho soudu sborového, v němž 

má své sídlo soud okresní, jemuž přísluší plat. příkaz vydávati.“ Shodně ani dnes 

nesmí být platební rozkaz doručován do ciziny. 

 

5. 2. 6. Období po roce 1950 

 

Recepce římského práva se, jak výše řečeno, týká římského práva ve 

formě justiniánské. Recepce se však netýká práva jako celku. Pokud vyjdeme 

z Ulpiánovy definice práva soukromého a veřejného, recepce se vztahuje toliko na 

právo soukromé, ale i na něj jen zčásti. Podle úsudku V. Knappa, se kterým nelze 

než souhlasit, „dochází k návratu těch institutů, které korespondují se sociálními a 

hospodářskými vztahy, stejně tak jako institutů řešících problémy nezávislé na 

době.“2 

Byť je hlavním předmětem této práce otázka práva procesního, nelze 

opomenout ani právo hmotné, tj. občanský zákoník.    

Roku 1950 byl pod číslem 151 přijat občanský zákoník, jako jeden 

z výsledků právnické dvouletky. Teprve tento zákoník nahradil Všeobecný 

rakouský občanský zákoník (ABGB) z roku 1811. Netřeba dodávat, že nový 

občanskoprávní kodex byl veden spíše cíli politickými, než právně-vědeckými. 

Z formálního hlediska setrval sice na vysoké míře abstraktnosti, po obsahové 

stránce však občanské právo utrpělo. Ať už v oblasti vlastnického práva, kde bylo 

zdůrazněno vlastnictví socialistické, vyzdvižením tzv. hospodářských smluv 

v právu závazkovém nebo upřednostněním intestátní posloupnosti nad tou 

testamentární.  

                                                           
1 Zákon č. 67 ř. z. ze dne 27. 4. 1873 (zákon o upomínacím řízení) In: Schrotz K.; Jurášek S. 
Procesní zákony platné v zemi české a moravsko-slezské. Praha : Spolek československých 
právníků „Všehrd“, 1934  
2 Knapp V. Věčný návrat římského práva In : Římské právo a jeho odkaz v současném právu 
(Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). Uspořádal Schelle K. Brno, 
1992, s. 11  
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Opuštěna byla zásada římského práva „superficies solo non cedit“. Nově 

platilo, že stavby nejsou součástí pozemku. Nadto byly do kategorie nemovitostí 

k pozemkům přiřazeny také stavby, s výjimkou těch dočasných. Vlastnictví 

k věcem (movitým i nemovitým) přecházelo již samotnou smlouvou. Vývoj 

v šedesátých letech pak vyústil, bezesporu na základě Ústavy 1960, v kodifikaci 

nového občanského zákoníku v roce 1964. Stěžejní zásadou byla souladnost 

výkonu práv a povinností s pravidly socialistického soužití.1    

Příznačné pro občanské právo v této době byla kogentnost, tedy rys, který 

je symptomatický pro právo veřejné. Přelom pak znamenala novela z roku 1982, 

která oživila občanskoprávní instituty jako držba, relativní neplatnost právních 

úkonů či úprava sousedského práva. Typická pro občanské právo je v této době 

jeho roztříštěnost. 

Římské právo je historickým základem českého občanského práva, byť 

snahy o jeho potlačení po roce 1948 byly více než zřejmé. Občanský zákoník 

chtěl programově opustit romanistický základ.2 To však šlo výrazně na úkor 

právnické kvalitě a preciznosti.  

  Občanský zákoník z roku 1964 nebyl všeobecnou normou – došlo zde k 

zúžení jeho věcné působnosti. Novela z roku 1982 pak sice zavedla opětovně 

několik institutů, po roce 1989 však bylo potřeba vrátit úpravu občanského práva 

do kolejí, alespoň blížícím se soukromoprávní úpravě kontinentální Evropy, od 

níž se předešlé úpravy občanského zákoníku programově odklonily. Tak se 

alespoň částečně stalo novelou z roku 1991. Zájmy jednotlivce byly do této doby 

podřízeny zájmům společnosti. Tato koncepce byla sice opuštěna, avšak jistá 

rezidua v občanském zákoníku zůstala. S těmito pozůstatky se tak musí vypořádat 

nově připravovaný občanský zákoník. Jedním z důkazů je, podle důvodové zprávy 

k tomuto zákoníku, předešlá úprava spočívající ve stíhání vad právních úkonů 

převážně absolutní neplatností či vysoké procento výskytu prekluze. Význam má 

také skutečnost, jak výše řečeno, zákoník z roku 1964 nebyl všeobecnou normou. 

Věcně se zaměřoval jen na určité majetkové vztahy. 

 I přes četné novely občanského zákoníku tak současně platná úprava stále 

vykazuje prvky sepjatosti se svými kořeny v době, kdy byla přijata. Řešením má 

                                                           
1 Dvořák, J. Vývoj občanského práva. In : Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989.  
Praha, 2004, s. 482.  
2 Knapp V. Věčný návrat římského práva In : Římské právo a jeho odkaz v současném právu 
(Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). Uspořádal Schelle K. Brno, 
1992, s. 13 
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být zcela nová kodifikace soukromého práva, jejíž věcný záměr je již k dispozici 

na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.1  

Nový kodex soukromého práva se má navrátit ke kontinentálním 

konvencím v soukromém právu a také k tuzemským tradicím, které byly po roce 

1948 opuštěny.  

Zatímco dva předešlé občanské zákoníky považovaly ABGB za zastaralý 

přežitek, věcný záměr nového občanského zákoníku se k inspiraci ABGB hlásí. 

Již § 1 odst. 2 zakotvuje explicitně zásadu dispozitivnosti. Zdůrazňuje dualismus 

soukromého a veřejného práva. Také vyzdvihuje cíl zákoníku býti univerzálním 

kodexem. Hlásá návrat k přirozenému právu. Podle § 9 odst. 2 jsou pramenem 

práva také zvyklosti, dovolává-li se jich zákon.  

§ 18 věnuje pozornost svépomoci. Dle jeho odst. 1 si každý může pomoci 

ke svému právu sám, je-li ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel 

pozdě. Odst. 2 pak říká: Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, je 

každý, kdo je takto ohrožen, oprávněn odvrátit jej úsilím a prostředky, jež se 

osobě v jeho postavení musí vzhledem k okolnostem jevit jako přiměřené. 

Další zjevnou přirozenoprávní inspirací je § 24: „Každý člověk má 

vrozená, již samotným rozumem a citem seznatelná přirozená práva, a tudíž se 

uznává za osobu. Zákon stanoví jen meze uplatňování přirozených práv člověka a 

způsob jejich ochrany.“ Srovnej tedy s § 16 ABGB: „Každý člověk má přirozená, 

již samotným rozumem vykládaná práva, a je tudíž jako subjekt nazírán.“           

Nový občanskoprávní kodex se zpřesňuje i terminologicky. Nadále 

rozlišuje způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost k právním úkonům, 

avšak následně zmíněné nově označuje jako svéprávnost. I zde můžeme 

vystopovat odraz římského práva, které rozlišovalo osoby sui iuris a osoby alieni 

iuris. Pouze osoby sui iuris, tj. osoby svého práva, byly svéprávné, rozuměj 

způsobilé k právním úkonům, resp. způsobilé nabývat pro sebe vlastním právním 

jednáním práva a zavazovat se k povinnostem.2 Vysledovat můžeme ale také 

souvislost s ABGB § 21 odst. 2 „Nezletilými jsou osoby, které nedosáhly ještě 18. 

roku věku; pokud ještě nedosáhly 14 let, jsou nesvéprávné.“ 

§ 34 odst. 2 návrhu používá pojmu emancipace. „Před nabytím zletilosti se 

svéprávnosti nabývá emancipací, nebo uzavřením manželství.“ Objasnění pojmu 

                                                           
1 http://www.mscr.cz 
2 Věcný záměr občanského zákoníku totiž opouští pojem právních úkonů, což si vyžádá také 
příslušné změny v předpisech procesních. 
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emancipace obsahuje § 42 odst. 1: „Nezletilý, který není plně svéprávný, může 

navrhnout soudu, aby ho prohlásil za svéprávného. Návrh může podat i zákonný 

zástupce nezletilého, tehdy však lze prohlásit nezletilého za svéprávného, jen 

souhlasí-li s tím nezletilý.“ I zde se věcný záměr, přinejmenším terminologicky, 

přimyká k římskému právu. 

Inspirace ABGB je dále patrná z § 880 odst. 2: „Držbu lze nabýt tím, že se 

jí držitel ujme svou mocí.“ 

I když se současně platný občanský zákoník navrátil k odkazu římského 

práva, neznamená to v žádném případě, že by v sobě inkorporoval římskoprávní 

instituty beze změny. Vrací se obecné formy institutů, jenž se utvořily pod rukou 

římského práva. Jejich návrat byl však „jen“ přirozeným důsledkem návratu 

hospodářských poměrů.1 

 Zůstala např. zásada neminem laedere; nemo plus iuris transfere potest, 

quam ipse habet; držba definovaná jako jednota possessio corporalis a animum 

possidendi; zůstala reivindikace i negatoria atd. 

Vztah občanského zákoníku a římského práva můžeme odůvodnit několika 

předpoklady. Předně zde jsou přítomny zbožně-peněžní vztahy jakožto řekněme, 

základ hospodářský. Dále je zřejmé, že římské právo bylo jurisprudencí 

kasuistickou, tedy vycházející z denní praxe a zkušenosti. Ona několikráte 

zmiňovaná abstrakce, byla následnou prací klasických právníků, ke které je 

dovedla rozmanitost života a situací, které s sebou přináší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Knapp V. Věčný návrat římského práva In : Římské právo a jeho odkaz v současném právu 
(Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). Uspořádal Schelle K. Brno, 
1992, s. 15 
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5. 2. 7. Platná právní úprava českého občanského práva ve světle 

recepce práva římského  

 

V předešlém oddíle byla pozornost věnována vývoji po roce 1950 a také 

věcnému záměru občanského zákoníku. O současně platné právní úpravě však 

bylo zmíněno jen útržkovitě. Proto si právě tato část zaslouží rozvést detailněji.   

Podle intenzity vztahu ustanovení občanského zákoníku a římského práva, 

rozlišuje P. Blaho tři kategorie:  

- „první kategorií jsou normy, tvořící striktní analogii 

k římskoprávním institutům, většinou jen s druhořadými změnami 

- druhou skupinou jsou předpisy týkající se institutů, které podle 

názvu a některých dalších znaků jsou analogií k římskoprávním institutům, ale ve 

své podstatě jsou od římského práva odlišné 

- poslední skupinou jsou instituty, které nemají s římským právem 

nic společného, a to proto, že se vytvořili v důsledku nejnovějšího vývoje 

civilního práva, zejména práva obchodního, odkud přešly co civilního kodexu.“1 

Vliv římského práva je tak patrný zejména v částech týkající se věcných a 

závazkových práv. 

Nejlépe bude přiblížit si jednotlivé instituty postupně. 

Prvou otázkou je systematika občanského zákoníku. V tomto ohledu 

vyniká především přísná oddělenost dvou stěžejních kategorií občanského práva, 

tj. práv věcných (část druhá) a práv závazkových (část osmá). Ale význam má 

také samostatně upravené právo dědění v části sedmé. Obdobnou systematiku 

pozorujeme i u Gaia, který právo osob umístil do knihy prvé (commentarius 

primus), právo věcí do knihy druhé (commentarius secundus) a právo dědické do 

knihy třetí (commentarius tertius). Právo procesní, tj. právo žalob pak Gaius 

shrnul v části poslední (commentarius quartus). I to odpovídá současnému stavu, 

kdy právo procesní upravuje samostatný procesní předpis – občanský soudní řád.  

V oblasti práv věcných je pak zřetelná inspirace římským právem, když je 

jasná hranice mezi vlastnickým právem a držbou. Ostatně samotná existence 

držby, jakožto samostatného institutu je převzata z římskoprávní úpravy. Dalším 

institutem o kterém je dobré se zmínit, je detence. Ani detence nebyla Římanům 

                                                           
1 Blaho P. O vztahu občanského zákoníku k právu římskému In : Římské právo a jeho odkaz 
v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). 
Uspořádal Schelle K. Brno, 1992, s. 18 
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neznámá, avšak, jak poznamenává i P. Blaho, dodnes není zcela jasné, proč 

Římané vylučovali z právní ochrany detentora.1 Samozřejmě mluvíme o detenci 

oprávněné. 

Pokud jde o právo vlastnické, vychází občanský zákoník z analytického 

pojetí vlastnického práva. Vlastnické právo chápe jako souhrn dílčích oprávnění, 

když mezi hlavními teorie vypichuje právo věc držet, užívat, požívat z ní plody a 

užitky a oprávnění s věcí nakládat, zejména ji zcizit, tedy ius possidendi, utendi, 

fruendi, disponendi, alienandi. Přitom důraz je kladen na netaxativnost tohoto 

výčtu. Jednoduše řečeno ani sebepodrobnějším výčtem jednotlivých oprávnění 

nedojdeme k úplné a především všeobecně přijímané definici vlastnictví. 

Diskontinuita, pakliže výše zmíněný proces se zamhouřenýma očima 

označíme jako kontinuitu, však panuje v oblasti druhů vlastnictví. Zatímco římské 

právo rozlišovalo jednotlivé druhy více či méně privilegovaného vlastnického 

práva2, platné české právo již v právním předpise nejvyšší právní síly jasně 

deklaruje, že vlastnické právo je právem jediným. „Každý má právo vlastnit 

majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.“3 

Do kategorie institutů vyjadřujících zásadní analogii s římským právem 

patří teorie nabývání vlastnického práva.4 Jak už samotný výraz nabývání 

naznačuje, nejedná se o proces jednorázový. Naopak jde o proces dvoufázový. 

Prvou fází je důvod, druhou pak způsob nabytí vlastnictví. Tedy titulus et modus 

acquirendi dominii. Důvodem nebo také titulem nabytí vlastnického práva musí 

být především důvod právní – iusta causa. Odtud také odlišování kauzálních a 

nekauzálních právních úkonů. Co se týče způsobu nabytí, rozlišuje občanský 

zákoník mezi věcmi movitými a nemovitými. Pro zjednodušení situace řekněme, 

že u věcí movitých se vyžaduje pouhá tradice, zatímco u nemovitých věcí zápis do 

příslušné evidence, tj. katastru nemovitostí. To vše samozřejmě s nezbytnými 

výjimkami. Tyto odlišné způsoby byly známy také starým Římanům. Lišilo se 

však členění věcí, kterých se týkaly. Typické pro římské právo bylo rozlišování 

                                                           
1 Blaho P. O vztahu občanského zákoníku k právu římskému In : Římské právo a jeho odkaz 
v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). 
Uspořádal Schelle K. Brno, 1992, s. 20. 
2 Privilegovaným vlastnickým právem bylo tzv. kviritské vlastnictví. Označení „kviritské“ je 
odvozeno od jména, které obdržel Romulus při svém prohlášení za boha. „Romulus, zakladatel 
Říma, získal čest zbožnění, kterou mu udělil senát a tímto získal titul Quirinus.“ In: C. Suetonius 
Tranquillus: Životopisy císařů. Julius Caesar. 
3 Z. č. 2/1993 Sb., v úplném znění, Listina základních práv a svobod. 
4 Blaho P. O vztahu občanského zákoníku k právu římskému In : Římské právo a jeho odkaz 
v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). 
Uspořádal Schelle K. Brno, 1992, s. 21. 
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res mancipi a res non mancipi. Zatímco u nemancipačních věcí postačila traditio, 

tj. pouhé předání věci, u věcí mancipačních se pro jejich význam a důležitost 

vyžadovala náležitá publikace jejich převodu. S přimhouřenýma očima tak 

můžeme nabývání věcí movitých přiřadit k věcem nemancipačním, nabývání 

nemovitostí pak k nabývání věcí mancipačních. 

Také úprava institutu vydržení včetně jeho předpokladů, tj. res habilis, 

titulus, fides, possessio a tempus je římskoprávním odkazem.        

Naopak v oblasti závazkových práv se ustálila, moderní době bezesporu 

lépe vyhovující, smluvní volnost. Vedle jednotlivých nominálních smluvních 

typů, se naše právo, za stanovených podmínek, nebrání ani vzniku inominátních 

smluv. Římané naopak vycházeli z typové vázanosti. Pakliže úkon neodpovídal 

požadavkům daného úkonu, byl neplatný. 

Ale začněme rozbor v oblasti závazkových práv u samotné definice 

závazkového vztahu. „Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur 

alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura.“ 1  Závazkem je tedy 

právní pouto (vztah), ze kterého vzniká věřiteli právo na plnění. 

Římské právo ovlivnilo obligační právo občanského zákoníku také 

terminologicky. Tak např. prodlení dlužníka a věřitele (mora creditoris, mora 

debitoris); postoupení pohledávky (cessio); smluvní pokuta (poena 

conventionalis); ručení (adpromissio); splnění dluhu (solutio); dohoda (novatio); 

započítání (compensatio) apod. Dále ve zvláštní části upravené, nejdůležitější 

obligace římského práva obligationes ex contractu a to: kupní smlouva (emptio-

venditio); darovací s. (donatio); smlouva o dílo (locatio conductio operis); 

smlouva o půjčce (mutuum); smlouva o výpůjčce (commodatum); nájemní 

smlouva (locatio conductio rei); příkazní smlouva (mandatum); jednatelství bez 

příkazu (negotium gestio); smlouva o úschově (depositum); smlouva o sdružení 

(societas).2      

Úvodní část občanského zákoníku je věnována základním obecným 

otázkám. Vedle otázek právní subjektivity a způsobilosti k právním úkonům 

pojednává také o právních úkonech. Kategorie právních úkonů byla známa již 

Římanům, avšak všeobecnou nauku o nich vytvořila až věda pandektárního práva 

v 18. a 19. století. To je však obdobná situace jako kupř. otázka obecných 

                                                           
1 Blaho P. O vztahu občanského zákoníku k právu římskému In : Římské právo a jeho odkaz 
v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). 
Uspořádal Schelle K. Brno, 1992, s. 23 
2 Tamtéž, s. 23. 
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právních zásad. I ty byly starým Římanům známy, i ty byly jejich výtvorem, byť 

jim onu uhlazenou a vycizelovanou podobu vtiskli právě až pandektisté o několik 

století později. 

Nezbytnou součástí výuky o právních úkonech je výklad o jejich 

interpretaci. Tady se střetává teorie vůle a teorie projevu. Zápas voluntas vs. verba 

skončil ve prospěch prvého. Zatímco u prvé z nich je rozhodující vůle osoby, 

která úkon činí, tedy rozhoduje co osoba ve skutečnosti projevit chtěla, ve druhém 

případě rozhoduje co osoba projevila. Občanský zákoník se, stejně jako římské 

právo, přiklonil k teorii vůle. Přitom mezi náležitostmi vůle zdůrazňuje ty samé 

hodnoty jako Římané, tj. svobodu, vážnost, absence omylu. S tím související 

neplatnost právních úkonů je ostatně dalším dokladem inspirace římským právem.  

Významnou je také přítomnost zohlednění dobré víry a dobrých mravů 

v občanském právu. Tyto kategorie znali již Římané, když s porušením těchto 

principů spojovali určité následky. Z bona fides vytvořilo římské právo typické 

právní následky, které jsou dnes pozitivně upravené ve vedlejším plnění (úroky, 

plody), anebo ve vedlejších dohodách, ale hlavně i v dolózním jednání proti 

dobrým mravům.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Blaho P. O vztahu občanského zákoníku k právu římskému In : Římské právo a jeho odkaz 
v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). 
Uspořádal Schelle K. Brno, 1992, s. 24 
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5. 2. 8. Pojetí platné právní úpravy českého civilního řízení z hlediska 

recepce římského práva 

 

Jak už sám pojem civilní proces prozrazuje, jedná se vždy o určitý postup, 

sled určitých činností, který je více či méně formálně upraven zákonem. Na 

počátku zde existoval jediný, univerzální proces, ve kterém byla projednávána 

drtivá většina sporů. Postupem doby však došlo (v souladu s vydělením 

jednotlivých druhů soudnictví) ke vzniku dalších typů procesu, které se vyčlenily 

z původního jednotného řízení. Nejednalo se však o záležitost dnů, týdnů či let, 

ale o dlouhodobý vývoj v řádu staletí. Jako první se ještě za středověku oddělil 

trestní proces, další diferenciace pak proběhla až v moderní době a vedla k 

vyčlenění řízení správního. Vznik soudnictví ústavního (a tím potažmo i řízení 

jemu odpovídajícímu) je záležitostí nejmladší. Civilní proces pak navázal na 

původní jednotné soudní řízení a zaměřil se na úpravu těch právních vztahů, 

kterých se diferenciace nedotkly.   

Civilní proces je tedy samostatným odvětvím procesního práva, 

poskytujícím ochranu soukromoprávním a některým jiným právním  vztahům. 

Samotné procesní právo je právem veřejným, z čehož vyplývá i fakt, že jeho 

normy jsou především kogentní povahy (uplatnění autonomie vůle tak přichází v 

úvahu jen zřídka). Procesněprávní vztahy jsou závazné a vynutitelné. Subjekty, 

které svými úkony ovlivňují zahájení, průběh i ukončení soudního řízení 

označujeme jako procesní subjekty a úkony, z nichž se skládá jejich procesní 

činnost pak procesními úkony.  

V moderní době slouží úprava civilního řízení především ochraně 

soukromých subjektivních práv, tedy práv vycházejících z občanskoprávních, 

obchodních, rodinných a pracovněprávních vztahů.1 V jeho rámci dochází k 

rozhodování o právech a povinnostech vyplývajících z hmotněprávních norem. 

Normy procesní jsou jakousi příručkou, návodem jak v řízení před soudy 

postupovat.  

V žádném případě ale nesmí docházet k zaměňování vztahů 

hmotněprávních s procesními a naopak nebo vztahy procesní považovat za 

pokračovatele vztahů hmotněprávních. Jedná se totiž o dva „samostatné právní 

                                                           
1 § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád  
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fenomény“.1  Tato samostatnost se například projevuje i v tom, že naše soudy  

nemohou v řízení rozhodovat podle jiného než platného českého procesního 

práva, ale mohou rozhodovat podle hmotněprávních norem jiného státu.2          

Vliv římského práva na vývoj práva kontinentálního a tím i českého 

můžeme pozorovat v mnoha oblastech. Nyní se omezíme na sféru civilního 

procesu. 

Úvodem je nutno zdůraznit, že budeme-li mluvit o římském procesu, bude 

se v drtivé většině jednat o proces kogniční. Ten byl a stále je nejen svou formou 

(jediné stadium řízení), ale i obsahem inspirací pro pozdější dobu. Jistě nejen 

složitost, která ovládala procesní formy předchozí, ale i úprava šitá na míru 

královským a republikánským poměrům zapříčinila, že se nestaly vzorem pro 

budoucnost. Svou povahou by nám dnes klasický proces mohl připomenout 

rozhodčí řízení. Kongruenci můžeme vidět například v tom, že strany samy si volí 

rozhodce. Diferencí je skutečnost, že zatímco naše rozhodčí řízení je dobrovolnou 

alternativou soudního řízení, byl klasický proces jedinou řádnou formou řešení 

sporu.      

Demonstraci vlivu římské úpravy začněme rozborem moderní definice 

soudnictví. Podle té je soudnictví „činnost nezávislých soudů jako státních 

orgánů, vykonávanou podle stanovených pravidel a spočívající v závazném řešení 

konkrétních případů podle právních norem“.3 

Předně si musíme připomenout, že soudce ve starověkém Římě nebyl 

státním orgánem. Jednalo se o soukromou osobu, která soudnictví vykonávala jen 

jako jednu ze součástí svého officia. Odbornost a specializace nebyly tedy rysem 

římské justice. Co se týče nezávislosti, byla dnešní možnost vyjádřit se k osobám 

soudce v Římě pojata šířeji. Nejenže se účastníci mohli vyjádřit, ale dokonce to 

byli oni, kdo soudce vybírali. Ingerence státu nastala teprve tehdy, když strany 

nebyly schopny se dohodnout. 

Stanovenými pravidly je pak rozuměn proces sám. Již dobře víme, že 

úpravě postupu v soudním řízení věnoval velkou pozornost již Zákon dvanácti 

desek. Doba následující pak prováděla další úpravy či doplnění a zpřesnění. 

I v Římě se soudce zabýval případem teprve ve chvíli, kdy byl vznesen na 

                                                           
1 Winterová A. et al. Civilní právo procesní. Praha, 2004, s. 42  
2 A to po případném vyžádání si odborné analýzy od Ministerstva spravedlnosti. V úvahu také 
přichází přizvání znalce na právo dané země, jako výjimka ze zásady soud zná právo (iura novit 
curia).   
3 Winterová A. et al. Civilní právo procesní. Praha, 2004, s.  25 
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soud. I přes existenci obecných vzorů, pod něž byly jednotlivé věci zařazeny, 

rozhodoval se vždy konkrétní případ mezi konkrétně určenými účastníky. 

Závaznost rozhodnutí byla zejména v raném období římského řízení posílena 

nemožností mu jakkoli 0odporovat. 

I v Římě se postupovalo podle stanovených, hmotněprávních norem. Ty 

nejprve poskytovalo jen ius civile, později se přidalo i ius honorarium. 

Vidíme, že dnešní definici soudnictví bychom mohli, s jistými obměnami, 

vztáhnout i na soudnictví římské. 

Pokud jde o pravomoc soudů, je třeba zdůraznit, že moderní doba je 

bohatší o rozlišování soudnictví správního a ústavního. Do pravomoci trestní se 

pak oproti Římu přesunuly také trestné činy jako krádež, ublížení na zdraví etc. 

Pozdější doba tak v souladu se svými potřebami podrobila okruh soudní 

pravomoci hlubšímu zkoumání. 

Dodnes citována jsou významná pravidla, týkající se místní příslušnosti 

římských soudů. Je tomu tak proto, že římské právo již kdysi vytvořilo soustavu 

pravidel, na základě jichž bylo možno projednat věc u soudu, který měl pro to 

nejlepší předpoklady. V této úpravě tak můžeme vidět jistý prvek zásady 

hospodárnosti, která ovládá dnešní civilní řízení. 

Oblast zásad ovlivňujících římský proces je nepřebernou studnicí příkladů 

působení římského práva na soudobý proces. Řada z nich byla sice v nám dnes 

známé podobě formulována až později, jejich původ ve starověkém Římě jim 

však nemůžeme upřít. Namátkou vzpomeňme např. kde není žalobce, není 

soudce, důkazní břemeno tíží žalobce, veřejnost jednání, již výše zmíněné 

principy řídící místní příslušnost či snad nejvýznamnější právní zásadu (regulující 

nejen právo procesní) neznalost zákona neomlouvá. Naopak pravidlo, že soudce 

není povinen zdůvodňovat své rozhodnutí by dnes neobstála. 

Povinnost zkoumat, zda je dána věcná a místní příslušnost či zda strany 

disponují způsobilostí vést spor dnes označujeme jako soubor procesních 

podmínek. V obecné rovině panuje mezi římským a naším současným právem 

shoda. Bez splnění příslušných podmínek není řízení myslitelné (ať již dočasně či 

trvale).  

O příslušnosti řeč již byla. Procesní způsobilost je dnes podrobena jiným 

kritériím. Předně bychom v současnosti těžko hledali skupinu osob, kterým tato 

způsobilost není přiznána vůbec a nadto jsou považovány za objekt, nikoli subjekt 

práv. Ano, mám na mysli otroky. Samotný vývoj základních lidských práv prošel 
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dlouhým a obtížným vývojem. Jeho výsledek však tyto útrapy vyvážil. 

Nezadatelnost lidských práv je již pojmovým znakem každého demokratického 

státu. Proto vždy hovoříme-li o lidské bytosti, mluvíme o subjektu práv a 

povinností. Také požadavek typu svobodný římský občan mužského pohlaví byl 

charakterem tehdejší doby. Kupříkladu poručenství nad ženami zpochybňoval již 

Gaius. 

Nutno ještě dodat, že stejně jako soudobý občanský zákoník, znalo i právo 

římské institut nascitura. “Dokonce děti pohrobci, to jest ti, kteří jsou v lůně 

mateřském, jestliže se narodí v budoucnu v naší moci, jsou počítáni v naše 

dědice.”1 “Ty, kteří jsou v lůně mateřském, narodíli-se našim vlastním dědicům, 

můžeme ustanovit dědici: jestliže se narodí po naší smrti, podle civilního práva; 

jestliže za našeho života, pak podle Iuniova zákona.”2 Jako mezičlánek možno 

citovat § 22 ABGB: „I samotné nenarozené dítě má od okamžiku početí nárok na 

ochranu poskytnutou zákonem.“ 

Jako vcelku vyspělou pak lze vidět římskoprávní úpravu procesní 

způsobilosti u duševně chorých. Nutnost specifik této úpravy přešla i do 

současnosti. 

S předchozím odstavcem pak částečně souvisí také problematika 

procesního zastupování. To obdobně jako staří Římané rozdělujeme na smluvní a 

zákonné. Možnost procesního zastoupení je však v našem právu širší. 

Teď něco k samotnému průběhu řízení. I zde opětovně zdůrazňuji, že 

formou římského procesu, o které hovořím, je proces kogniční.  

Charakter římského procesu můžeme připodobnit k našemu řízení 

spornému. I tady jsou subjekty komplexního procesněprávního vztahu tři – 

žalobce, žalovaný a soud. Zvláštní úpravu řízení, které by bylo obdobou našeho 

řízení nesporného, v Římě také nalezneme, nicméně hlavním předmětem zde 

zůstává řízení sporné. 

Dle vyjádření § 3 o.s.ř. je občanské soudní řízení zárukou zákonnosti. 

Touto zárukou je, dle mého, téměř každý zákonnými pravidly upravený postup 

řešení konfliktů mezi lidmi. Úspěšnou námitkou proti tomuto tvrzení by mohly 

být právní řády nedemokratických států, které mnohdy svými předpisy legitimují 

jednání, které demokratické státy kriminalizují či alespoň jinak sankcionují. Proto 

si dané konstatování zaslouží doplnění o výraz „demokratická“ zákonná pravidla. 

                                                           
1 Tituli ex corpore Ulpiani, 22.15.  
2 Tituli ex corpore Ulpiani, 22.19. 
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Řízení se zahajuje podáním žaloby. To je prvek shodný, plně odpovídající 

zásadě dispoziční. V Římě pak následovalo obeslání žalovaného za větší či menší 

součinnosti žalobce. V našem právním řádu je uvědomění žalovaného věcí soudu, 

který k tomu účelu disponuje příslušnými prostředky. Jakmile se totiž spor 

dostane před soud, probíhají veškeré úkony za činnosti či alespoň pod dohledem 

soudu.1 Tím pádem se musí od tohoto okamžiku vztahovat na vedení pře veškerá 

stanovená pravidla, tedy nejen nezávislost a nestrannost soudu a soudce, ale 

především rovnost stran po celou dobu řízení. Nebylo by tedy myslitelné, aby byla 

jedna strana již na samém počátku zatížena takovým způsobem, jakým bylo 

soukromé obeslání. 

Zdůraznit je potřeba v souvislosti se žalobami jejich odlišné pojetí 

v římském a českém soudobém právu. Zatímco my chápeme žalobu jako obecný 

prostředek prosazení a vynucení práv a povinností, byla římskoprávní žaloba 

nástrojem prosazení právě a jen toho práva, které ve svém názvu uváděla. 

Fáze důkazního řízení je v našem řádu ovládána zásadou volného 

hodnocení důkazů, jejímž prolomením je stanovení důkazní síly veřejných listin. 

S jistou paralelou jsme se setkali i u listin vydaných kupříkladu římským 

tabelliem (obdoba dnešního notáře). Volbou volného hodnocení důkazů jakožto 

způsobu hodnocení důkazů navazuje moderní český řád na klasický římský 

proces, protože pro řízení poklasické již byla typická legální důkazní teorie.  

Další analogií je formální podoba rozsudku. Ten je i dnes vyhlašován 

ústně, veřejně a v přítomnosti stran. Jen vynesení pod záštitou Písma svatého je 

nahrazeno vyhlášením jménem republiky. 

Podstatnou reformou bylo v kogničním řízení připuštění možnosti 

opravných prostředků. Tato možnost nebyla ze zřejmých důvodů opuštěna ani 

naším procesem. Naopak došlo k jejímu posílení zavedením mimořádných 

opravných prostředků. Na rozdíl od práva římského však byl novelou občanského 

soudního řádu opuštěn princip úplné apelace. Není tak již možno (až na zákonem 

přesně vymezené případy) přijít s novem až v odvolacím řízení. V některých 

případech je dokonce nutno uvést skutečnosti s příslušnými důkazy do konce 

prvního jednání v dané věci. 

V našem exekučním řízení se obdobně jako v právu římském uplatňuje 

princip singulární exekuce. Vedle „římskoprávních“ způsobů exekuce (prodej 

                                                           
1 To nikterak nevylučuje ani neomezuje fakt, že účastníkovi řízení náleží dispozice řízením a 
předmětem řízení. 
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movitých věcí, prodej nemovitostí či soudcovské zástavní právo) počítá česká 

úprava i s dalšími, jako například se srážkami ze mzdy. 

Již Římané znali situace, kdy byl potřebný rychlý a účinný zásah. Tuto 

situaci řešil soudce povětšinou poskytnutím mimořádného prostředku. V našem 

civilním procesu plní tuto funkci zkrácená řízení či předběžná opatření.  

V mnoha ohledech byla římskoprávní úprava podobná té naší, současné. 

Změny, které nacházíme jsou povětšinou odůvodněny proměnami v chápání 

lidské společnosti a jejích základních hodnot. Dokladem toho budiž § 2 věta druhá 

o. s. ř., která zakotvuje zásadu prevence předcházení porušení práv.  
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5. 3. Kanonické právo1 

 

Kanonické právo bylo vedle práva římského druhým z učených práv. Tato 

práva se recipročně ovlivňovala, byť jistý rozdíl zde existoval. Zatímco se právo 

kanonické nechávalo právem římským obohacovat poměrně často, bylo právo 

římské systémem uzavřenějším.2  

Vliv římského práva na právo kanonické je dnes více než zjevný. Glosátoři 

vedle výše uvedeného Authentici vytěžili z římského práva také Epitome Iuliani. 

Obsahovala 124 Novell ve zkrácených latinských verzích. V raném středověku se 

široce rozšířila a brzy byla známá i ve Francii. Její vliv na rané kanonické sbírky 

byl veliký.3 Epitome Iuliani byla známá už ve středověku a také citována 

literaturou, jako například v klerikální literatuře ve druhé polovině 9. st. v kodexu 

Lex Romana canonice compta. Glosátoři nenechali Epitome Iuliani stranou 

pozornosti, nýbrž ji hojně používali při objasnění Authentici.4  

 

Základním pramenem poznání kanonického práva je Corpus iuris canonici 

(Kodex kanonického práva). Důvod sepsání Kodexu, jakožto uceleného pramene 

kanonického práva lze lehce vyčíst z předmluvy Kodexu, kterou v roce 1917 

napsal kardinál Pietro Gasparri. „…kanonické právo může být definováno ne 

jinak, než jak Livius byl nazval právo římské, totiž ´nesmírnou hromadou zákonů 

bez ladu a skladu nakupených´“.5 

Za výlučný pramen práva prohlašuje kodex v kánonu 5 sám sebe s tím, že 

zrušuje platnost dosud platných obyčejů s výjimkou těch, které sám připouští. 

Nutno však zdůraznit, že kodex má na mysli obyčeje právní. Obyčeje mimoprávní 

zůstávají nezměněny. Tady můžeme nalézt paralelu s ABGB. Také Všeobecný 

rakouský občanský zákoník v § 10 říká, že zvyklost se může užít jen v těch 

případech, kdy se na ni zákon výslovně odvolává. Stejně tak návrh nového 

občanského zákoníku počítá s uvedením obyčeje jako pramene práva.  

                                                           
1 Tj. platné právo římsko-katolické církve. 
2 Kejř J. Pronikání kanonického práva do středověkého českého státu. In Revue pro církevní právo 
8/97 
3 Coing H. Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 
Band I. Mittelalter. München , 1973, s. 163 
4 Lange H. Römisches Recht im Mittelalter. Band I. Die Glossatoren. München, 1997, s. 81 
55 Hrdina I. A. Concordia Discordantium canonum Boloňského Mistra Graciána. Právněhist. 
Studie. S. 328. 
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Osobní působnost kodexu je upravena v kán. 11. Normy kanonického 

práva zavazují osoby pokřtěné v katolické církvi nebo do ní přijaté. Kanonické 

právo je zde tak prolomením zásady teritoriality, která v moderní době nahradila 

starší zásadu personality. Podmínkou, řekněme kanonickoprávní subjektivity, je 

dále dostatečné užívání rozumu a dovršení sedmi let věku. 1  

Světské zákony mohou být užity pouze tehdy, pokud se na ně kanonické 

právo odvolává a nejsou s ním v rozporu. 

Kanonické právo zná tzv. dispenz. Dispenz neboli zbavení vázanosti 

zákonem ryze církevním, který může udělit v mezích své působnosti osoba 

vybavená výkonnou pravomocí, upravuje kán. 85. Nesmí však být udělen od 

zákona určujících podstatné prvky právních jednání a institutů. 

Vliv římského práva je zřetelný též v kán. 88, upravujícím emancipaci. 

Blíže se k tomuto institutu vyjádřila kanonická judikatura, která říká: 

„Emancipatio neque ante neque post CJC est institutio canonica, sed est 

institutum exklusive iuris civilis…“2 Tedy samotné kanonické právo se odvolává 

na svou inspiraci římským právem, aniž by si osobovala jeho instituty.  

 Právní subjektivitu upravují kán. 96 an. Právní subjektivitu přiznává kán. 

96 člověku, který se křtem stane členem Kristovy církve. Právní subjektivita tedy 

vzniká křtem, nikoli již okamžikem narození jako v občanském právu.3 Zletilou je 

osoba, která dovršila osmnáctý rok věku. Osobou nezletilou je osoba mladší 

osmnácti let.  

Tím se však kanonické právo nevyčerpává. Zná totiž ještě jednu věkovou 

hranici, a to sedmi let. Nezletilá osoba, která nedovršila sedmi let věku, se nazývá 

dítětem (infant) a není svéprávná. Dovršením sedmého roku se právně 

předpokládá, že dosáhla užívání rozumu. Avšak od sedmi do osmnácti let jsou 

způsobilí jen k těm úkonům, které jsou přiměřené jejich rozumové vyspělosti.4 

                                                           
1 Stejnou dikci užívá i ABGB v § 310, když omezuje nabývání držby u dětí mladších sedmi let a 
osob starších sedmi let, které však mají nedostatečné užívání rozumu („Kinder unter sieben Jahren 
und Personen über sieben Jahre, die den Gebrauch der Vernunft nicht haben, können Besitz nur 
durch ihren gesetzlichen Vertreter erwerben.“)  
2 Před kodexem iuris canonici ani po něm nebyla emancipace institutem kanonického práva, ale je 
institutem výlučně civilního práva. 
3 V kanonickém právu tak můžeme rozlišit „speciální“ právní skutečnosti, kterými jsou tzv. 
svátostné úkony (křest, biřmování či svěcení). 
4 Kanonické právo však hovoří ještě o dalších věkových hranicích, a to čtrnácti let. Konkrétně jde 
o kán.111, § 2 a to pro otázku, v církvi jakého obřadu chce být pokřtěn. Dále 21 let pro platné 
složení doživotních řeholních slibů a 25 let pro dovolené přijetí kněžského svěcení. In : Hrdina, A. 
Kanonické právo. Praha, 2002, s. 159 
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Mohli bychom tedy hovořit o omezené (či snížené) způsobilosti k právním 

úkonům.  

Způsobilost k právním úkonům upravují kán. 98 an. Plnou způsobilost má 

zletilá osoba (persona maior). Nezletilá osoba (persona minus) je podřízena moci 

rodičů, příp. opatrovníků. Nezpůsobilou je osoba, která nemá trvalé užívání 

rozumu, nadto ji kanonické právo explicitně staví na roveň dítěte. Plnou 

způsobilost k právnímu jednání (s několika výjimkami) nabýval podle římského 

práva muž ve 14 letech, žena pak ve 12 letech věku. Zákon Plaetoriův (r. 192 př. 

n. l.) stanovil sice jakousi ochrannou lhůtu pro osoby do 25 let. Toto však nemělo 

vliv na již dříve získanou způsobilost k právním úkonům.  

Kanonické právo stejně jako římské právo nebo ABGB zná afinitu 

(švagrovství). 

Zvýhodnění postavení otce oproti matce upravuje kán. 111, když říká, že 

pakliže se rodiče nedohodli, bude dítě včleněno do církve toho obřadu, k níž 

náleží otec. Analogicky – také v římském právu byl pro postavení dětí rozhodující 

status otce. 

I kanonické právo zná právnické osoby a přiznává jim právní subjektivitu. 

Přitom rozeznává právnické osoby sborové nebo nesborové. Charakterem jde o 

právnické osoby s věcným substrátem, stejně tak jako se substrátem osobním. 

Podmínkou však je cíl těchto právnických osob, který musí být shodný s posláním 

církve. 

K platnosti právního jednání vyžaduje kanonické právo několik náležitostí. 

Předně kán. 124 § 1 hovoří o náležitosti osoby, tj. vyžaduje způsobilou osobu. 

Shodně jako právo římské a občanské, vyžaduje náležitosti vůle – kán. 125 § 1 

zdůrazňuje její svobodu, § 2 však ponechává v platnosti úkony, vykonané pod 

vlivem strachu či podvodu. Zatímco pro občanské i římské právo je absence tísně 

a samozřejmě též podvodu podmínkou platnosti právního úkonu. Zásadním 

rozdílem od římského a občanského práva je kán. 124 § 2, zdůrazňující aplikaci 

teorie projevu oproti teorie vůle.  

Jak z vydržení, tak z promlčení výslovně vyjímá práva a povinnosti 

vyplývající z božského práva přirozeného nebo pozitivního. 

Na rozdíl od českého právního řádu, zato shodně jako právo římské, zná a 

upravuje Codex iuris canonici sponsalia (zasnoubení). Dle kán. 1062 § 2 není 

příslib manželství důvodem pro žalobu o uzavření manželství, nicméně připouští 

žalobu o náhradu škody, jestliže vznikla. 
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Zajímavým je pak oddíl věnující pozornost zneplatňujícím překážkám 

manželství – impedimentům. Prvou z překážek je nedostatek věku. Tato hranice je 

na rozdíl od českého právního řádu stanovena odlišně. Manželství je zapovězeno 

mužům před dovršením šestnácti let, ženám před čtrnáctým rokem věku. 

Codex iuris canonici rozlišuje, čímž se diametrálně liší od českého práva, 

děti manželské a nemanželské. U dětí nemanželských pak upravuje v kán. 1139 

jejich legitimaci. Také římské právo znalo a odlišně upravovalo postavení dětí 

podle okamžiku jejich zrození. 

Kanonické právo zná také, čímž výrazně ukazuje na inspiraci římským 

právem, slib a přísahu. Slib definuje kán. 1191 § 1 jako uváženou a svobodnou 

přípověď, učiněnou Bohu, o možném a lepším dobru. Takový slib se musí splnit 

ze ctnosti nábožnosti. Přísaha je podle kán. 1199 § 1 vzýváním Božího jména na 

svědectví pravdy. Může být učiněna pouze pravdivě, uváženě a spravedlivě. 

Církev také přijala spolu s římským civilním procesem institut 

litiskontestace. Oproti témuž institutu v římském právu však litiskontestace 

v právu kanonickém doznala dvou podstatných změn. Kanonické právo nespojuje 

s litiskontestací překážku litispendence. Zároveň také litiskontestaci nepřisuzuje 

konsumpční účinky.1  

 

5. 3. 1. Soudní a mimosoudní řízení 

 

Kniha sedmá (de processibus) se věnuje úpravě procesního práva. I úprava 

procesního práva v rámci práva kanonického představuje organizovanou, 

kultivovanou úpravu řešení sporů.  

Kán. 1400 § 1 upravuje věcnou příslušnost církevních soudů. Předmětem 

řízení jsou jednak zločiny, ale co nás zajímá více, také domáhání se a ochrana 

práv fyzických nebo právnických osob a úřední zjišťování právních skutečností, 

které můžeme považovat za obdobu občanskoprávních věcí. Obdobně jako 

v římském právu platilo „de minimis non curat praetor“, platí v právu 

kanonickém „de internis non curat praetor“2 

                                                           
1 Hrdina I. A. Litiskontestace v římském a kanonickém procesu. In Knoll V. Acta historici-iuridica 
Pilsnensia 2007. Příbram, 2008, s. 28 
2 Hrdina, A. Kanonické právo. Praha, 2002, s. 355 
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Výlučnou působnost má církev v právních záležitostech, které se týkají 

duchovních; o porušení církevních zákonů a o každém hříšném jednání, pokud se 

týká určení zavinění a uložení církevních trestů. 

Pokud jde o osobní působnost církevních soudů, platí zde papežova 

indemnita. Z hlediska funkční příslušnosti je prvním stupněm pouze církevní 

soudce, příslušný podle jednoho z právních důvodů. Obecným soudem je soud 

žalovaného. Má-li jich žalobce více, právo volby má žalobce. 

V úpravě místní příslušnosti je zřejmá terminologická vazba na římské 

právo. Tj. forum rei sitae, forum domicilii, forum ,,, contracta. Vedle toho 

přebralo kanonické právo úpravu, dnešní terminologií řečeno, obecné místní 

příslušnosti. Podle této zásady je obecným soudem soud žalovaného, tj. 

v římskoprávním vyjádření „actor sequitur forum rei“.  Tatáž zásada 

v kanonickoprávním vyjádření zní „actor sequitur forum partis conventae“1. 

  Byť se kanonické právo se svým hlavním psaným pramenem, Kodexem 

kanonického práva, může zdát jako svébytný právní systém, přesto nelze 

zapomínat na to, že jde z pohledu státu stále o normy vytvořené „pouhou“ 

právnickou osobou a musí tedy splňovat státem stanovené požadavky. Ostatně 

také samotný kodex se na světské právo na několika místech odvolává a stanoví 

také jeho subsidiární platnost. 

Co se týče hierarchie soudů, je důležité tzv. prvenství papeže. Podle kán. 

1417 § 1 může každý věřící předložit Apoštolskému stolci svou spornou věc 

projednávanou u soudu kteréhokoli stupně a v kterémkoli stavu řízení. 

Kanonické právo zná také funkce vyšetřovatele (auditor) a soudců 

zpravodajů (ponens). 

Zvláštními funkcemi, které kanonické právo upravuje, je ochránce 

spravedlnosti (promotor iustitiae) a obhájce svazku (defensor vinculi). Ochránce 

spravedlnosti se, dle kán. 1430, ustanoví pro sporné záležitosti, ve kterých se 

může jednat o škodu veřejnému prospěchu. Ochránce spravedlnosti je ze svého 

úřadu povinen dbát o veřejný prospěch. Přirovnání v sekulárním právu můžeme 

najít v osobě státního zástupce. 

Důležitost manželského svazku v kanonickém právu, se odráží v úpravě 

tzv. obhájce svazku. Ten je ze svého úřadu povinen předložit a vyložit vše, co 

může být rozumně uvedeno proti neplatnosti nebo uvolnění svazku. 

                                                           
1 Tamtéž, s. 359 
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Význam obhájce svazku a ochránce spravedlnosti je zdůrazněn také tím, 

že nepřítomnost těchto osob je sankcionována neplatností jednání. 

Jednou ze zásad občanského práva je zásada prevence. Nepochybně je 

lepší sporům předcházet, proto i kanonické právo provádí v kodexu tuto zásadu, a 

to v kán. 1446. § 1 tohoto kánonu říká: „Všichni křesťané a především biskupové 

se poctivě snaží, aby při zachování spravedlnosti pokud možno nedocházelo 

v božím lidu ke sporům a aby případné spory byly co nejdříve pokojně vyřešeny.“ 

Kanonické právo zná i smír. § 2 kán. 1446 říká: Soudce na začátku sporu a 

také i jindy, kdykoliv spatřuje jakousi naději na úspěch, neopomene vyzvat strany 

a také jim pomáhat, aby se společně snažily nalézt spravedlivé vyřešení sporu, 

navrhuje jim k tomu vhodné cesty a použije případně i vážených lidí jako 

prostředníků. § 3 téhož kánonu pak zní: Týká-li se spor soukromého prospěchu 

stran, zkoumá soudce, zda vhodněji nedosáhne cíle buď smírem, nebo rozhodčím 

řízením. 

Obdobou rozvrhu práce je kniha řízení. Je nutno, podle kán. 1458, 

záležitosti projednat v tom pořadí, jak byly předloženy a zapsány do knihy řízení. 

I kanonické právo rozlišuje lhůty zákonné a soudcovské. Zatímco zákonné 

lhůty nemohou být prodlouženy, lhůty soudcovské prolongovány být mohou, 

avšak jen ze spravedlivého důvodu. 

Základní zásadou ovládající průběh civilního procesu v českém právu je 

zásada veřejnosti. Také řízení ve starém Římě bylo veřejné. Kanonické právo 

však jde cestou opačnou, když v kán. 1470 říká, že pokud místní zákon nestanoví 

jinak, jsou v soudní síni při projednávání záležitosti soudem přítomni pouze ti, 

jejichž účast stanovil zákon nebo soudce jako nutnou pro provedení řízení. 

Prevence porušování práva je vždy lepší nežli následná represe. Kanonické 

právo zná smír neboli narovnání a také rozhodování jedním nebo více rozhodci. 

Dle kán. 1714 platí při smíru, kompromisu a řízení před rozhodci normy, 

které si strany dohodly, nebo jestliže strany žádné nedohodly, použije se zákona 

stanoveného biskupskou konferencí, pokud takový je, nebo občanského zákona 

platného v místě uzavření dohody.  

Smír ani kompromis nelze však uzavřít ve věcech veřejného prospěchu, a 

v jiných věcech, s nimiž strany nemohou svobodně nakládat.  

Církevní právo s sebou tedy přináší prvky římskoprávní dříve než právo 

světské. V samotné metodě, jakou kanonické právo přistupuje k úpravě poměrů, 

můžeme vidět paralelu s obdobným postupem Římanů vůči provinciím. Také 
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církev ponechává v platnosti místné zákony a uchyluje se k přímé úpravě těch, 

které jsou pro ni zásadního významu. 

Církevní proces by se dal jednoduše charakterizovat jedinou větou: „Quod 

non est in actis, non est in mundo.“ Byla-li výše zmínka o přítomnosti písemného 

procesu na zemských a městských soudech, vězte, že to byl pouze slabý odlesk 

toho, jak probíhal písemný proces u soudů církevních. Soud se se stranami stýkal 

výlučně prostřednictvím spisů.1 Byť nelze písemnému procesu upřít jisté 

přednosti, jakými jistě byla větší přesnost formulací či lepší následná kontrola 

činnosti vyšší instancí. Podíl na šíření písemného procesu měl bezesporu také vzor 

římsko-kanonického procesu, který se v té době šířil Evropou. Vystopovat lze 

také vliv kanonického práva na právo zemské, když z něj přešly typizované 

žalobní formule jednotlivých sporů. Nicméně proces kanonický zůstal procesem 

svébytným. 

Na závěr možno shrnout tyto základní zásady kanonického procesu: 

- písemnost2 

- neveřejnost jednání 

- legalita (zákonný postup) 

- materiální pravda – doplněno tzv. přísahou pravdomluvnosti u 

procesních stran; svědci sedmé ruky (testes septima manus) v manželských 

věcech – svědčí spíše o věrohodnosti a tedy jako nepřímý důkaz.  

- projednací 

- dispoziční 

- rovnost procesních stran 

- legální důkazní teorie. Oproti modernímu procesualistovi, se 

středověký právník zabýval také stránkou svědomí, tedy morálně-teologickým 

aspektem hodnocení důkazů.3  

Kanonické právo sehrálo ve středověkém světě zásadní úlohu, plně 

korespondující s postavením církve jako „unifikační síly středověku“4. 

Kanonické právo společně s právem římským zformovalo středověké 

zvykové právo, označované jako ius commune. Z tohoto důvodu by bylo důsledné 

rozlišování těchto dvou právních systémů umělé a zavádějící. Jak římské právo, 

                                                           
1 Klabouch J. Staré české soudnictví (jak se dříve soudívalo). Praha, 1967, s. 185 
2 „Quod non est in actis, non est in mundo.“ 
3 Kejř J. In: Právněhistorické studie 40. Praha, 2009, s. 95-97 
4 Kejř J. Pronikání kanonického práva do středověkého českého státu. In: Revue pro církevní 
právo 8/97 
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tak právo kanonické bylo přednášeno na univerzitách po celém křesťanském 

světě. Středověkou jurisprudenci lze plně pochopit pouze za znalosti jich obou. 

Kanonické právo a římské právo měly stěžejní vliv na formování nejen 

akademického, ale také světského práva.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Kenneth Pennington. Roman and Secular Law in the Middle Ages. In: 
http://faculty.cua.edu/pennington/Law508/histlaw.htm 
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6. Závěr 

 

Samotné označení jednotlivých etap vývoje civilního procesu jako proces 

starý, klasický, poklasický a justiniánský má svou vypovídací hodnotu. 

Původní legisakční řízení záhy zastaralo, neboť nezachytilo nástup změn 

ve společenském vývoji země. Není tedy divu, že velká část jemu vlastních rysů 

do další procesní formy již nepřešla. Plné působení legisakčního řízení je 

charakteristické právě pro nejstarší etapu v dějinách Říma. Znovu je záhodno 

vyzvednout hlavní přínos legisakčního procesu spočívající především v potlačení 

svémocného jednání. Legis actione byla prvním krokem na dlouhé cestě za lepší a 

dokonalejší procesní úpravou. 

Oproti předešlé procesní úpravě byl formulový proces stěžejní podobou 

řízení po dlouhou dobu. Proto také z užívání nevyšel ze dne na den, nýbrž jen 

velice pozvolna. Dokladem toho je i poměrně déletrvající soužití řízení klasického 

a kogničního. Označení „klasický“ je zde tedy na místě. Paradoxně to ale nebylo 

toto řízení, které se mělo stát centrem pozornosti mnoha příštích generací juristů. 

Pojem „poklasický proces“ můžeme vyložit ze dvou úhlů. Prvý je prostým 

časovým údajem vypovídajícím o tom, že (výsostné) panství tohoto řízení nastalo 

až po řízení formulovém. Druhý implementuje také fakt překonání 

charakteristických rysů předchozího řízení. Typické bylo stažení řízení do jedné 

fáze a tím jeho vedení před jedinou osobou. 

Justiniánské řízení pak již svým názvem vypovídá o tom, komu vděčí za 

svůj vznik. Přínos císaře Justiniána pro zachování tradice římského práva tak 

našel projev i v označení procesu této doby. Zajímavé je, že ani za doby 

absolutistické monarchie, tím spíše ne v obdobích předchozích, nebyly procesní 

formy nazývány jmény panovníků. Absolutistické postavení císaře v dominátu se 

však projevilo v tom, že byl nejvyšší soudní instancí v zemi. 

 Prostřednictvím recepce se stává římské právo základem evropské právní 

kultury. Prostřednictvím recepce se navrací právo justiniánské. V čem tkví 

důvody tohoto návratu? Římské právo se v časovém předstihu před ostatním 

světem vypořádávalo s otázkami, které se postupem doby staly aktuálními i 

v dalších státech. Výsledkem přitom bylo právnicky přesné a celkově precizní 

řešení. 

Vliv římského práva se nevyhnul ani právu zemskému. S analogickými 

instituty se nicméně v zemském právu nesetkáváme pro jejich inspiraci římským 
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právem, ale příčinou jsou srovnatelné společenské i hospodářské podmínky. 

Můžeme říci, že zemské právo bylo vůči vlivům římského práva vesměs 

resistentní.  

Řízení před městskými soudy bylo z hlediska recepce římského práva 

bezesporu významnější než řízení před soudy zemskými. Městské právo se díky 

své flexibilitě postupně unifikovalo a stalo se subsidiárním pramenem práva 

zemského. Takto se římské právo přiblížilo k právu zemskému, přičemž 

prostředníkem jim bylo právo městské.  

Recepce římského práva podstatně ovlivnila také právnický jazyk. 

Latinské právní termíny zahajují etapu vývoje právní terminologie. Právní termíny 

se však neprosadily ihned. Hojnější výskyt zaznamenáváme teprve v 

písemnostech od 70. let 16. století, a to nejen v právu soukromém, ale také 

v právu trestním. V tomto procesu sehrály významnou úlohu také středověké 

právnické sbírky, ať již městského nebo zemského práva, které vedle podrobných 

instrukcí k realizaci jednotlivých fází soudního procesu, přispěly zavedení a šíření 

jednotné latinské právnické terminologie. 

Dá se říci, že pojmovým znakem římského práva je implicitní trvalost. Jak 

jinak si vysvětlit fakt, že přežilo nejen zánik své rodné říše, ale i zánik mnohých 

dalších, které na římskoprávní tradici navázaly.  

I přesto, že se římské právo uplatnilo, byť v různých obměnách, na 

rozdílných místech a v rozdílném čase, nemůžeme mluvit o jeho univerzalitě. Je 

potřeba si uvědomit, že se vždy jednalo o střet právních řádů států, které stály na 

odlišné vývojové úrovni. Moderními státy není odkaz římského státu přejímán 

komplexně jako celek, nýbrž je podrobován kritice z hlediska soudobých hodnot. 

Rys starých Římanů zachovávat v rámci tradice i věci přežité, zde tak již 

nenajdeme. Nadále však zůstává v platnosti, že odkazem Říma je na svou dobu 

vyspělý, byť ne perfektní právní řád. 

 

„Co má dělati zákon, kde toliko peníze vládnou, 

Nebo kde nemůže ve při zvítězit chudobný muž?... 

Proto je na soudu právo jen veřejně prodejné zboží, 

Soudce pak schvaluje to, co mu kdo odkoupil dřív.“ 

                                                                    Petronius1 

 
                                                           
1 Bělovský, P. Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě. Praha, 2005, s. 5 
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Hieronymus Bosch (1450-1516) si zase pro ztvárnění lakomství zvolil 

soudce přijímajícího na veřejnosti úplatky od obou znesvářených stran.1 

Jak vidno, nezáleží na době, vždy se ve společnosti vyskytuje skepse vůči 

justici.   

I v oblasti práva tak platí okřídlené, leč stále aktuální rčení, historia 

magistra vitae. I zde jsou nám dějiny učitelkou. Někdy milou a vlídnou, jindy 

přísnou a nekompromisní. Někdy lidstvu postačí drobné postrčení, jindy musí 

vědomost vykoupit krvavou cenou. 

Římské právo je jednoduše fenomén, který ač zrozen dobou dávno 

minulou, má potenciál fascinovat další generace studentů i laické veřejnosti. 

„Římské právo je zhuštěná a zobecněná zkušenost v oblasti práva.2 Nelze 

než souhlasit s konstatací M. Bartoška, že římské právo je stěžejním faktorem při 

formování ducha budoucích právníků. Je skutečnou školou právnického myšlení.3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dílo: Deska stolu se sedmi smrtelnými hříchy a čtyřmi posledními věcmi člověka (1475-1480). 
Umístěno: Museo del Prado (Madrid, Španělsko)   
2 Eduard Vlček. Postavení římského práva v učebním plánu právnické fakulty In : Římské právo a 
jeho odkaz v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu 
Vážnému). uspořádal Schelle K. Brno, 1992, s. 52 
3 Bartošek M. Škola právnického myšlení. Praha, 1993, s. 15 
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Summary 

 

Identification of individual phases of development of civil proceedings as 

an ancient, classic, post-classic and Justinian process has its information value. 

Original legislation proceedings soon became obsolete as it could not 

catch on an outset of changes in social development of the country. Therefore, it is 

no wonder that a vast majority of its inherent features did not make it to the next 

procedural form. Full impact of legislation proceedings was the most typical for 

the oldest stage of the Roman history. And again, it is suitable to emphasize the 

principal benefit of legislation procedure consisting mainly in suppression of 

unauthorized actions. Legis actione was the first step on a long way leading to 

better and more perfect procedural regulation. 

Contrary to the previous procedural regulation the formula proceedings 

had been for a long time a crucial form of proceedings. Therefore, it did not come 

from usage in one day, but this process was very slow. This is demonstrated also 

by relatively long-lasting cohabitation of the classic and cognition procedure. 

Therefore, the identification “classic” is perfectly appropriate. Paradoxically, this 

procedure was not the one which should have become a focus of attention of 

many following generations of jurists. 

The term “post-classic procedure” can be interpreted from two angles. The 

first one is a simple time data telling us that a (sovereign) rule of this procedure 

came only after the end of the formula procedure. The second implements also the 

facts of overcoming the characteristic features of the previous procedure. 

Concentration of the proceedings into one phase and therefore also its managing 

by a single person was typical for this phase. 

By the name itself the Justinian procedure tells us to whom it may thank 

for its authorship. In this way the contribution of the emperor Justinian to 

preservation of tradition of the Roman law found its expression also in the name 

of then applied procedure. An interesting thing is that procedural forms have 

never been named after monarchs, not in the times of an absolute monarchy and 

much less in the previous periods. Nevertheless, an absolute position of an 

emperor in the Dominate was demonstrated also by the fact that he was the 

highest judicial instance in the country. 

 Through reception the Roman law laid the foundations of the European 

legal culture. Through reception the Justinian law has returned. What are the 



173 

 

reasons of this return? The Roman managed law in good time ahead of the rest of 

the world to deal with the issues which in the course of time became topical also 

in other states. This resulted in legally exact and generally precise solution. 

The influence of the Roman law did not left the national law intact either. 

Nevertheless, in the national law we encounter the analogical institutes not on the 

grounds of its inspiration by the Roman law but because of the comparable social 

and economic conditions. We may say that the national law was mostly resistant 

to the impacts of the Roman law.  

Undoubtedly, the proceedings conducted before municipal courts were in 

terms of reception of the Roman law more relevant than the proceedings 

conducted before the national courts. Due to its flexibility the municipal law 

became in the course of time unified and a subsidiary source of the national law. 

In this way the Roman law approximated to the national law, the municipal law 

being its intermediary.  

Reception of the Roman law significantly influenced also the legal 

language. Latin legal terms commenced the phase of development of legal 

terminology. However, the legal terms did not set up at once. We may encounter 

these terms more frequently as late as in the documents of 70ties of the 16th 

century and it was not only in private law but also in criminal law. An important 

role in this process belonged also to middle-age legal collections, whether of 

municipal or national law, which, apart from detailed instructions to the 

implementation of individual phases of a judicial procedure, contribution to the 

implementation and dissemination of a uniform Latin legal terminology. 

It may be stated that the conceptual feature of the Roman law is an implicit 

permanency. How else could it be explained that it survived not only the decline 

of its home emporium but also the declines of many others which continued in the 

Roman law tradition? 

In spite of the fact that the Roman took roots, albeit in various 

modifications, in all kinds of places and times, we cannot speak of its universality. 

It is necessary to take into account that it was always related to the conflict of 

legal orders of the states which found themselves at different level of 

development. Modern states did not adopt the legacy of the Roman state as a 

complex but it was always subject to a critique in terms of contemporary values. 

Therefore we cannot find here a typical feature of old Romans to preserve in the 

name of tradition also obsolete things.  
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However, it remains valid that Rome left as its legacy for its time 

developed, though not perfect legal order.  

 

“What the law can do where only money rules, 

or where a poor man may not win the dispute?... 

Therefore in the courts the law is only merchandise, 

and thus a judge only approves what somebody bought from him the first.“ 

                                                                    Petronius1 

 

In order to depict greed, Hieronymus Bosch (1450-1516) chose the judge 

taking bribes in public from both parties in dispute.2 

As it may be seen, it is not the matter of time, society has always been 

suffering form certain skepticism towards justice.   

Therefore, in the field of law we may use a poetic, yet still up-to-date, 

saying “historia magistra vitae”. Even here the history is a teacher - sometime 

nice and kind and another time stern and adamant. Sometime a little push is 

sufficient for humankind, another time a bloody price must be paid for 

knowledge. 

The Roman law is simply a phenomenon which, albeit born ages ago, has 

a potential to fascinate next generations of students and laymen. 

“The Roman law is concentrated and generalized experience in the area of 

law.3 The statement of M. Bartoška that the Roman law is a crucial factor when 

the spirit of future lawyers is formed can only be approved. The real school of 

lawyers’ thinking.4 

                                                           
1 Bělovský, P. Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě. Praha, 2005, s. 5 
2 Work: Deska stolu se sedmi smrtelnými hříchy a čtyřmi posledními věcmi člověka (1475-1480). 
Location: Museo del Prado (Madrid, Spain)   
3 Eduard Vlček. Postavení římského práva v učebním plánu právnické fakulty In : Římské právo a 
jeho odkaz v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu 
Vážnému). arranged by Schelle K. Brno, 1992, s. 52 
4 Bartošek M. Škola právnického myšlení. Praha, 1993, s. 15  
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