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Anotace 

Tato práce si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky Římského správního a finančního 

práva. Tato právní odvětví blízce souvisejí s vývojem Římského státu jako takového. S jeho 

přeměnou z malého městského státu na stát územní a nakonec až na rozsáhlou říši zabírající 

nikoli nepatrná území na třech kontinentech. Během tohoto vývoje můžeme vypozorovat 

nejen rostoucí nároky na státní správu a také různé přistupování k organizaci území v rámci 

říše. Italská území byla zprvu privilegována jako vlastní římské území nadřazené provinčním 

celkům, které jediné musely platit dávky vynucené Římem, se v období dominátu stávají také 

poddanskými bez významných výjimek. 

U zrodu provinční správy stála právě Sicílie. Zde vznikly první formy provinčního práva a zde 

také došlo k prvním praktickým problémům s jejich dodržováním. Tento významný ostrov byl 

místem, kde se Řím učil ovládat další národy, který financoval jeho rozvoj sklonku republiky, 

a který Římu dopomohl k ovládnutí středozemí. 

 

 

 

Abstract 

This work aims to introduce readers to the Roman administrative and financial law. These 

laws are closely related to the development of Roman law as such and with its 

transformation from a small city-state to the land state and finally to a large empire with 

vast territories on three continents. During this evolution can be observed increasing 

demands on the state administration and various approaches to the territorial organization 

of the empire. On the one hand Italian territory was initially given priority as the Roman 

homeland, on the other hand were provincial units, which alone have been forced by Rome 

to pay taxes. In the period of dominate these differences were removed without significant 

exceptions. 

Sicily was standing at the birth of the provincial administration. Here arose the first forms of 

provincial rights and also appeared first practical problems of its active application. This 

remarkable island was a place where Rome learned to control other nations, province which 

funded the development of the late Republic of Rome, and a platform which helped to 

control the Mediterranean. 
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Úvod 

Římské správní právo je jakožto důležité právní odvětví vyspělé říše konce starověku i přes 

vyšší pozornost právníků věnovanou římskému právu soukromému jistě také hodno bližšího 

zkoumání. Jedná se o oblast, která dosáhla v průběhu více než tisíce let svého utváření 

vysoké úrovně a velmi významným způsobem ovlivnila i správní systémy v době pozdější. I v 

současném správním právu můžeme najít mnoho prvků, které zcela nepochybně vycházejí 

z Římského práva, nejvýznamnějšího zdroje kontinentální právní kultury. 

Na začátku nicméně musíme konstatovat, že bohužel římské správní právo nemá svého 

Paula, Papiniána nebo Ulpiana, kteří by nám ve svých spisech přiblížili nejdůležitější aspekty 

tohoto odvětví, naopak to co v současnosti o římské správě víme, jsou především informace 

z úředních záznamů a úřední korespondence. Výjimkou v tomto směru je snad pouze dílo 

římského velikána Marka Tullia Cicera, kterému se v roce 70 př. n. l. podařilo zachytit správní 

systém, který v té době fungoval v jedné z prvních římských provincií, na ostrově Sicílie. 

Sicílie mi proto v mé práci poslouží jako příklad, na kterém budu demonstrovat obecně 

platné správní právo římské říše, jak se vyvíjelo ve třech základních etapách jejího vývoje – 

republice, principátu a dominátu. 

Velký význam měla Sicílie pro Řím zejména v posledních dvou stoletích republiky, kdy zde 

Řím čerpal znalosti několika vyspělých civilizací, Féničanů, Kartaginců a Řeků a Římanům 

samotným tento ostrov pomohl k ovládnutí středozemního moře. Sicilské obilí, které mělo 

značný podíl na daňovém výnosu Říma z této provincie, totiž bylo velmi důležité jak pro 

zásobování věčného města, tak i pro další válečnou expanzi Římanů. Budoucí úspěchy římské 

říše z velké části závisely právě na kvalitě provinciální správy, která se poprvé začala utvářet 

právě na Sicílii, a efektivitě té ústřední, která se musela zvyšovat s rozlehlostí území státu. 

Proto a i pro mnoho dalších důvodů si myslím, že přiblížení tohoto právně historického 

odvětví, které čtenáři nabízím, může být velmi zajímavé. 

Chtěl bych se proto ve své práci zaměřit především na některé oblasti správního práva, 

například na soustavu římských správních orgánů, na provinciální a územní správu, na správu 

financí a měny a jejich souvislost s římským hospodářstvím a ukázat čtenáři vazby a 

souvislosti s moderním správním právem. 
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V první části práce se snažím čtenáři přiblížit římské finanční právo, vývoj jeho institutů, 

správní orgány činné ve veřejných financích Římské republiky a hlavní příjmy a výdaje tohoto 

státu. 

Druhá kapitola mapuje Římskou územní správu v tomto prvním období vývoje Římské říše. 

Přičemž první podkapitola zkoumá právní postavení jednotlivých území přičleňovaných 

k Římské obci. Na ni navazují obě podkapitoly další, které se týkají získání Sicílie a 

provinciální správy jako dalšího stupně územního uspořádání. 

Kapitola třetí je věnována správě provincie Sicílie. Na úvod je podán výklad o 

nejvýznamnějších právních pramenech správy tohoto ostrova lex Hieronica a lex Rupilia. 

Dále je pojednáno o vrcholných správních orgánech v provincii a o městských právech a 

samosprávě. Poslední podkapitola nám přibližuje proces se Sicilským místodržícím Gaiem 

Verrem, který vedl ve prospěch Sicilanů Marcus Tullius Cicero podle takzvaných 

repetundárních zákonů. Na Verrově procesu je možné demonstrovat nejen teoretické právní 

postavení provincie, ale i faktickou praxi římských provinčně správních orgánů. 

Čtvrtá kapitola přechází k analýze centrální římské správy, tak jak se vyvinula po vzniku 

císařství. Zvláštní pozornost je věnována správním orgánům z období dominátu, které 

disponovaly nejpropracovanější strukturou a o nichž se nám zachovalo nejvíce informací. Je 

zde pojednáno o souboru centrálních orgánů zvaném comitatus, o reformách územní správy, 

způsobech výběru úředníků a také o centralizačních tendencích v pozdně římské správě. 

Pátá a poslední kapitola se také týká římského císařství. Jejím úkolem je však poukázat na 

finanční právo v tomto období a na správní soustavu finančních orgánů, za jejíž tři 

samostatné části lze považovat res privata, sacrae largitionnes a prétorské prefektury a dále 

také na měnový vývoj v říši a na efektivnost veřejných financí. 
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1. Římské republikánské finanční právo  

Římané původně neměli žádný státní majetek. Obec pouze disponovala stády dobytka. Tato 

zvířata sloužila pro obětní účely při náboženských obřadech. Veřejné práce byly přikázány 

svobodnému obyvatelstvu a obrana státu byla prováděna občany za použití vlastní výzbroje. 

Proto také nebylo nutné v královské době vybírat daně. 

Změna nastala s římskými výboji v období republiky. V 6 století př. n. l. vznikla zvláštní 

komora aerarium, ve které Římané shromažďovali získané drahé kovy. Nejprve to byla měď, 

po ní zlato a stříbro, později i mince z těchto kovů. Aerarium populi Romani bylo umístěno 

v Saturnově chrámu a vedle státního pokladu obsahovalo veškeré státní příjmy. 

„Nejvydatnějšími státními příjmy byl výnos ze státní půdy (ager publicus), z provincií 

(stipendium, vectigal), vydatné byly i jediná skutečná daň vicessima manumissionum (5% 

z hodnoty propuštěných otroků), výnos ze státních dolů, různé poplatky a dávky (z používání 

veřejných pozemků, ulic, mostů, vodovodů, přístavů, cla), válečná kořist, soudní pokuty, 

zabavený soukromý majetek aj.“1 

Uschovávalo také vojenské odznaky, účetní záznamy o pohledávkách a závazcích Římského 

státu, důležité státní listiny jako mezinárodní smlouvy, znění zákonů a jiné archiválie. Význam 

aeraria tkví v možnosti financování veřejných staveb a infrastruktury, jakož i shromažďování 

prostředků pro vedení války. 

Veřejné finance byly původně spravovány nejvyššími magistráty2, avšak postupem času se 

jejich správa stala příliš časově náročnou a byla přenesena na kvestory, kteří se starali o 

aerarium a na censory, jimž připadla povinnost obhospodařovat státní majetek. 

Kvestoři byli pověřeni opatrovat klíče od aeraria, měli povinnost vést záznamy o jeho 

obsahu, vypláceli hotovost, vedli seznamy daňových nedoplatků a vymáhali je. Zajímavým 

úkolem byla také péče o zaopatření zahraničních návštěv a také kontrola výdajů konzulů, 

kteří při získávání prostředků z aeraria museli uvést důvod. Vše bylo pak zapsáno do 

záznamů pod jménem konzula. Kvestoři měli na starost krom aeraria také mnoho dalších 

finančních a správních úkolů. Byli přiděleni konzulům, kde řídili finanční záležitosti armády, 

                                                      
1 BARTOŠEK, Milan. Administrativní problémy antického Říma. Právněhistorické studie. 1980, 23, str. 251. 
2 Byli to konzulové a ve válečném stavu diktátor. 
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ale také místodržícím v provinciích. Z těchto pozic měli pod kontrolou valnou většinu státních 

příjmů. 

Cenzoři naopak zajišťovali užívání státního majetku a navrhovali senátu jeho prodej, když 

nepřinášel užitek. Dále vedli soupis nemovitostí, rozhodovali o účelu jeho použití a inkasovali 

výnos - vectigal. Největší význam tkvěl v uzavírání zakázek na výstavbu silnic, vodovodů, 

veřejných budov a dalších staveb. Úřad censorů však v 1 st. př. n. l. upadá. 

Orgánem administrativního dohledu nad státními financemi se stal senát. Pod jeho kontrolu 

se dostaly výnosy státních nemovitostí a válečná kořist. Mezi další související otázky patří 

dary do ciziny, zasvěcení státního majetku, zakládání kolonií, poskytnutí výkupného za 

zajatce, dary občanům, propouštění státních otroků atd. Magistrátům pak kromě konzulů 

senát schvaloval úvěry na uskutečnění jejich plánů. 

Hlavní skupinou státních příjmů tvořily v počátečních obdobích takzvaná vectigalia, příjmy 

z obecního majetku, které obec pravidelně inkasovala od nájemců nebo poživatelů zvláštních 

práv. Zejména se platilo za právo pást dobytek na veřejných pozemcích, odběr vody 

z veřejného vodovodu, právo dobývat nerosty a lovit ryby a také například za vjezd do 

přístavu. Později se významným zdrojem státních příjmů stala také válečná kořist, když práva 

k ní přešla z vojáků na stát. Mezi další zdroje státních příjmů dále patřily pokuty, které 

Římané platili za nejrůznější přestupky kurulským aedilům a s občanskými válkami se také 

rozmohly konfiskace soukromých majetků. 

„Pokud státní příjmy nestačily, vypsal stát nucený příspěvek (tributum), stanovený poměrně 

podle posledního majetkového soupisu pořízeného cenzory. Tento se však považoval spíše jen 

za nucenou půjčku, takže po úspěšné válečné výpravě nebo po doplnění hotovosti v eráriu jej 

stát občanům vracel. Daň se z tohoto příspěvku při častějším používání vyvinula až později.“3 

Výše tohoto poplatku činila jednu tisícinu majetku občana. Po získání Makedonie v roce 167 

př. n. l. se však tato forma státní půjčky přestala používat. 

Přímé daně se v Itálii v pozdní republice nevybíraly. 

„Po dobití Macedonie (168 př. n. l.), odkud Řím získal obrovské bohatství, byli římští občané 

od daně osvobozeni. Věcná daň z nemovitého majetku v kviritském vlastnictví se vždy 

                                                      
3 BARTOŠEK, Milan. Administrativní problémy antického Říma. Právněhistorické studie. 1979, 22, str. 235. 
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považovala za zásadně nepřípustnou. Skutečnou trvalou a přímou daní byla jen vicesima 

manumisionum (5%) za propuštění otroka na svobodu.“4 

Na tomto území můžeme mluvit pouze o daních nepřímých, především o 5% dani z hodnoty 

propuštěného otroka vicesima manumisiorum a o clech vybíraných v branách, průsmycích a 

přístavech, které však byly v roce 60 př. n. l. v Itálii zrušeny. 

Naopak v provinciích, jejichž obyvatelé byli považování za poddané Říma, byly přímé daně 

běžnou praxí. V provinciích fungovaly často velice odlišné daňové systémy. Bylo to dáno 

různorodostí jejich zemědělských produkcí i jejich ekonomickou a kulturní vyspělostí. 

Systémy vyspělejších provincií byly většinou s drobnými modifikacemi přebírány, u 

zaostalejších byly zaváděny systémy nové.5  

Daně se platily, jak je v římských financích zvykem především jako osobní daň z hlavy 

tributum capitis a jako daň z půdy tributum soli, která se nazývala podle oblasti jako 

stipendium, decuma nebo vectigal. Výběr těchto dávek stát pronajímal soukromníkům, 

přesněji řečeno kolegiím publikánů. Tím však výběr daní ztratil vazbu na státní zájmy a to co 

měli ze zákona provinciálové uhradit, byl pouze zlomek z toho, co bylo nakonec vybráno. Tím 

provincie chudly ve prospěch Římských boháčů. V roce 130 př. n. l. byli publikáni v provincii 

Asia dokonce pobiti. 

Státní výdaje Římské republiky také z počátku nebyly nikterak rozvětvené, šlo hlavně o plnění 

nároků římského kultu, jako byla výstavby chrámů a pořízení obětních zvířat. K tomu pak 

přibyly i výdaje na další veřejné stavby6 a výdaje na státní správu. Římští magistráti však platy 

nedostávali, neboť se jednalo o čestné funkce. Ti, které však bylo třeba zajistit, byli členové 

jejich doprovodu jako písaři nebo tlumočníci. Velmi významnou oblastí státních výdajů byla 

samozřejmě armáda. Požadavek zajištění jejích potřeb ze státních zdrojů vyplynul z její 

profesionalizace na přelomu pátého a čtvrtého století př. n. l. Výdaje se týkaly příspěvků 

vojákům stipendia, nákupu koní a zajišťování píce. Ke konci republiky, přesněji roku 57 př. n. 

l. vznikla ještě jedna oblast státních výdajů. Pompeius totiž tohoto roku zavedl státní 

zásobování nemajetných Římských občanů. Ti měli od té doby nárok na bezplatný příděl tří 

                                                      
4 BARTOŠEK, Milan. Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje. 2. vyd. Praha: Academia, 1995. ISBN 80-
200-0545-5. str. 65. 
5 Toto tvrzení je možné demonstrovat právě na Sicílii, kde byl převzat daňový systém vyspělejší Syrakuské části, 
který byl platný i pro zaostalejší západní část. 
6 Od přístavů a dalších staveb pro veřejný život, hry a obchod až po veřejnou infrastrukturu, tedy silnice, mosty 
nebo akvadukty. 
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litrů obilí na týden. O významu tohoto výdaje svědčí, že se toto opatření za Cézara 

vztahovalo na 320 tisíc římských občanů. 

V pozdní republice dochází k výraznému rozšíření zpravovaných území při konstantní kvalitě 

Římských finančních orgánů. Tato nedbalost k novým požadavkům na správu velké říše vedla 

ke změně ve vrcholné správě. Kdysi téměř všemocný senát byl nakonec nahrazen císařem, 

prvním z rovných občanů. 

2. Římská územní správa 

Římské území nelze ani v nejstarších dobách ztotožňovat pouze s městem na sedmi 

pahorcích u řeky Tibery. Římská společnost i v dobách svého raného vývoje přicházela do 

styku s dalšími státními celky ve střední Itálii. A tak došlo poměrně záhy k rozvoji územního 

obyčejového práva. 

2.1. Původní správa římského území 

Základem chápání římské územní správy je splynutí získaného území s civitas Romana.  Takto 

získané území tzv. ager Romanus rozšiřující Římskou obec podléhalo římské nadvládě a 

Římský senát rozhodoval o jeho právním postavení. 

Římané u nově získaného území rozlišovali několik rozdílných právních statusů, které udávaly 

podmínky jeho dalšího použití. Tím nejvýhodnějším statusem, který si patricijové vyhradili 

pod záminkou vysokých finančních požadavků pro sebe byt ager occupatorius. Tyto pozemky 

získal ten, kdo je první obsadil a to bez úhrady anebo za poplatek a bylo je možné kdykoli 

opustit nebo naopak vydržet. Dalším byl ager colonicus, který získávali do osobního 

vlastnictví kolonisté na území Itálie. 

Mezi zpoplatněná území patří ager compascuus propůjčovaný větším kolektivům, ager 

quaestorius, který na základě zákona nebo z rozhodnutí senátu propůjčovali kvestoři. Další 

právní statusy území jsou nazvány podle poplatků z nich vybíraných: ager scripturarius 

(skriptura - poplatek za pastvu), ager vectigalis (vectigal - pětiletá dávka). Dokonce docházelo 

i k dražbám pozemků, jejichž vítěz získal právo je obdělávat, anebo plody daného pozemku. 

Šlo o ager privatus vectigalisque a ager locatus ex lege censoria. Stát si také ponechával 

možnost některá území obhospodařovat veřejnými prostředky, tento typ pozemků byl 

označován jako ager publicus. 
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Během Římské expanze se přirozeně vytvářely rozdíly v intenzitě římského vlivu a právním 

postavení již využívaných podrobených oblastí. Nejvýhodnějším územním statusem bylo 

municipium nebo civium Romanorum. Toto označení se užívalo pro podrobená Italská města, 

jejichž obyvatelům bylo uděleno Římské občanství. Občané municipií měli volební právo a 

vztahy mezi nimi podléhaly honorárnímu právu. Tímto způsobem byla integrována města 

rozpuštěného Latinského svazu. 

Některá další města byla označována jako Municipia latina. Zůstávala svobodná výměnou za 

vojenskou pomoc Římu a jejich občané označovaní jako Latini prisci se mohly pouhým 

přestěhováním do věčného města stát Římskými občany. Uznávalo se jim ius conubium i ius 

commercium.7 

Kromě toho docházelo na strategicky vybraných místech také k zakládání měst nových 

zvaných kolonie. Zakládacím aktem kolonie byla deductio coloniae, jakýsi zákon, který 

předkládal senát lidovému shromáždění a který obsahoval základní údaje o budoucí kolonii 

jako místo, rozlohu, počet obyvatel atd. Můžeme rozlišovat dva druhy kolonií. Starší formou 

byly coloniae civium Romanorum, vojenské nebo přístavní posádky obvykle čítající pár set 

občanů s plným římským občanstvím. Obyvatelé coloniae Latinae naopak o občanství přišli, 

nicméně měli conubium i commercium a měli právo přestěhovat se do Říma ius migrandi. 

Tyto kolonie byly obydleny i několika tisíci obyvateli a měly poměrně širokou samosprávu. 

Vzdálenější města byla Římem ovládána pomocí vnějších smluv zvaných foedus. 

„Římané rádi uzavírali s okolními státy přátelskou smlouvu (amicitia), která jem skýtala různé 

politické možnosti podle vzájemného poměru sil (až i politickou a vojenskou nadvládu nad 

takovými formálními spojenci), a která v sobě zahrnovala oboustranné právo pohostinství (v 

Římě zvané hospitium).“8 

Tato města byla považována za spojence nebo přátele Říma. O významu tohoto právního 

vztahu svědčí, že do poloviny 3. století př. n. l., kdy bylo území apeninského poloostrova 

téměř celé ovládané Římem, pokrýval ager Romanus jen asi 25 tisíc kilometrů čtverečních 

oproti 90 tisícům kilometrů území spojenců. 

Na počátku provinciální expanze se naplno projevuje roztříštěnost právních postavení 

jednotlivých územních celků, která činí jejich správu poměrně složitou a to i přes to, že 

                                                      
7 Právo uzavírání manželství s Římany a právo obchodovat v Římě. 
8 BARTOŠEK, Milan. Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje. 2. vyd. Praha: Academia, 1995. ISBN 80-
200-0545-5. str. 58. 



14 

 

podstatnou část veřejné správy vykonávají samosprávné orgány. Důvodem je množství nově 

vzniklých municipií a kolonií, ale také zakládání vesnic vicus, které se dále sdružovaly do 

okrsků pagus. Rozdíly na dlouhodobě integrovaných územích nicméně snižovala postupující 

romanizace obyvatelstva a došlo k částečné harmonizaci správního práva. 

 

Vrcholným orgánem Římské územní správy byl od 5. století př. n. l. senát. Tato instituce, 

původně poradní orgán krále a potom konzulů, si postupem času vydobyla řadu významných 

kompetencí. Mezi ně patřily i vztahy s cizími státy, od kterých své územně správní pravomoci 

odvozoval. Byl to proto právě senát, jenž určoval úředníky, kteří měli dané územní jednotky 

spravovat a jemu byli tito také odpovědní. 

Prvotní správu podrobených okolních obcí nám přibližuje Milan Bartošek takto: 

„Všechny Italské obce měly mnoho společného s Římem, který byl také jednou z nich. Proto ve 

středoitalských obcích, jež se měnily na římská municipia, existovala správa města v malém 

obdobně tak, jako tomu bylo ve velkém Římě. Při mnohých odchylkách a pestrosti řešení byla 

podstata této správy přibližně stejná.“9 

Proto i místní úředníci fungovali jako Římské magistratury mající impérium nad svými 

občany. Podrobené obce byly řízeny dvěma prétory nebo konzuly. Ti byli dále doplněni o 

cenzory a kvestory a někdy také o plebejské magistratury: Aediles a Tribuni. 

Mimo těchto existovaly i úřady zvláštní jako například Triumiri coloniae deducendae, kteří 

byli tvůrci kolonií. Po svém vzniku byly kolonie dále řízeny čtyřmi úředníky quattuorviri, 

z nichž dva měli na starost soudnictví a dva policii. Ostatní správní pravomoci patřily 

městským radám a lidovým shromážděním.  

Obecněji správní uspořádání italských měst upravovaly některé zákony, jako byly například 

Caesarovy municipální zákony lex Iulia municipalis z poloviny prvního století př. n. l.  

Římští úředníci ke své činnosti potřebovali poměrně početný doprovod. V něm bychom 

nalezli svobodné úředníky apparitores, mezi které patřil písař scribae fungující jako tajemník 

nebo vrchní účetní, liktoři starající se o prostor, pořádek a projevovanou úctu jejich 

nadřízenému, dále poslové viatores a hlasatelé praecones. Ostatní neúřední svobodný 

personál nomenclatores, zahrnoval věštce a obětníky, trubače, lékaře, stavitele nebo třeba 

tlumočníky. Ve výčtu pomocných sil nechyběli nakonec ani obecní otroci servi publici. 

                                                      
9 BARTOŠEK, Milan. Administrativní problémy antického Říma. Právněhistorické studie. 1979, 22, str. 321. 
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Největší vliv vykonával Řím v municipiích. To se projevovalo v omezení samosprávy jen na 

některé oblasti veřejné správy jako policii, zásobování města nebo třeba trhy. V ostatních 

územích Řím taktéž prosazoval své zájmy mocenskými zásahy, avšak v zásadě připouštěl a 

podporoval místní samosprávu.  Zásahy Římané omezovali na minimum racionálně potřebné 

pro splnění svých cílů a podrobeným státům ponechávali jejich fungující správní systémy. 

Tento fakt znamenal množství různých správních řešení v různých oblastech, které Římané 

využívali k vyvolání konfliktů mezi spojenci, kterých obratně využívali. 

2.2. Získání Sicílie 

První osídlení ostrova Sicílie se datuje do 14. století př. n. l., původní etnikum nám však není 

známo. Postupem času se na ostrov dostaly kmeny Siculů na severovýchodě ostrova, Sicanů 

obývajících západní část ostrova a Elymů, kteří založili města Erice a Sagesta. Významnými 

obyvateli ostrova byli dále Kartaginci. Ti zde vytvořili městské státy Solunto, Palermo, Mozia 

a Lilibeo a obývali ostrov od roku 480 př. n. l. Řecké období na Sicílii pak trvalo od roku 735 

př.n.l., kdy bylo založeno první město Naxos do roku 212 př. n. l. kdy byli podrobeni Římu. 

Nejvýznamnějším městem byly Syrakusy založené roku 734 př. n. l. 

Římský zájem o Sicílii začíná válkou s Épeirským králem Pyrrhem, spojencem Sicilských a 

jihoitalských Řeků proti Kartágu v jižní Itálii. Pyrrhos byl poražen a Řím tak roku 270 př. n. l. 

dobil zbytek Itálie na jih od pádu, města Krotón a Rhegium. Na Sicílii se v té době schylovalo 

ke konfliktu Syrakús s Messanou. Messana požádala o pomoc Kartágo, které zde umístilo 

svou posádku. Římanům tak vážně hrozila ztráta jižní Itálie v důsledku opanování Messánské 

úžiny Kartágem a následného přetržení obchodních cest. Římané se proto poprvé rozhodli 

vydat mimo Itálii a Messanu obsadit. Messanská intervence roku 264 př. n. l., znamenala 

začátek první války s Kartágem. 

Poté co Římané úspěšně ubránili Messanu, rozhodli se vypořádat se Syrakúsami, které 

následně přešly na jejich stranu. Římské legie byly na Sicílii k nezastavení a včas se jim 

podařilo dobít i Agrimentum, kartaginský opěrný bod. Válka se však rozhodovala na moři a 

Římané ji rozhodli bitvou u Aegatských ostrovů roku 241 př. n. l. Kartágo tím bylo do roku 

240 př. n. l. ze Sicílie vytlačeno a Řím získal kromě Syrakus a několika dalších měst kontrolu 

nad celým ostrovem. Syrakusy byly nakonec dobyty jako spojenec Kartága v druhé punské 
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válce roku 211 př. n. l. Tím byl ostrov plně podroben Římu. Byla zde vytvořena Římská 

provincie Sicilia, která byla druhým územním celkem tohoto typu po Sardínii. 

Význam Sicílie pro rostoucí Římskou říši se nám pokusil přiblížit Milan Bartošek takto: 

„Sicílie byla pro Řím po všech stránkách nesmírně důležitá. Tak zejména bezpečné vojenské 

ovládání ostrova bylo základním předpokladem pro jakékoli další výboje ve středozemí, byl to 

opravdový gradus imperii; politicky byl tehdy ostrov klíčem, který otvíral cestu ke světovládě. 

Ale ze všeho nejdůležitější byl hospodářský význam tohoto bohatého a úrodného ostrova, 

který se pro Římany stal zdrojem zboží všeho druhu. Sám Marcus Porcius Cato Sapiens 

nazýval Sicílii skladištěm potravin pro republiku, živitelkou římských plebejů. Sicílie také 

odívala, živila a vyzbrojovala celé římské armády.“10 

2.3. Provinciální správa 

Dobitím Sardínie a Sicílie v v polovině 3. století př. n. l. dochází k převratné změně v Římském 

územním právu. Poprvé byly dobity oblasti mimo Apeninský poloostrov, území odlehlá a 

nesouvislá s ostatním, které už nebylo možné spravovat jako Římské území v Itálii. 

„Dobitá italská území byla vždy přivtělena k Římu jako jeho nedílná součást rozšiřující ager 

Romanus, ale provincie byly od počátku chápány a organizovány odlišně, totiž jako cizí 

podrobené území, které se stalo majetkem římského státu. Římané, kteří na svých výbojích 

proti helénistickým státům poznali orientální despocie, nastolili v provinciích režim, který měl 

některé jejich rysy, hlavně pokud šlo o pozemkové vlastnictví. V mnoha podrobnostech se 

ovšem uplatňovaly římské formy státní správy.“11 

Provincia původně označovala dočasnou pravomoc deseti legátů, kteří byli vysláni Římským 

senátem na dobité území, aby vypracovali návrh na správní statut ostrova, aby se následně 

začal používat i pro území samo. 

Získání právního postavení provincie byl poměrně dlouhodobý proces. Nejdříve území 

podléhalo magistrátovi, který je dobil a jeho nástupcům a bylo spravováno podle válečného 

práva. Dobité území proto představovalo válečnou kořist, která propadla do vlastnictví Říma. 

                                                      
10 BARTOŠEK, Milan. Verrinae : význam Ciceronových řečí proti Verrovi pro základní problémy státu a práva. 
Praha: Univerzita Karlova, 1977. str. 99. 
11 BARTOŠEK, Milan. Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje. 2. vyd. Praha: Academia, 1995. ISBN 80-
200-0545-5. str. 63. 
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První období spojené s vojenskou okupací sloužilo ke zklidnění poměrů na ostrově a 

k vypracování provinčního statutu nazvaného lex provinciae. 

Tento statut se, jak tomu bylo v římské územní správě běžné, lišil případ od případu. Právní 

postavení jednotlivých provincií bylo různé, neboť zohledňovalo i relativně odlišné římské 

zájmy a kulturní a politická specifika oblasti. To co však měly provincie společné, bylo právní 

postavení obyvatelstva, které bylo považováno za poddané Říma, ale nebylo zcela 

bezprávné. O tom svědčí i možnost domáhat se potrestání zvůle římských úředníků pomocí 

repetundární žaloby o které pojednám dále. 

Po vydání provinčního statutu byl jmenován místodržící propraetor, který pak řídil provincii 

za pomoci své družiny cohors, zahrnující především jeho kvestory a legáty. Zároveň bylo také 

rozhodnuto o působnosti orgánů místní samosprávy, které obstarávaly obvykle záležitosti, 

které si pro sebe Římané nevyhradili. 

Z území provincií se vyčleňovaly římské kolonie, které na něm byly zakládány na 

strategických místech, ty pak disponovaly stejným právním postavením, jako kolonie 

v dnešní Itálii. 

Každá provincie měla své unikátní postavení v rámci Římské říše, ale i k jednotlivým 

provinčním městům bylo přistupováno různě. To svědčí o vysoké administrativní náročnosti 

římské provinciální správy. Postupem času sice částečně došlo ke stírání rozdílů v právním 

postavení provinčních měst poměrně volným chováním místodržících, nicméně výraznější 

změny přinesl až Augustus se vznikem principátu. 

3. Římská provincie Sicílie 

Provincie, jak už jsem naznačil, začaly vznikat kvůli praktickým problémům se začleňováním 

odlehlejších území v Itálii do římského státu jako ager Romanus. Římané museli proto zvolit 

volnější formu přidružení. Začaly se používat nové typy území ager stipendiarius a ager 

decumanus, nazvané podle poplatků placených za jejich užívání. Stipendium byla daň na 

úhradu válečných výdajů a decuma byl desátek z vypěstované úrody, který se hojně vybíral 

právě na Sicílii. 

Sicílie, první významná římská provincie vznikla roku 241 př. n. l. Jako ostatní provincie i 

Sicílie disponovala svou vlastní ústavou, tzv. provinčním statutem. V tomto lex provinciae se 

řešily základní otázky správní a soudní a také otázky pozemkového vlastnictví. 
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Sicilský provinční statut se skládal ze dvou významných částí, o kterých dále pojednám. Byla 

to v první řadě lex Hieronika pojmenovaná po Syracuském vládci Hieronovi II., kterou 

bychom dnes označili za recepční normu předřímského právního (zejména daňového) 

systému vypracovanou sborem deseti legátů po 14 letech od dobytí, které Řím využil pro 

uklidnění poměrů a získání informací o nově dobytém území. 

Dalším pramenem, tentokráte již ryze římským, byla lex Rupilia, statut ostrova vzniklý po 

porážce prvního významného povstání otroků na Sicílii roku 132 př. n. l. za vlády 

místodržícího Publia Rupilia Calva, který opět připravilo deset legátů vyslaných senátem. 

3.1. Lex Hieronica a daně 

„Za nedostatku přímých pramenných dokladů se zdá pravděpodobným, že tzv. lex Hieronica 

byla prostě celkovou úpravou ukládání a vybírání daní tak jak platila v době předřímské a 

ještě v době Hierona II., a že ji Sicilané z místního vlastenectví a tradice, a po nich i Římané, 

tito však spíše z důvodů taktických, tj. politických, spojovali se jménem posledního 

Syrakuského monarchy Hierona II., třebaže obdobná úprava platila patrně i ve druhé a větší 

části Sicílie, kterou před Římem ovládali Kartagiňané.“12 

Je zajímavé, že daňové zákonodárství, v podobě recepce lex Hieronica, předběhlo na Sicílii 

samo vytvoření provincie, ač bychom to čekali spíše naopak. Je zde však jasná priorita 

finančních zájmů v době probíhající války. 

Řím se často vydával pouze za ochránce dobytých území tak, že správu ponechal místním a 

zanechal také fungující finanční systém, pouze s tím že daně nyní proudily do Říma. Také na 

Sicílii tomu nebylo jinak, jak už bylo řečeno, finančně správní systém byl převzat ze Syrakús 

v podobě lex Hieronica a platil pro celý ostrov, tedy i pro západní část, kde fungoval systém 

podobný jen o něco méně propracovaný. 

Hlavní hospodářský potenciál provincie souvisel s rozvinutou zemědělskou produkcí obilí. 

Právě pro tuto komoditu se stala provincie velice významnou a z důvodu úpadku zemědělství 

na Apeninském poloostrově bylo Sicilské obilí nepostradatelné pro uživení vzmáhající se 

Římské říše. Sicílie se tak dostala i do římské mytologie.13  

                                                      
12 BARTOŠEK, Milan. Verrinae : význam Ciceronových řečí proti Verrovi pro základní problémy státu a práva. 
Praha: Univerzita Karlova, 1977. str. 185. 
13 Podle pověsti se na Sicílii usadila bohyně hojnosti Ceres a učinila jí velice úrodnou. S tím souvisí množství 
chrámů této bohyně na ostrově. 
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Nejdůležitější daní proto byla tzv. decuma. Tato daň, o jejíž významnosti svědčí pojmenování 

výběrčích decumani, byla všeobecnou pozemkovou daní vybíranou v naturáliích. 

„Dani podléhal zásadně arator (populi romani), totiž pěstitel, ten kdo osobně o rostliny 

pečoval, i když to nebyl vlastník pozemku; z hlediska právního byl tedy pěstitelem dominus, 

possessor nebo colonus.“14 

Z důvodu poměrně velkých výkyvů v počasí a následně také ve velikosti sklizně se odváděla 

v procentní sazbě deset procent, od čehož se odvíjí i název daně. Dávka původně nebyla 

nijak tvrdá a sama o sobě pěstitele nijak zvlášť nezatěžovala. Přibývala k ní pouze osobní 

odměna výběrčího tzv. accessio a množství relativně zanedbatelných poplatků (i když je 

možné, že si úředníci vynutili poplatky vyšší). Jednalo se zejména o různé manipulační srážky, 

tzv. deductiones, 4% odměnu pro písaře binae quinquagesimae, dále kolkovné cerarium, 

poplatek za zkoušení mincí spectatio a za výměnu peněz collybus. 

Daňový výnos byl dokonce nižší než ona desetina produkce obilí, neboť v ní bývala zahrnuta i 

zákonná odměna výběrčího ternae quinquagesimae, která činila 6% z výtěžku decumy. 

Na Sicílii totiž bylo ve zvyku pronajímat výběr daní soukromým osobám. Tradičně se tak 

stávalo na základě výsledků veřejné dražby, která se oproti praktikám v jiných římských 

provinciích,15 konala v Syracusách. Sicilská praxe se odlišovala i v tom, že bylo možné vybírání 

přisoudit nejen Římanům, ale komukoli tedy i Sicilanům. Jak se později ukázalo, nejvíce toto 

privilegium dokázali využít hlavně římští místodržící, když se výběrčími stávali i lidé věrně 

sloužící místodržícímu v jeho nečistých praktikách. 

Dražby se konaly, vzhledem k častým změnám v zemědělské produkci, každý rok po 

provedení soupisu všech pěstitelů (subscriptio aratorum) a záznamu o rozsahu obdělávané 

půdy (professio iugerum) v době, kdy už bylo možné usuzovat na velikost úrody. 

Lex Hieronika nicméně do Sicilského daňového mixu přinesla z důvodu relativně nízkého 

zatížení pěstitelů i dávky nové. Například se jedná o daň nazvanou altera decuma, čili druhá 

desetina, kterou byli pěstitelé povinni odprodat Římu za stanovenou cenu frumentum 

emptum. 

                                                      
14 BARTOŠEK, Milan. Verrinae : význam Ciceronových řečí proti Verrovi pro základní problémy státu a práva. 
Praha: Univerzita Karlova, 1977. str. 102. 
15 Právo vybírat daně v provinciích se obvykle dražilo v Římě. 
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Předmětem daně bylo obilí i v případě zvláštní, hromadné, celo Sicilské daně frumentum 

imperatum, kterou odváděla Sicilská města v nám neznámém poměru. Její výše činila 70 tisíc 

hektolitrů obilí. A také v případě poplatku takzvaného frumentum in cellam, které náleželo 

místodržícímu na výdaje jeho domácnosti a družiny. Tato daň se však postupem času 

transformovala na peněžitou dávku. 

Výše popsaný daňový systém je tím původním, který Římané na ostrově zavedli. Vznikal 

v jedné z prvních provincií, která byla navíc velice specifická svým významem. Jako takový 

proto trpěl nedokonalostmi. Zejména jde o to, že Římané nedokázali dostatečně zajistit, aby 

skutečný stav odpovídal tomu právnímu. Proto již záhy jsou zákonné výše daní překračovány 

a postupem času se Sicilské obyvatelstvo stává terčem teroru nenasytných místodržících, 

úředníků, výběrčích daní i římských lichvářů.  

Důsledkem těchto loupeživých praktik, docházelo k ekonomickému úpadku ve všech 

provinciích. Sicílie v tomto směru nebyla výjimkou. Proto také tato provincie ztratila během 

prvních století své existence svůj ekonomický potenciál, jenž se odráží v podstatném snížení 

osevní plochy a exodu pěstitelů.  Na konci republiky už Sicílie neměla velký hospodářský 

význam.  

„Hospodářské zbídačování ostrova pokračovalo a reformní pokusy za císařství (změna daně 

naturální v peněžitou) přišly již pozdě: kdysi tak úrodný a bohatý ostrov klesl na 

zanedbatelnou pastvinářskou oblast, semeniště lupičů a živelné nenávisti obyvatelstva vůči 

římským vykořisťovatelům.“16 

Tento fakt nám dokumentuje i zařazení Sicílie Augustem mezi senátní provincie. Jak víme, 

císař si pro sebe vybíral ty relativně bohatší provincie. Další důvod zastavení ekonomického 

rozvoje ostrova nám udává Rostovcev: 

„Římští císaři umožnili některým městům pěstovat víno a ovoce, ale přáli si využít větší část 

ostrova jako kukuřičnou oblast, přičemž hory přirozeně zůstaly domovem pastevců. To je 

zřejmě důvodem proč na Sicílii upustili od urbanizační politiky a zanechali tamější populaci 

v jejích primitivních podmínkách.“17 

                                                      
16 BARTOŠEK, Milan. Verrinae : význam Ciceronových řečí proti Verrovi pro základní problémy státu a práva. 
Praha: Univerzita Karlova, 1977. str. 105. 
17 ROSTOVCEV, Michail Ivanovič. The Social and Economic History of the Roman empire Volume I. 2nd. ed. 
Oxford: Oxford University Press, 1957. str. 209. 
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Tak se také zavedení fiskálního systému a odebrání daní populárům stává na tomto ostrově 

aktuálním až v dobách pozdějších. To už ale neplatí o reformě Diokleciánově, která se týká 

bez výjimky celého území říše. Pro Sicílii platí tedy vývoj, který jsem pro jednoduchost zařadil 

do kapitol věnovaných vývoji správy a financí Římské říše jako celku. O daňových a správních 

řešeních z období císařství se proto zmíním tam. 

3.2. Lex Rupilia 

Rupiliův dekret nebo možná dekrety vydané roku 131 př. n. l. lze právem považovat za lex 

provinciae. Jde zejména o proceduru jeho přijetí, neboť se na tvorbě tohoto zákona podílel 

zprostředkovaně přes své legáty římský lid a senát. Takovému předpisu pak říkáme lex data, 

tedy předpis závazný pro všechny současné i budoucí římské úředníky. 

Jeho obsah se nám bohužel dochval pouze zprostředkovaně. Je pravděpodobné, že 

navazoval na lex Hieronica a obsahoval také problematiku daňovou, jako jednu z oblastí 

primární důležitosti v provinčním právu. Z Cicerových řečí proti Verrovi se dozvídáme, že 

obsahoval ustanovení minimálně trojího druhů. 

Jednak se jeho obsah týkal formulového procesu na Sicílii. Dozvídáme se zejména o 

fungování sicilského soudnictví a koexistenci římského a původního Sicilského práva v 

této oblasti. 

„Cicero zvláště potvrzuje, že podle Rupiliova zákona začínal soudní spor vydáním písemné 

žaloby (dicae scriptio), že teprve 30 dní poté bylo lze sestavit soud, že magistrát a tím byl 

zpravidla římský quaestor – tak činil losováním občanů z řad sicilského obyvatelstva daného 

města a jeho okolí, popřípadě z daného okrsku římských občanů (conventus civium 

romanorum) a hlavně že platily pevné zásady o tom, kteří soudcové rozhodovali o různých 

druzích soudních sporů.“18 

Obsazení soudu záleželo na stranách pře. Pokud šlo o Sicilany ze stejného města, soudili je 

obyvatelé tohoto města, pokud byli z jiného, losovali se do senátu Sicilané z jiných měst. 

Když se Sicilan soudil s nějakou obcí, byl příslušný senát jiného města. Relativně pokrokový 

se zdá být princip, kdy ve sporu Sicilana s Římanem rozhodoval krajan žalovaného. 

                                                      
18 BARTOŠEK, Milan. Verrinae : význam Ciceronových řečí proti Verrovi pro základní problémy státu a práva. 
Praha: Univerzita Karlova, 1977. str. 182. 
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Proto můžeme v zásadě tvrdit, že i Sicilské právo zůstávalo nadále v provincii v platnosti pro 

vztahy mezi Sicilany. Cicero o něm dokonce mluví jako o leges. Navíc se zdá, že tyto právní 

řády měly dosti společného. V soudnictví například způsob určování soudců losováním 

(sorticio) nebo jejich zamítání (reiectio). 

Další Cicerovy zprávy se týkají vymezení zákonných práv arátorů, kteří nebyli povinni 

poskytnout vadimonium extra iurum, tedy dnes bychom řekli plnění vyšší, než ukládá zákon. 

Je zřejmé, že lex Rupilia upravoval i další záležitosti týkající se správního života v provincii, 

důkazem toho nám může být zpráva, že upravoval i třeba složení senátu v Heraklei. 

3.3. Ústřední správa ostrova 

V čele Sicilské provinční správy stál jako v jiných provinciích úředník zvaný proconsul nebo 

též propraetor. I v tomto případě můžeme usuzovat na to, že i provinční správa byla 

koncipována podobně jako správa samotného Říma. Úřad místodržícího totiž obsahoval 

pravomoci, které v Římě náležely konsulům i prétorům. 

Proconsul byl nejvyšším magistrátem na ostrově podřízeným pouze Římskému senátu a lidu 

(populus Romanus). Byl do své funkce ustanovován losem z řad senátorů na roční funkční 

období. Ze způsobu jmenování vyplývá i povinnost místodržícího zpravovat senát o situaci 

v provincii. V dobách republiky, když ještě nebyla provincie zcela bezpečná, ovládal brannou 

moc a všechny vojenské jednotky na ostrově. Z pozice vrcholného magistráta ovládal veškerý 

Římský správní aparát, jehož členy si sám vybíral a byl za ně také odpovědný. 

Naproti tomu ovlivňoval život v provincii i svou normotvornou činností, neboť mohl v rámci 

provinční ústavy (lex Hieronica, lex Rupilia) vydávat správní edikt, edictum provinciale. 

Oproti římské praxi je však tato magistratura vykonávána pouze jednou osobou a odpadá 

tedy možnost intercesse,19 což ještě zvýrazňuje moc místodržících. Nutno však podotknout, 

že byl prokonzul limitován i senátem, který byl zřejmě o situaci v provincii poměrně 

podrobně spraven pomocí svých zmocněnců, které na Sicílii vysílal. 

Propraetor byl také vrcholným orgánem provinční soudní soustavy. Nejenže měl takřka 

výlučnou trestněprávní pravomoc, ale také mohl měnit soudní rozhodnutí, která považoval 

                                                      
19 Právo druhého magistra zrušit rozhodnutí jeho kolegy. 
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za nezákonná nebo nesprávná perperam, anebo taková, která mohla ohrožovat klid v 

provincii. 

S postavením proprétora dále souvisel, podle lex Cornelia de maiestatis z roku 81 př. n. l., 

zákaz opustit provincii,20 dále zákaz vstupu do Říma pro magistráta s vojenskou pravomocí, a 

zákaz vlastnit a nabývat majetek v provincii, neboť nebylo možné v soukromoprávních 

záležitostech zajistit rovné postavení protistrany. 

Po majetkové stránce byl prokonzul hmotně zajištěn. Na cestu do provincie byl vybaven 

vojenským i služebním doprovodem a získal finanční prostředky nazvané ornatio provinciae. 

K tomu lze navíc připočíst prostředky získané od Římského senátu i později na úhradu výdajů 

spojených se správou provincie, jejichž přebytky nemusel po skončení funkčního období 

vracet a v neposlední řadě také prostředky, které ze zákona místodržícímu připadly na chod 

jeho úřadu z daní ať už v naturáliích nebo v penězích frumentum in cellam. 

Do Sicilského správního aparátu patřili dále dva kvestoři zvolení Římským lidem. Kteří se 

starali ve svých doménách především o finančně správní záležitosti, avšak staraly se i o 

dodávky obilí do Říma a měli i některé pravomoci v provinčním procesu, které na 

Apeninském poloostrově připadaly výlučně prétorům. Území Sicílie bylo pro účely kvestury 

rozděleno na dvě části, které snad mohly odpovídat předřímskému rozdělení ostrova. 

Kvestor západní části ostrova sídlil ve městě Lilybaeum. Jeho kolega z východní části pak sídlil 

zřejmě jako prokonsul v Syrakusách. 

O poznání více závisel na místodržícím ostatní ústřední římský správní aparát v provincii. Ty, 

jak už bylo řečeno, si vybíral on sám a byl za jejich jednání odpovědný. 

Mezi tyto úředníky můžeme zařadit především trojici legátů, pomocníků a zástupců 

proprétora. Nižší pomocníci pak tvořili proprétorovu družinu cohors praetoria, která se 

vyvinula z původní gardy a jejíž členové získávali v pozdějších dobách různé dílčí správní 

úkoly a mohli i vykonávat některé pravomoci nezávisle na místodržícím. Také je třeba zmínit 

úřad cenzorů, kteří vždy ve dvojici působili v Sicilských městech a starali se o sčítání obyvatel 

a o rozvržení daní. 

Úkolem správního personálu byla ochrana zájmů Říma v provincii a jejím okolí. Správa se 

zpočátku týkala pouze základních věcí římského zájmu, neboť Římané neměli ve zvyku měnit 

místní fungující správní systémy. To se nicméně mohlo s romanizačním trendem a s volnější 

                                                      
20 Viz Caesarovo dilema, zda překročit řeku Rubikon. 
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činností místodržících měnit. Nicméně musíme konstatovat, že římská nadvláda připouští 

celkem rozsáhlou samosprávu i existenci původního práva. 

3.4. Městská správa a samospráva 

Sicílie byla definitivně dobita roku 210 př. n. l. V té době zde existovalo 65 měst, s rozdílným 

právním statusem. Obecné zásady Římské politiky v dobitých městech vyjádřil Milan 

Bartošek takto: 

„O statusu každého jednotlivého města rozhodoval římský stát podle volného uvážení 

jednostranným aktem… Každý případ bedlivě posuzovali a řešili jej podle jeho zvláštností ke 

svému maximálnímu prospěchu.21 

Ještě lépe musel být obeznámen Cicero, který nám o Sicilských městech říká toto: 

„Jen velmi málo sicilských obcí si podmanili naši předkové válkou. Třebaže se jejich pozemky 

staly majetkem římského státu, přece jim byly vráceny. Tyto pozemky jsou cenzory dávány do 

nájmu. Dvě obce mají s námi zvláštní smlouvu, Messána a Taurimenion, jejich desátky 

nebývají prodávány veřejnou dražbou; dále je tu pět obcí, které jsou beze smlouvy zbaveny 

povinností a osvobozeny od daní, totiž Centuripy, Halaisa, Segesta, Halikyje a Panormos. Ze 

všech ostatních obcí se odvádějí desátky.“22 

Na Sicílii se nacházely čtyři druhy obcí s rozdílným právním statusem: Tím prvním byly 

civitates foederate, formálně svobodné spojenecké státy podle mezinárodní smlouvy 

s Římem. Patřila mezi ně Messana, Tauromenium nebo třeba Netum. Tyto státy nebyly 

obsazeny římskou posádkou ani nepodléhaly proprétoru. Mohly mít však smlouvou 

definovány určité povinnosti. Messana měla například povinnost dodat Římu jednu plně 

vyzbrojenou loď s dvěma řadami vesel. 

Civitates sine foedere immunes ac liberae byla, jak název napovídá města, která ač poddaná 

Římu, neplatila celo-sicilskou obilnou daň frumentum imperatum. Mezi ně patřila například 

Segesta, Centuriae, Halaesa, Halicyae nebo Panormus. 

Další města byla označována jako civitates decumanae. To byl na Sicílii obyčejný status pro 

provinční města znamenající podrobení všem daním a povinnostem. 

                                                      
21 BARTOŠEK, Milan. Administrativní problémy antického Říma. Právněhistorické studie. 1979, 22, str. 230 a 
231. 
22 CICERO, Marcus Tulius. Řeči proti Verrovi 1. vydání. Praha: Odeon, 1972. str. 221. 
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Posledním statusem, který bych považoval za výjimečný, byla civitas censoriae, město 

spravované podle lex censoria. Na Sicílii se nacházelo pouze jedno a to Leontini. Římský 

senát si v tomto případě vyhradil možnost samostatně spravovat bývalou doménu 

Syracuských králů s nejúrodnější půdou v zemi, která produkovala až desetinásobek osevu. 

V těchto obcích požívali Sicilané z milosti Římanů jakési různorodé právo ius varium, které 

bylo označováno oproti právu římských občanů jako právo nerovné ius iniquum, v zásadě 

však nebylo potlačováno. 

Proto také soustava samosprávných orgánů byla v zásadě nezávislá na Římské moci. Jedná se 

zejména o městské senáty, které v době republiky, svrchovaně řídily život svých měst. 

Sicilané mohli svobodně obsazovat správní nebo třeba kultovní funkce ve městech podle 

svých tradičních zásad a zvyků. Například se uvádí pravidlo používané v Agrimentu, kde mělo 

být v senátu více původních obyvatel než kolónů. 

K tomu můžeme navíc přidat i možnost být souzen před vlastním Sicilským soudem, ať už to 

byl rozhodčí iudex, nebo senát recuperatores. Sicilské samosprávní orgány se také mohly 

podílet na tvorbě práva v provincii. Jedná se o jakousi možnost zákonné iniciativy směrem 

k senátu, který následně mohl pověřit místodržícího vypracováním zákonné úpravy. Jak se 

zmíním později, mohli Sicilané využít prostřednictvím svých patronů takzvanou repetundární 

žalobu, pomocí které mohli zpětně požadovat potrestání zlovolného místodržícího. 

V provinciích existovala do jisté míry také samospráva zde žijících římských občanů. Ti tvořili 

vlastní společenství tzv. conventus civium Romanorum. Konvent mohl vystupovat jako 

kolektiv v zájmu svých členů a volil za svých řad soudce pro jednotlivé soudní okrsky, kteří 

řešili spory svých členů, nebo žaloby na ně. 

3.5. Verrův proces 

Jedinečným zdrojem informací o správě ostrova Sicílie jsou pro nás záznamy Cicerových řečí 

proti Gaiovi Verrovi, který proslul právě svým působením ve funkci proprétora na Sicílii. 

3.5.1. Hlavní aktéři procesu 

Gaius Verres byl příslušníkem římské nobility. Proto také měl otevřenou cestu k úřední 

kariéře. O jeho činnosti se dovídáme už v roce 83. př. n. l. kdy byl zvolen kvestorem v Galii. 

V provinční správě působil i později, kdy v roce 80 zastával funkci legáta v Kilikii. O šest let 
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později se stal městským prétorem. K tomu měl také hodnost senátora. Vrcholem jeho 

politické kariéry se stala neobyčejně dlouhá (měla trvat jeden rok) proprétura na Sicílii 

v letech 73 až 71 př. n. l. Důvodem byla záhadná smrt jeho nástupce Quinta Arriana a o rok 

později obrana Sicílie před Spartakovým povstáním. 

Na ostrově Gaius Verres proslul svou krutostí a chamtivostí a zbídačený lid se po jeho 

odvolání vydal koncem roku 71 př. n. l. do Říma pro pomoc. Je zajímavé, že Sicilané 

nezamířili s žádostí o pomoc ke svým patronům z řad nobility, jako byli Macellové, Metellové 

nebo Scipionové, ale dali přednost bývalému Sicilskému kvestorovi Marku Tulliu Cicerovi. 

Cicero pocházel z řad římského jezdectva, nicméně byl v té době už známým senátorem, stal 

se jím roku 74 př. n. l. a vynikajícím obhájcem. Nikdy předtím však nebyl žalobcem. Tradičně 

určený věk pro tuto činnost už dávno překročil. Podle římské tradice totiž žalovali mladíci 

mezi 18 a 20 lety a Cicerovi bylo v roce 70 už 35 let. Přesto byl k žalobě legitimován lépe než 

kdo jiný, neboť v roce 75 vykonával úřad kvestora v Lilybaeu na západě ostrova pod 

proprétorem Sextem Peducaeem. Cicero záhy pochopil příležitost, jež se mu nabízela, a 

žádost Sicilanů přijal. 

„Jako přítel četných bohatých Sicilanů těžce nesl křivdy, které museli od Verra vytrpět; jako 

čestnému občanu se mu příčily Verrovy zločiny i jeho neřestný život; jako zámožný člověk 

viděl, že Verres těžce poškozoval zájmy římských vládnoucích tříd; jako státník chápal, že 

Verres svým jednáním ohrožoval dokonce i životní zájmy římské říše; jako advokát uvítal 

možnost přesvědčivě zvítězit nad svým největším rivalem, slavným řečníkem Quintem 

Hortensiem Hortalem.“23 

K tomu můžeme ještě připočíst fakt, že se tato žaloba hodila i do jeho tehdejší funkce. Jako 

čerstvě zvolený édil nemohl zaujmout pro nedostatek prostředků lid vystrojením her, musel 

se tedy vrýt lidu do paměti jako obránce poctivosti v oblasti soudnictví, udržovatel pořádku a 

dodržování práva. A k tomu se Verrův proces hodil perfektně. 

Odsouzení zpupného, krutého, prostopášného a bezbožného Verra mu přineslo značnou 

popularitu. Nejen, že byl od té doby považován za nejlepšího římského řečníka, ale mohl také 

úspěšné kandidovat na vyšší úřední hodnosti. Roku 66 př. n. l. se stal prétorem a nakonec 

roku 64 i konzulem. 

                                                      
23 BARTOŠEK, Milan. Verrinae : význam Ciceronových řečí proti Verrovi pro základní problémy státu a práva. 
Praha: Univerzita Karlova, 1977. str. 25. 
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3.5.2. Repetundární zákony 

Zákonů postihujících vydírání provincií jejich místodržícími bylo hned několik. Tím prvním a 

snad také nejdůležitějším byl lex Calpurnia de repetundis z roku 149 př. n. l., který navrhl 

tribun lidu Lucius Calpurnius Piso Frugi. Právě v tomto zákoně je poprvé definován trestný 

čin zvaný crimen repetundarum a ustaven příslušný soudní senát quaestio perpetuae. Tento 

senát zasedal neveřejně a nobilita tak vyloučila jakoukoli kontrolu lidu. Trestem podle tohoto 

zákona bylo pouhé navrácení majetku neoprávněně získaného. 

Je zřejmé, že tento trest byl naprosto nedostačující, neboť nemohl odstrašit pachatele 

žádnou újmou na vlastním majetku nebo jiných hodnotách. Proto byl přijat zákon druhý lex 

Acilia de repetundis v roce 123. Jeho navrhovatelem byl otec prétora Verrova procesu 

Marcus Acilius Glabrio. Trest byl tímto zákonem zvýšen na dvojnásobek duplum způsobené 

škody. Ještě převratnějším je ale fakt, že se repetundární proces tímto zákonem změnil na 

veřejné řízení judicium publicum. 

Další změny přinesl lex Servilia repetundarum okolo roku 111 navržený vynikajícím řečníkem 

Gaiem Serviliem Glauciem. Trest byl touto normou zpřísněn o ztrátu politických práv a také 

se začalo používat odročení a řízení tím bylo možné rozdělit do dvou oddílů, tzv. 

comperendinatio. 

Posledním známým zákonem pro toto řízení byl lex Cornelia de repetundis, Sulův zákon 

z roku 81, o kterém toho bohužel příliš nevíme. Jasné je především to, že provinciálové 

nemohli v tomto procesu žalovat sami a bylo nutné, aby je zastupoval jejich římský patron. 

Tomu pak připadala k prošetření rozsáhlá oprávnění a měl vyhrazeno pro sepsání žaloby 20 

dní. Tyto zákony měli značný význam a často také citlivý politický nádech, jak nám blíže 

přibližuje profesor Jaromír Kincl: 

„Zneužívání úřední moci a rozkrádání provinčního majetku patřilo jaksi k běžným událostem 

římského politického života a příslušný porotní soud zasedal patrně velmi často. Alespoň od 

doby co byl ustaven (tj. od poloviny druhého století) máme do řízení s Verrem zprávy o více 

než padesáti procesech, které před ním byly vedeny.“24 

Můžeme se dokonce domnívat, že zrovna Sicílie měla na místodržící opravdu smůlu. Z řečí 

proti Verrovi se dovídáme, že bylo takto odsouzeno mnoho jejích proprétorů. V roce 98 to 

                                                      
24 Jaromír Kincl – Markus Tullius Cicero žaluje Gaia Verra, předmluva knihy Markus Tullius Cicero: Řeči proti 
Verrovi, Praha 1972, str. 32. 
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byl například Manius Aquilius, který v roce 102 potlačil druhé velké povstání Sicilských 

otroků. Dále byl takto odsouzen například Lucius Licinius Lucullus, nebo Cicerův nadřízený 

z roku 75 Sextus Peducaeus. Úspěšnost těchto žalob byla nesporně vysoká, neboť pouze 

dvěma místodržícím se podařilo žaloby zprostit. Jedním z nich byl Marcus Aemilius Lepidus. 

3.5.3. Průběh Verrova procesu 

Věc sama měla citlivý politický nádech. Verres byl považován za stoupence Sulova režimu a 

svými úplatky si získal vlivné přátele. Ti chtěli Cicera zbavit role žalobce a v první fázi řízení 

nazvané divinnatio, ve které tradičně soudci iudices iniurati odhadovali, kdo bude nejlepší 

žalobce, chtěli na toto místo dosadit Verrova kvestora Quinta Caecilia Nigra. Markus Tullius 

ho však jako zřejmého spolupachatele dokonale znemožnil. 

Poté dostal 110 dnů na sbírání důkazů a odjel na nebezpečnou cestu na Sicílii. Své poslání 

zvládl i přes překážky kladené Verrovými přáteli a mrazivé únorové počasí za padesát dnů. 

Když však dospěl do Říma, musel tři měsíce čekat na zahájení pře. Když pak proces 5. srpna 

roku 70 začal, dostal se Cicero do časové tísně. Na důležitá místa magistrátů byli zvoleni lidé 

stojící za Verrem, a kdyby se proces kvůli četným svátkům táhl do příštího roku, neměl by za 

takové situace naději na úspěch. 

Na tomto stavu je možno demonstrovat fakt, že římské právo a soudnictví, které se řídily 

často už i psanými předpisy, pořád přespříliš záviselo na úřednících, kteří je uváděli v život. 

Dokonce se uvádí, že v případě spolupráce prétora a soudce bylo možné dojít ve sporu 

k jakémukoli předem určenému výsledku bez ohledu na platné právo. Proto v pozdní 

republice docházelo k tak obrovským excesům ve veřejné správě. Pro nedostatek kontrolních 

mechanismů v římském právu bylo možné se potrestání vyhnout. Bylo však nutné získat 

dostatek prostředků na podplacení svých patronů, advokátů, prétora a soudce. Největším 

důsledkem pro právo byla ale nemožnost zaručení právní jistoty a proto můžeme mluvit o 

nejistém právu ius incertum. 

Z důvodu zkorumpovanosti soudnictvím také časem měnil okruh osob vybíraných do 

soudních senátů. Původní soudní monopol nobility byl poprvé na čas prolomen ve prospěch 

jezdců mezi roky 123 a 81 př. n. l. a podruhé pak právě po Verrově procesu. A to i přes to, že 

zmanipulovat svůj proces se Verrovi nakonec nepodařilo. 

Navíc se Cicero postaral o to, aby se stihlo rozhodnout ještě v roce 70. Pátého srpna se totiž 

konal proces netradičního průběhu. Preator Manius Acilius Glabrio, dvanáctičlenná komise 
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senátorů, Verres, jeho slavný obhájce Quintus Hortensius a další četní Římané byli ochuzeni 

o klasickou vyčerpávající řeč žalobce a překvapivě došlo i na výslech svědků. Cicero pod 

časovým tlakem shrnul obžalobu do krátké, asi hodinové řeči. Proces tím dostal rychlý spád a 

za devět dní bylo po všem. Verres, který by na základě odsouzení byl ostudně vyhnán z Říma 

a možná i zlynčován dobrovolně odjel do vyhnanství do Massilie25. Zajímavé je, že kdyby 

nebyl Verres odsouzen v repetundárním řízení, byl by pro vraždy římských občanů postaven 

před soud hrdelní. Příslušníci nobility se mohli v tomto řízení vyhnout trestu smrti právě 

dobrovolným vyhnanstvím exilium. 

Cicero nakonec mohl dotáhnout své vítězství do konce v dodatečném řízení o vyčíslení škod, 

tzv. litis aestimatio. Pokuta uložená Verrovi a stržená z jeho zabaveného majetku byla 

nakonec souden stanovena na tři miliony sesterciů. 

„Oficiální čísla citovaná Cicerem ve Verrinae naznačují, že pod Verrovou správou dosahovala 

výše vybraného obilí někdy až 300 procent zákonného množství. Nemáme čísla za ostatní 

provincie, ale podmínky mohou být i horší.“26 

A to jistě byly, neboť Cicero nemohl spolehlivě zjistit tu část zdaňovaných komodit, které 

nenávratně mizely v kapsách populárů. Ostatně ani na to neměl čas a pro jeho věc to nebylo 

důležité. 

3.5.4. Verrovy trestné činy – římská provinčně správní praxe 

Nyní zbývá pojednat také o obsahu obžaloby v našem procesu, abychom si mohli udělat 

obrázek o nešvarech římské správy a správních orgánů. 

Žalobce snad jako ospravedlnění za netradiční zkrácení své žaloby, snad z touhy ukázat 

Římanům své řečnické umění shrnul získané důkazy do spisu: „In Verrem“. Toto dílo 

obsahuje pět částí. V první se zabývá Verrovými zločiny ve funkci městského praetora, druhá 

pak analyzuje nekalé praktiky propraetora Sicílie v provinčním soudnictví, při obsazování 

úřadů a bezpráví v městské správě. Třetí část je věnována podvodům žalovaného při vybírání 

decumy, bezpráví na rolnících a machinacím s dodávkami obilí do Říma. Čtvrtá část pak 

pranýřuje Verrovu zálibu v rozkrádání uměleckých předmětů. Pátá část je nazvána: „O 

popravách“. Líčí Verra jako spojence pirátů, který nechal zničit Římskou flotilu, dále jeho 

                                                      
25 V ústí řeky Rhony, dnešní Marseille. 
26 JONES, Arnold Hugh Martin. The Roman Economy: Studies in Ancient Economic and Administrative History; 
edit. by P. A. Brunt. Oxford : B. Blackwell, 1974. SBN 0-631-14340-6. str. 164. 
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násilí na svobodných občanech. Příkladem se stává Římský občan Gavius ukřižovaný pro 

podezření za špionáže pro Spartaka. 

Verova kariéra před jeho vstupem na Sicílii je jak nám Cicero ukazuje poměrně bohatá. Jako 

kvestor v Galii (předalpské) v roce 83 měl zpronevěřit z pokladny proprétora ve městě 

Arimium27 600 000 sesterciů. 

V další své funkci Verres jakožto legát (zástupce) proprétora v maloasijské Kilikii, už cestou 

vyraboval vše, co mu jen přišlo pod ruku a především pak řadu řeckých chrámů. Podobně 

pak zacházel i s provincií samou, přičemž odpovědnost se mu podařilo nakonec shodit na 

svého proprétora Dolabellu. 

Tak mohl být v roce 74 zvolen městským prétorem. Z tohoto období jsou patrné nejrůznější 

zločiny, které byly páchány všem na očích v Římě. Verres ve své touze po bohatství přijímal 

úplatky ze všech stran, okrádal dědice a dokonce podvedl římský stát, z něhož vymohl peníze 

na opravu Castorova chrámu, která nakonec neproběhla. Pro svou časově náročnou činnost 

se zabýval pouze případy pro něj nějak finančně zajímavými. Všechny ostatní případy za 

něho měla rozhodovat jeho milenka Chelidon. Není se třeba ani moc divit, že cizinecký 

prétor Lucius Calpurnius Piso Frugi28 musel velice často jeho (její?) rozhodnutí rušit pomocí 

práva intercesse. 

„A tak Lucius Piso Frugi naplnil mnoho svazků zápisy o případech, v nichž zakročil, protože 

Verres rozhodl jinak, než se ve svém ediktu zavázal. Myslím, že jste nezapomněli jaké 

množství lidí a z jaké společenské třídy se pravidelně objevovalo před Pisonovým úředním 

křeslem. Kdyby nebyl měl za kolegu Pisona, byl by býval na fóru ukamenován.“29 

Benevolence, díky níž mohl Verres po těchto zločinech, které musely být všeobecně známé, 

pokračovat v úřednické kariéře naznačuje, že v tomto období k podobným jevům docházelo 

velmi často a to i v Římě samotném. Na Sicílii tak roku 73 přijíždí Verres jako protřelý 

zločinec, který se nemá příliš čeho bát. Jeho kariéra pak pokračovala stejným směrem. I když 

v provincii nesměl nic vlastnit, vydíral dědice,30 vykrádal veřejné instituce, svatyně i chrámy 

(jeho sbírky antických soch a jiných uměleckých předmětů musely mít i tehdy nevyčíslitelnou 

                                                      
27 Dnešní Rimini. 
28 Frugi znamená ctnostný, Verres naopak prase nebo vepř. Cicero rád používá i sloveso verrere znamenající 
vymetat nebo rozrýt. 
29 CICERO, Marcus Tulius. Řeči proti Verrovi 1. vyd. Praha: Odeon, 1972. str. 123. 
30 Takto vymohl Verres od Diona z Haleasy milion sesterciů, stříbro, koně a množství vzácných koberců. 
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hodnotu) a také vybíral úplatky za dosazení do úřadů, uvolňování z branné povinnosti, nebo 

zmanipulování soudních sporů. 

„Verres nastrkoval křivé žalobce, Verres předvolával před soud, Verres vyšetřoval, Verres 

rozhodoval o právu; byly vypláceny obrovské sumy. Ten, kdo platil, vyhrával.“31 

V případech úplatkářství při obsazování úřadů je v tomto případě proslulý případ kněze 

Klimachiáse, zobrazující absolutní ignoranci místodržícího k tradici, kultuře a náboženství. 

„Protože Sicilané i ostatní Řekové chtějí, aby jejich dny a měsíce byly v souladu s polohou 

slunce a měsíce, je u nich zvykem vypustit jeden nebo dva dny… To znal tento nový 

hvězdopravec, který věnoval víc pozornosti stříbrným nádobám než stříbrným hvězdám, a 

proto poručil vypustit ne jeden den z měsíce, ale půldruhého měsíce z roku, takže například 

den, kdy mělo být 13. ledna, dal označit jako 1. březen… Den, který takto přišel, byl zákonný 

den pro konání voleb. Tím způsobem byl Klimachiás zvolen knězem. Když se Hérodotos vrátil 

z Říma patnáct dní před volbami, jak to alespoň on počítal, přišel v měsíci, který následoval 

po měsíci volebním.“32 

Hlavním zdrojem příjmů proprétora však bylo zbídačování obyvatelstva pomocí nezákonně 

vysokých daní, jejichž výtěžek ještě dále zpeněžoval. Rolníci byli podle jeho ediktu vydáni na 

milost výběrčím daní, kteří jedině určovali kolik se má na dani odvést. 

Formálně mohli žalovat dekumány na osminásobek nezákonně vybrané daně, ale proces by 

se odehrával před Verrovými rekuperátory, kteří by rozhodli ve prospěch výběrčích. 

Vydírání Sicilského obyvatelstva bylo zajištěno pomocí zmanipulovaného soudnictví a také 

zásahy do provinční správy. Vždyť kvestoři, kteří se za normálních okolností starali o dodávky 

obilí, byli uplaceni a Verres vykonával různé jejich pravomoci. Ze tří proprétorových legátů 

přečkal první rok pouze jeden, Verrův příbuzný Publius Tadius, ale i ten nakonec z ostrova 

uprchl z obavy o svou pověst. Ostatní možnou opozici pak Verres násilně umlčel. 

Cicero v otázce legátů adresuje Verrovi tuto řeč: 

„Po tři roky jsi byl správcem provincie; tvůj zeť, mladý muž vynikajících kvalit, s tebou byl 

jediný rok, tví druhové, stateční muži, kteří byli tvými legáty, tě opustili během prvního roku; 

jediný legát, který ti zbyl, Publius Tadius, se s tebou mnoho nestýkal; kdyby s tebou byl stále, 

byl by s největší péčí bral ohled jak na tvou dobrou pověst, tak ještě mnohem víc na svou. Co 

                                                      
31 CICERO, Marcus Tulius. Řeči proti Verrovi 1. vydání. Praha: Odeon, 1972. str. 149. 
32 CICERO, Marcus Tulius. Řeči proti Verrovi 1. vydání. Praha: Odeon, 1972. str. 190 a 191. 
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obviňuješ jiné? Jaký máš důvod věřit, že bys mohl ne-li svalit svou vinu na někoho jiného, tak 

se aspoň o ni s někým rozdělit?“33 

Zdání zákonnosti svého počínání Verres opíral o své edikty quantum decumanus a si uter 

uolet, které ale stejně při bližším poznání překračovaly proprétorovu pravomoc a svévolně 

měnily lex Hieronika a lex Rupilia. Pro těžší dokazování Verres zanedbával i své úřední 

povinnosti jako vedení úředních knih a k tomu také falšoval veřejné listiny. 

Verrův proces je tak důležitým dokladem toho, jak Řím loupeživě vysával dobitá území. 

Nejde ani tak o zákonné dávky, které by jistě připadly jinému suverénovi jako spíš o praktiky 

místodržících a populárů, kteří zákonnou dávku několikanásobně přesáhli. Důsledky 

přílišného vysávání provincie nám popsal Cicero takto: 

„ Zemědělská půda v provincii Sicílii, která podléhá povinnosti odvádět desátky je opuštěná. A 

nedochází jen k tomu, že ti, kteří zůstali půdě věrni, orají s menším počtem spřežení, ale i 

k tomu, že velmi mnoho zámožných lidí, a to právě ti velcí a zkušení rolníci, odcházejí z širých 

a úrodných lánů a opouštějí celá rozlehlá území orné půdy.“34 

Verrovým působením se snížilo množství rolníků na Sicílii o více než polovinu. V Leontini 

například se jejich počet za tyto tři roky snížil z osmdesáti čtyř na pouhých třicet dva. 

4. Vývoj Římské správy v době císařské 

Vytvořením obecných správních řešení, které vrcholilo v době Augustovy vlády, došlo v Římě 

k definitivnímu přerodu od státu městského ke státu územnímu. Nutnost správní reformy 

vyvstala z netečnosti senátu k rozvoji státní správy s postupující územní expanzí. Z tohoto 

důvodu byla římská územní správa v Augustově době již naprosto nevyhovující. Proto 

považujeme počátek principátu za velice důležitý mezník v územním právu. Augustus 

kompletně přebudoval římskou územní i obecnou správu.  

4.1. Principát 

V první řadě je třeba zmínit omezení moci konzulů, jejichž úřad ztratil svůj dřívější politický 

význam a jejichž pravomoci byly silně zredukovány. Augustus to nicméně kompenzoval tím, 

že se tento úřad stal vysoce ceněnou čestnou hodností. Podobně byla omezena i tak 

                                                      
33 CICERO, Marcus Tulius. Řeči proti Verrovi 1. vydání. Praha: Odeon, 1972. str. 159. 
34 CICERO, Marcus Tulius. Řeči proti Verrovi 1. vydání. Praha: Odeon, 1972. str. 268. 
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upadající moc senátu, který jak se zmíním později, ztratil mnohé za svých pravomocí, které 

přešly na principa. Pravomoci édilů a kvestorů přešly na císařské úředníky. Pouze prétoři 

městský a cizinecký si uchovali své republikánské pravomoci v zásadě beze změny a navíc 

k nim přibyl i praetor aerarius, správce Římské pokladny. 

Nově vznikající správní soustava byla vedena principem. Augustus sám sebe označoval jako 

princeps civium, tedy jako první mezi rovnými občany v římském státě. U něho je zajímavé, 

že ač nebyl magistrátem, tak přesto disponoval nařizovací mocí impériem, což byl velice 

závažný průlom do republikánských zásad, který se objevil už na konci republiky. Augustus 

dále získal pro úřad principa tzv. impérium proconsolare, které znamenalo vrchní velení nad 

římskou armádou, dále tribunicia potestas, která mu zaručovala osobní nedotknutelnost a 

možnost zasahovat do veškerého římského dění. Kromě toho princeps vystupoval i z pozice 

konzula, censora nebo nejvyššího římského kněze pontifika maxima. 

V rámci omezování moci republikánských orgánů Augustus zřizoval, správní úřady nové, 

císařské. 

„Veškerou státní správu rozdělil na úseky, jejichž řízením pověřoval význačné osoby jako 

státem placené úředníky jemu přímo odpovědné. Přitom postupoval velmi pečlivě a 

postupně, neboť za stavu, kdy z politických důvodů a ohledů ponechával i nadále ve funkcích 

republikánské magistráty, jim odebíral jednu pravomoc za druhou, za což bylo nutno 

poskytnout jim nějakou náhradu, třebas jen fiktivní.“35 

Nové úřady bychom mohli v zásadě rozdělit podle jejich označení na praefecti, curatores a 

procuratores. 

Nejvyšší postavení zaujímali praefecti praetorio, vojenští velitelé a důvěrníci  principa, kteří 

ho mohli v určitých situacích dokonce zastupovat. Dále existovali tři římští prefekti, o kterých 

se zmíním v souvislosti s reformou správního postavení města a také například i praefectus 

vehiculorum, který měl na starost principovu poštu. 

Mezi kurátory patřili zejména curatores aedium starající se o organizaci veřejných prací a 

nové budovy, curatores aedium sacrarum (císařské budovy), curatores aquarum, kteří 

zařizovali provoz vodovodů a dodávky vody do Říma a curatores alvei et riparum Tiberis, kteří 

obstarávali řečiště a břehy řeky Tibery. 

                                                      
35 BARTOŠEK, Milan. Administrativní problémy antického Říma. Právněhistorické studie. 1980, 23, str. 240. 
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Dílčí správní kompetencí disponovali i prokurátoři.  Jednalo se hlavně o úkoly finanční 

povahy ale také například o dědické záležitosti (procuratores hereditatium), těžbu kovů 

(procuratores metallorum) nebo v pozdější době také o všechny veřejné stavby (procuratores 

operarum publicarum). 

Postupem času nabývají na významu úřady, které se vyvinuly v okolí principa. K těmto 

úřadům patřili například: a memoria, jenž zaznamenával projevy a rozhodnutí císaře a psal 

jeho deník, a rationibus, který vedl jeho účty, dále pak šlo o úředníky, kteří se starali o 

korespondenci císaře a komunikaci jeho příkazů: ab epistulis (vedoucí sekretariátu), a libellis 

(korespondence se soukromými osobami), a mandatis (pokyny pro místodržící v provinciích). 

Počet císařských úředníků během principátu narůstal z počátečních několika desítek až asi ke 

dvěma stům. Rozdílem oproti republice byl fakt, že šlo o úřady placené a tak je mohli 

vykonávat i méně majetní občané nebo i principovi otroci a to zvyšovalo jejich politickou 

spolehlivost a odbornou úroveň. 

Tuto profesionalizaci státní správy lze považovat za nejvýznamnější změnu správy v 

principátu. Navíc dřívější magistratury byli politici, kteří byli voleni na krátké období, a jejich 

počet s růstem říše nedostačoval nově vyvstávajícím správním problémům. Podřízením 

správního aparátu císaři došlo k vytvoření centralizované správy jakožto nutné podmínky pro 

řízení vyspělé a rozlehlé říše. 

 

V rámci svých reforem Augustus vytvořil z Říma samostatnou správní jednotku. Vláda nad 

ním přešla z městských orgánů (senátu) na principa, který se nechával v tomto úkolu 

zastupovat trojicí prefektů. Byli to praefectus urbi, který velel třem kohortám vojáků 

umístěných v Římě k policejním účelům, praefectus vigilium, který ovládal sedm kohort noční 

a protipožární služby a praefectus annonae, jenž se staral o zásobování města a rozdělování 

potravin. Zbytek apeninského poloostrova zůstal podřízen senátu. Řím byl Augustem 

rozdělen do 14 čtvrtí složených z 265 okrsků a Itálie, která nově sahala až k Alpám, čítala 

celkem 11 krajů, regiones. Poměrně širokou autonomii Italských měst i v tomto období se 

snažily císařské orgány postupně oslabit. Kolonie byly i nadále ovládány duomviri a municipia 

quattuorviri jako nejvyššími výkonnými orgány. Nejdůležitější rozhodnutí přijímaly a veřejné 

dění řídily městské senáty. Oproti tomu lidová shromáždění přestala do správy zasahovat a 
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scházela se hlavně k volebním účelům. Péče o město tzv. cura urbis náležela i nadále 

městským édilům. 

Vyšší úroveň dostala správa italského území s úřadem curatores rei publicae, kteří byli 

císařem dosazováni do měst, kde kontrolovali místní administrativu a dozorovali zejména její 

finanční hospodaření. Markus Aurélius zavedl úřad 4 iuridici, jehož posláním bylo městské 

soudnictví a řešení právních vztahů mezi městy. Na úrovni celé Itálie pak působil corrector 

totius Italiae, který se staral o bezpečnost země. 

V provinciální správě je možné spatřovat největší správní nároky hlavně kvůli mohutnému 

rozšiřování těchto území, kterých bylo ke konci republiky 15 a ke konci principátu už 45. Na 

počátku principátu se romanizační proces přesunul z již romanizované Itálie i do provincií. 

Tento proces převládal zejména v relativně zaostalejších západních provinciích včetně Sicílie.  

Naopak východ s bohatými helenistickými tradicemi a dalšími významnými kulturními vlivy, 

byl v tomto procesu poněkud vzdálen. 

Roku 27 př. n. l. získal Augustus definitivní převahu nad senátem a při té příležitosti se 

odhodlal zreformovat provinciální správu. Hlavním reformním krokem bylo rozdělení 

provincií na dva druhy. Deset stabilizovaných provincií, jednou z nich byla i Sicílie, zůstalo ve 

správě senátu jako provinciae populi Romani, zbylých sedm relativně bohatších nebo těch, ve 

kterých se v té době stále bojovalo, přešlo pod přímé velení principa jako provinciae caesaris. 

Místodržící propraetor nebo prokonsul a později též praeses byl v senátních provinciích i 

nadále jmenován senátem z řad bývalých prétorů a konzulů a to v zásadě na jeden rok. Byl 

zbaven vojenských pravomocí. Na vrcholu jeho správního a soudního aparátu stáli i nadále 

legát a kvestor. 

Ve svých provinciích pak císař jmenoval místodržící sám rovněž z řad prétorů nebo konzulů. 

Ti měli delší funkční období, obyčejně okolo 4 let, ale výjimečně trvalo i více než deset let. 

Používali titulu legati Augusti pro praetore. Jejich funkce byla placená a hlavní pravomocí 

bylo vojenské velení nad provinčními jednotkami. Nelze však ani opomíjet četné pravomoci 

správní, o jejichž důležitosti nemůže být pochyb: 

„Čím byla provincie vyspělejší, tím bohatší život se v ní vyvíjel a tím rozvinutější byla i správní 

agenda.“36 
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Od roku 161 n. l. do 284 n. l. dochází k úpadku Římské říše a k zásadním negativním 

sociálním a ekonomickým změnám, které můžeme popsat takto: Vlivem dlouhotrvajících 

válek dochází k úbytku pracovní síly. Pro enormní válečné výdaje je praktikováno přílišné 

zdanění. Dochází k zhromadnění zemědělské výroby, při nedostatečné investiční aktivitě 

velkostatkářů, a nedostatku otroků a růstu jejich ceny. Tyto procesy provázejí navíc 

ekonomické ztráty z odvrácení od peněžní směny v důsledku častého znehodnocování měny 

a rozmach šedé ekonomiky. 

V sociální oblasti dochází k mravnímu a ideovému rozvratu státu. Římská společnost ztrácí 

svou identitu spojenou s italskými tradicemi a původním římským náboženstvím. Naopak říši 

všemožně prostupují cizí vlivy. Provinciálové se stále více podílejí na politickém životě říše a 

do římské armády se dostávají barbaři. V souvislosti s tím upadá centrální moc a s ní také 

veřejná správa, ve které kvete korupce. Hlavním politickým faktorem se stává armáda. 

4.2. Dominát 

Toto poslední období spjaté s Římskou říší je označováno jako dominát. Následuje po 

padesáti letech krize v souvislosti se správními reformami prováděnými císařem 

Diokleciánem a jeho nástupcem Konstantinem. 

Jedním z vojenských velitelů byl i císař Dioklecián. Dokonce nebyl Říman, ale pocházel 

z Dalmácie. Přesto se ve svých reformách snažil navázat tam, kde to bylo možné na římské 

tradice. Dával přednost západu a snažil se prosadit latinu jako úřední jazyk i na východě. 

Přesto si byl vědom upadající moci města Říma a stejně tak i Itálie. 

Dioklecián a po něm i Konstantin výrazně pozměnili ústřední správu říše. Pro vrcholný orgán 

státní administrativy se vžilo označení dominus. Na rozdíl od principa to byl neomezený pán 

nad římskou říší, jenž svou moc odvozoval ze svého božského původu nebo alespoň z boží 

milosti. Zajímavým je rozdíl v pojetí, kdy ještě Dioklecián se odvolával na nejvyššího boha 

římského Jupitera, ale už jeho nástupce Konstantin odvozoval své postavení od boha 

křesťanů. 

Z tohoto postavení proto císař neměl vymezený rozsah pravomocí, ale řešil v zásadě 

absolutně všechny problémy, jak uznal za vhodné. 
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„Vše s čím přicházel za dominátu císař do styku, se stávalo posvátným (sacrum) a urážka 

císaře se stala nejtěžším zločinem vůbec (sacrilegium).“37 

V původním Diokleciánově pojetí měli vládci existovat dva nebo dokonce čtyři. Dva 

Augustové, kteří měli být na sobě nezávislí a měli rozhodovat ve své oblasti samostatně, si 

měli určit své nástupce a pomocníky s titulem caesar. Toto pojetí ale padlo už za 

Diokleciánovy vlády. 

Dominus se při svém rozhodování mohl opřít o rady svého poradního orgánu nazvaného 

consistorium. To se vyvinulo ze staré instituce consilium, poradního sboru, který pomáhal už 

republikánským magistrátům. Consilium bylo za vlády císaře Hadriána povýšeno na císařskou 

radu složenou z vybraných úředníků a také nejlepších klasických znalců práva. Diokleciánovo 

cosistorium na tuto instituci navázalo, neboť náplní jeho činnosti byly taktéž otázky justiční a 

administrativní, avšak složení tohoto poradního orgánu se podstatně změnilo. 

Do consistoria docházeli nejvýznamnější císařští úředníci té doby s výjimkou prefektů 

praetorio, jejichž moc se snažil císař omezovat. Nejvýznamnějším členem byl magister 

officiorum, císařův důvěrník, velitel jeho tělesné stráže a bezpečnostní policie, vedoucí 

císařské kanceláře (scrinia), který kromě obstarávání císařovy korespondence, výzbroje a 

úředního personálu řídil i dvorní ceremoniál. Bylo mu podřízeno množství úředníků například 

agentes in rebus (policie, pošta) nebo nejrůznější magistri scrinii (členové státní kanceláře), 

viz dále. 

Dalším frekventantem konzistoře byl quaestor sacri palatii, jenž byl císařovým hlavním 

poradcem ve věcech práva a soudnictví. Byla mu svěřena nejvyšší soudní pravomoc a 

pořizoval návrhy zákonů. Jeho pomocníci byli nazýváni adiutores. 

Další člen konzistoře, comes sacrarum largitionum byl vrcholným orgánem státní správy ve 

věcech financí a státní pokladny. Staral se proto o odvody daní, státní mincovny, důlní 

činnost, nebo i zahraniční obchod. Jeho další kolega comes rerum privatorum 

obhospodařoval císařův majetek. 

Postupem času se císař obracel přednostně jen na nejvýznamnější rádce, kteří tvořili 

takzvanou arcana consistorii. Jednalo se i o otázky ryze politické. 

                                                      
37 BARTOŠEK, Milan. Administrativní problémy antického Říma. Právněhistorické studie. 1981, 24, str. 161. 
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4.2.1. Comitatus 

Novotou v římské státní správě je na počátku dominátu fakt, že vrchní císařské orgány 

opouštějí Řím, aby operativně pomáhaly císaři na jeho taženích za zklidněním poměrů v říši. 

Císařův správní doprovod se nazýval comitatus a vojenský doprovod byl zván comitatenses. 

„Císařský dvůr sám o sobě nebyl nijak nepatrný, neboť kromě jiného zahrnoval vlastně 

všechny orgány ústřední správy uspořádané jako zvláštní úřady. Také v tomto směru budoval 

Dioklecián na díle svých předchůdců, jež podle nových potřeb doplnil a zlepšil. Hlavní císařské 

úřady převzal z dob principátu, ale jejich početní stavy udržoval stále v mezích účelnosti a 

možností svého komitátu.“38 

Došlo tedy k mobilizaci centra státní správy z původní sídelní metropole do dle vládních 

potřeb pohybující se jednotky. Je to právě comitatus, nad kterým je třeba se poněkud 

pozastavit. Důvodem nám může být už pouhá velkolepost a z dnešního hlediska 

neproveditelnost takovéhoto řešení, kterou nám přibližuje AHM Jones takto: 

„Když se comitatus přesouval, musel naskýtat kolemjdoucím úžasné představení. Cesty 

musely být zaplněny na míle daleko tisíci příslušníků gardy a úřednictva vtěsnaných mezi řady 

vozů se stohy krabic s úředními záznamy a žoky mincí a zlatých a stříbrných cihel. “39 

Tím hlavním důvodem důležitosti zkoumání císařova komitátu je ale jeho postavení jakožto 

jádra nebo ústředí římské správy té doby. 

V komitátu pobýval na cestách vedle císaře i jeden z pretoriánských prefektů, který působil 

jako vrchní ministr komitátu a byl císaři pořád k ruce. Mohl zastupovat císaře ve všech 

správních i vojenských záležitostech a byl proto nadřízen všem úředníkům. Měl soudní 

pravomoc v druhé instanci a byl odpovědný za rekrutování vojáků a jejich disciplínu a 

zásobování armády. Jeho kolegové se samostatnou územní pravomocí měli pouze civilní 

úkoly. Ty vojenské totiž převzali magistri militum. 

Za normálních okolností byli jmenováni tři prefekti se samostatnou působností a jeden 

podřízený přímo císaři. První prefekt sídlil v Galii a řídil dvě galské diecéze, Británii a 

Španělsko. Italský prefekt měl na starost dvě italské diecéze, diecézi Afrika, Pannonia, Dacia a 

Macedonia. Třetí prefekt pak řídil východ zahrnující diecéze Thracia, Asiana, Pontica a 

                                                      
38 BARTOŠEK, Milan. Administrativní problémy antického Říma. Právněhistorické studie. 1981, 24, str. 163 
39 JONES, A. H. M. The Later Roman Empire, 284 - 602: a Social Economic and Administrative Survey. Vol. I. 
Norman : University of Oklahoma Press, 1964. str. 367. 
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Oriens. Zbytek říše byl řízen císařem prostřednictvím jemu přiděleného prefekta. Po 

rozdělení říše v roce 395 působil v každé části jeden prefekt s vlastním územím, jejich 

význam však s nižší územní rozlohou poklesl. 

Kromě něho byl členem komitátu od vlády Konstantinovy císařův hlavní poradce quaestor 

sacri palatii, kterému byli od té doby podřízeni tři magistri scrinii ve vydávání císařských 

konstitucí. K tomu jim připadalo také přijímat žádosti a podněty veřejnosti určené císaři a 

vyhotovovat císařovy odpovědi na ně. Dále připravovali podklady pro jeho rozhodování, 

přičemž zejména sbírali zprávy o stavu vojsk a novinky z Říma a z provincií. Velmi významnou 

úlohou magistrů scrinii bylo také vydávání pověřovacích listů probatoriae pro nové úředníky 

a vojenské velitele. 

Podobnými úkoly byl obdařen úředník označovaný jako primicerius notarii. Stejně jako 

magistri scrinii řídili kolegium nižších úředníků zvané Sacra scrinia, primicerius řídil své 

podřízené notáře notarii. Jak název napovídá, připravoval úřední listiny s instrukcemi pro 

úředníky na vyšších postech od provinčních místodržících výše. Na východě dokonce tuto 

pravomoc vykonával i ve vztahu k vojenským velitelům. Pro vypořádání návrhů úředníků 

císaři pak fungoval úředník zvaný tertiocerius notarii. 

Dalším Konstantinovým úřadem byl magister oficiorum, jehož původním posláním bylo 

zřejmě kontrolovat a disciplinárně trestat centrální úřední aparát. Postupem času si tyto 

úřady podrobil pod svou pravomoc. Podléhala mu část sacra scrinia40 a jí podřízeného 

scrinium dispositionum, agentes in rebus a nižší palácové úřednictvo. Dokonce se v pozdější 

době pod jeho kontrolu dostaly i výrobny zbraní fabricae, které původně ovládal prétorský 

prefekt a také umělečtí zbrojíři barbaricarii, kteří zlatili zbraně a proto původně patřili do 

kompetence comes sacrarum largitiorum. 

„Magister oficiorum měl svou vlastní kancelář sestávající z agentes a s adiutorem jako 

vedoucím; částí této kanceláře byl sbor curiosi, kteří kontrolovali veřejnou poštu a zřejmě 

fungovali i jako tajná policie.“41 

Agentes in rebus byli úřadem státních poslů, kteří byli založeni magistrem officium a byli i 

jemu odpovědni. Starali se o přepravu císařských dokumentů. V tomto poslání jim dále 

pomáhala soustava poštovních inspektorů v provinciích.  

                                                      
40 Ti úředníci co neplnili úkoly magistrů scrinii. 
41 PEDERSEN, Fritz Saaby. Late Roman Public Professionalism. Odense : Odense University Press, 1976. ISBN 87-
7492-190-8. str. 49. 
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Soustavu centrálních úředních orgánů vyjma těch finančních, o kterých se zmíním později, 

kompletují magistri militum, vojenští velitelé, kteří řídili jak císařovu ústřední armádu 

magistri militum in praesenti, tak i samostatné provinční jednotky. Vedle nich v centru 

fungoval i comes domesticorum, který cvičil důstojníky kadety a dva tribuni scholae, velitelé 

gardy, z nichž jeden později velel palácové posádce a stájím a druhý vykonával zvláštní 

administrativu označovanou jako cura palatii. 

V pozdějších dobách se ale státní aparát povážlivě rozpíná a důsledkem toho je jeho přílišná 

nákladnost a těžkopádnost. Aparát vyššího úředníka měl i několik set úředníků. S prolínáním 

orientálních vlivů v pozdějších dobách roste na významu také hodnost praepositus sacri 

cubiculi, spojená se správcem císařova paláce, jeho komořím, který měl obecný vliv a 

spolupracoval s většinou dvorských úřadů. 

„Znakem nového typu monarchie bylo, že eunuši a ostatní, kteří drželi pozice v okolí císařovy 

osoby a sloužili v paláci, byli zřejmě nahlíženi na stejné úrovni jako státní úředníci a bylo jim 

přiznáno postavení ve veřejné službě. Vrchní komoří (praepositus sacri cubiculi), kterým byl 

téměř vždy eunuch, disponoval dignitas nejvyššího stupně. V případech slabých panovníků 

mohl být jeho vliv enormní a dělal z něho nejmocnějšího muže ve státě; v případě silných 

panovníků, kteří byli osobně aktivní, hrál zřídka v politice významnější úlohu.“42 

Císařští úředníci byli vedeni ve zvláštním seznamu zvaném laterculum. Ti nejvyšší nosili tituly 

jako illustris, spectabilis, clarissimus a perfectisimus. 

4.2.2. Pozdně římská územní správa 

Diokleciánovo nové územní členění zrovnoprávnilo v rámci územní správy mateřskou zemi a 

provincie senátní a císařské. Císař sjednotil jednotlivá správní řešení uplatňovaná 

v provinciální správě, tak jak postupně vznikala a byla zakotvována v leges provinciae 

jednotlivých provincií. Velké a těžko ovladatelné provincie byly rozděleny na menší a tím se 

celkový počet administrativních jednotek o hodně zvýšil z 31 na 87 a jejich počet nadále 

rostl. Tím se zlepšila úroveň provinční správy a snížilo množství stálých ozbrojených sil 

v provincii. Vyšší počet správních jednotek ale vzvolal potřebu přidání dalších 

administrativních úrovní. Několik provincií tvořilo diecézi a diecéze tvořily 4 praefektury - 

                                                      
42 BURY, J. B. . History of the Later Roman Empire : from the death of Theodosius I. to the death of Justinian. 1st. 
Ed. New York: Dover, 1958. str. 33. 
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Italia, Galia, Illyricum a Oriens. Sicílie patřila do prefektury Italia, diecéze Italiciana. V této 

diecézi byla pak ještě fakticky rozlišována část severní Annonaria a jižní Suburbicaria. 

Romanizace nejstarších provincií už pokročila natolik, že není třeba činit rozdíly mezi 

pevninskými a ostrovními částmi Itálie. Odpadlo i bývalé členění Itálie na tzv. regiones. 

 

Na vrcholu územní správy stáli praefekti praetorio, kteří byli tradičně považováni za 

nejmocnější úředníky po císaři a v pohnutých dobách se císaři také stávali právě bývalí 

prefekti. Proto Dioklecián a Konstantin jejich moc oslabili a omezili jen na územní správu bez 

vojenských pravomocí. 

Navíc osamostatnili jejich bývalé zástupce agens vicas praefecti praetorio, které podřídili 

přímo sobě a učinili z nich hlavy nižších správních jednotek, diecézí. Počet diecézí byl za celou 

dobu stálý, bylo jich 12. Tito vikáři měli ve svých diecézích obdobné postavení jako prefekti 

v prefekturách, kontrolovali správu v provinciích a podávali situační správy císaři. Také oni a 

stejně tak místodržící v provinciích měli pouze civilní pravomoc. Zajímavé je jejich 

přemísťování v součinnosti s prefekty. Když například Italský prefekt sídlící obyčejně v Sirmiu 

v Panonii potřeboval řešit záležitosti na Apeninském poloostrově, přepustil mu vikář své 

místo a odcestoval místo něho do Panonie. Podobně tak činili vikáři i třeba v Galii a asi i na 

východě. Vikáři fungovali také jako odvolací instance od soudů místodržících a vykonávali 

dohled nad provinční administrativou. Třetí instancí římského správního soudnictví pak byl 

prefekt nebo samotný císař. Rozhodování ve druhém stupni ve finančních věcech si poměrně 

záhy získali prefekti a vikáři ztratili tuto pravomoc. 

Provinční místodržící se označovali v tomto období jako proconsules pouze v autonomních 

provinciích nepodléhajícím žádné diecézi, tedy v provinciích Africa, Achaia a Asia. Nižším 

typem byli consulares a nejnižším correctores a praesides. Oproti předchozím obdobím 

odpadá požadavek výkonu magistratury pro tyto funkce. Jejich úkolem byla správa provincie, 

udržování pořádku a odvádění daní císaři. Dále zajišťovali veřejné práce a poštu, kontrolovali 

městskou správu a plnili jiné příkazy svých nadřízených.  

„Do Diokleciánovy vlády se význam jednotlivých provinčních místodržících výrazně lišil. 

Některé provincie byly malé, jiné velmi rozlehlé: některé nedisponovaly římskou posádkou, 

v jiných byl místodržící vojenským velitelem stejně jako hlavou civilní administrativy. Rozbitím 
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větších provincií a jmenováním samostatných vojenských velitelů, duces, v mnoha 

pohraničních oblastech, Dioklecián snížil status provinčních místodržících.“43  

Právě z důvodu samostatně stojících provinčních místodržících (nepodřízených vikáři ani 

prefektu) a přebírání některých úkolů nižších stupňů těmi vyššími v římské územní správě 

nemůžeme mluvit o pevně stanoveném řetězci podřízenosti. Císař si konečně také 

vyhrazoval pravomoc v případě potřeby zasáhnout na jakékoli úrovni správní organizace. 

Neméně významnou proměnou v dominátu prošla města. Řím ztratil svůj politický význam. 

Dioklecián řídil zemi z Nicomedie u Marmarského moře a Konstantin si dokonce roku 326 na 

Bosporu založil město vlastní, Constantinopolis. Navíc Řím nepatřil ani mezi hlavní města 

prefektur, kterými byly kromě Konstantinopole, Milán44, Trevír v Galii a panonské Sirmium. 

Římu zůstaly jen některé podružné výhody jako tzv. frumentatio, rozdělování potravin 

obyvatelstvu. 

S výše popsanou správní reformou souvisí i definitivní sjednocení městských statutů. Proto 

se například přestává používat status municipia a stejně tak se vytrácí různorodé městské 

svobody. 

Dalším fenoménem bylo částečné potlačení městské samosprávy. Centralizační trend 

probíhající v říši měl své následky i ve městech. Ústřední správa začala kontrolovat dění ve 

městech. Ve městech působil jako vrcholný orgán finančního dohledu curator civitatis. Ten si 

však velmi brzy získal na úkor městských orgánů převahu. Jeho vývoj nám přibližuje J. B. 

Bury. 

„Kurátor byl měšťan, ale jako státní úředník přestal patřit do kuriální posloupnosti a byl 

jmenován provinčním místodržícím.Od poloviny čtvrtého století jeho prestiž upadá, protože 

právo na jeho jmenování bylo převedeno na kurii samotnou. Jeho úřad byl zastíněn novým 

úřadem defendsora zavedeným Valentiniánem I. k ochraně zájmů chudších vrstev proti 

útlaku mocných.“45 

Defensoru plebis však scházela mocenská opora. Jistý vliv ve městě proto stále vykonávaly 

městské senáty. Jejich postavení se však zhoršilo povinností doplatit nevybrané daně. 

                                                      
43 JONES, A. H. M. The Later Roman Empire, 284 - 602 : a Social Economic and Administrative Survey. Vol. I. 
Norman: University of Oklahoma press, 1964. str. 373. 
44 Hlavní město západořímské říše dokud Honorius nepřesídlil kvůli bezpečnosti do Ravenny. 
45 BURY, J. B. . History of the Later Roman Empire : from the death of Theodosius I. to the death of Justinian. 1 
st. Ed. New York: Dover, 1958. str. 60. 



43 

 

O poznání jednoduší byla hierarchie vojenská: 

„Původně pod Konstantinem sloužili pouze dva magistři (militum), pro pěchotu a jízdu, vázáni 

na císařovu osobu. Již za vlády Konstantinových synů se ukázalo nezbytným rozdělit armádu 

v poli na palácové a regionální složky a přijmout další magistry, aby tyto složky řídili.“46 

Centrální vojenští velitelé, magistri praesentales se rovněž dělili na velitele pěchoty a jízdy. 

Jim podřízení velitelé regionálních složek byli nazýváni comites rei militaris. V dalším stupni 

pak veleli duces. Tito velitelé, i když formálně podřízení magistrům militum, byli odpovědní 

přímo císaři a také se na něho přímo obraceli a získávali od něho instrukce. 

Dvojkolejnost vojenské a civilní správy v provinciích vedla zřejmě poměrně často ke 

konfliktům pravomocí. Je známo, že vyšší vojenští velitelé často mocensky zasahovali i do 

záležitostí vyhrazených civilním úřadům. 

4.2.3. Výběr římských úředníků 

Pro nastolování úředníků se v římské říši používaly dva typy jmenování. Tím prvním byla 

militia. To bylo permanentní zmocnění pro dlouhodobou, celoživotní službu ve státní správě 

a armádě. Tito lidé vykonávali svou službu většinou po celý život, nebo dokud nebyli 

povýšeni do jiného úřadu. Mohli být také zavrženi pro zneužívání úřední moci. Pokud však 

nemohli svou službu vykonávat, byli státem odškodňováni pro vysoký věk nebo chatrné 

zdraví. Jak název napovídá, podléhali jí původně vojáci, o které se jako vysloužilce pak stát i 

staral. Zřejmě ale také zahrnovala i řadové úředníky. Vznikala vydáním dokumentu zvaného 

probatoria, který vypracovala Sacra scrinia nebo nižší jí podobná autorita. 

Druhým typem jmenování byla dignitas. Jak název napovídá, jednalo se o čestnou funkci 

udělenou na základě dopisu podepsaného císařem a vydaného primiceriem notarii. Oproti 

militii to fyly funkce vykonávané na poměrně krátkou dobu, která značně závisela a císařově 

přízni. To však neplatí o některých dignitates, kteří vykonávali svou službu relativně trvale. 

Byly to úřady takzvaných protectores nebo domestici a jednalo se o sloužící v císařově 

domácnosti, kteří byli často inaugurováni i pouhým verbálním projevem svého pána. 

Dignitas zahrnovala značné množství civilních i vojenských úřadů.47 Hierarchie funkcí podle 

významnosti zahrnovala čtyři základní stupně. Nejčestnější skupina úředníků si říkala illustres 

                                                      
46 JONES, A. H. M. The Later Roman Empire, 284 - 602 : a Social Economic and Administrative Survey. Vol. I. 
Norman: University of Oklahoma press, 1964. str. 375 a 376. 
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a patřili do ní prétorští a městští prefekti, magistři militium a vysocí dvorští úředníci. Druhou 

skupinu tvořili spectabiles. Byli to vikáři, prokonsulové, comites rei militaris, duces a někteří 

nižší dvorští úředníci. Třetí skupina byla označována jako clarissimi a patřili do ní provinční 

místodržící typu consulares a praesides. Poslední skupina, která na konci čtvrtého století 

splynula s tou předchozí, byla nazvána perfectissimi. Sem patřili nižší úředníci v provinciích a 

také v Konstantinopoli a v Římě, dále pomocníci finančních orgánů comites, rationales, 

procuratores a praepositi a nakonec také velitelé regimentů, tribuni, prefekti a praepositi 

armády. 

Těchto nižších hodností bylo velké množství. Když si představíme, že existovalo 114 římských 

provincií, 400 jednotek západní a 500 jednotek východní armády a k tomu také téměř 100 

pomocných funkcí ve finanční správě, vychází nám tisíce možná i desetitisíce dignitates. 

„Císaři, zvláště když byla říše jako normálně rozdělena, museli takto zaplnit velmi vysoké 

množství pozic. Počet jmenování, které bylo třeba provést, byl také ovlivněn délkou, po 

kterou byly tyto funkce drženy. To bylo velmi variabilní a odvislé od císařovy vůle – 

subjektivně podléhající radám nebo tlaku svého okolí – a žádné pravidlo nebo zvyk jak se zdá 

nebylo zavedeno.“48 

U nižších úřadů je velice těžké odhadnout délku funkčních období pro naprostý nedostatek 

zdrojů. U těch vyšších můžeme usuzovat z některých dochovaných pramenů. Například 

v úřadu městského prefekta v Římě se za devadesát let mezi lety 284 a 374 vystřídalo celkem 

71 lidí v téměř osmdesáti funkčních obdobích. To zřejmě trvalo okolo jednoho roku. Stejné 

trvání tradičně měla i funkce provinčního místodržícího. Prétorská prefektura byla zřejmě 

držena na tři nebo 4 roky a výjimečně i déle. Naopak v pátém století měla tendenci se 

zkracovat. Ještě déle pak trvalo úřední období magistri militum, z nichž někteří vykonávali 

svůj úřad velmi dlouho. 

„Dlouhé držby úřadů vždy byly výjimečné, ponejvíce k nim docházelo v nejvyšších úřadech. To 

však neznamená, že nebylo obvyklé pro jednoho muže vykonávat dlouhou řadu úřadů… Zdá 

se, že u senátora, který ve čtvrtém století aspiroval na post z úrovně ilustres, byla běžně 

                                                                                                                                                                      
47 Takto byly odděleny Konstantinem a v dalším období existovalo velmi málo kombinovaných funkcí.  
48 JONES, A. H. M. The Later Roman Empire, 284 - 602 : a Social Economic and Administrative Survey. Vol. I. 
Norman: University of Oklahoma Press, 1964. str. 379. 
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očekávána alespoň jedna dřívější funkce z řádu clarissimi a alespoň jedna funkce spectabilis: 

běžným minimem byl konsulár, prokonsul nebo městský prefekt.“49 

K tomu je možné dodat, že vznešenější nebo bohatší Římané často ve své kariéře první 

stupně přeskakovali nebo také řídili více úřadů najednou. V pátém století se pak dostávali 

začátečníci i do funkcí jako byly městská prétorská prefektura. Méně často tyto funkce 

získávali také zkušení úředníci. V pozdější době byla také deformována klasická schémata 

postupu v armádě, neboť se na vysoké posty tlačili bývalí civilní úředníci a vojáci specialisté 

zůstávali na pozicích jak dux nebo tribune. 

Jak je z předchozího výkladu patrné, nejdůležitějším aspektem výkonu funkce už z jejího 

označení jako dignitas nebo honor je vyznamenání jejího nositele, který tím získává 

významné společenské postavení a vážnost. Naopak pouze málo úřadů bylo označováno 

slovem administratio, které by lépe vystihovalo funkci a úkoly úředníka. 

Tím se také dostáváme ke způsobu výběru římských úředníků, což je jeden z hlavních důvodů 

neefektivnosti státní správy v Římské říši. Nejenže úředníkům scházely schopnosti a 

zkušenosti, neboť kariéra hlavně vysokých úředníků byla často poměrně rychlá a zastávali 

během ní příliš málo postů, ale ani mravní stránka římských špiček nezaručovala pro 

administrativu potřebné vlastnosti jako píli a čestnost. Symmachus, Římský prefectus urbi za 

vlády císaře Valentiniana II. si tak právem stěžoval svému císaři na své podřízené, kteří 

nedokázali vést své úřady hladce a bez chyb. 

Další epizodou, která nám poslouží pro objasnění poměrů v římské správě, byl zákaz císaře 

Honoria, který znemožnil vícenásobné zastávání úřadů jako prokonsul nebo vikář pod 

trestem konfiskace majetku viníka. Vidíme zde jednoznačný pokus o snížení konkurence 

adeptů na úřady, který bychom z dnešního hlediska považovali za naprosto neefektivní a 

zbytečný zásah. 

Zvláštní kvalifikace byla přesto požadována alespoň u vojenských velitelů. Zde je tradiční 

patrný rozdíl v nahlížení na tyto dvě sféry veřejné služby. Zatímco vojenství bylo v Římě 

považováno za umění, které nebylo laikům přístupné, administrativa byla považována za 

oblast, kterou mohl obyčejný muž s průměrnými schopnostmi zvládnout i když zahrnovala i 

finanční činnost a soudnictví. 

                                                      
49 JONES, A. H. M. The Later Roman Empire, 284 - 602 : a Social Economic and Administrative Survey. Vol. I. 
Norman: University of Oklahoma Press, 1964. str. 382. 
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Tento fakt je podporován i nízkou úrovní specializace jednotlivých úřadů, i když výjimky se 

najdou. Jednalo se například o úřad quaestora nebo magistri scrinii, kteří byli specializováni 

pouze na právní a poštovní problematiku. Právní průprava byla přeci jen oceňována pro 

úřady obecné územní správy jako provinční místodržící nebo vikář. 

„Vedoucí správní úředníci se soudní autoritou disponovali sborem advokátů; funkce soudních 

přísedících byla běžným startem pro kariéru vyšších úředníků.“50 

Naopak se vůbec nepřihlíželo k průpravě finanční. Daleko více bylo oceňováno umění 

literární a rétorické nebo básnické. 

Rozhodujícím faktorem však bylo společenské postavení a jeho znaky jako urozenost 

bohatství a vzdělanost. Poslední aspekt však může být sporný, neboť schopní a věrní úředníci 

se zkušenostmi z dlouholeté služby byli vzděláni lépe, i když se při výběru úředníků k tomuto 

vzdělání málo přihlíželo. 

Státní funkcionáři v období dominátu nemuseli být a ani nebyli Římany z Apeninského 

poloostrova. Naopak v tomto období převládli ve státní správě provinciálové z nejrůznějších 

koutů říše a mezi nimi pak především Illyrové a Thrákové. Dokonce bylo ve čtvrtém století 

pravidlem, že úředníci pocházející z jednoho konce říše sloužili na druhém, což se po 

rozdělení říše v roce 375 samozřejmě změnilo. 

Významnou úlohu hrálo především také okolí císaře. 

„Je pozoruhodné, jak mnoho Panonských Římanů dosáhlo na vysoké úřady pod Panonskými 

bratry, Valentiniánem a Valensem a stejně tak Španělé převážili za vlády Španělského 

Theodisia I. Constantius II. povyšoval úředníky svého komitátu, zvláště pak notáře, zatímco 

jeho bratr Constans upřednostňoval senátorskou aristokracii.“51 

Ale tu daleko nejvýznamnější úlohu při jmenování úředníků hrála v pozdní Římské říši 

instituce zvaná suffragium, přízeň a podpora nějakého mocného nebo vlivného muže (tzv. 

suffragator). 

Z dochovaných záznamů víme, že například prétorští prefekti měli velkou váhu při vybírání 

místodržících ve svých provinciích. Naopak prefekti městští nemohli ani navrhovat kandidáty 

na nižší funkce v městské správě a nemohli ani polemizovat s císařovým jmenováním, to by 

                                                      
50 PEDERSEN, Fritz Saaby. Late Roman Public Professionalism. Odense : Odense University Press, 1976. ISBN 87-
7492-190-8. str. 51. 
51 JONES, A. H. M. The Later Roman Empire, 284 - 602 : a Social Economic and Administrative Survey. Vol. I. 
Norman: University of Oklahoma Press, 1964. str. 390. 
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naplňovalo skutkovou podstatu sacrilegia. Mezistupeň mezi oběma krajními variantami pak 

představovali třeba magistri militum, kteří v zásadě mohli povyšovat své podřízené, ale ne 

přes nesouhlas císaře. Nejvyšší vliv však měli vždy lidé z okolí císaře jako jeho prétorský 

prefekt, anebo také komorník praepisitus sacri cubiculi. 

Je ovšem na místě předpokládat, že služby suffragátorů nabyly často zadarmo a řada 

vlivnějších osob na suffragiu vydělala značný majetek. Tím spíše, že závazek adepta na úřad 

byl považován za právně vynutitelný slib sponsio. Tyto praktiky se rychle rozšířily v  

prodávání úřadů, které nakonec převzali i císaři a prodávali úřady sami na základě 

imperiálního suffragia ve prospěch státní pokladny. 

Problémem v této praxi je to, že úředníci, kteří museli vynaložit značné částky pro získání 

úřadu, si tyto náklady pak přirozeně vynahrazovali výtěžkem ze svých funkcí. Zákonný 

výtěžek tedy plat vyplácený pouze anebo z velké části v naturáliích často sotva stačil na 

udržování úředníkovy domácnosti a stravy. 

Císařští úředníci dostávali ze zákona část výtěžku pozemkové daně annonae, část výtěžku 

daně osobní capita a dalších poplatků cellaria. Ty zahrnovaly nejčastěji oblečení, jízdní a 

tažná zvířata, jídlo, nástroje a menší sumu peněz. Oproti odměnám úředníků v době 

principátu, úředníci za vlády císaře Justiniána byli placeni o poznání hůře. 

„V ročním průměru suffragium placené za místo provinčního místodržícího bylo přibližně 

dvojnásobné oproti platu, který guvernér obdržel.“52 

Proto můžeme dojít k závěru, že úředníci museli získávat finanční prostředky, které by 

uhradily cenu jejich funkce nezákonným způsobem. Způsobů mohlo být velké množství. Tím 

asi nejnebezpečnějším mohla být zpronevěra státních příjmů. Dalším naprosto tradičním 

způsobem mohlo být zvýšení daňové povinnosti provinciálů nad zákonnou úroveň, nebo 

manipulace s mírami a váhami. Stejným způsobem mohly působit i manipulace s cenami při 

převádění dávek na peníze a vyrovnávacími příspěvky nebo vybírání zvláštních dávek na 

lokální potřeby. Problém byl ovšem v tom, že o podobné přebytky se museli místodržící 

podělit i s oficiálními výběrčími canonicarii a palatini. Proto zřejmě nejvýnosnější oblastí 

činnosti místodržícího bylo soudnictví a pak také uvalování správních povinností na poddané, 

kteří se z nich vykupovali a svěřování lukrativních prací těm, co zaplatili nejvíc. Známe také 

                                                      
52 JONES, A. H. M. The Later Roman Empire, 284 - 602 : a Social Economic and Administrative Survey. Vol. I. 
Norman: University of Oklahoma Press, 1964. str. 399. 
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případy uvalování a zvyšování pokut za některé trestné činy. Na Sardínii se například platil 

toleranční poplatek za provozování pohanských kultů. 

I v průběhu dominátu platily stařičké zákazy týkající se přijímání darů, vlastnění majetku 

v provinciích53 a uzavírání soukromoprávních smluv s provinciály. Ty byly znovu potvrzeny i 

některými císaři.54 Pro relativně čestného muže bylo velmi těžké dosáhnout nějakého zisku 

z působení ve funkci, a proto prameny opět zmiňují velké množství obviněných z hrabivosti a 

korupce, justičních a fiskálních machinací. Vysoké úřady byly obsazovány císařem o poznání 

svědomitěji a asi i fungovali efektivněji. Přesto je pravděpodobné, že i zde mohlo docházet 

ke korupci. 

4.2.4. Centralizace římské správy 

Během dominátu probíhá v Římské správě centralizační proces. Jednou z podmínek tohoto 

procesu je zkvalitnění komunikačních kanálů a tím i snazší a rychlejší řízení odlehlých článků 

správní soustavy. K tomu přispěl především rozvoj poštovní správy vykonávané císařskými 

posly agentes in rebus. Tito úředníci byli přiděleni všem význačným úředníkům v územní a 

vojenské správě. Magistri militum jich měli k dispozici 15, duces 5 a jejich civilní kolegové 

vikáři 12 a prokonsulové 4. Nesmíme si však dělat přehnané iluze. Vždyť jenom cesta 

z Milána do Říma trvala 12 dní a do Konstantinopole téměř měsíc. O poznání neurčitější byla 

pak doba cesty po moři, kdy nebylo možné v zimních měsících spojit centrum se 

severoafrickými provinciemi. 

Přes tyto všechny praktické potíže byla dominátní správa neobyčejně centralizovaná. Všichni 

vyšší a střední úředníci dostávaly svá pověření podepsaná císařem, dostávali instrukce 

z nejvyšších míst a podléhali centrální kontrole. 

„Správa soudnictví byla také neobyčejně centralizována. Konstantin šel až tak daleko, že 

nařídil provinčním místodržícím, aby odesílali záznamy soudních sporů každých šest měsíců 

prétorských prefektům ke kontrole. Vedle tohoto zřejmě dočasného výstřelku však soudci 

první instance, tedy provinční místodržící, mohli vždy, a často tak také činili, s případy ve 

kterých pochybovali o nějaké právní otázce seznámit císaře.“55 

                                                      
53 Jeden z důvodů proč nemohli provincii spravovat lidé z ní pocházející. 
54 Valentinián I., Theodosius I., Arcadius. 
55 JONES, A. H. M. The Later Roman Empire, 284 - 602 : a Social Economic and Administrative Survey. Vol. I. 
Norman: University of Oklahoma Press, 1964. str.403 a 404. 
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Časem míra centralizace rostla. Projevovalo se to zejména přímými zásahy vyšších autorit do 

činnosti jejich podřízených. Tak například zasahovali provinční místodržící do městské 

finanční správy, vikářovi úředníci zaujímali pozice v provinčních officiích a především si pak 

centrální finanční autority podřídily veřejné finance na nižších stupních státní správy pod své 

přímé vedení. Vysloužilí agentes in rebus také často plnili funkce principes v prétorských a 

městských prefekturách. 

Zdá se, že takto pojatý státní aparát mohl císař až překvapivě dobře ovládat. Armáda byla 

zajištěna, úřady byly zásobovány, soudní rozsudky respektovány a daně, i když relativně 

pomalu vybírány. Otevřený odpor proti centrální vládě neměl nikdy naději na úspěch, neboť 

vojenští velitelé bývali věrní císaři a městské nebo venkovské rebelie byly snadno potlačeny. 

K případům neuposlechnutí a nedbání příkazů samozřejmě docházelo. Čím byla větší 

vzdálenost mezi úředníkem a centrálním řízením tím více si úředníci plnili své úkoly po svém 

a bylo jedno, zda šlo o úředníky územní správy nebo o vyslance z centra. Citlivou otázkou pro 

plnění příkazů úředníky bylo vždy náboženství a potírání pohanství. Proto je možné říci, že 

křesťanská církev podporovala centralizaci. 

Poslední centralizační etapou, jak už bylo popsáno, bylo podlomení moci diecézí a 

provinčních místodržitelství zásahy úředníků z centra. Důvody byly zcela jednoduché, nižší 

územní úřady byly nejméně spolehlivé v plnění jim zadávaných úkolů jednak proto, že jejich 

výběru nebylo věnováno tolik pozornosti a tak byli jmenováni i lidé málo kompetentní a 

zkažení, a dále také proto, že příliš podléhali vlivu lokálních magnátů.  Je ovšem nepochybné, 

že v tomto procesu sehrály úlohu i jiné faktory jako snaha zrychlit a zefektivnit výběr daní, a 

že centrální instituce sledovaly spíše vlastní zájmy než zájmy říše. 

Je proto třeba pochybovat o tom, že by byla centralizace pozdní Římské říše nějak plánována 

nebo řízena shora. Absence těchto postupů totiž vedla k některým problémům. Šlo zejména 

o přetížení centrální správy, zvýšení počtu úředníku, neproduktivní papírování, prodloužení 

dob nutných pro rozhodnutí, zvýšení administrativních i vyvolaných nákladů. 

5. Římské finance od počátku císařství 

První princeps Augustus se vydal cestou reorganizace financí. Podařilo se mu roku 27 př. n. l. 

rozdělit provincie na císařské a senátní. Tím se mu dostaly pod kontrolu provincie, ve kterých 
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se bojovalo, které oplývaly největším bohatstvím. Zároveň si vyhradil použití výnosů z těchto 

oblastí na vojenské účely. 

Dalším Augustovým krokem bylo zřízení aeraria militare roku 6 n. l., které zabezpečovalo 

vojenské vysloužilce, ale také shromažďovalo výnosy z nově zavedených daní. Jednalo se o 

5% daň dědickou vicesima hereditatium a 1% daň z veřejných prodejů centesima rerum 

venalium. 

Naopak aerarium populi Romani postupně ztratilo za principátu svůj význam a s jeho koncem 

zaniklo. Bylo nahrazeno novým druhem právě vznikajících státních pokladen zvaných fiskus.56 

Fisky postupně vznikaly v císařských provinciích Egyptě, Asii a Iudei. Fiscus castrense pak 

vznikl za účelem financování císařova dvora. Tyto pokladny však byly pouze přechodným 

stupněm k vytvoření jednotné státní pokladny. Fiscus Caesaris, nebo jenom fiscus zahrnoval 

příjmy z císařských provincií, výnosy ze státní půdy, cla a poplatky a jiné příjmy, které dříve 

plynuly do aeraria jako odúmrtě, propadlá dědictví, majetek odsouzených, peněžní tresty a 

dokonce některé příjmy ze senátních provincií. 

Daně se od pozdní republiky vybíraly pouze v provinciích. Existovalo množství poplatků, 

například clo a přístavní dávky, daně z dědictví, dražeb nebo koupě a propuštění otroků. 

Hlavním zdrojem byly daně osobní a pozemková. 

Pozemková daň se v senátních provinciích označovala jako stipendium, kdežto v císařských 

jako tributum soli. Vybírala se v penězích nebo naturálně, jako na Sicílii nebo v Asii. 

Osobní daň – tributum capitis byla vybírána v helénistických státech jako daň majetková, ze 

mzdy nebo z podnikání. V méně vyspělých oblastech se vybírala jako mimořádný válečný 

poplatek. 

Změnou oproti republice je také technika výběru daní. Přestalo se pronajímat vybírání daní 

publikánům, kteří provinční obyvatelstvo nestoudně ožebračovali. Tato změna však 

probíhala pomalu, neboť se Augustus setkával s odporem vlivných kruhů. Z počátku se mu to 

povedlo prosadit jen v císařských provinciích, kde byli výběrem daní pověřeni placení císařští 

úředníci. V senátních provinciích se to povedlo až mnohem později Dikleciánovou reformou 

z konce třetího století. 

Mezi další významné finančně administrativní počiny prvního principa patřil census, neboli 

sčítání obyvatelstva s podrobnými údaji o poplatnících a také začátek tvorby pozemkového 

                                                      
56 Původní význam tohoto slova byl koš na peníze. 



51 

 

katastru umožňujícího přesnou evidenci všech pozemků. Byly postupně vytvářeny dle 

provincií a dokončeny zřejmě až za císaře Trajána. 

Daně byly značné ale pořád snesitelné. Reformy počátku principátu se postaraly o 

zefektivnění a centralizaci jejich výběru o čemž svědčí i dohled nad městskými financemi 

prováděný curatores rei publicae od 2 století n. l. 

Augustův systém se však zhroutil vlivem nepříznivého ekonomického vývoje. Rostoucí 

náklady na obranu římského impéria si vyžádaly zvýšení daní na velmi nepříznivou úroveň 

pro venkovské obyvatelstvo. I přes snahu připoutat tyto lidi k půdě institutem kolonátu, 

počet rolníků ubýval a tím se snižoval i výnos daně. Císaři se pak snažili nedostatek 

finančních prostředků a rostoucí státní dluh, řečeno současnou terminologií, řešit emisním 

financováním. Šlo v zásadě o to, že se od dob Marka Aurélia začal snižovat obsah drahých 

kovů v mincích. 

„Další skok při znehodnocování měny, tentokráte už závažného dosahu, učinili Septimus 

Severus snížením stříbra v denárech na polovinu hodnoty z doby Neronovy, a zvláště 

Caracalla ražbou dvoudenárů, zvaných podle něho antoniniani, které obsahovaly už jen 

třetinu neronovské hodnoty. Další velká devalvace nastala za Galliena, kdy stříbrné mince 

klesly na pouhou čtvrtinu původní hodnoty a ta se zakrátko snížila dokonce na pouhá dvě 

procenta.“57 

Měna pak ztratila svou funkci a vzrostl význam naturální směny. V těchto neutěšených 

podmínkách bylo samozřejmě zapotřebí rasantní změny daňového systému, obnovit peněžní 

směnu a zefektivnit finanční a hlavně vojenskou administrativu. 

Problém inflace se projevil v římském hospodářství od vlády Marka Aurelia. Veřejný dluh 

rostl tak závratně, že císaři přistoupili k znehodnocování měny. Obsah stříbra na úkor mědi 

poklesl až ke dvěma procentům. Tato inflace vedla k prudkému růstu cen a k naturální 

směně. 

Aby docílil zásadní, opravdovou měnovou reformu, dal Dioklecián razit nové plnohodnotné 

mince: Zlatý Aureus v hodnotě 1/60 římské libry (5,45g), stříbrný Argenteus v hodnotě 1/96 

libry římské a mince měděné, jejichž nominální hodnota převyšovala hodnotu použitého kovu, 

takže se stát za ně nemusel zaručovat dalšími finančními opatřeními.58 

                                                      
57 BARTOŠEK, Milan. Administrativní problémy antického Říma. Právněhistorické studie. 1981, 24, str. 173. 
58 BARTOŠEK, Milan. Administrativní problémy antického Říma. Právněhistorické studie. 1981, 24, str. 174. 
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I když výsledky reformy nebyly vlivem neodstranění starých mincí příliš dobré, posloužil 

tento počin jako vzor Konstantinovi, jež reformu dokončil. Nové mince byly zlatý solidus, za 

který se platilo 24 stříbrných siliquae a za ty 400 měděných folles. 

Problém poklesu výkonnosti hospodářství a obtíží výběru daní řešil Dioklecián cenovým 

ediktem a reformou daňové soustavy. Dřívější různorodá soustava nepřímých daní byla 

nahrazena novou, jednotnou pro celou říši. Daně už nebyly vnímány jako válečný tribut 

vnucený podmaněným národům, ale staly se zákonným příspěvkem na úhradu veřejných 

výdajů. 

Základem nové daňové soustavy bylo tzv. iugum, jho, vyznačující plochu, kterou mohl jeden 

muž zorat za jeden den.59 Jeho velikost byla odstupňována podle výnosnosti pozemků a 

odváděla se z něho naturální pozemková daň. Císař se dále snažil pro co nejvyšší výnos využít 

i opuštěné pozemky formou nuceného pachtu. Podařilo se mu tak stabilizovat veřejné 

finance, ale výběr pozemkové daně v naturáliích přispěl k naturalizaci hospodářství. 

Dále v období dominátu existovala daň osobní – capitatio plebeia, která naopak zdanila 

majetek městského obyvatelstva a vlastníků pouze věcí movitých. Platila se od 14 do 65 let a 

byli z ní vyňati vojáci, duchovní, vdovy, starci a děti. Majitelé pozemků dále odváděli daň 

z pracovní síly – kolónů (capitatio humana) a také z dobytka (capitatio animalium). 

Určení výše daňového výnosu náleželo císaři, který pak části rozdělil jednotlivým 

praefekturám. Praefectus praetorio tuto částku opět rozdělil, tentokrát provinciím. 

Propraetor se pak postaral o rozdělení daní na jednotlivá města a ve městech se rozdělovaly 

na jednotlivce podle majetkových cenzů tvořených každých pět let. Nejvyšším městským 

orgánem byl v období dominátu curator civitatis. 

Císař Konstantin přidal do daňového mixu daň z podnikání – colatio lustralis vybíranou 

každých pět let a daň pro senátory – colatio glebalis. Občasným příjmem fisku se stal také 

dar císaři – aurum coronarium. Ze starších poplatků byly zachovány daň z prodeje otroků, cla 

a některé správní poplatky. 

 

Dominátní finanční a daňová správa byla výsledkem dlouhodobého vývoje a to zejména 

z období principátu. Skládala se v zásadě ze tří samostatných oblastí s přesně vymezenými 

působnostmi, které byly přímo odpovědné císaři. Každá z oblastí měla k dispozici vlastní 

                                                      
59 U orné půdy to byla asi čtvrtina hektaru, obdélník o délce 240 a šířce 120 stop. 
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administrativní aparát a vlastní pokladnu, do které získávala příjmy ze své sféry vlivu, a ze 

které následně vyplácela prostředky na své zákonné výdaje. 

5.1. Res privata 

Prvním odvětvím římské finanční správy byla takzvaná res privata. Byla to autonomní 

finanční správa, která měla za úkol obhospodařovat a korunní majetek, dřívější patrimonium. 

V čele této správní organizace stál magister rei privatae nebo rationalis rei privatae, který byl 

po Konstantinově reformě označován jako comes rei privatae. Byl členem komitátu s úzkou 

vazbou na císaře, kterého na jeho cestách doprovázel. Disponoval vlastním officiem, ve 

kterém pracovali úředníci známí jako privatiani nebo také palatini. 

Officium se dále dělilo na pět kanceláří scrinia, které plnily různé úkoly. První kancelář 

exceptores se zabývaly obecnou administrativou. Mezi další oddělení patřili canones a 

securitates, kteří se starali o pronájmy a renty z císařova majetku, privatae largitiones se 

naopak starali o pokladnu a vydávání peněz z ní. Posledním oddělením byla beneficia, která 

rozhodovala o postoupení pozemků. 

Na soustavu centrálních orgánů res privata pak navazovaly územní střediska v provinciích a 

diecézích. Diocézní správa byla vedena magistri, kteří po Konstantinově reformě převzali 

název  rationales rei privatae.60 Správa na této úrovni nebyla úplně homogenní, neboť 

existovali i dva rationales, kteří nepůsobili v diecézi, ale v provincii. Jednalo se o provincie 

Afrika a Sicílie a nejspíše šlo o bývalé provinční prokurátory. Zřejmě měly tyto provincie 

z hlediska císařských držav nějaký zvláštní význam. 

Řadovým úředníkům res privata se říkalo Caesarini. Mezi ně patřili například procuratores 

saltum, řídící rozsáhlé pozemkové celky saltus, prokurátor města Říma, prokurátor 

suburbikární oblasti, nebo prokurátoři Egyptských měst. Ostatní državy byly seskupovány 

podle provincií. Můžeme tedy říci, že každé seskupení císařských pozemků mělo nějakého 

takového úředníka, který se o něj staral. Těmi úplně nejnižšími pak byli actores rei privatae, 

kterých muselo být obrovské množství, neboť byli odpovědni za konkrétní nemovitosti. 

Územní jednotky res privata disponovaly vlastním přepravním zázemím, rationales měli 

soudní pravomoc ve věcech týkajících se císařských držav a od dob panování císaře 

                                                      
60 Konstantin tedy přidal do správy korunního majetku novou úroveň a bývalé vedoucí složky byly rozmístěny 
v provinciích. 
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Valentiniána sami vybírali renty, kterážto povinnost do té doby připadala provinčním 

místodržícím. 

Význam res privata je dán jejím trvalým rozšiřováním o nové a nové državy na základě 

různých právních titulů. Jednak se zde akumulovaly majetky samotných císařů, jejich rodin, 

příbuzných a přátel, mnohdy velmi rozsáhlé. Dále to byly za principátu velmi časté odkazy a 

dary císaři. Dalším zdrojem res privata pak byly zábory majetku odsouzených, především 

zrádců a také odúmrti bona vacantia. Dioklecián v tomto směru zrušil pravidlo, které 

přisuzovalo majetek občanů městům, ve kterých žili, ve prospěch právě res privata. Dalším 

zdrojem byla i takzvaná bona caduca, majetek svobodných nebo bezdětných, který by jinak 

přešel na vzdálenější příbuzné. 

„Císařský majetek také, jak se zdá, během Principátu absorboval to, co zbylo z veřejné půdy 

Římského lidu, území konfiskovaná zničeným odbojným městům, nebo jim odebrané části 

území a dřívější královská území anektovaných království. Konstantin zahrnul do res privata 

území pohanských bohů v celé říši a Konstantin II. zkonfiskoval území měst.“61 

Po zkonfiskování těchto majetků se v říši nenacházelo město, v němž by neležel majetek res 

privata. K tomu je třeba připočíst i rozlehlá území mimoměstská dříve patřící římské senátní 

aristokracii, která během pozdní republiky a principátu získala značná území v přilehlých 

provinciích jako na Sicílii nebo v provincii Afrika. I tyto majetky postupně propadaly koruně. 

Je jasné, že toto ohromné nemovité bohatství nemohlo zůstat nevyužito. Naopak bylo 

pronajímáno soukromníkům. Původně byly pozemky pronajímány za pětiletý smluvní 

poplatek lustrum. Tento kontrakt byl však pro soukromníky nevýhodný v tom, že museli 

z pozemků odejít kdykoli někdo jiný nabídl, že bude platit poplatek vyšší. Proto vznikl 

kontrakt trvalý zvaný emfyteuse.62 Tento nájem nicméně nemusel být věčný, podléhal 

dědění a mohl být zcizen prodejem nebo darováním. Byl přenecháván jiným zájemcům jen 

při nabídce řádově vyšší renty a také v případě neplacení renty.  Za vlády císaře Honoria se 

tento typ používal už prakticky u všech bývalých civilních pozemků. Ty byly na základě dražby 

převáděny tomu, kdo nabídl nejvyšší nájem. 

                                                      
61 JONES, A. H. M. The Later Roman Empire, 284 - 602 : a Social Economic and Administrative Survey. Vol. I. 
Norman: University of Oklahoma Press, 1964. str. 415. 
62 Ius emphiteuticum, ius perpetuum. 
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Pro výše popsané nedostatky byla emfyteuse nahrazena v dalším období novou formou 

vlastnictví ius privatum salvo canone, která teprve zajišťovala nerušené vlastnictví pozemků a 

jejich bezpečnou držbu. Pouze v případě bankrotu se majetek vracel koruně. 

„V Konstantinově době byly renty z císařské půdy placeny buď v kukuřici, nebo ve zlatě a 

stříbře; později se placení ve zlatě případně ve stříbře stalo univerzálním. Renta byla splatná 

ročně, a mohla být placena buď v jedné sumě, nebo v ne více než ve třech splátkách dle 

rozhodnutí nájemce kdykoli v průběhu fiskálního roku, který pro tyto účely končil o lednových 

idách. Nájemce byl také subjektem běžné pozemkové daně.“63 

Nájemci res privata museli dále přispívat na opravy cest a mostů, platit část aurum 

tironicum64 po započítání renty a byli osvobozeni od některých zvláštních dávek. 

Konstantin uskutečnil několik reforem na straně vstupů res privata, které se týkaly bona 

vacantia, odúmrtě totiž nadále náležely i spolkům majitelů lodí a také městským radám, vždy 

se však jednalo pouze o majetek jejich členů. V následujícím období byl umožněn i další 

přechod bona vacantia vojáků na jejich regimenty, členů kohort na provinční oficium a 

kněžstva na farnosti. Dokonce byly některé části císařského majetku i odprodávány. Na 

těchto skutečnostech a také na faktu, že v pozdní římské říši chyběl personál, který by 

uvolněný majetek vyhledával a zahrnoval do res privata, je vidět, že se tento rozšířil natolik, 

že už nebylo účelné ho rozšiřovat. Přesto však nejde říct, zda se ve čtvrtém století korunní 

majetek rozšiřoval či nikoli. Jen je naprosto zřejmé, že výnosy tohoto osobního fondu bohatě 

postačovaly k financování císařových potřeb a lesku jeho dvora. Přebytky se pak používaly na 

financování běžné státní správy. 

5.2. Sacrae largitiones 

Druhé oblasti římských finančních orgánů se říkalo sacrae largitiones nebo také res summa. 

Vrcholným orgánem tohoto úseku byl ve starších dobách rationalis rei summae, který s  

počátkem dominátu získal nový titul comes sacrarum largitionum. Měl velmi důležité 

poslání. Mezi jeho základní pravomoci patřil dohled nad zlatými a stříbrnými doly a kontrola 

činnosti státních mincoven. Od toho se pak odvíjely další činnosti související s drahými kovy. 

                                                      
63 JONES, A. H. M. The Later Roman Empire, 284 - 602 : a Social Economic and Administrative Survey. Vol. I. 
Norman: University of Oklahoma Press, 1964. str. 419. 
64 Spočívalo v dodání rekrutů nebo náhradní naturální platbě. 
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Proto pod jeho pravomoc spadaly i továrny, ve kterých se zdobily zbraně drahými kovy. 

Vybíral také daně, které byly i po dlouhém období inflace vyměřeny v penězích. Ze získaných 

drahých kovů pak byly hrazeny hotovostní stipendia vojákům a úředníkům. Comes sacrarum 

largitionum konečně také zajišťoval produkci a distribuci oblečení určeného pro dvůr, 

armádu a úřednictvo. 

Pro plnění těchto úkolů byl tento úředník také vybaven nezbytným officiem, přičemž známe 

deset jeho částí. Obecné úřední činnosti vykonávalo scrinium exemptorum, o peněžní příjmy 

úřadu se staralo scrinium canonum, a účetnictví vedlo scrinium tabulariorum. Tato tři 

nejvýznamnější oddělení společně kontrolovala výrobny a barvírny látek. Mezi další oddělení 

patřilo scrinium numerorum, které vedlo záznamy o počtu vojáků a rozpočítávalo výdaje na 

stipendia. Scrinium mittendariorum mělo na starosti styk s provinciemi, do kterých posílalo 

své úředníky a posly. Scrinium aurae massae se staralo o zásoby surového zlata. Scrinium 

auri ad responsum naopak zajišťovalo zásobování diecézí nově raženými zlatými mincemi. 

Mezi poslední tři části tohoto officia pak patřily scrinium vestari sacri starající se o císařský 

šatník a konečně scrinia argenti a scrinium a pecuniis, která zajišťovala výrobu a distribuci 

stříbra a mědi. 

Těmto úředníkům byl podřízen technický personál jako zdobiči zbraní barbaricarii, zlatníci 

aurifices specierum, raziči mincí aurifices solidorum, comites commesciorum, jejichž úkolem 

byla kontrola zahraničního obchodu, praepositi bastagarum, kteří transportovali zásoby kovů 

a zboží, nebo například také officiales a deputati císařského šatníku. 

Vedle nich existoval i početný personál napojený na obecnou územní správu. Každá diecéze 

měla k dispozici svého úředníka rationalis vicarius. Tento titul nosili i nejvyšší finanční 

úředníci významných provincií jako byl například Egypt. Obecně se ale v provinciích vrchní 

úředníci sacrae largitiones nazývali rationales sumarum. I tito úředníci měli svá officia, 

spolupracovali s místními auditory, disponovali soudní pravomocí ve fiskálních případech a 

byli pro tyto spory vybaveni i soudními přísedícími a advokáty. Pro fiskální účely byly 

v provinciích zřizovány speciální sklady, v nichž byly ukládány drahé kovy a jiné zboží, 

především oblečení. Tyto sklady řídili praepositi nebo později comites thesaurorum, řadoví 

úředníci byli nazýváni thesaurenses. Od čtvrtého století byli úředníci sacrae largitiones 

posíláni i do větších měst jako largitionales civitatum nebo urbium. 
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Jak už bylo řečeno, pod pravomoc sacrae largitiones patřily daně vybírané v drahých kovech. 

Průvodním jevem inflačního období byl odklon od této formy zákonných povinností, přesto 

některé dávky potíže způsobené trvalým znehodnocováním měny překonaly. To platilo 

například pro celní a mýtné poplatky. Za import a export zboží se na hranicích říše platilo 

v období principátu 25% a v období dominátu 12,5%. Cla pak byla uvalována i na zboží 

přecházející hranice některých provincií. V Galii byla například vybírána ve výši 2,5%. Stejně 

tak byly vybírány poplatky za tranzit zboží v přístavech a branách měst portoria. Tyto 

poplatky vybírali conductores a také praepositi vectigalium. 

V penězích se vybíralo i aurum coronarium, dar císaři od římských měst při příležitosti 

korunovace, významného výročí nebo triumfu. I když byl tento dar tradičně považován za 

dobrovolný, někteří císaři dávali najevo městským autoritám, jaká by asi měla být darovaná 

částka. Další dobrovolnou platbou bylo aurum oblaticium,které na rozdíl od předchozí dávky 

dopadalo na senátory. 

Mezi nové dominátní daně spadající sacrae largitiones patřily především collatio glebalis, 

collatio lustralis a aurum tironicum. Collatio glebalis byla senátorská majetková daň s roční 

frekvencí platby. Sazba daně byla v římské praxi výjimečně odstupňována podle vlastněného 

nemovitého majetku na 2, 4 nebo 8 folles. Přičemž jeden follis měl cenu pěti solidů. 

Zajímavou praxí bylo, že tuto daň v dalších obdobích platili i jiní vlastníci jí podléhajících 

pozemků, bez ohledu na to zda byli senátory a dokonce ji musela platit i res privata. Typická 

zde byla i součinnost sacrae largitiones s provinčními místodržícími a městskými censuales 

při vyměřování daně.  

Collatio lustralis, byla daň zatěžující obchodníky, placená jak název napovídá každých pět let. 

V pátém století byla vybírána pouze ve zlatě a jednou za čtyři roky. 

„Dopadala na obchodníka negotiator, za kterého byl považován kdokoli, kdosi vydělával na 

živobytí nákupem, prodejem, nebo účtováním poplatků. Víme, že lichváři a prostitutky dani 

podléhali; doktoři a učitelé byli naopak výslovně osvobozeni. Zeměpáni a rolníci prodávající 

své vlastní produkty byli prohlášeni za imunní vůči dani a zákonem z roku 374 byli osvobozeni 

i venkovští řemeslníci.“65 

                                                      
65 JONES, A. H. M. The Later Roman Empire, 284 - 602 : a Social Economic and Administrative Survey. Vol. I. 
Norman: University of Oklahoma Press, 1964. str. 431 a 432. 
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Collacio lustralis bylo placeno z některých aktiv obchodníků jako například z nářadí, otroků a 

zvířat, ale také z počtu osob jejich rodin. 

Aurum tironicum byla zákonná povinnost pozemkových vlastníků dodat rekruta pro armádu. 

Té se mohli zprostit zaplacením částky pohybujícím mezi 25 a 30 solidy ve prospěch sacrae 

largitiones. 

Mezi ostatní dávky odváděné ve prospěch sacrae largitiones můžeme zařadit také různé 

peněžní vyrovnávací doplatky k naturální pozemkové dani známé jako annona a také 

nepeněžní povinnost dodat jeden oděv za každých 20 jiter půdy a za každou hlavu, která 

platila například v Thrácii. Tyto dávky vybírali jako annonu susceptores vestium podřízení 

městským senátům. 

Sacrae largitiones totiž nikdy nedisponovaly vlastním aparátem pro výběr daní a musely se 

v této činnosti spolehnout na územní a městské správní orgány. Na provinční úrovni byly 

proto oddělení zřízená pro tuto agendu66 plně odpovědná místodržícímu. Rationales 

sumarum byli vysíláni do provincií tedy spíše jako kontrolní než výkonný orgán. 

 

Zbývá ještě pojednat o státních mincovnách. V jejich čele stáli procuratores. Jejich personál 

monetarii, byl původně složen pouze z císařových otroků. Od čtvrtého století se tato činnost 

stala dokonce dědičnou. Činnost mincoven byla zajišťována na bázi povinných služeb sordida 

munera vlastníků půdy. Kov zajišťovala centrální vláda z různých zdrojů. Měď byla získávána 

ve formě naturální daně aeraria praestatio uvalené na vlastníky měděných dolů. Zlatých dolů 

se naopak týkaly daně jako auraria praestatio nebo metallicus canon. Zbytek vytěžených 

kovů pak musel být sacrae largitiones odprodán. Veškerý získaný kov byl roztaven a byly 

z něho vyráběny nové mince. 

Díky časté ražbě nových mincí ze starých získaných z daní mohla být udržena čistota a váha 

solidů, nutná pro zastavení inflace. Stejným směrem mířily i přísné tresty pro padělatele 

mincí a pro mincmistry. 

V době Diokleciánově existovaly mincovny téměř v každé diecézi. Suburbicaria například 

měla svou v Římě a na Italském území existovaly ještě dvě ve městech Aquileia a Ticinium. 

Všechny produkovaly měděné mince, většina stříbrné a některé i zlaté. Později však byla 

ražba zlatých mincí centralizována v komitátu, v pravomoci officia sacrae largitiones a solidy 
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tak byly raženy jen v císařských rezidencích v Konstantinopoli, Milánu a Ravenně s jedinou 

výjimkou, kterou byla po část pátého století mincovna v řecké Soluni. 

V souvislosti s tím je třeba pojednat o římské měně jako takové v období dominátu. 

Dioklecián začal po dlouhé době opět razit plnohodnotné mince, od čehož si sliboval snížení 

a stabilizaci cen. To se bohužel nepodařilo. Nové zlaté a stříbrné mince snížily hodnotu těch 

starých neplnohodnotných. Měděné mince, kterých bylo vypouštěno do systému obrovské 

množství, stále ztrácely na hodnotě. Ani směnný poměr mezi zlatou a stříbrnou měnou 

nebylo možné udržet stabilní a tak nakonec v římské říši zvítězil monometalismus a mince 

byly raženy pouze ze zlata. V obyčejných transakcích mezi lidmi se však stále používaly 

především mince měděné. V pátém století inflační tlaky oslabily s poklesem tvorby 

měděných mincí, ustálil se směný poměr zlato - měď a císař Anastasius mohl oficiálně zavést 

bimetalismus zlata a mědi. Stříbrné mince se začaly opět používat po znovudobytí Itálie 

Justiniánem, nicméně jen na západě, kde tak činili předtím barbarští králové. 

Římská vláda neměla měnovou politiku. Měna znamenala pro státní orgány pouze zúčtovací 

jednotku, ve které stát vybíral některé své daně a platil své výdaje, její dopad na obyčejné lidi 

centrem zájmu bohužel nebyl. Růst cen byl vnímán negativně, neboť snižoval kupní sílu 

daňových poplatníků, ale byl připisován spíše lakotě prodávajících než státním zásahům. Ty 

se naopak řídily tím, že hodnota mincí je závislá pouze na kvalitě použitého kovu, vliv 

vzácnosti zboží na jeho cenu a tedy i vliv množství peněz v oběhu na jejich cenu bohužel 

neznali. 

Teprve v průběhu pátého století došlo k ustálení cen a v návaznosti na něj i k návratu 

k peněžní směně. Stejně tak byly i daně postupně převáděny na peníze. Přesto však v cenách 

některých statků zůstávají velice významné rozdíly. Ty jsou dány neexistencí cenové arbitráže 

z důvodu nedokonalosti dopravních prostředků. Proto například ceny obilí v jedné provincii 

mohly být řádově nižší než ceny stejné komodity v jiné oblasti. Ceny zemědělských plodin tak 

byly výrazně odlišné i na venkově a ve velkých městech. 

5.3. Prétorská prefektura 

Nejvýznamnějším orgánem římské finanční správy byla prétorská prefektura. Právě v jejich 

kompetenci byla oblast, ze které se později vyvinulo státní rozpočetnictví. Důvod je prostý. 
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Tímto systémem procházela značná část zákonných státních příjmů67, ale také zde fungoval 

nejpropracovanější systém přerozdělování státních prostředků a jejich alokace ve formě 

nejrůznějších druhů státních výdajů. Prétorská prefektura například financovala státní 

výrobny zbraní, námořní dopravu, výživu a platy státních úředníků a vojáků, veřejné práce 

(výstavba mostů a silnic), síť poštovních domů a státních sýpek. 

Hlavními zdroji příjmů prétorských prefektur byly naturální daně indictiones a nucená práce 

operae. 

„Bylo velkým Diokleciánovým tvůrčím počinem, že systematizoval a zreguloval množství 

zvláštních dávek (indictiones extraordinae) do jedné obecné daně rovnoměrně zatěžující 

pozemky a venkovskou populaci. Ale i když se daň stala pravidelným ročním výdajem, 

rovnoměrně rozděleným uvnitř říše, neměla nikdy fixní výši.“68 

Zajímavostí římského systému totiž, jak jsem naznačil, bylo, že nejdříve prétorští prefekti 

odhadovali roční státní výdaje69 a na základě nich teprve určovali sazby a rozpisovali daně na 

jednotlivé provincie. K tomuto způsobu organizování státních financí vedla potřeba výběru 

prostředků nutných pouze k úhradě potřeb státu spojená s naturálním způsobem jejich 

výběru, který znemožňoval uchovávání případných přebytků. 

„Úkol prétorských prefektů byl nejen obtížnější než ten ostatních finančních úřadů, ale také 

komplikovanější v tom, že museli každým rokem do detailu vypočítat potřeby státu a spočítat 

požadovanou míru zdanění. Ve čtvrtém století byl jejich úkol ještě obtížnější, protože státní 

příjmy nemohly být počítány v penězích, ale v nejrůznějších statcích, v té době vybíraných, a 

tak musely být vytvářeny zvláštní odhady pro pšenici, ječmen, víno, olej a maso, když 

jmenujeme pouze součásti výnosu annony a capitu.“70 

Je zřejmé, že tak složitý úkol vyžadoval i množství pomocného personálu. O tom však 

můžeme říci pouze to, že v každé diecézi existovalo samostatní finanční oddělení a že stejně 

tak v prefektuře existovalo samostatné scrinium pro města, další pro veřejné práce a jedno 

pro výrobu zbraní. Tato scrinia byla řízena dvěma numerarii71, kteří měli každý svého 

                                                      
67 Z naturálních daní jako annonae nebo capitus. 
68 JONES, A. H. M. The Later Roman empire, 284 - 602 : a Social Economic and Administrative Survey. Vol. I. 
Norman: University of Oklahoma Press, 1964. str. 449. 
69 Zde můžeme vidět první zárodky státního rozpočetnictví. 
70 JONES, A. H. M. The Later Roman Empire, 284 - 602 : a Social Economic and Administrative Survey. Vol. I. 
Norman: University of Oklahoma Press, 1964. str. 449. 
71 Jeden podléhal sacrae largitiones. 
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účetního chartularius a asistenta adiutor. Každá prefektura disponovala svou vlastní 

pokladnou nazývanou arca a také kukuřičným nákupním fondem, z jehož prostředků byla 

nakupována další kukuřice. 

Všechny povinnosti daňového charakteru musely být povoleny a podepsány císařem. Vikáři a 

místodržící nemohli od dob Konstantina II. jednat v této oblasti samostatně, bez souhlasu 

císaře. Prétorští prefekti naopak mohli v naléhavých případech zavádět zvláštní dávky, ale i 

to bylo podmíněno pozdějším schválením císaře. I přes tato pravidla byly vikáři, 

místodržícími a senáty měst uvalovány různé zvláštní lokální daně a jiné povinnosti. K těmto 

povinnostem patřila takzvaná munera sordida. Týkala se například drcení kukuřice a pečení 

chleba pro vojenské jednotky, dodávání koní pro poštovní účely, ubytování cestujících 

úředníků a vojáků, dodání dřeva a dřevěného uhlí, poskytnutí řemeslníků a jiných pracovníků 

pro veřejné práce, přispívání na výdaje císařských delegací, udržování silnic a mostů atd. 

Tedy jak je vidět šlo o řadu povinností nižšího rozsahu, které vědomě nemusely mít císařovo 

povolení. 

Míra zdanění se rok od roku měnila v závislosti na potřebách prefektury a kvalitě její správy. 

Za pět let, kdy pozdější císař Julián sloužil jako caesar v Galii se správa prefektury zefektnila 

natolik, že roční daň z hlavy mohla poklesnout z 25 na 7 solidů. Z rozhodnutí císaře 

Valentiniána byla zredukována také daňová povinnost provincie Sicílie na jednu sedminu té 

předešlé. 

Technika zdanění také prošla od Diokleciána významnou modernizací. Platilo se za abstraktní 

daňovou jednotku nazvanou jitro iugum s tím, že pro každý druh využití půdy, například jako 

orná půda, pastvina, vinice nebo olivový háj, byla stanovena její velikost na základě výtěžku 

z takového využití. Druhou daňovou jednotkou byla hlava neboli caput. Dioklecián obě tyto 

jednotky vyrovnal a tak se platila daň zároveň z hlavy a výtěžku půdy, přičemž se platilo za 

osobu jako za jitro libovolné půdy. Rozdíly nicméně existovaly. V některých provinciích se 

caput platil pouze za muže jako v Egyptě, v jiných se počítaly i ženy (Syria). 

Pro daňové účely se musely vést registry obyvatel a majetku, které podléhaly aktualizacím 

v souvislosti s transfery majetku, které zaznamenávaly městské senáty. Systematické a 

pravidelné revize záznamů však neexistovaly stejně tak, jako neexistovaly jednotné daňové 

systémy pro různé provincie a prefektury. 
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Výběr daní byl v rukou úředníků volených městskými senáty a označovaných jako 

procuratores nebo susceptores. Ti pracovali ve skupinách podle jednotlivých komodit. Vlastní 

výběrčí měly i vesnice, které následně na svou odpovědnost předávaly výtěžek městským 

výběrčím. Výběr daní v dominátu, vzhledem k množství zásahů vyšších orgánů, už nebyl 

zdaleka tak lukrativním jako dříve a nezákonně vybrané přebytky končily v kapsách 

kontrolních orgánů diecézí a prefektur. Navíc byly provinční orgány odpovědné za správné 

odvedení jim předepsané částky. Senáty měst musely dokonce nedoplatky hradit ze svého. 

Výběr daní probíhal od vlády Valentiniána I. čtvrtletně. Císař tím ulevil daňovým 

poplatníkům, kteří nemuseli najednou odevzdat celou daň, ale pouze část každé tři měsíce a 

také zjednodušil dopravu a skladování vybraných komodit. Dopravu daňového výnosu 

v rámci provincie zajišťovali městští kuriálové. Při přepravě do jiné provincie byl výnos 

odevzdán do státní sýpky, jejíž vedoucí praepositus horrei ho pak rozdělil jednotlivým 

vojenským jednotkám. Zásobování vojenských jednotek měl na starost úředník zvaný 

primipilus obvykle vysloužilý princeps provinčního officia. 

Od druhé poloviny čtvrtého století se daňový transport zjednodušil z důvodu přechodu na 

peněžní daňovou povinnost. To byl samozřejmě postupný proces. Známe dokonce případy 

také z Valentiniánovy doby, kdy poplatníci platili daň za devět měsíců v roce v naturáliích a za 

zbylé tři v penězích. Čistě peněžní se annona stává až v průběhu dvacátých let pátého století 

na západě, zatímco na východě byl tento proces pomalejší a ještě v roce 436 se čistě peněžní 

daň připouštěla jen ve výjimečných případech. V době Justiniánově byla naopak annona 

vybírána pouze ve zlatě, i když se ještě stále rozlišovaly obě části, tedy jak ta naturální, tak i 

ta peněžní. Proto můžeme dojít k závěru, že i když daně s naturálním výnosem formálně 

existovaly, byly v praxi transformovány na peníze. V naturáliích zůstávaly pouze dávky 

určené pro zásobování Konstantinopole, Alexandrie a možná i jiných velkých měst. 

Některé daňové povinnosti byly převáděny na zlato v pevných poměrech, například 4 solidy 

za jitro, jiné se převáděly podle lokálních tržních cen, nebo cen určených úředníky pro 

speciální oblasti, především pak prefekturou pro podřízené provincie. 

Na západě tedy byl daňový systém efektivnější díky výběru daní ve zlatě a jím vyvolanému 

snížení nákladů na správu i transport a snížení plýtvání se statky podléhajícími zkáze. S tím 

souvisela i možnost vybudování zlatých rezerv v každé prefektuře. První pokladny prefektur 

arca praefectoria byly budovány od osmdesátých let čtvrtého století. Postupem času nabyly 
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zásadního významu, neboť fungovaly jako síť poboček státní pokladny a umožňovali 

operativnější státní financování. Naopak na východě byl nižší rozdíl mezi částkou, která šla do 

státního rozpočtu a částkou, kterou poplatník skutečně zaplatil. 

Značná část daňového zatížení v římské říši postihovala zemědělství. Obchod a řemesla 

přispívaly do celkového daňového mixu pouze asi 4%.72 Z toho můžeme usuzovat na 

ekonomickou strukturu říše, kterou zdanění s největší pravděpodobností zobrazuje. 

Římské zdanění nebylo v žádném případě progresivní a stát nepočítal s přerozdělováním 

daňového výtěžku ve prospěch chudých. Drobnou výjimkou mohly být pouze Římské příděly 

potravin chudým. Jako progresivní daně mohly být považovány pouze senátorské collatio 

glebalis a aurum oblaticium. Jejich význam je však z hlediska celkového daňového systému 

zanedbatelný a více než kompenzovaný daňovými výhodami a privilegii, například pokud 

platili konstantní výši capitu při rostoucím počtu pracovníků. Po roce 450 na východě byli 

dokonce senátoři osvobozeni od zvláštních daní a odváděli pouze poplatky za výkon úřadů. 

„Náklady výběru daní byly nepochybně vysoké, ve smyslu že poplatníci platili o mnoho více, 

než byl výnos, který doputoval do státní pokladny. Kromě otevřeného podvádění a vydírání 

úředníky, kteří si pohrávali s vahami a mírami a měnou nebo využívali jednoduchosti a 

neopatrnosti běžného občana k vymámení více než bylo dáno nebo vynucení opětovného 

zaplacení daně již zaplacené, dále existovalo množství poplatků (sportulae) placených četným 

úředníkům zúčastněným v daňovém procesu.“73 

Jak je z citace patrné, zas tak mnoho se v římské finanční správě od Verrových časů pro 

obyčejného poplatníka nezměnilo. Odhady těchto nákladů dosahují až trojnásobku 

daňového výnosu a to je výše vskutku alarmující. Tento fakt je produktem nedostatku 

kvalitní kontroly a přísného postihu zkorumpovaných úředníků, neboť veškeré pokusy vlády 

o zamezení nežádoucím praktikám vysláním kontrolních úředníků končily vysíláním dalších 

úředníků, kteří pro změnu kontrolovali své předchozí kolegy. 

Daňové zatížení konce dominátu bylo nepochybně velmi vysoké, jak nám demonstruje A. H. 

M. Jones. 

                                                      
72 Především z výnosu collatio lustralis, které mělo sice nepatrný podíl na celkových daních, ale přesto pro 
poplatníky představovala tíživé břemeno. 
73 JONES, A. H. M. The Later Roman Empire, 284 - 602 : a Social Economic and Administrative Survey. Vol. I. 
Norman: University of Oklahoma Press, 1964. str. 467. 
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„Míry, kterých zdanění dosáhlo v šestém století, jsou překvapivě znepokojivé ve srovnání 

s decumae, které římská republika vybírala v mnohých provinciích. Privilegované kategorie 

pozemkových vlastníků platily více než dvakrát tolik v 6 století našeho letopočtu než 

provinciálové v prvním století před Kristem, a obyčejní pozemkoví vlastníci značně výše než 

třikrát tolik.“74 

Přes všechny praktické potíže byl však římský finančně správní systém na svou dobu velice 

moderním a efektivním. 

                                                      
74 JONES, Arnold Hugh Martin. The Roman Economy: Studies in Ancient Economic and Administrative History; 
ed. P. A. Brunt. Oxford: B. Blackwell, 1974. ISBN 0-631-14340-6. str. 83. 
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Závěr 

Římský stát, který se dokázal prosadit mezi jemu podobnými starověkými státy a jako jediný 

vyrostl do velikosti vskutku světové říše, nemohl kromě jiného postrádat ani kvalitní správní 

organizaci. Naopak si Římané vytvořili ve třech fázích svého vývoje velice kvalitní správní 

systém. 

Původní republikánská správa vycházela ze správy městské a fungovala jako vzorové řešení, 

neboť její orgány byly v malém přebírány i pro Italská města a co více posloužily i jako vzor 

pro vrcholnou správu provinciální. S koncem republiky však s růstem římského panství 

správní agenda narostla natolik, že ji strnulé republikánské orgány přestaly zvládat, jak k nim 

postupem času přirůstaly další a další úkoly. Proto došlo za císaře Augusta k zásadním 

změnám v římském správním právu. Z naprosté většiny dřívějších orgánů se staly pouze 

čestné úřady, které byly nahrazeny novým aparátem řízeným z centra císařem, který nebyl 

omezen tradičním pojetím Římské veřejné správy. Byla tedy vytvořena opravdová centrální 

správa. Formálně zachované republikánské tradice se ke konci principátu vlivem 

internacionalizace říše vytratily a s počátkem dominátu došlo k dalším kvalitativním změnám 

ústřední správy. Bylo to především odpoutání centra od mateřského města ve formě 

komitátu, ustálení způsobu výběru úředníků, vytvoření více správních úrovní a centralizační 

proces, který pro svoji nižší efektivnost znamenal přílišné rozpínání administrativního 

aparátu. 

Dobitá území Římané vždy považovali za součást své obce. Podléhala různým právním 

režimům na základě smluv těchto států s Římem, který na jejich území vykonával své zájmy a 

z propůjčené půdy vybíral daně. Při správě dobitých území Římané formálně zachovávali 

fungující správní systémy, a jak jsme se přesvědčili na Sicílii, ponechávali v platnosti lokální 

právo a nechávali prostor i pro místní samosprávu. Tím vzniklo během koloniální expanze 

množství správních systémů se spoustou odlišností daných kulturními specifiky jednotlivých 

provincií. Ty se v dalším období pouze pomalu stíraly působením římských výkonných orgánů 

až do Diokleciánovy územně správní reorganizace, kdy dostala územní organizace nové dvě 

úrovně, prefektury a diecéze a došlo k zrovnoprávnění Itálie s ostatním územím.  
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I římská finanční správa prošla znatelným vývojem. Na počátků republiky nebylo třeba 

mnoho prostředků na úhradu státních výdajů, neboť stát neměl placené úředníky ani 

armádu. Ani v pozdější republice nebylo třeba mnoho prostředků, i když výdaje na armádu 

byly standardní součástí státních výdajů, protože stát stále vykonával pouze nutnou 

administrativu a některé činnosti jako výběr daní pronajímal soukromníkům. 

Principátní správa už byla placená a co víc armáda, jejíž nároky postupně rostly. Pro její 

financování vznikaly nové císařské pokladny a došlo k rozdělení provincií na císařské a 

senátní. V tomto období vznikly i základní tři okruhy římské finanční správy. Res privata 

shromažďovala císařský majetek, který kryl výdaje koruny a v případě potřeby mohl být 

použit i jako rezerva státního rozpočtu, za jehož předchůdce můžeme považovat soustavu 

prétorských prefektur, které vybíraly běžné daně, jejichž výtěžek uchovávaly ve státních 

pokladnách arca praetoria a obsah těchto pokladem pak používaly k pokrytí státních výdajů. 

Podle předpokládaných výdajů státu se jako v současné době určovala výše daňového 

zatížení. Třetí soustavu sacrae largitiones můžeme naopak považovat za předchůdce 

centrálního bankovnictví státu, neboť se mimo starali o státní zásoby drahých kovů a ražbu 

mincí v oběhu. 

Sicílie byla pro římské finanční a správní právo velice významnou provincií. Vznikly zde 

precedentní řešení v obou těchto oblastech. Finanční správa byla utvořena na bázi 

předchozího systému syrakuských Řeků, avšak Římané do ní vnesli své vlastní prvky jako 

například povinnost odprodat druhou desetinu úrody. Vztahy Římanů s provinciály byly 

vyjádřeny v provinčním statutu, který na Sicílii tvořily zejména lex Hieronica, právní základna 

Sicilského daňového systému a lex Rupilia mající význam pro obecnou správu.  

V průběhu času však hospodářský význam ostrova poklesl, neboť Římané poměrně 

netakticky až příliš ekonomicky vysávali místní obyvatele. Na ostrově kvetla korupce a 

majetné vrstvy ještě více rozšířili své jmění nezákonným nadvýběrem daní. Příkladem 

takovýchto praktik nám navždy zůstane chamtivý propraetor Gaius Verres, kterého za jeho 

činy politicky znemožnil velikán své doby Marcus Tullius Cicero. 

Za císařství se stala Sicílie senátní provincií. S Diokleciánovou reformou se zbavila publikánů a 

místní půda byla zahrnuta do katastru dokončeného císařem Trajánem. Ve čtvrtém století 

zřejmě sdílela osud ostatních částí říše, potíže s inflací a příliš vysoké zdanění. Po 

Diokleciánově reformě se stala jednou z částí diecéze Itálie, její jižní části. 
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